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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS ABREUJATS
EMÈS PER UN AUDITOR INDEPENDENT
A la Intervenció General de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, per encàrrec de La Junta
de Govern Local
Opinió
Hem auditat els comptes anuals abreujats de EL PRAT COMUNICACIÓ, S.L. (la Societat),
que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2019, el compte de pèrdues i guanys, l’estat
de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici
finalitzat en aquesta data.
Segons la nostra opinió, els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Societat a
31 de desembre de 2019, així com dels seus resultats i fluxos d’efectiu corresponents a
l’exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació
financera que resulta d’aplicació (que s’identifica a la nota 2 de la memòria) i, en particular,
amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.
Fonament de l’opinió
Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat
d’auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d’acord amb aquestes
normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de l’auditor en relació amb
l’auditoria dels comptes anuals abreujats del nostre informe.
Som independents de la Societat de conformitat amb els requeriments d’ètica, inclosos els
d’independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals abreujats a
Espanya segons allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes.
En aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de l’auditoria de comptes ni han
concorregut situacions o circumstàncies que, d’acord amb allò que estableix l’esmentada
normativa reguladora, hagin afectat la necessària independència de manera que s’hagi vist
compromesa.
Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i
adequada per a la nostra opinió.
Aspectes més rellevants de l’auditoria
Els aspectes més rellevants de l’auditoria són aquells que, segons el nostre judici
professional, han estat considerats com riscos d’incorrecció material més significatius en la
nostra auditoria dels comptes anuals abreujats del període actual. Aquests riscos han estat
tractats en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals abreujats en el seu conjunt,
i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per separat
sobre aquests riscos.
Hem determinat que els riscos que es descriuen a continuació són els riscos més
significatius considerats en la auditoria que s’han de comunicar en el nostre informe.
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Reconeixement d’ingressos
El reconeixement d’ingressos és un àrea significativa i susceptible d’incorreccions materials,
motiu pel qual s’ha considerat un dels riscos més significatius de la nostra auditoria. Els
nostres principals procediments d’auditoria van incloure al tancament de l’exercici finalitzat a
31 de desembre de 2019, entre altres, l’avaluació de la implementació i eficàcia dels controls
clau del cicle d’ingressos. Hem realitzat proves per verificar la integritat de les transferències
rebudes per part de l’Ajuntament del Prat del Llobregat i de la resta dels ingressos,
comprovant que es registren en el període correcte. Tan mateix, hem realitzat altres
procediments, analítics, de revisió de circuits interns, de confirmació de saldos i transaccions,
proves de tall i correcta aplicació de preus en la facturació a tercers per continguts i anuncis
publicitaris, en revista, pàgina web, emissora de ràdio, entre d’altres. En termes generals,
considerem que els resultats dels nostres procediments han sigut raonables, no hem
identificat cap evidència d’incorreccions materials en el reconeixement d’ingressos de
l’exercici.
Altra informació: Informe de gestió
L’altra informació comprèn exclusivament l’informe de gestió del exercici 2019, la formulació
del qual és responsabilitat dels Administradors de la Societat i no forma part integrant de les
comptes anuals abreujats.
La nostra opinió d’auditoria sobre els comptes anuals abreujats no cobreix l’informe de
gestió. La nostra responsabilitat sobre l’informe de gestió, de conformitat amb allò que
exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes, consisteix a avaluar i
informar sobre la concordança de l’informe de gestió amb els comptes, a partir del
coneixement de la Societat obtingut en la realització de l’auditoria de les esmentades
comptes i sense incloure informació diferent de l’obtinguda com a evidencia durant la
mateixa. Tanmateix, la nostre responsabilitat amb respecte al informe de gestió consisteix en
avaluar i informar de si el seu contingut i presentació són conformes a la normativa que
resulta d’aplicació. Si, basant-nos en el treball que hem realitzat, concloem que existeixen
incorreccions materials, estem obligats a informar d’aquest fet.
Sobre la base del treball realitzat, segons el descrit en el paràgraf anterior, la informació que
conté l’informe de gestió concorda amb la des comptes anuals abreujats del exercici 2019 i el
seu contingut i presentació són conformes a la normativa que resulta d’aplicació.
Responsabilitat dels administradors en relació als Comptes Anuals Abreujats
Els administradors són responsables de formular els comptes anuals abreujats adjunts, de
forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la
Societat EL PRAT COMUNICACIÓ, S.L., de conformitat amb el marc normatiu d’informació
financera aplicable a l’Entitat a Espanya, que s’identifica en la nota 2 de la memòria adjunta, i
del control intern que considerin necessari per a permetre la preparació de comptes anuals
abreujats lliures d’incorrecció material, deguda a frau o error.
En la preparació dels comptes anuals abreujats, els administradors són responsables de la
valoració de la capacitat de l’Entitat per continuar com empresa en funcionament, revelant,
segons correspongui, les qüestions relacionades amb l’empresa en funcionament i utilitzant
el principi comptable d’empresa en funcionament excepte si els administradors tenen la
intenció de liquidar l’Entitat o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra
alternativa realista.
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Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels Comptes Anuals Abreujats
Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals abreujats
en el seu conjunt estan lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un
informe d’auditoria que conté la nostra opinió. Seguretat raonable és un alt grau de seguretat
però no garanteix que una auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de
l’activitat d’auditoria vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi.
Les incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment
o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions
econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals abreujats.
En l'Annex d'aquest informe d'auditoria s'inclou una descripció més detallada de les nostres
responsabilitats en relació amb l'auditoria dels comptes anuals. Aquesta descripció que es
troba en la pàgina 4 següent, és part integrant del nostre informe d'auditoria.
Barcelona, a 13 de maig de 2020

