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FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER D'ESTUDIS AUTONÒMICS I LOCALS 

          

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS         
Previsió de 
Tancament 

2016 
31/12/15 

             
1. Ingressos per les activitats         560.721,01 561.005,01 
  a) Vendes i prestacions de serveis    75.967,65 72.931,92 
  b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic    0,00 0,00 
  c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors   0,00 0,00 
  d) Subvencions oficials a les activitats    0,00 0,00 
  e) Donacions i altres ingressos per a activitats    0,00 0,00 

  f) 
Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de 
l'exercici 

 484.753,36 488.073,09 

  g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts   0,00 0,00 
2. Ajuts concedits i altres despeses         0,00 0,00 
  a) Ajuts concedits     0,00 0,00 
  b) Despeses per col· laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern 0,00 0,00 

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació     0,00 0,00 
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu       0,00 0,00 
5. Aprovisionaments           0,00 0,00 
  a) Consums i deteriorament d'existències    0,00 0,00 
  b) Treballs realitzats per altres entitats    0,00 0,00 

6. Altres ingressos de les activitats        19.620,15 20.587,51 
  a) Ingressos per arrendaments     19.620,15 20.520,60 
  b) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent      66,91 

7. Despeses de personal        -403.728,80 -373.963,96 
8. Altres despeses d'explotació         -163.017,95 -196.036,03 
  a) Serveis exteriors     -139.651,67 -144.700,34 
   a1) Investigació i desenvolupament        
   a2) Arrendaments i cànons    -16.039,75 -16.769,88 
   a3) Reparacions i conservació    -11.965,74 -11.752,03 
   a4) Serveis professionals independents   -53.926,45 -54.787,59 
   a6) Primes d'assegurances    -1.967,06 -981,93 
   a7) Serveis bancaris    -505,38 -322,06 
   a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques   -4.442,28 -6.217,36 
   a9) Subministraments    -16.656,74 -17.035,65 
   a10) Altres serveis     -34.148,27 -36.833,84 
  b) Tributs      -23.366,28 -21.335,69 

  c) 
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les 
activitats 

 0,00 -30.000,00 

  d) Altres despeses de gestió corrent    0,00 0,00 
9. Amortització de l'immobilitzat         -13.804,44 -13.940,27 

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat     0,00 0,00 
11. Excés de provisions         0,00 0,00 
12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat     0,00 0,00 
13. Altres resultats           0,00 739,84 

I) RESTULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   -210,03 -1.607,90 
14. Ingressos financers         210,03 2.431,87 
15. Despeses financeres           -2.512,54 
16. Variació de valor raonable en instruments financers     0,00 0,00 
17. Diferències de canvi         0,00 0,00 
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers     0,00 0,00 

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18       210,03 -80,67 
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS ( I + II )       0,00 -1.688,57 

19. Impost sobre beneficis         0,00 0,00 
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI ( III + 19 )       0,00 -1.688,57 
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FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER D'ESTUDIS AUTONÒMICS I LOCALS 

        
A C T I U     Previsió 2016 31/12/15 

           
A. ACTIU NO CORRENT     81.446,99 89.893,55 
  I. Immobilitzat intangible   10.071,67 11.595,85 
   1. Concessions administratives  0,00 0,00 
   2. Aplicacions informàtiques  10.071,67 11.595,85 
   3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament  0,00 0,00 
   4. Altres immobilitzats intangibles  0,00 0,00 
   5. Acomptes   0,00 0,00 
  II. Immobilitzacions material   8.729,92 13.364,41 
   1. Terrenys i construccions   0,00 0,00 
   2. Instal·lacions, maquinària i utillatge  0,00 0,00 
   3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació 8.729,92 13.364,41 
   4. Altre immobilitzat material  0,00 0,00 
   5. Immobilitzacions materials en curs i acomptes  0,00 0,00 
  III. Inversions immobiliàries   62.645,40 64.933,29 
   1. Terrenys i béns naturals   12.020,24 12.020,24 
   2. Construccions   50.625,16 52.913,05 
  IV. Béns del patrimoni cultural   0,00 0,00 
   1. Béns immobles   0,00 0,00 
   2. Arxius, biblioteques i museus  0,00 0,00 
   3. Béns mobles   0,00 0,00 
   4. Acomptes   0,00 0,00 
  V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini  0,00 0,00 
   1. Instruments de patrimoni   0,00 0,00 
   2. Crèdits a entitats   0,00 0,00 
   3. Valors representatius de deute  0,00 0,00 
  VI. Inversions financeres a llarg termini   0,00 0,00 
   1. Instruments de patrimoni   0,00 0,00 
   2. Crèdits a tercers   0,00 0,00 
   3. Valors representatius de deute  0,00 0,00 
   4. Altres actius financers   0,00 0,00 
  VII. Actius per impost diferit   0,00 0,00 
B. ACTIU CORRENT       828.198,18 822.691,17 
  I. Existències    0,00 0,00 
  II. Usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats   126.500,00 87.368,48 
   1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis  0,00 0,00 
   2. Deutors, entitats del grup, associades i altes parts vinculades 0,00 0,00 
   3. Patrocinadors   0,00 0,00 
   4. Altres deutors   120.000,00 82.625,62 
   5. Personal   0,00 0,00 
   6. Actius per impost corrent   0,00 0,00 
   7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques  6.500,00 4.742,86 
   8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents  0,00 0,00 
  III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini  0,00 0,00 
   1. Instruments de patrimoni   0,00 0,00 
   2. Crèdits a entitats   0,00 0,00 
   3. Valors representatius de deute  0,00 0,00 
   4. Altres actius financers   0,00 0,00 
  V. Inversions financeres a curt termini   0,00 547.500,00 
   1. Instruments de patrimoni   0,00 0,00 
   2. Crèdits a tercers   0,00 0,00 
   3. Valors representatius de deute  0,00 0,00 
   4. Altres actius financers   0,00 547.500,00 
  VI. Periodificacions a curt termini   0,00 0,00 
  VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents   701.698,18 187.822,69 
   1. Tresoreria   75.000,00 37.760,13 
   2. Altres actius líquids equivalents  626.698,18 150.062,56 
           
TOTAL ACTIU ( A + B )     909.645,17 912.584,72 
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FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER D'ESTUDIS AUTONÒMICS I LOCALS     

        

P A S S I U     Previsió 2016 31/12/15 
           
A. PATRIMONI NET       855.839,97 855.839,97 
A-1)  Fons Propis    855.839,97 855.839,97 
  I. Fons dotacionals o fons socials   1.467.466,02 1.467.466,02 
   1. Fons dotacionals o fons socials  1.467.466,02 1.467.466,02 
   2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar 0,00 0,00 
  II. Fons especials    0,00 0,00 
  III. Excedents d'exercicis anteriors   -611.626,05 -609.937,48 
   1. Romanent   0,00 0,00 
   2. Excedents negatius d'exercicis anteriors  -611.626,05 -609.937,48 
  IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries  0,00 0,00 
  V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)   0,00 -1.688,57 
  VI. Aportacions per a compensar pèrdues   0,00 0,00 
A-2)  Subvencions, donacions i llegats rebuts   0,00 0,00 
   1. Subvencions oficials de capital  0,00 0,00 
   2. Donacions i llegats de capital  0,00 0,00 
   3. Altres subvencions, donacions i llegats  0,00 0,00 
   4. Ingressos fiscals a distribuir  0,00 0,00 
B. PASSIU NO CORRENT     0,00 0,00 
  I. Provisions a llarg termini   0,00 0,00 
  II. Deutes a llarg termini   0,00 0,00 
   1. Deutes amb entitats de crèdit  0,00 0,00 
   2. Creditors per arrendant financer  0,00 0,00 
   3. Altres deutes a llarg termini  0,00 0,00 
  III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini  0,00 0,00 
  IV. Passius per impost diferit   0,00 0,00 
  V. Periodificacions a llarg termini   0,00 0,00 
C. PASSIU CORRENT       53.805,20 56.744,75 
  I. Provisions a curt termini   0,00 0,00 
  II. Deutes a curt termini   5,20 5,20 
   1. Deutes amb entitats de crèdit  0,00 0,00 
   2. Creditors per arrendaments financers  0,00 0,00 
   3. Altres deutes a curt termini  5,20 5,20 
  III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini  0,00 0,00 
  IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar  53.800,00 56.739,55 
   1. Proveïdors   0,00 0,00 
   2. Creditors varis   12.000,00 12.029,91 
   3. Personal (remuneracions pendents de pagament)  9.800,00 9.893,48 

