Acta de la sessió extraordinària del Patronat de la Fundació Teatre Municipal
d’Artà de 28 d’abril de 2015, a les 17’15 h a la sala de plens de l’Ajuntament
d’Artà

Hi assisteixen :
Bartomeu Gili Nadal ( president)
Maria Antonia Sureda
Maria Paula Ginard Vilchez
Onofre Serra Vila
Joan LLiteras Espinosa
Miquel Servera Morey
Magdalena Maria Fernández
Jaume Alzamora Riera
Farncisca Carrió (administrativa de la Fundació)
Joan Torras (en representació de Fornell Consultors)
Maria Bel Sanxo (secretària)
Ordre del dia
1.Lectura i aprovació de l’acta de dia 4 de març
2.Presentació de la memòria i dels comptes anuals de 2014

Desenvolupament de la sessió
1.Lectura i aprovació de l’acta actes de dia 4 de març de 2015
S’aprova l’acta per unanimitat
2.Presentació de la memòria i dels comptes anuals de 2014
L’assessor de la gestoria Fornell Consultors exposa que segons l’informe econòmic que
ells han realitzat(s’adjunta) i malgrat que els resultats al tancament de l’exercici de 2014
reflecteixi un benefici comptable de 6.507’31 euros, la situació de la Fundació no està
equilibrada ja que té una aportació anual de l’Ajuntament d’Artà i no té suficients
ingressos propis. Per tant, s’incompleix la llei de racionalització de les administracions
públiques perquè, segons la normativa, si a 1 de desembre de 2015 no hi ha equilibri
econòmic propi la Fundació s’hauria de dissoldre.
Tot i així, diu que és una llei que no està desenvolupada i que ell creu que tot dependrà
dels resultats electorals de finals d’any i que ell esperaria a veure que passa a nivell
polític. Pensa que si és un servei que està vigent, el ple haurà de decidir, no només en el
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tema del teatre, hi ha mols altres serveis que dona l’Ajuntament que si no fos per
l’aportació municipal també haurien de desaparèixer, per exemple les escoletes. Tots
aquests serveis són deficitaris i no són competències pròpies de l’administració local,
són competències delegades i per tant són els polítics els que han de decidir si el seu
Ajuntament les mantén. Amb aquests serveis s’hauria de fer una adscripció a
l’Ajuntament, però ningú ha explicat la manera d’aplicar aquesta adscripció. De
moment només és una llei.
Tolo Gili, diu que això deixa als ajuntaments amb una gran inseguretat.
Joan Lliteras demana si la Fundació seguirà o si s’haurà de tancar. En Joan li contesta
que tot dependrà de les eleccions generals i si la llei s’arriba a aplicar. De moment, ell
pensa que és un tema de màrqueting i que si en aquests moments la llei s’apliqués
col·lapsarien l’administració.
Jaume Alzamora demana que passa amb el tema del personal. Joan li contesta que
l’Ajuntament haurà d’assumir el personal si segueix donant el servei, és a dir si el teatre
no es tanca el personal passa a l’Ajuntament. Si el teatre tanca, el personal s’amortitza.
Paula Ginard diu que el tema del personal li preocupa molt, ja que hi ha gent que no ha
passat un procés selectiu. En Joan li contesta que és un personal no fix indefinit seria
com un interí, la plaça està creada “de facto” però no estar proveïda.
Jaume Alzamora demana que passa quan l’Ajuntament no té previstes aquestes places a
la plantilla de personal. En Joan li contesta que les ha de crear per llei i ell demana que
passa si l’Ajuntament assumeix el servei però amb personal de la plantilla de
l’Ajuntament. Llavors, diu en Joan, els ha d’amortitzar i els ha de pagar 45 dies per any
treballat.
En Jaume, també demana que passaria amb un treballador que està a la Fundació amb
serveis especials i és funcionari. En aquest cas, li contesta, que hauria de tornar a la seva
plaça d’origen a la seva administració.
En Joan, comenta que ell havia vingut per aprovar un comptes anuals i no per parlar de
temes laborals, que si volen poden fer una altra reunió per tractar específicament aquest
tema. Que és evident que el plenari, si s’aplica la llei, haurà de prendre decisions.
Magdalena Maria, comenta que el tema de les Fundacions és complicat a nivell
administratiu.
Joan les diu que tots els serveis que dona l’Ajuntament són deficitaris, llavors les
demana a veure si llevarien els serveis de cultura, i els serveis educatius, i els socials,
les escoletes? Qualssevol d’aquests serveis són deficitaris perquè no poden tenir
benefici. A continuació explica l’informe econòmic de manera resumida.
Tolo Gili, proposa que és passi a votació perquè tenen plenari.
Es passa a votació l’aprovació dels comptes anuals i s’aproven per unanimitat.
Acords:
1. S’aprova per unanimitat l’acta de dia 4 de març
2. S’aproven per unanimitat els comptes anuals de 2014.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El president