pleta auditores, s.l.p.
R.O.A.C. Nº S/0525
Firmado digitalmente
SORIANO
por SORIANO ROYAN
ROYAN JOSE JOSE M - 40969453J
Fecha: 2020.05.13
M - 40969453J 10:24:12 +02'00'

Fdo.: Josep Mª Soriano
R.O.A.C. Nº 17.811

Socio - Auditor de cuentas
Comte d’Urgell, 240, 3B, 08036 Barcelona
“Este informe se corresponde con el Sello distintivo número 20/20/08468
emitido por el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Catalunya”
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Annex del nostre informe d’auditoria
Addicionalment a l'inclòs en el nostre informe d'auditoria, en aquest Annex incloem les nostres
responsabilitats respecte a l'auditoria dels comptes anuals abreujats.
Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals abreujats
Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de
comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d’escepticisme
professional durant tota l’auditoria. També:
• Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals abreujats, a
causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per respondre a
aquests riscos i obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada per proporcionar una base
per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més
elevat que en el cas d’una incorrecció material a causa d’error, ja que el frau pot implicar
col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o
l’elusió del control intern.
• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de dissenyar
procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la
finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’Entitat.
• Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de les
estimacions comptables i la corresponent informació revelada pels administradors.
• Concloem sobre si és adequada la utilització, per part dels administradors, del principi
comptable d’empresa en funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria obtinguda,
concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb
condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de l’Entitat per continuar
com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es
requereix que cridem l’atenció en el nostre informe d’auditoria sobre la corresponent
informació revelada en els comptes anuals abreujats o, si aquestes revelacions no són
adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en
l’evidència d’auditoria obtinguda fins a la data de nostre informe d’auditoria. No obstant això,
fets o condicions futurs poden ser la causa que l’Entitat deixi de ser una empresa en
funcionament.
• Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals abreujats,
inclosa la informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets
subjacents de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.
Ens comuniquem amb els administradors de l’Entitat en relació amb, entre altres qüestions,
l’abast i el moment de realització de l’auditoria planificats i les troballes significatives de
l’auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el
transcurs de l’auditoria.
Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació als administradors de l’Entitat,
determinem els que han estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes anuals
abreujats del període actual i que són, en conseqüència, els riscos considerats més significatius.
Descrivim aquests riscos en el nostre informe d’auditoria llevat que les disposicions legals o
reglamentàries prohibeixin revelar públicament la qüestió.
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CERTIFICO.-

Primer.- Reunits telemàticament, per videoconferència, en els termes que preveu la disposició
per fer front a la
COVIDles bases de règim local, a les onze hores i trenta-sis minuts, del dia cinc de maig dos mil vint i
la societat municipal El Prat Comunicació SL, per celebrar sessió i tractar els assumptes de