   4. 
Passius per impost corrent i altres deutes amb les 
Administracions Públiques 

32.000,00 34.816,16 

   5. Acomptes d'usuaris   0,00 0,00 
  VI. Periodificacions a curt termini   0,00 0,00 
           
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU ( A + B + C )     909.645,17 912.584,72 
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Els estats provisionals d’ingressos i de despeses de la Fundació Carles Pi i Sunyer 
per a l’exercici 2017 han estat elaborats en el mateix format del compte de resultats 
previst en el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de 
comptabilitat de les fundacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya. 
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FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER D'ESTUDIS AUTONÒMICS I LOCALS 

          

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS         Pressupost 2017 Previsió de 
Tancament 2016 

             
1. Ingressos per les activitats           591.225,00 560.721,01 
  a) Vendes i prestacions de serveis     67.425,00 75.967,65 
  b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic    0,00 0,00 
  c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors   0,00 0,00 
  d) Subvencions oficials a les activitats    0,00 0,00 
  e) Donacions i altres ingressos per a activitats    0,00 0,00 
  f) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici  523.800,00 484.753,36 
  g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts   0,00 0,00 

2. Ajuts concedits i altres despeses         0,00 0,00 
  a) Ajuts concedits      0,00 0,00 
  b) Despeses per col· laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern 0,00 0,00 

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació     0,00 0,00 
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu         0,00 0,00 
5. Aprovisionaments           0,00 0,00 
  a) Consums i deteriorament d'existències    0,00 0,00 
  b) Treballs realitzats per altres entitats    0,00 0,00 

6. Altres ingressos de les activitats        19.320,00 19.620,15 
  a) Ingressos per arrendaments     19.320,00 19.620,15 
  b) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent        

7. Despeses de personal          -398.416,89 -403.728,80 
8. Altres despeses d'explotació           -190.267,57 -163.017,95 
  a) Serveis exteriors     -168.267,57 -139.651,67 
   a1) Investigació i desenvolupament        
   a2) Arrendaments i cànons    -13.100,00 -16.039,75 
   a3) Reparacions i conservació    -12.134,72 -11.965,74 
   a4) Serveis professionals independents   -61.647,04 -53.926,45 
   a6) Primes d'assegurances    -1.040,00 -1.967,06 
   a7) Serveis bancaris    -500,00 -505,38 
   a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques   -6.352,00 -4.442,28 
   a9) Subministraments    -18.490,00 -16.656,74 
   a10) Altres serveis     -55.003,81 -34.148,27 
  b) Tributs      -22.000,00 -23.366,28 
  c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats  0,00 0,00 
  d) Altres despeses de gestió corrent     0,00 0,00 

9. Amortització de 
l'immobilitzat           -13.000,00 -13.804,44 

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat       0,00 0,00 
11. Excés de provisions           0,00 0,00 
12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat       0,00 0,00 

  a) Deteriorament i pèrdues     0,00 0,00 
  b) Resultats per alienacions i altes     0,00 0,00 

13. Altres resultats           0,00 0,00 
I) RESTULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)     8.860,54 -210,03 

14. Ingressos financers           800,00 210,03 
15. Despeses financeres               
16. Variació de valor raonable en instruments financers       0,00 0,00 
17. Diferències de canvi           0,00 0,00 
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers       0,00 0,00 

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18         800,00 210,03 
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS ( I + II )         9.660,54 0,00 

19. Impost sobre beneficis           0,00 0,00 
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI ( III + 19 )         9.660,54 0,00 
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FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER D'ESTUDIS AUTONÒMICS I LOCALS 

        
A C T I U     Pressupost 2017 Previsió 2016 

           
A. ACTIU NO CORRENT     79.071,18 81.446,99 
  I. Immobilitzat intangible   6.130,99 10.071,67 
   1. Concessions administratives  0,00 0,00 
   2. Aplicacions informàtiques  6.130,99 10.071,67 
   3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament  0,00 0,00 
   4. Altres immobilitzats intangibles  0,00 0,00 
   5. Acomptes   0,00 0,00 
  II. Immobilitzacions material   12.582,68 8.729,92 
   1. Terrenys i construccions   0,00 0,00 
   2. Instal·lacions, maquinària i utillatge  0,00 0,00 
   3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació 8.729,92 8.729,92 
   4. Altre immobilitzat material  3.852,76 0,00 
   5. Immobilitzacions materials en curs i acomptes  0,00 0,00 
  III. Inversions immobiliàries   60.357,51 62.645,40 
   1. Terrenys i béns naturals   12.020,24 12.020,24 
   2. Construccions   48.337,27 50.625,16 
  IV. Béns del patrimoni cultural   0,00 0,00 
   1. Béns immobles   0,00 0,00 
   2. Arxius, biblioteques i museus  0,00 0,00 
   3. Béns mobles   0,00 0,00 
  V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini  0,00 0,00 
   1. Instruments de patrimoni   0,00 0,00 
   2. Crèdits a entitats   0,00 0,00 
   3. Valors representatius de deute  0,00 0,00 
  VI. Inversions financeres a llarg termini   0,00 0,00 
   1. Instruments de patrimoni   0,00 0,00 
   2. Crèdits a tercers   0,00 0,00 
   3. Valors representatius de deute  0,00 0,00 
   4. Altres actius financers   0,00 0,00 
  VII. Actius per impost diferit   0,00 0,00 
B. ACTIU CORRENT       841.934,53 828.198,18 
  I. Existències    0,00 0,00 
  II. Usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats   90.500,00 126.500,00 
   1. Usuaris i deutors per vendes i prest. de serveis  0,00 0,00 
   2. Deutors, entitats del grup, associades i altes parts vinculades 0,00 0,00 
   3. Patrocinadors   0,00 0,00 
   4. Altres deutors   85.000,00 120.000,00 
   5. Personal   0,00 0,00 
   6. Actius per impost corrent   0,00 0,00 
   7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques  5.500,00 6.500,00 
   8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents  0,00 0,00 
  III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini  0,00 0,00 
   1. Instruments de patrimoni   0,00 0,00 
   2. Crèdits a entitats   0,00 0,00 
   3. Valors representatius de deute  0,00 0,00 
   4. Altres actius financers   0,00 0,00 
  V. Inversions financeres a curt termini   0,00 0,00 
   1. Instruments de patrimoni   0,00 0,00 
   2. Crèdits a tercers   0,00 0,00 
   3. Valors representatius de deute  0,00 0,00 
   4. Altres actius financers   0,00 0,00 
  VI. Periodificacions a curt termini   0,00 0,00 
  VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents   751.434,53 701.698,18 
   1. Tresoreria   75.000,00 75.000,00 
   2. Altres actius líquids equivalents  676.434,53 626.698,18 
           