Maria Isabel Sancho

Bartomeu Gili
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La secretària

INFORME ECONÒMIC DE LA "FUNDACIÓ TEATRE MUNICIPAL D’ARTÀ"

1.- Descripció i activitats:
La Fundació Teatre Municipal d’Artà es va constituir en data 19/11/2001 davant
la Notari María Jesús Ortuño Rodríguez, amb número de protocol 2010.
Es va inscriure al Registre de Fundacions de les Illes Balears amb data
08/02/2002 amb el número 144.
El domicili social es troba al C/Ciutat nº1 d’Artà i el seu CIF és G57126328.
Les finalitats de la Fundació d’acord amb el seus Estatus són:
a) La gestió, administració, conservació, millora, ampliació i aprofitament
integral dels béns, instal·lacions i serveis afectes a la Fundació.
b) Promoure, organitzar, gestionar, patrocinar i celebrar tot tipus d’actes,
exhibicions i activitats, per desenvolupar i fomentar la cultura i les arts
escèniques en general.
c) Promoure, organitzar, fomentar la cultura i les arts escèniques en general
així com l’organització de cursos i seminaris per impartir ensenyaments i
difondre coneixements relacionats amb les matèries especificades.
d) Coordinar amb altres organismes, entitats i particular, iniciatives i esforços
tendents a potenciar i fomentar tot allò que es relacioni amb la cultura, les arts, i
l’ocupació de l’oci per part de les persones individualment o col·lectivament
considerades.
2.- Resultat de l’exercici:
El resultat al tancament de l’exercici de 2014 reflecteix un benefici comptable
de 6.507,31 € (sis mil cinc-cents set euros i trenta-un cèntims).
En resultat del mateix període de l’exercici anterior reflectia una pèrdua
comptable de 52.091,43 € (cinquanta-dos mil noranta-un euros i quaranta-tres
cèntims)
Les diferències més significatives respecte a l’exercici anterior són les
següents:
INGRESSOS:
Concepte

Exercici 2014

Exercici 2013

Ingressos per activitats culturals
Altres ingressos
Ingressos bar
Subvencions i donacions
Ingressos per arrendaments
Ingressos financers

115.946,44
10.313,85
0,00
165.000,00
5.918,33
1,37

69.789,51
14.060,42
31.630,25
140.300,00
6.357,00
119,85

Total ingressos

297.179,99

262.257,03

Observacions:
A partir de juny de l’any 2013 es va deixar de prestar el servei de bar i
ara es gestiona per una concessió particular atorgada directament per
l’Ajuntament a Catalina Llaneras Esteva.
El dia 04/02/2014 es va rebre la subvenció anual de l’Ajuntament per
import de 140.000,00 €. Posteriorment, a data 30/12/2014 es va acordar
una aportació addicional per part de l’Ajuntament per un import de
25.000,00 € amb l’objectiu cobrir el dèficit d’explotació de la Fundació i
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obtenir un resultat comptable positiu.
La partida d’”Altres ingressos” recull, d’una banda, la recuperació de
les despeses del subministrament de llum corresponent al bar, i d’altra
banda la recuperació de certes despeses de manteniment de la
Fundació que en una Junta anterior es va acordar que correrien a càrrec
de l’Ajuntament.
DESPESES:
Concepte