Segon.-

ormitat

legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, text refós de la Llei de societats de capital, i atès que assisteix
el nombre suficient de membres, es considera và
de la societat municipal El Prat Comunicació SL, amb el detall següent:

Llistat de membres presents telemàticament o representats:
President: Lluís Mijoler Martínez
Vicepresidenta: Alba Bou jordà
Consellers i conselleres: Anna Martín Cuello; Pilar Eslava Higueras; Juan Pedro Pérez Castro;
Débora García Barrios; Jordi Ibern i Tortosa; Jordi López Gil; i Sandra Patricia Daza Puente.
Actua de secretari Imanol Crespo Martínez, director-gerent de El Prat Comunicació SL,
Tercer.-

====== 1.El director-

són els que estan reflectits a la

Gestió 2019. De la mateixa manera, recorda que els comptes anuals han estat auditats, tal i
com es va aprovar a la Junta General del 12 de desembre de 2018, per Pleta Auditores SLP
(NIF: B08198509).

B62595996 - Carrer Doctor Soler i Torrens, 3 08820 El Prat de Llobregat
tel. 93 478 53 60 direccio@elpratradio.com

El director-8,60%), mentre que els ingressos per la realització

Xarxa, una qüestió que el director-gerent ha valorat positivament, ja que, en definitiva,
ntitat.

Comunicació SL.
-gerent ha destacat les millores destacades que

digital.
Societats).
El director-gerent acaba dient que el detall dels comptes els tenen els consellers i conselleres a
la documentació facilitada prèviament i si volen comentar algun punt concret resta a la seva
disposició.
No hi ha intervencions per part de cap conseller/a.

A proposta del president de la societat, els consellers i conselleres acorden per unanimitat:
1.-

passen a reserves voluntàries.
2.3.- Elevar els acords a Junta General. ===========================================

amb el vot favorable de tots els assistents.

B62595996 - Carrer Doctor Soler i Torrens, 3 08820 El Prat de Llobregat
tel. 93 478 53 60 direccio@elpratradio.com

I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les dotze i vint-i-cinc
minuts, estenent-se aquesta acta, el contingut de la qual com a secretari certifico. ==========

A El Prat de Llobregat, a data de la signatura digital.

EL PRESIDENT,

EL SECRETARI,

LLUÍS MIJOLER MARTÍNEZ

IMANOL CRESPO MARTÍNEZ

B62595996 - Carrer Doctor Soler i Torrens, 3 08820 El Prat de Llobregat
tel. 93 478 53 60 direccio@elpratradio.com

EL PRAT COMUNICACIÓ S. L.
Cif B62595996
MEMÒRIA
Exercici 2019
NOTA 1.- ACTIVITAT DE LA SOCIETAT
El Prat Comunicació S.L. es va constituir com a Societat de Responsabilitat
Limitada el 23 de Maig de 2001 ,davant del Notari Maria de Rocafiguera Gibert, no
havent-se modificat la seva denominació social des de la constitució.
-se ara el domicili social
al carrer Doctor Soler i Torrens nº 3 del Prat de Llobregat.
ntificació fiscal, es B62595996. La societat està inscrita en
secció de societats foli 1 fulla B240034 Inscripció 1.
El seu objecte social com consta als Estatuts, és
següents serveis.

la gestió directa del

a) Gestió,administració i explotació del servei dels mitjans de
comunicació local de qualsevol mena de titularitat municipal.
b) Elaboració,gestió i administració dels instruments necessaris
desenvolupament de la societat de la informació.

per

al

executant els treballs necessaris per a la millora i optimització de les relacions
entre els ciutadans,les empreses,les entitats, les institucions i el municipi del
Prat de Llobregat.
d) Participar conjuntament amb altres

Administracions

Públiques o persones

qualsevol de les formes admeses en dret.
e) Execució de taxes auxiliars i complementàries a les anteriorment
esmentades, així com la formació i entrenament tècnics o assessorament en
les
mateixes matèries.
NOTA 2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
1) Imatge fidel
Els comp
societat, preparats a partir dels registres oficials de comptabilitat del PRAT
COMUNICACIÓ S.L., havent-se aplicat les disposicions legals vigents en matèria
comptable establertes al
la situació financera i dels resultats de la Societat, a 31 de Desembre de 2019.
No obstant, la societat presenta el Balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria en
model abreujat, dons la mateixa reuneix al tancament del exercici, els requisits
establerts en el PGC per així poder formular-se.