TOTAL ACTIU ( A + B )     921.005,71 909.645,17 
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FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER D'ESTUDIS AUTONÒMICS I LOCALS 

        

P A S I U     Pressupost 2017 Previsió 2016 
           
A. PATRIMONI NET       865.500,51 855.839,97 
A-1)  Fons Propis    865.500,51 855.839,97 
  I. Fons dotacionals o fons socials   1.467.466,02 1.467.466,02 
   1. Fons dotacionals o fons socials  1.467.466,02 1.467.466,02 
   2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar 0,00 0,00 
  II. Fons especials    0,00 0,00 
  III. Excedents d'exercicis anteriors   -611.626,05 -611.626,05 
   1. Romanent   0,00 0,00 
   2. Excedents negatius d'exercicis anteriors  -611.626,05 -611.626,05 
  IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries  0,00 0,00 
  V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)   9.660,54 0,00 
  VI. Aportacions per a compensar pèrdues   0,00 0,00 
A-2)  Subvencions, donacions i llegats rebuts   0,00 0,00 
   1. Subvencions oficials de capital  0,00 0,00 
   2. Donacions i llegats de capital  0,00 0,00 
   3. Altres subvencions, donacions i llegats  0,00 0,00 
   4. Ingressos fiscals a distribuir  0,00 0,00 
B. PASSIU NO CORRENT     0,00 0,00 
  I. Provisions a llarg termini   0,00 0,00 
  II. Deutes a llarg termini   0,00 0,00 
   1. Deutes amb entitats de crèdit  0,00 0,00 
   2. Creditors per arrendant financer  0,00 0,00 
   3. Altres deutes a llarg termini  0,00 0,00 
  III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini  0,00 0,00 
  IV. Passius per impost diferit   0,00 0,00 
  V. Periodificacions a llarg termini   0,00 0,00 
C. PASSIU CORRENT       55.505,20 53.805,20 
  I. Provisions a curt termini   0,00 0,00 
  II. Deutes a curt termini   5,20 5,20 
   1. Deutes amb entitats de crèdit  0,00 0,00 
   2. Creditors per arrendaments financers  0,00 0,00 
   3. Altres deutes a curt termini  5,20 5,20 
  III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini  0,00 0,00 
  IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar  55.500,00 53.800,00 
   1. Proveïdors   0,00 0,00 
   2. Creditors varis   12.500,00 12.000,00 
   3. Personal (remuneracions pendents de pagament)  10.000,00 9.800,00 

   4. 
Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions 
Públiques 

33.000,00 32.000,00 

   5. Acomptes d'usuaris   0,00 0,00 
  VI. Periodificacions a curt termini   0,00 0,00 
           

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU ( A + B + C )     921.005,71 909.645,17 
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I. ELS PROJECTES ESTRUCTURALS DE LA FUNDACIÓ 

 

1.- OBSERVATORI DEL GOVERN LOCAL 

La Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals ha centrat la seva activitat en 

els darrers anys en l’anàlisi del món local. En el moment en què s’inicien bona part dels 

projectes que van tenir més desenvolupament durant aquest període, la informació disponible 

sobre els municipis era escassa, dispersa i tenia problemes de consistència i validesa.  

Així va néixer el projecte de l’Observatori de Govern Local, plantejat com una eina de recollida 

d’informació directa, que incorporava la realització d’una entrevista personal amb els 

responsables municipals, fet que implicava el trasllat dels membres de l’equip de recerca a tots 

els municipis participants, amb una periodicitat biennal.  

Anys després, el temps ha justificat la necessitat de projectes d’aquestes característiques. 

L’aprovació de lleis de transparència, l’interès creixent en la informació d’origen institucional, 

la proliferació dels registres públics i la preocupació per millorar el funcionament de les 

administracions posen de manifest que projectes que es basin en l’anàlisi i estudi del sector 

públic a partir d’una metodologia empírica són imprescindibles. Alhora, la transformació 

radical de la forma d’entendre la informació pública i els canvis tecnològics i d’amplitud dels 

registres disponibles, ens permeten fer una nova formulació dels objectius de l’Observatori 

que coincideix, a més, amb aquests deu anys des de l’inici del primer treball de camp. 

 

LÍNIES D’EXPLOTACIÓ 

Informes individuals per als municipis participants 

Com cada edició, els ajuntaments participants rebran un informe que recull un conjunt 

d’indicadors que permeten comparar cada localitat amb grups de municipis segmentats per 

tram de població, província i tram pressupostari. En aquesta onada, s’editaran un total de 618 

informes que es faran arribar a la Secretaria, a Intervenció (o Secretaria-intervenció, si s’escau) 

i a l’Alcaldia. 
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Informes a demanda 

Com en cada edició de l’Observatori de Govern Local, s’elaboraran els informes a demanda 

que sol·licitin els municipis participants. Com sempre, es tracta d’un segon element de retorn 

que ens permet esdevenir un element de suport a la tasca dels responsables municipals. Els 

informes a demanda es confeccionen d’acord amb les preferències del municipi participant i 

permeten entrar en el detall de qüestions no tractades en l’informe individualitzat, canviar o 

construir nous grups de comparació o abordar matèries de les quals disposem d’informació 

però que no van ser incloses en el disseny dels informes.  

 

 

2.- OBSERVATORI PETITS MUNICIPIS: MÉS ENLLÀ DELS 500 HABITANTS 

Al llarg d’aquests anys, el projecte de l’Observatori de Govern Local ha experimentat un 

conjunt de transformacions coherents amb l’ambició del projecte i amb l’evolució de moltes de 

les eines de treball. Ha arribat el moment de plantejar-se nous desafiaments i el primer és el 

territorial. Així, doncs, donada l’experiència que ha adquirit la Fundació, creiem que és el 

moment d’afrontar el repte de recollir, tractar i analitzar la informació sobre els municipis de 

menys de cinc-cents habitants. 

Aquest conjunt de municipis, tot i que acumulen només un petit percentatge de població, 

suposen més d’un terç del total de localitats catalanes. Han estat, a més, centre de la major part 

dels debats sobre fusió municipal. Aquesta marcada línia d’opinió pública i publicada sobre 

amalgamació, contrasta amb un desconeixement important d’elements que ens permetin 

elaborar un discurs adaptat a la realitat. En resum, dels municipis més petits se’n parla molt 

però se’n coneix poc. En aquest marc i atenent a que les regulacions semblen apuntar en el 

sentit de desposseir aquests ens de competències materials, és necessari desenvolupar un 

estudi que permeti un millor coneixement del funcionament particular d’aquests ajuntaments.  

Des de la Fundació, ens hem plantejat encetar un projecte que aprofundeixi en aquesta matèria 

i aporti elements rigorosos al debat. Cal tenir present però, atesa la dispersió territorial i els 

trets particulars d’aquests municipis, que qualsevol estudi sobre aquesta matèria implica un 

esforç important, tant en el desenvolupament de les bones metodologies de treball de camp, 
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com de recursos. En aquesta ocasió, la Fundació, ha rebut l’ajut econòmic de l’Associació 

Catalana de Municipis, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. 