Exercici 2014

Despeses organització actes culturals 58.751,99
Despeses bar
0,00
Reparació i conservació
6.093,27
Serveis professionals
3.561,00
Assegurances
5.028,22
Publicitat
0,00
Subministraments
20.910,57
Altres serveis
5.615,57
Ajustos negatius IVA no deduïble
11.325,70
Despeses personal (sous i seguretat social) 173.542,24
Despeses financeres
3.547,68
Amortització
2.296,44
Variació d’existències
0,00

Total despeses

290.672,68

Exercici 2013
37.755,77
12.410,22
5.352,88
6.011,78
5.016,99
2.348,00
19.053,32
8.294,37
11.497,08
200.519,18
1.588,41
2.621,52
1.878,94

314.348,46

Observacions:
Les despeses d’organització d’actes culturals han crescut
proporcionalment a l’increment dels ingressos per aquest concepte.
Les despeses de personal s’han reduït, ja que en el present exercici hi ha
una persona menys contractada a la plantilla de la Fundació, amb motiu
del cessament en la presentació del servei de bar.
Les despeses financeres han sofert un increment considerable. En
aquesta partida es recullen, a més de les despeses habituals de
manteniment del compte, tant les comissions i interessos generades per
la utilització de la pòlissa de crèdit, com els interessos per ajornament
d’impostos.

3.-Estat financer:
Les partides més significatives del Balanç de Situació són les següents:
ACTIU

ACTIU CORRENT
Immobilitzat Material:
Instal·lacions i altre immobilitzat
ACTIU CORRENT:
Deutors cials. I altres:
Clients per prestació de serveis
Altres crèdits amb les
Administració
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Any 2014
28.854,06