Las mateixes mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels
de socis.
2) Principis comptables obligatoris aplicats:
S
General de Comptabilitat vigent en el moment de la formulació de les comptes.
3) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la Incertesa.
No existeixen aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa, a la
in associat un risc important o puguin
suposar canvis significatius en el valor dels actius i passius.
No hi ha canvis en estimacions comptables que siguin significatius i afectin a
La direcció no es conscient de incerteses importants, relatives a esdeveniments o
condicions que puguin aportar dubtes significatius sobre la possibilitat que
4) Comparació de la informació:
No existeixen raons
Es permet en conseqüència la comparació de les comptes dels dos exercicis.
Aquesta societat mercantil municipal
amb la normativa mercantil, i està inclosa en el pla
per tant,
ci 2019 per aquest òrgan de control amb
5)Elements recollits en diverses partides:
No existeixen elements de naturalesa
dintre del Balanç de Situació.

similar inclosos en altres partides diferents

6) Canvis en criteris comptables

els comptes, els

fets

coneguts

posteriorment que podrien aconsellar ajustos en

apartats corresponents.
NOTA 3.- APLICACIO DE RESULTATS
3.- DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS
275 del Real Decret

Base de Repartiment

Exercici 2019

Exercici 2018

Saldo compte Pèrdues i guanys
12.696,34
9.010,47___
TOTAL
12.696,34
9.010,47
====================================================================================
A p l i c a c i ò
A Reserva Legal
A Reserva Voluntària

--12.696,34
12.696,34

TOTAL

3.790,11

-9.010,47
9.010,47

euros.
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NOTA 4.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Les Comptes Anuals han
normes de registre i valoració continguts en el Pla General de Comptabilitat de
Petites i mitjanes Empreses aprovat per RD 1515/2007. Els principis comptables i
normes de registre i valoració més significatives son las següents:
A)Immobilitzat Intangible:

amortització anual, del 2%,(8.293,97) 50 anys de vida útil.
Per les Aplicacions Informàtiques, es practica una amortització del 37,50%, 3
anys de vida útil.
B)Immobilitzat Material:

comencen a amortitzar-se al mateix moment de la

adquisició.
lineal,

sobre

el

cost
ió

determinats en funció dels anys de vida útil estimada dels diferents elements.
Anys de vida útil estimada% amortiz.
CONSTRUCCIONS
INSTALACIONS TECNIQUES
ALTRES INSTALACIONS
MOBILIARI
EQUIPS PROCES INFORM.

34
6
6
7
3

3
18
18
15
37,50

NOTA 5 IMMOBILITZAT INTANGIBLE

2019, ha estat el
següent:

CONCEPTE
CONCESSIONS
APLICACIONS
DISSENY
TOTAL
___________ ADMINISTRATIVES____ INFORMATIQUES_
PAG WEB_______
_________
COST
414.698,35
37.633,86
6.045,08
458.377,29
____________________________________________________________________________________
BAIXES
-----21.822,06
---21.822,06
____________________________________________________________________________________
SALDO FINAL
414.698,35
15.811,80
6.045,08
436.555,23

AMORTITZACIÓ ACUMULADA
_________________________________________________________________________ ________
SDO.INICIAL
145.144,47
37.633,86
6.045,08
188.823,41
_________________________________________________________________________ _________
ADDICIONS
8.293,97
8.293,97
BAIXES
-21.822,06
-21.822,06
SALDO FINAL
153.438,44
15.811,80
6.045,08
175.295,32
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
CONCEPTE

COST

AMORTITZACIÓ
N E T
ACUMULADA__________________

CONCESSIONS ADMINISTRATIVES
414.698,35
153.438,44
261.259,91
APLICACIONS INFORMATIQUES
15.811,80
15.811,80
--DYSSENY PAGINA WEB
6.045,08
6.045,08
--_________________________________________________________________ ______
TOTAL____________

436.555,23

_ 175.295,32

261.259,91

IMMOBILITZAT MATERIAL
El moviment de les dif
2019,ha estat el següent:
__________________________________________________________________________________
CONCEPTE

ACONDICIONAMENT
LOCAL
_____________

SDO.INICIAL
ADDICIONS
BAIXES
SDO.FINAL

309.408,36
----309.408,36

INSTALACIONS
TECNIQUES

ALTRES
INSTAL/ENSER.