Pel que fa a les possibles anàlisis temàtiques d’aquests municipis, una proposta inicial 

plantejaria el desplegament de tres vies: la primera fa referència a la realitat política, una 

segona que versés sobre els serveis públics, i una tercera, més genèrica, dedicada a detectar les 

particularitats d’aquest tipus de municipis i les conseqüències que se’n deriven. 

  

Formes d’articulació política a peu de carrer: del consell obert a la llista oberta i el règim 

comú 

En el tram de població que comprèn els municipis de població inferior als 500 habitants, hi ha 

tres possibles formes de sistema electoral municipal: el consell obert (reduït a forma 

excepcional per la darrera reforma de la LOREG), els sistema de llistes obertes i el règim comú 

aplicable a la resta de municipis de Catalunya. Cadascun d’aquests té característiques 

específiques que podrien condicionar un funcionament institucional diferent. Aquesta línia de 

treball vol comparar el comportament del sistema i el rendiment d’aquets tres models en 

termes de funcionament democràtic.  

 

Formes d’assistència, substitució i delegació dels serveis públics en el petit teixit 

institucional 

La prestació de serveis públics en els municipis ha estat un element central en el debat de la 

reordenació del mapa local. Si bé la normativa preveu un conjunt de fórmules que permeten 

l’actuació d’altres nivells d’administració en assistència o substitució, el cert és que es 

desconeix de forma global quin és l’ús i articulació d’aquestes figures i, en resum, quins són 

els mecanismes d’articulació prestacional presents en aquest tipus de municipi.  

 

Municipis peculiars, necessitats particulars 

Un dels elements rellevants quan fem referència a la dispersió municipal i al minifundisme és 

el fenomen vinculat a la presència institucional al territori. Les idees de proximitat o primera 

porta de l’administració prenen, en aquest tipus d’ens, una importància singular en espais 

sovint marcats per unes necessitats particulars.  
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Finalment, cal assenyalar que els ajuntaments participants rebran un informe que recull un 

conjunt d’indicadors que permeten comparar cada localitat amb grups de municipis 

segmentats per tram de població, província i tram pressupostari. S’editaran un total de 333 

informes que es faran arribar a la Secretaria, a Intervenció (o Secretaria-intervenció, si s’escau) 

i a l’Alcaldia. 

 

 

3.- ELS PANELS DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Durant el primer semestre de 2017, es publicaran els diferents informes en relació a les 

polítiques estudiades en el Panel 2016. En el segon semestre, es duran a terme els projectes de 

major envergadura acadèmica. 

Informes d’anàlisi 

Els informes d'anàlisi els realitzaran especialistes sobre cadascuna de les polítiques estudiades 

en els panels. L'objectiu fonamental d'aquests informes és destacar aquells problemes, 

desafiaments, respostes i tendències municipals de les seves actuacions, recursos i xarxes 

d'interacció en aquests àmbits temàtics. Els resultats d'aquests treballs es publiquen i difonen 

en el món local. Període d’execució: desembre 2016-maig 2017: 

1. Informe d’anàlisi de polítiques de gent gran 

2. Informe d’anàlisi de polítiques de salut pública (en coordinació amb Diputació de 

Barcelona) 

3. Informe d’anàlisi de polítiques d'educació (en coordinació amb Diputació de Barcelona) 

4. Informe d’anàlisi de polítiques de participació 

5. Informe d’anàlisi de polítiques d'habitatge (en coordinació amb Diputació de Barcelona) 

6. Informe comparatiu entre les diferents polítiques 
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Presentació pública dels informes d'anàlisi 

Els informes d’anàlisi es presenten en jornades de treball amb especialistes i tècnics vinculats 

al món local. L'objectiu fonamental de les jornades és la difusió i intercanvi de coneixements 

sobre cadascuna de les polítiques. Període d’execució: maig-juny 2017. 

Informes comparatius anuals 

Els informes comparatius anuals són publicacions elaborades pel personal de la Fundació que 

mostren, de forma longitudinal i comparada, els resultats quantitatius de les variables 

estudiades en diferents anys des dels panels de polítiques públiques. Aquests informes es 

publiquen i difonen especialment entre els municipis. Període d’execució: gener-febrer 2017. 

Informes pressupostaris 

Els informes pressupostaris recullen l'evolució de la despesa anual de les partides 

pressupostàries vinculades a cadascuna de les polítiques estudiades en els panels. Aquesta 

informació es presenta de forma gràfica i comparativa segons trams de població. Període 

d’execució: gener-febrer 2017. 

 

 

4.- TRANSPARÈNCIA SÍNDIC 

Descripció general del projecte  

El projecte es dissenya com a una eina per a l’anàlisi de l’aplicació de la normativa en matèria 

de transparència a partir de l’estudi del contingut i evolució dels llocs web. En aquest sentit, 

doncs, el projecte vol donar resposta així a les obligacions de seguiment de l’aplicació 

recollides en l’article 93 i que identifiquen la Sindicatura de Greuges com a institució habilitada 

per a la redacció d’informes d’avaluació.  

El correcte desenvolupament del projecte permetrà:  

- Realitzar una anàlisi de la situació i evolució en perspectiva d’exploració general d’acord amb 

els criteris de les organitzacions internacionals especialitzades i de la literatura. Alhora, el 

projecte es dissenya amb la garantia de fer possible l’anàlisi de l’evolució temporal. 
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- Portar a terme una avaluació de la implementació de la normativa en matèria de 

transparència, amb especial atenció als criteris recollits en el Títol II, capítols II i III de la Llei 

19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

Mantenir i millorar la qualitat i inclusió en el procés pel que fa a l’univers i al volum 

d’informació analitzada.  

- Aprofundir en l’estudi i anàlisi de les característiques qualitatives de la informació oferta pel 

que fa a la seva reutilització, intel·ligibilitat, veracitat i actualització així com reflexionar 

sobre el significat i implicacions d’aquests conceptes.  

- Detecció de les dificultats i entrebancs per a la millora en termes de transparència.  

- Plantejament d’estratègies de millora.  

El resultat del procés de recerca es configurarà com una base de dades oberta i consultable de 

forma que manifestarà un comportament coherent amb les exigències incloses a la normativa, 

garantirà la verificació dels procés i estimularà l’activitat investigadora en la matèria. 

 

Objectius generals i abast material del projecte 

L’abast material de l’objecte d’estudi inclou:  

- Anàlisi de la implementació amb intenció avaluadora de les Lleis 19/2014, del 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern aprovada pel 

Parlament de Catalunya i de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, aprovada pel Congrés dels Diputats. Atès que es tracta de 

normativa àmplia i detallada, el projecte se centrarà en les obligacions vinculades a la 

informació pública que, en el cas de la norma catalana, es preveuen al títol II, capítols I, II i 

III.  

- Anàlisi de la resta d’aspectes vinculats a la publicitat activa que es poden localitzar en la resta 

del text normatiu. 

- Anàlisi de les característiques qualitatives de la informació oferta pel que fa a la seva 

reutilització, intel·ligibilitat, veracitat i actualització així com reflexionar sobre el significat i 

implicacions d’aquests conceptes.  

- Anàlisi qualitativa de casos per tal d’avaluar de forma global el comportaments del sistema 

institucional en termes de compliment substantiu.  

- Detecció de les dificultats i entrebancs per a la millora en termes de transparència.  
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- Plantejament d’estratègies de millora.  