Any 2013
26.083,56

23.854,06
36.983,15
36.562,75
11.653,10

26.083,56
36.757,31
35.649,05
10.739,40

24.909,65

24.909,65

Efectiu i altres actius líquids
Tresoreria (caixa i bancs)
TOTAL ACTIU

420,40
420,40
60.837,21

1.108,26
1.108,26
62.840,87

Observacions:
A l’epígraf d’”Altres crèdits amb les Administracions” apareix un saldo
de 24.909,65 € que s’arrossega d’exercicis anteriors i correspon a una
subvenció de l’ASSOCIACIÓ DE TEATRES I PÚBLIC I AUDITORIS que
a data d’avui no s’ha arribat a cobrar, ni tampoc s’ha rebut una
comunicació oficial de la seva denegació. En el moment que es rebi
aquesta comunicació oficial o es tingui la certesa de que aquesta
quantitat no es cobrarà, l’import corresponent passarà al compte de
resultats com a despesa en concepte de subvenció no reintegrada.
En relació al saldo de clients, caldria revisar els següents saldos que
s’arrosseguen d’exercicis anteriors:
o Espai de Natura Balear: 158,12
o Hnos. Escanellas: 900,00
o Oriol Carbonell Santacana: 230,00
o Externaliza (gestión...): 222,64
PASSIU I PATRIMONI NET
Any 2014
Any 2013
PATRIMONI NET
-120.380,87
-126.888,18
Fons propis:
-120.380,87
- 126.888,18
Dotació Fundacional
11.414,39
11.414,39
Romanent
709,81
709,81
Excedents negatius ex. Ant.
-139.012,38
-86.920,95
Resultat
6.507,31
-52.091,43
PASSIU NO CORRENT
0,00
0,00
PASSIU CORRENT
181.218,08
189.729,05
Deutes entitats de crèdit c/t
64.059,90
68.746,28
Altres deutes a curt termini
82.704,69
82.704,69
Creditors i altres ctes.a pagar
34.453,49
62.840,87
TOTAL PASSIU
60.837,21
62.840,87
Observacions:
El fons de maniobra (Drets a curt termini – Obligacions a curt termini) a
31 de desembre, ascendeix a la quantitat de -144.234,93 €, indicador
de la insolvència a curt termini de la Fundació.
Els deutes amb entitats de crèdit corresponen a la pòlissa de crèdit
contractada amb Caixabank.
La partida “Altres deutes a curt termini” recull una préstec concedit per
l’Ajuntament amb motiu del Reial Decret de pagament a proveïdors.
Caldria concretar si finalment la Fundació haurà de retornar aquesta
quantitat a l’Ajuntament i en quines condicions, o bé, l’Ajuntament
formalitzarà una aportació en forma de subvenció que s’integrarà al
resultat de l’exercici.
El compte de “Creditors i altres comptes a pagar” recull els imports
pendents de pagament a creditors comercials i els imports pendents de
pagament a l’Administració en concepte d’IVA, IRPF i Seguretat Social
de desembre.
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En relació als saldos de creditors comercials, caldria revisar els següents
saldos que s’arrosseguen d’exercicis anteriors:
o Assoc. Teatres i Auditoris: 300,00
o Magdalena Sancho Piris: 148,00
o Externaliza (gestión...): 5.900,00
4.- Compliment dels objectius fundacionals
La Llei 49/2002, de 23 de desembre, estableix que s’han de destinar a finalitats
pròpies de la Fundació almenys el 70 per 100 de les rendes o qualsevols altres
ingressos nets que, amb la deducció prèvia d’impostos, obtingui la Fundació.
Es consideren rendes netes el resultat de deduir els ingressos bruts que la
Fundació ha obtingut a l’exercici, les despeses necessàries per obtenir-los,
llevat de les despeses d’administració directament ocasionades pels òrgans de
govern amb aquest objectiu, amb la limitació del 10 per 100 de les rendes
obtingudes a l’exercici que estableix la Llei.
En el present exercici no hi ha hagut despeses d’administració, i es considera
que el 100 per 100 dels rendiments nets obtinguts es destinarà al compliment
de les finalitats fundacionals.
5.- Situació fiscal
En virtut del que estableix la Llei 49/2002, de 23 de desembre, sobre el règim
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge, la Fundació està exempta de pagar l’Impost sobre societats pels
resultats obtinguts en l’exercici de les activitats que constitueixen el seu objecte
social o finalitat específics, així com pels increments patrimonials obtinguts a
títol lucratiu, sempre que s’obtinguin en compliment del seu objecte o finalitat
específics.
La Fundació considera que tots els resultats obtinguts enguany, procedeixen de
les activitats que constitueixen el seu objecte social.
Cal fer una puntualització en relació als ingressos obtinguts per part de la
Fundació:
- Recuperació de despeses de llum i manteniment: Tot i que no
pertanyen al compliment dels objectius fundacionals, s’entendran com
una minoració de les despeses i no es tractaran com a ingressos, de
manera que no s’integraran a la base de l’Impost sobre Societats.
- Lloguer de la sala: Els ingressos per aquest concepte, no pertanyen al
compliment dels objectius fundacionals, per tant, estarien subjectes a
l’Impost sobre societats, i tributarien al 10%, un cop deduïdes les
despeses corresponents.
Cal tenir en compte aquest tema, ja que, en el moment que aquest ingressos
no tinguin la consideració d’accessoris d’acord amb la llei, i arribin a superar el
20% de la xifra de negocis o bé la quantitat de 20.000,00 €, s’hauria de tributar
pels mateixos.
Fent una revisió dels exercicis anteriors, es detecta que hi ha hagut exercicis
anteriors en els quals la suma del ingressos pel lloguer de sales, més els
ingressos obtinguts pel servei de bar (que també estarien subjectes), haurien
d’haver tributat per l’Impost sobre Societats, ja que superaven els límits
comentats anteriorment.
Fornell Consultors
Barcelona, 23 d’Abril de 2015
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