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El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, va ser creat segons Decret 113/2006 de 

l'Ajuntament de Barcelona (40%).  
 
El Consorci de Serveis Socials de Barcelona té personalitat jurídica pròpia i 
independent de la de les administracions consorciades, així com capacitat de ser titular 
de drets i obligacions, dins els límits establerts per l'ordenament jurídic. Es regeix per 

nicipal. L'òrgan de govern superior del 

Departament de Treball Afers Socials i famílies de la Generalitat de Catalunya i 
lcaldia de Drets Socials de 

 
 
El Consorci consolida, completa i desenvolupa una xarxa de serveis socials universal i 
de qualitat per la ciutadania de Barcelona, mitjançant la planificació estratègica i la 
gestió dels serveis socials especialitzats per tal de garantir, molt especialment, la 

tractament, suport o rehabilitació.  
 

Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya; proposar al Govern de la Generalitat 
la reglamentació de les entitats, els serveis i els establiments, públics i privats, que 
presten serveis socials en el municipi de Barcelona; organitzar la informació a la 
ciutadania i proporcionar el suport informati
ordenadores i planificadores dels serveis socials; i emetre informe pel que fa a les 

Consorci.  
 

pot exercir, també, les competències que, si s'escau, li deleguin les dues 
administracions consorciades. 
 

consorci. Es compon de la persona titular de la Presidència, la persona titular de la 
Vicepresidència, 5 membres en representació de la Generalitat de Catalunya i 3 



administracions consorciades.  
Presidència  
Conseller/a de Treball, Afers Socials i Famílies 
 
Vicepresidència  
Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví  

 
 
Vocals en representació de la Generalitat de Catalunya: 
Sr. Josep Ginesta i Vicente 
Secretari General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  
Sr. Francesc Iglesias i Riumalló 

Famílies 
Sr. Joan Ramon Ruiz i Nogueras  
Director General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies 
Sra. Georgina Oliva i Peña  
Directora General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies  
Sr. Oriol Amorós i March 
Secretari 
Famílies  
 

 
Sra. Laura Pérez Castaño  
Regidora de Cicle de Vida, Femnismes i LGTB  
Sr. Ricard Fernández Ontiveros 
Gerent de l'àrea de Drets Socials  
Sr. Jordi Sánchez Masip  
Director de Serveis Socials  
 
Vocals suplents en representació de la Generalitat de Catalunya: 
Sr. Jaume Serra i Casals 
Director de Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famìlies. 
Membre suplent del Sr. Josep Ginesta i Vicente 
Sra. Roser Galí i Izard 
Directora General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
Membre suplent del Sr. Francesc Iglesies i Riumalló 
Sr. Bernat Valls i Fuster 

ívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 
Membre suplent del Sr. Joan Ramon Ruiz i Nogueras 
Sra. Agnes Russiñol i Amat 



Afers Socials i Famílies 
Membre suplent de la Sra. Georgina Oliva i Peña 
 
 
Sra. Mireia Mata i Solsona 

 
Membre suplent del Sr. Oriol Amorós i March 
 
Amb veu i sense vot  
 
Sra. Maria Eva Beas Cruz  
Secretària del Consell de Govern  
Sra. Nuria Giralt Page 
Secretària suplent del Consell de Govern 
Sr. Joan Uribe i Vilarrodona  
Gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.  
 
Les funcions del Consell de Govern  
 
El Consell de Govern, màxim òrgan de representació del Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona, té les següents funcions:  
 

Social aprovat pel Govern de la Generalitat. 
b) Dictar les normes de funcionament del Consorci, en el que no està previst en els 

de funcionament del Consorci. 
c) Aprovar els actes de disposició sobre béns i fons propis i els contractes patrimonials 
relatius als mateixos. 
d) Aprovar els convenis i acords del Consorci amb entitats o institucions públiques i 
privades, estatals, comunitàries i internacionals. 

determinar el seu import fixant la seva forma i condicions. 
f) Aprovar, a proposta de la persona titular de la Gerència, la formalització, gestió i 
administració de fons, subvencions, emprèstits, crèdits, avals o altres garanties o 
qualsevol instrument financer al servei de les seves finalitats, així com aprovar tota 
cla  
g) Aprovar el pressupost anual i els comptes anuals formats per: el balanç, el compte 
del resultat economico-patrimonial, la liquidació del pressupost i la memòria, així com 

 de resultats.  
 

is 
establerts en la normativa laboral i pressupostària vigent, i les propostes de 
retribucions que li sotmetin la persona titular de la Gerència. 
j) Nomenar i separar, a proposta de la Presidència, i de conformitat amb la 
Vicepresidència, a la persona titular de la  Gerència. 