 

Metodologia 

Per tal de dur a terme l’anàlisi de l’aplicació de la llei de transparència, s’ha dissenyat una 

metodologia de treball complexa. Per a la seva construcció, s’ha tingut en compte l’avaluació 

prèvia, duta a terme a principis de l’any 2016, que mostrava un desplegament de la norma, a 

nivell general, encara molt incipient i la necessitat d’incrementar les tasques vinculades a la 

publicació d’uns continguts en alguns casos insuficients. Així, amb aquests precedents, s’ha 

considerat pertinent estructurar el projecte en dos eixos d’anàlisi: el primer, que continuarà 

ocupant el gruix principal de l’estudi, es basarà en el compliment del principi de publicitat 

activa i, el segon, preveu posar el focus en d’altres aspectes  com l’adequació o intel·ligibilitat 

de la documentació publicada. Aquest darrer aspecte atorga valor afegit al treball anterior ja 

que, més enllà de la presència o manca de la informació publicada, aprofundeix en la seva 

qualitat. De fet, aquest és un dels aspectes en els quals caldrà incidir en un futur amb molta 

més profunditat, un cop s’hagi assolit la plena publicació dels requeriments previstos a la 

norma.  

Pel que fa a la primera àrea d’actuació, que fa referència a la publicació de continguts, de forma 

similar a com es va dur a terme en l’avaluació 2016, s’utilitzaran tècniques d’investigació 

quantitatives, que es basaran en un qüestionari estructurat que es complimentarà per a 

cadascun dels ens objecte d’estudi i que inclourà pràcticament tots els requeriments inclosos 

al capítol II de la llei 19/2014. Cal tenir present que la recollida de la informació es realitzarà, 

en tots els casos, de forma externa, és a dir, no es produirà cap contacte amb l’entitat analitzada 

ni tampoc se li ha sol·licitarà cap tipus informació. S’utilitzarà aquesta metodologia per tal de 

garantir que la informació és la que es troba accessible a qualsevol ciutadà interessat en els 

afers públics d’una determinada institució. 

Per tant, la metodologia emprada suposa la realització d’un estudi en profunditat de la 

informació publicada en cada lloc web dels ens analitzats i es configura com un instrument 

ampli, dúctil, exhaustiu, comparable i amb múltiples aplicacions. 

L’amplitud de l’estudi s’obtindrà a través del conjunt ampli de variables que cobreixen gairebé 

tots els requeriments previstos al capítol II de la llei 19/2014. En aquest sentit, per tal d’evitar 

una anàlisi molt detallada i concreta que impedeixi detectar les tendències generals, 
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s’agruparan els requeriments establerts per criteris temàtics de forma que es podrà realitzar 

una doble avaluació: una, més concreta, que permetrà mesurar el nivell de publicació de cada 

requisit i cada unitat i, una altra, més general per a cada gran àrea temàtica.  

D’altra banda, el mètode utilitzat és un instrument dúctil ja que s’adapta a les característiques 

intrínseques de cada ens analitzat. Tal com va mostrar l’avaluació anterior, els ens sotmesos al 

compliment de la llei són diversos i heterogenis, la qual cosa impedeix el disseny d’un únic 

model d’anàlisi i requereix l’aplicació d’un sistema que sigui prou flexible per incloure les 

especificitats pròpies de cada subjecte. Per aquest motiu, el total d’entitats analitzades s’han 

agrupat en quatre tipologies diferents a partir del seu règim jurídic, les seves característiques 

i les seves funcions. Aquesta classificació permet dur a terme una anàlisi més complexa però 

més adaptada a les situacions específiques de cada ens.  

Una altra de les característiques que cal destacar és l’exhaustivitat de l’eina ja que permet 

recollir dades pràcticament censals dels ens públics i privats que queden sotmesos al 

compliment de la llei 19/2014. Així, malgrat que una possible alternativa seria la construcció 

d’una mostra dels ens analitzats, s’ha optat per incloure la pràctica totalitat dels ens sotmesos 

al compliment –només s’exclou alguns ens particulars que manifesten problemàtiques en 

l’aplicació dels criteris de subjecció, com serien els col·legis professionals. Aquest fet garanteix 

l’obtenció de dades de totes les unitats d’estudi alhora que evita problemes metodològics que 

puguin derivar-se  d’una anàlisi mostral.  

D’altra banda, el mètode dissenyat permet una doble comparació: per una banda, entre ens 

semblants i, per l’altra, permet mesurar l’evolució de la mateixa entitat respecte a l’any 

anterior. Atès que l’edició 2016 era la primera ocasió en què es duia a terme l’avaluació, i que 

la implantació de la norma, en alguns casos, es va dur a terme de forma precipitada, aquesta 

comparació permetrà mesurar els canvis i millores introduïts. 

En definitiva, el conjunt de característiques definides configuren un instrument amb múltiples 

utilitats ja que es presenta com a un mecanisme adient per tal que el Síndic de Greuges pugui 

complir amb el sistema de garanties que li atribueix la llei 19/2014. Ara bé, més enllà de la 

realització de l’avaluació, l’instrument permet detectar les fortaleses i les mancances principals 

que tenen les institucions per a la implementació de la llei de transparència alhora que es pot 

utilitzar com a instrument de planificació, suport i gestió de polítiques públiques.  
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Quant al segon eix de l’estudi, que es focalitza en la intel·ligibilitat i comprensió dels 

continguts publicats, es basarà en un qüestionari que es realitzarà per a una mostra aleatòria 

d’un 10% dels ens inclosos en l’estudi i que recollirà aspectes relacionats amb la intel·ligibilitat, 

la qualitat de la informació i altres elements del lloc web, la valoració dels quals introdueix 

percepcions de caràcter subjectiu.  

 

 

5.- ANÁLISI DE L’ESTRUCTURA i L’ACTIVITAT DE LES DIPUTACIONS DE RÈGIM 

COMÚ 

Les diputacions provincials, com altres entitats de segon nivell, han format part del debat 

polític sobre l'estructura territorial de l'estat; de vegades, amb l’objectiu de reforçar el seu 

paper -com seria el cas de la reforma de llei de bases del règim local- i en altres ocasions la 

seva possible eliminació. En tots els casos, el to i contingut de l'argumentació s'ha basat en 

elements de discurs, sense una base empírica que permeti analitzar la seva posició en el sistema 

institucional o altres qüestions rellevants. Dit d'una altra manera, no es disposa d'elements 

d'anàlisi que permetin dilucidar la variabilitat que presenten i la diversitat en les funcions que 

desenvolupen. La major part de posicionaments s'han construït a partir d'una visió global i 

amb pocs matisos. 

En aquest marc, la Fundació Democràcia i Govern Local i la Fundació Carles Pi i Sunyer han 

impulsat un projecte per tal de conèixer de forma detallada l'estructura, funcionament i 

activitats de les diputacions provincials de règim general. L'estudi té com a objecte analitzar 

la institució a partir d'informació obtinguda de forma directa de les diputacions provincials 

que permeti conèixer el funcionament de la institució així com les seves funcions i gestió. 

 

Objectius de l’estudi 

L'estudi sobre les diputacions provincials té com a objectiu recollir i analitzar informació sobre 

el funcionament i l'activitat efectiva d'aquestes institucions. En aquest sentit, el projecte pretén: 

1. Analitzar l'organització política i administrativa de les diputacions provincials de règim 

comú. Explorar el funcionament intern de l'entitat tant des de la perspectiva política com 

de l'administrativa. També s'analitzaran els ens dependents. 
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2. Estudiar el funcionament orgànic d'aquestes institucions. Distingir els diferents òrgans 

creats, les seves funcions i activitat. 