106.695,74
---106.695,74

MOBILIARI

EQUIPS P.
INFORMAT.

TOTAL

43.547,07

12.146,91

46.219,39

518.017,47

5.584,07
-13.470,17

----

17.253,41
-17.029,78

22.837,48
-30.499,95

35.660,97

12.146,91

46.443,02

510.355,00

AMORTITZACIÓ ACUMULADA
___________________________________________________________________________________
SDO.INICIAL
154.572,80 106.695,74
42.799.71
12.146,91 39.598,43 355.813,59
___________________________________________________________________________________
ADDICIONS

9.282,25

----

890,91

3.898,41

14.071,57

BAIXES
-13.470,17
-17.029,78 -30.499,95
____________________________________________________________________________________
SALDO FINAL
163.855,05 106.695,74
30.220,45
12.146,91 26.467,06 339.385,21
____________________________________________________________________________________

CONCEPTE

COST

AMORTITZACIO ACUMULADA

N E_T ____

ACONDICIONAMENT LOCAL 309.408,36
163.855,05
145.553,31
____________________________________________________________________________________
INST.TECNIQUES
106.695,74
106.695,74
----____________________________________________________________________________________
ALTRES INSTAL/ENSER.
35.660,97
30.220,45
5.440,52
____________________________________________________________________________________
MOBILIARI
12.146,91
12.146,91
---____________________________________________________________________________________
EQUIPS.PR.INFORM.
46.443,02
26.467,06
19.975,96
____________________________________________________________________________________
TOTAL

510.355,00

339.385,21

170.969,79

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
No té Inversions Immobiliàries
NOTA 6.- ACTIUS FINANCERS
__________________________________________________________________________________
Llarg Termini
Curt Termini
____________________________ _
2019
2018
2019
2018 ___
Préstecs i partides a cobrar
160,00
160,00
13.096,50
35.824,28
__________________________________________________________________________________
TOTAL

160,00

160,00

13.096,50

35.824,28

NOTA 7.- PASSIUS FINANCERS
________________________________________________________________________________
Llarg Termini
Curt Termini
2019
2018
2019
2018_____
Deutes i partides a pagar
2.006,00
--48.843,97
78.442,94
Subv per amort.actiu inicial
------Valor us local
------- __
TOTAL
2.006.00
--48.843,97
78.442,94_
NOTA 8.- FONS PROPIS
El moviment dels comptes que composen aques
ha estat
el següent :
____________________________________________________________________________________
CONCEPTE
CAPITAL
RESERVA
RESERVA
ALTRES
RESULTATS
TOTAL
SUBSCRIT
LEGAL
VOLUNTARIA RESERVES
___________________
Sdo.1 Gener 2019 3.015,00 603,00
2.118,23
--9.010,47
14.746,70
____________________________________________________________________________________
DISTRIBUCIO Bº
---9.010,47
---9.010,47
----

CARREC DESPESES 2017
-5.289,12
------5.289.12
__________________________________________________________________________________
Bª DEL EXERCICI
12.696,34
12.696,34
___________________________________________________________________________________
Sdo.a 31/12/2019 3.015,00 603,00
5.839,58
--12.696,34
22.153,92
____________________________________________________________________________________
El Capital social a 31 de Desembre de 2019, es composa de 201 participacions de 15
Totes les participacions constitutives del Capital social tenen els mateixos drets.
Les participacions del Capital Social de la societat son propietat de:
AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT

100%

Els beneficis
arribi al 20% del Capital Social. El destí només possible de la Reserva Legal es la
del Capital ja augmentat.
NOTA 9.- SITUACIO FISCAL
considerar-se definitives fins que no han estat inspeccionades per les autoritats
fiscals o ha transcorregut el termini de prescripció de quatre anys.
està sotmesa. En opinió de la Direcció de la societat, no existeixen contingències
-se de la revisió dels anys oberts a
inspecció.
Aquesta