 

Les principals normes de valoració utilitzades pel Consorci en l'elaboració dels seus 
comptes anuals per a l'exercici 2018, d'acord amb les establertes pel Pla General de 

 
 
a) Immobilitzat immaterial 
Els imports que figuren en aquest epígraf del Balanç de Situació s'han registrat al cost 
d'adquisició, amortitzant-se en funció del període de durada de les mateixes o en 
funció de la seva vida útil. 
 
b) Immobilitzat material, béns destinats a l'ús general, inversions gestionades i 
patrimoni públic del sòl. 
 
A l'establir els criteris de valoració dels béns registrats en aquest epígraf, s'han tingut 
en compte el tipus d'actiu que es tracti i la forma d'adquisició del mateix. 
Amb caràcter general s'ha seguit el criteri de preu d'adquisició o cost de producció, 
tenint-se en compte, en el seu cas, les correccions valoratives necessàries. 
Així, en els supòsits d'adquisició onerosa, la valoració de l'immobilitzat ha estat la de 
preu d'adquisició mes totes aquelles despeses necessàries per a la seva posada en 
funcionament. 
 
Si l'element patrimonial registrat prové d'una adquisició lucrativa, ha estat valorat pel 
valor venal del mateix en el moment de la seva adquisició. S'entén per valor venal d'un 
bé el preu que estaria disposat a pagar un adquirent eventual, tenint en compte l'estat i 
el lloc en què es trobi dit bé, considerant, a més la situació del subjecte i suposant la 
continuïtat de l'explotació del bé. El valor venal d'un bé ha estat determinat mitjançant 
taxació de perits especialitzats, valors mitjos de mercats organitzats, llistes de preus 
de proveïdors habituals o altres procediments generalment acceptats. 
 
Amortitzacions 

 els següents percentatges 
 

 
Edificis i construccions   10,00 % 
Elements de transport:    20,00 % 
Instal·lacions tècniques    10,00 % 



Mobiliari:      11,11 % 
 14,29 % 

 

en funcionament. 
 
No estaran subjectes a amortització els següents béns: 
- Els integrats del domini públic natural. 
- Els 

 
-  
-  
prestació de béns i serveis o per a fins administratius. 
 
Les reparacions que no comportin una ampliació de la vida útil i les despeses de 
manteniment dels actius són comptabilitzades directament com a despesa. 
 
Inversions financeres 
El Consorci de Serveis Socials de Barcelona no té cap inversió financera ni disposa de 
cap participació en cap entitat.  
 
d) Provisions per a riscos i despeses 
Tenen per objecte cobrir despeses, pèrdues o possibles deutes, originades en 
l'exercici o en anteriors, que estan clarament especificades en quant a la seva 
naturalesa, però que en la data de tancament de l'exercici són probables o certes però 
indeterminades en quant a la seva quantia o a la data en què es produiran. 
Les dotacions a aquest compte es realitzen d'acord amb les millors estimacions de 
l'esdevinc anual o al naixement de la responsabilitat o de l'obligació que determinarà la 
indemnització o pagament. 
 
e) Deutes, distingint a curt i a llarg termini 
Els deutes es comptabilitzen pel seu valor nominal, classificant-se en deutes a curt o a 
llarg termini en funció de si vencen abans del termini d'un any contat a partir de la data 
del balanç de situació o vencen en el termini posterior. Els interessos que puguin 
reportar dites deutes es comptabilitzen en l'exercici en què s'incorren. 
 
f) Provisions per a insolvències 
La determinació de la quantia dels drets de difícil o impossible recaptació s'efectua, 
mitjançant una fixació d'uns percentatges en funció de l'antiguitat del deute i, en els 
casos que és possible, mitjançant el tractament individualitzat dels saldos deutors. 
 
g) Deutors 
Corresponen al valor nominal dels drets pendents de cobrament. 
 
h) Ingressos i Despeses 



què es produeix l
obligacions. 
 
Es reconeixen també com a crèdits compromesos aquells que són coneguts però que 
encara no han tingut el seu reconeixement en acte administratiu. 
 
i) Impost de societats 

compte pels rendiments financers que obtingui. 















 
 






