3. Identificar i catalogar les activitats prestades. Observar la gestió global de les diputacions i 

indexar la seva activitat efectiva, amb especial atenció als serveis adreçats als municipis o 

els seus habitants. 

4. Analitzar els volums pressupostaris i l'estructura de l'ingrés i la despesa. Explorar el 

funcionament dels pressupostos provincials, en particular des de la perspectiva funcional. 

Com es pot apreciar en els objectius esmentats, es tracta d'un projecte ambiciós i complex en 

la seva materialització que implica l'ús de diverses tècniques i d'una metodologia sofisticada. 

L'objectiu final serà disposar d'un catàleg complet de les activitats i serveis prestats per les 

diputacions i de les seves característiques principals. 

 

 

6.- BANC DE BONES PRACTIQUES 

Durant l'any 2017, es realitzarà la recollida, avaluació i publicació de bones pràctiques 

municipals. Altres activitats a desenvolupar seran: revisió de criteris de bones pràctiques, 

desenvolupament del conveni amb l'Ajuntament de Barcelona i remodelació de la pàgina web. 

En aquesta edició del Banc de Bones Pràctiques, i a petició de la Federació de Municipis de 

Catalunya, s’ha decidit ampliar l’univers d’estudi i, a partir d’aquest moment, s’incorporarà a 

la base estadística la informació dels municipis de més de 5.000 habitants de Catalunya. 

 

1.- Convocatòria, recollida, avaluació i publicació de les Bones Pràctiques 

Convocatòria a municipis. De forma coordinada amb la Federació de Municipis de Catalunya, 

es convoca a tots els municipis a proposar experiències innovadores a l'BBP. (Novembre-

desembre de 2016) 

 

Recerca i contactes amb municipis. L'equip d'investigació del BBP contacta de forma directa 

amb els municipis i realitza una recerca exhaustiva de possibles experiències en pàgines webs 

i en altres fonts d'informació. (Novembre 2016 febrer de 2017). 
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Preselecció, documentació i redacció de fitxes. Des de la coordinació del BBP, se seleccionen 

aquelles experiències de més interès que s'han detectat i es procedeix a la documentació de les 

experiències amb entrevistes als responsables. (Novembre 2016 febrer de 2017). 

 

Validació i avaluació d'experiències. Es revisa la redacció de les fitxes i es valida amb els 

municipis. Les experiències s'avaluen per especialistes. (Gener-marzo2017) 

 

Publicació i divulgació. Les experiències s'avaluen per especialistes i es publiquen al web. Des 

de la Coordinació del BBP, es gestiona la divulgació de les experiències i la possible realització 

de jornades. Aquestes jornades, de caràcter públic i especialment dirigides a gestors i tècnics 

municipals, tenen com a objectiu presentar públicament les pràctiques seleccionades i 

reflexionar amb diferents actors vinculats al món local sobre els estratègies més adequades per 

abordar la crisi (març-desembre 2017). 

 

Procés de recollida i publicació de les Bones Pràctiques 

 

             

 

Actualització criteris d’avaluació 

Des de la coordinació del BBP, s'ha encarregat a dos especialistes la preparació d'un document 

que té com a objectiu actualitzar i revisar els criteris d'avaluació de bones pràctiques del BBP. 

(període d’execució: desembre 2016-abril 2017). 

 

2.- Desenvolupament conveni amb el banc de bones pràctiques de Serveis Socials de 

l’Ajuntament de Barcelona 

Durant l'any 2017, es continuaran les activitats de coordinació amb el banc de Bones Pràctiques 

i els Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona. En concret s'ha acordat: 

- Incorporar i difondre les experiències de Barcelona. Aquelles experiències valorades com 

a bones pràctiques en el Banc de Barcelona es publicaran i divulgaran des del BBP. 

Convocatòria  Recerca i 

contactes  

Preselecció, 

documentació i 

redacció 

Validació i 

avaluació 
Publicació i 

divulgació 
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- Cerca d'experiències en temes puntuals. Es buscaran i seleccionaran experiències sobre 

dos àmbits específics convinguts que es presentaran en dues jornades de reflexió. 

- Participació en jornades de reflexió. S'han previst dues jornades de reflexió amb 

especialistes i tècnics municipals per analitzar i proposar alternatives per millorar la gestió 

municipal.  

- Actualització del lloc web BBP. Des de la Coordinació del BBP, s'ha encarregat la 

remodelació de la seva pàgina web per actualitzar-la i incorporar noves funcionalitats. 

Aquests canvis preveuen: 

- Espai Hivernacle. En aquest lloc de la web, es divulgaran totes les experiències 

que proposin els municipis que no hagin estat avaluades o que no s'hagin 

incorporat al BBP. 

- Adaptació de fitxes del BBP Barcelona. Les bones pràctiques de l'Ajuntament de 

Barcelona es distingiran amb un format particular. 

- Redisseny imatge i espais. La imatge i funcionalitats disponibles del web es 

renovaran per fer-les més atractives i útils als usuaris. 

 

 

7.- VOLUM SOBRE ELS CONSELLS COMARCALS. ELS CONSELLS COMARCALS: 

DADES I REFLEXIONS PER ARTICULAR EL TERRITORI 

L’estudi sobre els Consells Comarcals pretén esdevenir una aportació amb un enfocament 

empíric a un àmbit de reflexió que ha estat sempre present en el debat territorial de Catalunya.  

De fet, des del moment de la seva creació com a entitat de segon nivell i elecció indirecta, hi 

ha hagut veus que manifestaven dubtes sobre la seva articulació territorial, la seva naturalesa 

política, el seu àmbit funcional i el seu finançament. En resum, es tracta d’un ens que ha estat 

posat en qüestió de forma intermitent però molt global.  

A manca d’una definició legal i normativa més clara i específica, els Consells Comarcals han 

construït el seu model de funcionament a partir de les característiques de cada territori, 

adaptant la seva estructura i les seves activitats a les necessitats de l’entorn. El seu paper s’ha 

consolidat en col·laboració i coordinació amb els altres ens locals, els ens de cooperació i les 

institucions d’altres nivells territorials. En conseqüència, els Consells Comarcals presenten 
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trets propis i diferencials que fan necessari un estudi que es basi en al plànol curt i permeti 

apropar-se al desenvolupament diari de la seva activitat.  

Per aquest motiu, la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals va considerar 

necessari contribuir a aquestes reflexions a partir d’una perspectiva metodològica empírica i 

aportar dades reals i efectives al debat. Així, els anys 2011  i 2014 va desenvolupar un projecte 

destinat a l’exploració dels Consells Comarcals amb l’aspiració de produir coneixement útil i 

aplicat. El present volum pretén recollir, des de diverses perspectives d’anàlisi, plantejaments 

descriptius del funcionament d’aquestes entitats així com reflexions i discussions que abasten 

aspectes teòrics i aplicats. Així, cada capítol suposa una primera aproximació d’exploració 

empírica i descripció de la realitat i unes reflexions sobre cada àmbit desenvolupades per 

experts de perfils i trajectòries diferents.  