Empresa

no

te

diferencies

temporànies,

ni

crèdits

per

bases

imposables

Impost sobre Societats, es la següent.
____________________________________________________________________________________
AUGMENT
DISMINUCIO
TOTAL
16.486,45
Diferencies permanents

-----

---___

__-1.326,00 __

Result.comptable ajustat

___15.160,45

Diferencies temporals

----

Base imposable Resultat Fiscal

___

15.160,45

___________________________________________________________________________
DEVENGAT
A PAGAR
DIFERIT_
25% Quota s/Resultat comptable ajustat

3.790,11___

TOTAL

3.790,11

Retencions e Ingressos a compte

___

3.790,11
----

-----

_

Pagos a compte
TOTAL LIQUIT A PAGAR

1.247,12
. . . . . . . . . . . . .

Deutes amb les Administracions Públiques:
*Hda.Pública deutora per IVA . . . . . . . . .
*Hda.Pública Creditora per IRPF. . . . . . . .
*Hda.Pública Creditora per Impost s/societats.
*Seguretat Social Creditora . . . . . . . . .
TOTAL . . .

.
.
.
.

2.542,99

-3.272,75
22.455,95
2.542,99
13.701,57
35.427,76

NOTA 10.-INGRESOS I DESPESES
____________________________________________________________________________________
2019
Ingressos
Ingressos
Ingressos
Ingressos
Ingressos
Ingressos

serveis publicitat
present/actes
producció
Dinamització
obres/projectes
El Prat TV

Subvencions de capital
Subvenció Tripartit
Altres ingressos: Bº us del Local
Ingressos excepcionals
Ingressos Financers

40.697,77
12.130,00
26.331,91
1.840,00
3.500,00
27.500,00
720.000,00
12.735.73
379,20
8.293,97
1.326,00
1.066,00

2018_________________
44.529,73
3.790,00
19.977,17
8.010,00
3.500,00
28.050,00
599.000,00
9.282,25
----8.293,97

---

____________

TOTAL INGRESSOS . . . . . . . .
855.800,58
724.433,12
==================================================================================
TREBALLS REALITZATS ALTRES
2.346,95
1.485,00
SERVEIS EXTERIORS
269.365,69
253.500,01
TRIBUTS
16.826,16
15.134,27
PERSONAL
527.877,35
420.309,94
FINANCERS
532,44
298,74
GASTOS EXTRAORDINARIOS
---1.326,00
DOT. AMORT. IMMOVILITZ
22.365,54
19.923,21
DOT. PROVIS. INSOLVENCIES
__________
T O T A L
D E S P E S E S
839.314,13
711.977,17
====================================================================================
NOTA 11 SUBVENCIONS DONACIONS, LLEGATS

l.

ba ubicada consten com
un patrimoni de la societat, el qual es va amortitzant anualment, i representen un
ingr
____________________________________________________________________________________

2019
SUBVENC.OFICIAL DE CAPITAL
SUBVENC.OFICIAL CAPITAL 2019

135.528,43
22.837,48

2018___________
144.810,68

-12.735,73
- 9.282,25
____________________________________________________________________________________
SALDO FINAL
145.630,18
135.528,43
====================================================================================
INGRES DISTRIB.VARIS EXERCICIS
ALTRES SUBVENCIONS

---269.553,88

---277.847,85

-8.293,97
-8.293,97
____________________________________________________________________________________
SALDO FINAL
261.259,91
269.553,88
====================================================================================

NOTA 12.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
NT DEL PRAT DE LLOBREGAT, i a més de dedicarse
a la radiodifusió, efectua fora de les instal·lacions treballs encomanats pel
propi Ajuntament vinculats a necessitats
institucionals, animacions musicals per col·lectius desfavorits, enregistrament
equipaments.
Aquests treballs realitzats pels professionals d
Ajuntament són
facturats.
El total de factures realitzades al 2019 com a serveis prestats sumen un total de
49.250,00 euros.
El saldo pendent com a deute de l Ajuntament a 31 de desembre del 2019 és de
5.500,59 euros.
Com a serveis rebuts tenim una despesa de 299,99 euros corresponent a uns treballs
de la Fira i que ja ha estat liquidada.
La subvenció rebuda de 720.000,00 euros és exclusivament per dur a terme
emissora local.
subvenció de capital pe

NOTA 13.- ALTRE INFORMACIO
____________________________________________________________________________________
2019
2018
____________________________________________________________________________________
COST DEL PERSONAL
Sous i salaris . . . . . . . .
Indemnitzacions . . . . . . . .
Seguretat Social. . . . . . . .
Atenció al personal . . . . . .
Altres despeses. . . . . . . .
Formació Professional. . . . .
TOTAL .