 

 

8.- ARXIU CARLES PI I SUNYER. PROJECTES 2017-2019 

1. Nazis a Barcelona. L’esplendor feixista a la postguerra 

Volum gràfic que recull la presència de nazis i feixistes als carrers de Barcelona, sense oblidar 

altres punts de la geografia catalana: desfilades, visites de delegacions de les joventuts feixistes 

i nazis, actes acadèmics a la Universitat de Barcelona, exposicions, etc. És el testimoni que 

l’Espanya franquista i el franquisme català van rebre amb els braços oberts aquests amics i 

aliats 

La recerca en arxius i col·leccions gràfiques arreu del territori, la consulta sistemàtica dels fons 

hemerogràfics de l’època, les cerques bibliogràfiques, ens permet construir una crònica gràfica 

amb materials inèdits o molt poc vistos: uns anys quaranta del segle passat en què l’esvàstica 

era present arreu del territori, en què edificis com l’antic Parlament de Catalunya o la 

Universitat eren ocupats per exposicions que cantaven les glòries del nazisme. 

Coedició del llibre: Fundació Carles Pi i Sunyer, L’Avenç i el Servei de Publicacions de 

l’Ajuntament de Barcelona 

Gener de 2017 



  
 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vides errants. Postguerres i exilis dels germans Pi i Sunyer 

Exposició i llibre-catàleg 

L’exposició explica, en diferents àmbits, l’exili dels tres germans Pi i Sunyer (August, Carles i 

Santiago), partint, però, de la seva biografia anterior a 1939. Tot el material expositiu va 

acompanyat d’un petit catàleg, on es recullen les principals imatges i d’altres que han quedat 

fora de l’exposició, seguint l’ordre establert dels diferents àmbits. Tot plegat recull les relacions 

entre les diferents branques de l’extensa família Pi i Sunyer (els tres germans exiliats, el nebot 

Pere Pi i Calleja, els Cuberta de La Jonquera, els Pi i Sunyer que es van quedar a Barcelona, les 

germanes Suñer de Montevideo), amb l’objectiu de remarcar dos aspectes essencials de 

qualsevol experiència d’aquesta mena: la sensació de pèrdua (allò que, en l’exposició, 

anomenem «Enyorar Roses») i la necessitat d’assumir la condició d’exiliats. Per damunt de tot 

plegat, hi acaba planant la voluntat de tots ells, a l’exili i a Catalunya, de no perdre el contacte. 

Organitzada per: Fundació Carles Pi i Sunyer, Museu Memorial de l’Exili de La Jonquera i 

l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. 

Inauguració prevista: 11 de març de 2017 
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Mostra itinerant: La Jonquera (MUME), Roses, Barcelona (i, possiblement, Girona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Carles Pi i Sunyer: memòries inèdites 

Edició dels volums inèdits de les memòries de Carles Pi i Sunyer: adolescència i joventut, 

dictadura de Primo de Rivera, la República i l’alcaldia. 

Transcripcions, notes i recerca gràfica: Laia Arañó i Mireia Capdevila. 

Fons gràfics: ANC, AFB, AHCB, IEFC, etc... 

Coedició amb el Servei de Publicacions de l’Ajuntament de Barcelona 

Realització: final de 2017 

 

4. Buidatge i catalogació del fons de Josep Maria Pi i Sunyer 

La primavera d’aquest any es va dipositar a la Fundació el fons documental del catedràtic de 

Dret Administratiu i advocat Josep M. Pi i Sunyer, procedent del seu despatx. 

El conjunt està format per sis caixes que contenen el gruix de la seva documentació personal i 

professional generada des de començament de segle XX fins la dècada dels vuitanta del segle 

passat. Inclou tota mena dde documentació personal i familiar —correspondència amb la seva 

mare i els seus germans, els cosins, nebots, amics i amigues personals, etc.—, i papers generats 
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pel treball al seu despatx d’advocat. També s’ha conservat documentació acadèmica i 

universitària (com el concurs per a la càtedra universitària que va guanyar l’any 1941) i 

política. També s’han trobat les agendes personals i una col·lecció fotogràfica força interessant. 

 

5. Cultura i franquisme a Barcelona (1939-1947) 

L'exposició Cultura i franquisme a Barcelona (1939-1947) proposa reflexionar sobre el paper 

d'artistes i intel·lectuals en un context de falta de llibertat política i civil des d'un enfocament 

que no busca tant d'identificar els nuclis de resistència a la dictadura —amb una memòria avui 

encara viva entre la ciutadania—, com les diverses formes de participació d'alguns d'aquests 

hommes des lettres en els interessos del nou Estat o, si més no, de qualsevol dels sectors integrats 

en el règim. Voluntàriament, van ser ells qui assumirien la responsabilitat de traçar una part 

de les coordenades del sistema cultural dels primers anys del franquisme des de la premsa, els 

centres docents, els instituts de recerca, la indústria editorial o els teatres i sales d'espectacles 

d'una ciutat en plena reconstrucció després del desastre de la guerra.  

Exposició i catàleg 

Projecte conjunt amb el Comissionat de Programes de Memòria de l’Ajuntament de 

Barcelona 

Direcció: Fundació Carles Pi i Sunyer i Ajuntament de Barcelona 

Realització: finals de 2017. 

 

6. 1936. La República de la Cultura 

L’etapa republicana constitueix un període extraordinàriament dinàmic en la història de la 

cultura catalana. Com a resultat d’un procés que té les seves bases en els anys vint, però que 

es modifica profundament en el tombant vers els trenta, entre 1931 i la guerra civil espanyola, 

les diverses manifestacions culturals viuen un moment àlgid tal i com ho demostra la riquesa 

i la modernitat, l’estratificació i la convivència contínua en l’espai urbà de Barcelona. Els mesos 

anteriors a l’alçament feixista (els que van del gener al juliol de 1936) en resulten 

dramàticament paradigmàtics atès allò que vindrà després. 
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Per això, aquesta exposició i/o llibre gràfic s’hi acota cronològicament. Ho fa amb la voluntat 

de mostrar visualment uns fets que, més enllà del seu sentit particular, permeten oferir una 

crònica cultural dels anys republicans i explicar alguns dels fenòmens més interessants d’un 

passat encara massa desconegut pel gran públic i, doncs, que cal donar a conèixer.  

 

Pendent de decidir si es fa una exposició o només un llibre gràfic 

Projecte conjunt amb el Comissionat de Programes de Memòria de l’Ajuntament de 

Barcelona 

Direcció: Fundació Carles Pi i Sunyer i Ajuntament de Barcelona 

 

7. Acord de col·laboració amb l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona i l’Institut 

Viladomat.  

Aquest acord a tres bandes neix de l’interès comú per endegar un projecte pilot d’aplicació 

didàctica de les Ciències Socials i Humanes a l’Ensenyament Secundari. Aquest pla té per 

objectiu consolidar l’estudi de les Ciències Socials i Humanes als alumnes de Primer d’ESO de 

l’Institut Viladomat a partir d’un treball pràctic i experimental fet conjuntament per part de 

les tres institucions vinculades en aquest acord. L’aplicació didàctica dels coneixements es farà 

seguint un projecte dissenyat prèviament i que s’articula a partir de la coordinació dels tres 

centres. L’eix vertebrador d’aquest pla pilot compta amb tres pilars fonamentals: l’Arxiu 

Municipal Contemporani de Barcelona, que apropa les fonts primàries de la recerca històrica 

a l’alumnat de secundària; la Fundació Carles Pi i Sunyer, que incorpora els continguts 

científics i tutela les activitats experimentals; i l’Institut Viladomat de Barcelona, que 

s’encarrega de dissenyar l’aplicació pedagògica a les aules.  

Projecte pilot d’aplicació didàctica de les Ciències Social i Humanes a l’Ensenyament 

Secundari. 