402.333,52
---123.934,51
------1.609,32
527.877,35

317.667,94
----100.602,50
------2.039,50
420.309,94

_

=======================================================

El nombre de treballadors

distribuït per categories, és el següent:

____________________________________________________________________________________
2019
2018
____________________________________________________________________________________
Fixes Eventuals

Fixes Eventuals

Director-Gerent . . . . ......
1
1
Director de Publicacions......
1
1
......
1
1
Producció . . . . . . . .. . .
1
1
Redactors . . . . . . . ......
5
5
Presentador de programes......
1
1
Cap informatius. . . . .......
1
1
Control so . . . . . . .......
1
1
Técnica sup continguts inf....
1
1
Directora De magatzin..........
1
1
________________________________________________________________
TOTAL . . . . . .
14
14
================================================================

El promig de treballadors es el següent:

2019
Minusvàlids
Temps complert
Temps parcial

2018

.

Homa
-6,92

dona
-3,91

Total
-10,83

Homa
-5.85

dona Total
---3,00
8,85

0,46

0,30

0,76

1,10

1.40

2.50

7.38

4.21

11.59

7.25

4,10

11.35

Contracte temporal
Contracte indefinit
Tots els treballadors

7,38
4.21
11,59
7.25
4,10 11.35
=================================================

NOTA 14.-MEDI AMBIENT
no ha
incorregut en cap tipus de
amb el medi ambient, ni tampoc té equips, sistemes ni
ambiental, ni per a la protecció i millora del medi ambient.
despeses

relacionades

NOTA

15.-

INFORMACIÓ SOBRE El PERÍODE MITJA DE PAGAMENT
A PROVEÏDORS DURANT
. DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. «DEURE D'INFORMACIÓ» DE LA LLEI 15/2010,
DE 5 DE JULIOL.

-Període mitjà de pagament a proveïdors.

2019
2018
Dies
Dies
________________________________________________________________________________
TOTAL p/mitjà de pagament a proveïdors.

30

30

NOTA 16.- FETS POSTERIORS: MESURES DE PREVENCIÓ I CONTENCIÓ APLICADES A EL PRAT
COMUNICACIÓ SL EN EL MARC DE LA SITUACIÓ D EMERGÈNCIA DONADA PER LA COVID-19

Un

alt

COVID-19,

més

popularment

conegut

com

Organització Mund
ràpida expansió com pels seus efectes. Aquesta situació de gravetat no tan sols està
sobre les pymes, encara són difícils de quantificar, sent la seva progressió encara
exponencial. La Comissió Europea (CE) amb data 13 de març de 2020 ja estimava una
caiguda de 2,5 punts percentuals sobre el PIB de la zona euro, el que posa de
manifest els efectes col·laterals

rus, així com altres mesures destinades
vigor, el passat 14 de març de 2020, del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per
la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVIDlimitar

un

dels

drets

fonamentals

dels

ciutadans,

com

és

el

dret

a

la

lliure

confinament obligatori en les seves llars que provocaran un descens molt important
star
tancats temporalment provocant amb certesa quantioses pèrdues econòmiques.
-llei 8/2020, de 17 de
març, de mesure
del COVID-19, el qual incorpora algunes disposicions que afectaran a la activitat
empresarial.
el
Prat Comunicació, S.L., atenent a la seva situació particular i a les mesures que
arma. Aquesta situació no repercutirà significativament en els

l Prat Comunicació, S.L., seguint les indicacions del Govern de
l Estat i de la corporació local de referència, en aquest cas, l Ajuntament del Prat
de Llobregat, ha implementat aquestes mesures de prevenció i contenció per garantir
la seguretat de la plantilla, a la vegada que es garanteix el servei dels mitjans de
comunicació de la corporació, decretats com a serveis essencials. D
de contingència de riscos ha executat les següents accions:
El Prat Comunicació SL ha adaptat la programació dels seus mitjans a la nova
situació, garantint només els serveis informatius essencials de l emissora. Una
programació que ha permès des del principi assolir el teletreball de tota la
plantilla, amb l excepció puntual dels càrrecs de gestió i responsabilitat.
D aquesta manera, s ha impedit l accés als estudis de personal no contractat per El
Prat Comunicació SL, mentre que, en coordinació amb l Ajuntament del Prat, s ha
facilitat els corresponents EPIs necessaris per portar a terme les nostres
responsabilitats amb total seguretat; en concret, mascaretes FFFP2, guants, mocadors
d un sol ús i ulleres protectores, entre d altres.
D altra banda, s ha intensificat el servei de neteja i de desinfecció dels estudis;
a la vegada que s han substituït les reunions presencials per videoconferències.
Donat que el servei de mitjans de comunicació ha estat decretat com a servei
essencial, El Prat Comunicació SL ha mantingut la seva activitat i, per tant, no ha
calgut aplicar cap mesura laboral excepcional com, per exemple, els denominats
ERTOs. Aquestes mesures han estat comunicades al Consell d Administració de la
societat, que s ha celebrat via telemàtica el 05 de maig de 2020 i que ha donat
compte de la gestió.

El Prat de Llobregat, cinc de maig de 2020.

EL PRAT COMUNICACIÓ SL: INFORME DE GESTIÓ EXERCICI 2019

1. ACTIVITAT DE LA SOCIETAT
El Prat Comunicació SL es va constituir com a Societat el dia 23 de maig de
2001, no haventtraslladar el domicili de la societat, trobant-se ara al carrer Doctor Soler i
Torrens, 3, del Prat de Llobregat.
El seu objecte social, com consta als Estatuts de la Societat, és la gestió directa
dels següents serveis:
a) Gestió, administració i explotació del servei dels mitjans de comunicació
local de qualsevol mena de titularitat municipal.
b) Elaboració, gestió i administració dels instruments necessaris per al
desenvolupament de la societat de la informació.
c)
executant els treballs necessaris per a la millora i optimització de les relacions
entre els ciutadans, les empreses, les entitats, les institucions i el municipi del Prat
de Llobregat.
d) Participar conjuntament amb altres Administracions Públiques o
mitjançant qualsevol de les formes admeses en dret.
e) Execució te taxes auxiliars i complementaries a les anteriorment
esmentades, així com la formació i entrenament tècnics o assessorament en les
mateixes matèries.
2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

del Prat Comunicació SL, havent-se aplicat les disposicions legals vigents en
situació financera i dels resultats de la societat.
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3. DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS
Els administradors proposen a la
12.696,34

12.696,34

Reserves voluntàries.
4. GESTIÓ
untament tot i que és El Prat Comunicació SL qui realitza en els

720.000,00
Els ingressos per la gestió de la publicitat emesa al Prat Ràdio i publicada a la
revista municipal han estat de 40.697,77 , mentre que els ingressos per la
del Prat com per altres empreses que desenvolupen les seves activitats a la nostra
ciutat ascendeixen a 71.301,91
de complement salarial als treballadors de la societat que realitzen aquestes
tasques.
de subvenció del Tripart

També s
del ús del local i

en

concepte de subvencions de capital.
Les despeses totals han estat de 842.571,80
despeses financeres han estat de 532,44 .
és de 12.696,34

Les

A 31 de desembre de 2019, a més del director-gerent del Prat Comunicació, la
societat té el següent personal: 1 director de la revista municipal, 1 cap
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persones).
expressades als comptes anuals adjuntats. Aquestes dades estan expressades en
euros.
Entre les principals dades econòmiques, cal destacar la
2018.
Els ingressos en publicitat obtinguts per la societat han disminuït un 8.60% en
i els ingressos provinents de
produccions, presentacions i encàrrecs han augmentat, en aquest cas, un 12.59%.
omparant les dades dels exercicis 2018 i 2019, hi ha un
des
Treballadors i Treballadores de El Prat Comunicació SL.
Posteriorment al tancament, en 31 de desembre de 2019, no ha hagut cap
moviment susceptible de variar les dades econòmiques
les societats mercantils i dels estatuts del Prat Comunicació SL, aquesta
memòria.

El Prat de Llobregat, a 05 de maig de 2020.
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