2n any de col·laboració (curs 2016-2017) 

Responsables: Carme Moreso (directora de l’Institut Viladomat), Eugènia Lalanza (cap del 

servei de consulta externa i atenció a l’usuari), i Mireia Capdevila (Fundació Carles Pi i 

Sunyer) 
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8. Publicació del número 4 de l’Anuari Franquisme & Transició. Revista d’història i cultura. 

És un anuari especialitzat que neix amb un propòsit, publicar recerques innovadores sobre el 

tema segons els criteris de qualitat que marca l’estàndard científic, i dos objectius principals 

que, mancomunats, fan la revista singular en el panorama editorial d’avui: en primer lloc, 

ampliar la recerca sobre el període franquista i la transició democràtica, entesos com un 

contínuum històric, buscant la complicitat entre la historiografia i les diverses branques de la 

història de la cultura, unes disciplines que massa sovint han parcel·lat els seus camps d’estudi 

deixant al marge els espais de confluència que necessàriament comparteixen; en segon lloc, 

promoure les línies d’investigació centrades en l’anàlisi del període a Catalunya, sense perdre 

de vista els marcs espanyol i europeu.  

Edició digital: desembre de 2016 

Edició impulsada per la Universitat Oberta de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer. 
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II. Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses 
 
 

Ingressos 
 

Els ingressos previstos per a l’exercici 2017 són els següents: 
 

INGRESSOS 611.345,00 

1. Ingressos per Activitats 591.225,00 

a) Vendes i Prestacions de Serveis 67.425,00 

Avaluació de l'aplicació de la normativa sobre Transparència- Síndic de Greuges 30.000,00 

Federació de Municipis- Banc de Bones Pràctiques 17.200,00 

Generalitat de Catalunya- Informe 18.000,00 

Memòria Federació de Municipis 2.075,00 

Venda Publicacions 150,00 

f) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats a resultats 523.800,00 

Associació Catalana de Municipis- Petits Municipis 18.000,00 

Ajuntament de Barcelona 217.000,00 

Àrea Metropolitana de Barcelona 10.000,00 

Diputació Barcelona -Petits Municipis 18.000,00 

Diputació Barcelona-Beca Govern Local 3.700,00 

Diputació Barcelona-Consells Comarcals 30.000,00 

Diputació de Barcelona 199.800,00 

Diputació de Girona 25.000,00 

Donacions 2.300,00 

14. Ingressos Financers 800,00 

Ingressos financers 800,00 

Ingressos financers 800,00 

6. Altres Ingressos per activitats 19.320,00 

b) Ingressos accessoris i altres de gestió Corrent 19.320,00 

Lloguer nau 19.320,00 
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Atenent al destí dels ingressos trobem els ingressos indirectes o generals i els ingressos 
imputables directament a activitats (ingressos directes): 
 

Ingressos pressupostats 2017 611.345,00 

Ingressos directes 139.275,00 

1. Ingressos per Activitats 139.275,00 

a) Vendes i Prestacions de Serveis 67.275,00 

Avaluació de l'aplicació de la normativa sobre Transparència- Síndic de Greuges 30.000,00 

Federació de Municipis- Banc de Bones Pràctiques 17.200,00 

Generalitat de Catalunya- Informe 18.000,00 

Memòria Federació de Municipis 2.075,00 

f) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats a resultats 72.000,00 

Associació Catalana de Municipis- Petits Municipis 18.000,00 

Diputació Barcelona -Petits Municipis 18.000,00 

Diputació Barcelona-Beca Govern Local 3.700,00 

Diputació Barcelona-Consells Comarcals 30.000,00 

Donacions 2.300,00 

Ingressos indirectes 472.070,00 

1. Ingressos per Activitats 451.950,00 

a) Vendes i Prestacions de Serveis 150,00 

Venda Publicacions 150,00 

f) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats a resultats 451.800,00 

Ajuntament de Barcelona 217.000,00 

Àrea Metropolitana de Barcelona 10.000,00 

Diputació de Barcelona 199.800,00 

Diputació de Girona 25.000,00 

14. Ingressos Financers 800,00 

Ingressos financers 800,00 

Ingressos financers 800,00 

6. Altres Ingressos per activitats 19.320,00 

b) Ingressos accessoris i altres de gestió Corrent 19.320,00 

Lloguer nau 19.320,00 

 
 
Els ingressos previstos per a l’exercici 2017 són 611.345,00 euros front als ingressos 
pressupostats en l’exercici 2016 que pujaven a la quantitat de 575.945,00 euros, és a dir, s’han 
incrementat en un 6%. Aquest increment prové dels ingressos directes (convenis previstos per 
l’exercici 2017).  
 
Per un costat s’ha previst, dintre del ingressos indirectes, pràcticament el manteniment de: 

- les subvencions atorgades per les Administracions Públiques destinades al fins 
Fundacionals,  

- els ingressos financers 
- els ingressos per arrendament 
- els ingressos obtinguts per la venda de publicacions 
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Per un altre s’ha previst un increment dels ingressos directes destinats al finançament de les 
activitats a realitzar durant l’exercici 2017 en un 39%. 
 

A) INGRESSOS INDIRECTES 2016 476.220,00 

1. Ingressos per les activitats 451.950,00 

Ingressos 451.950,00 

Ajuntament de Barcelona 217.000,00 

Àrea Metropolitana de Barcelona 10.000,00 

Diputació de Barcelona 199.800,00 

Diputació de Girona 25.000,00 

Venda de publicacions 150,00 

14. Ingressos financers 3.750,00 

6. Altres Ingressos de les activitats 20.520,00 

Ingressos 20.520,00 

Lloguer nau 20.520,00 

B) INGRESSOS DIRECTES 99.725,00 

1. Ingressos per les activitats 99.725,00 

Ajuntament de Barcelona - Web Dret Local 8.000,00 

Avaluació de l'aplicació de la normativa sobre Transparència- Síndic de Greuges 30.725,00 

Diputació Barcelona- Panel d’Educació 10.000,00 

Diputació Barcelona- Panel d’Habitatge 10.000,00 

Diputació Barcelona-Beca de Govern Local 3.700,00 

Federació de Municipis- Banc de Bones Pràctiques 17.000,00 

Generalitat de Catalunya- Informe 18.000,00 

Revista Franquisme i Transició - aportacions 2.300,00 

Total general 575.945,00 
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Despeses 
 
Les despeses previstes per l’exercici 2017 són les següents: 
 

Despeses pressupostades 2017 601.684,46 

7. Despeses de Personal 398.416,89 

Sous i salaris i altres despeses socials 398.416,89 

Despeses personal 301.091,10 

Dietes 7.150,00 

Seguretat Social 90.175,79 

8. Altres Despeses d'explotació 190.267,57 

a) Serveis Exteriors 168.267,57 

a10) Altres Serveis 55.003,81 

a2) Arrendaments i cànons 13.100,00 

a3) Reparacions i conservació 12.134,72 

a4) Serveis Professionals 61.647,04 

a6) Assegurances 1.040,00 

a7) Serveis Bancaris 500,00 

a8) Publicitat 6.352,00 

a9) Subministraments 18.490,00 

b) Tributs 22.000,00 

Tributs 22.000,00 

Sous i salaris i altres despeses socials 0,00 

a8) Publicitat 0,00 

9. Amortitzacions d'immobilitzat 13.000,00 

Amortitzacions 13.000,00 

Amortitzacions 13.000,00 
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Atenent al destí de les despeses trobem les despeses indirectes o generals i les despeses directes 
imputables directament a activitats (despeses directes): 
 

DESPESES PRESSUPOSTADES 2017 601.684,46 

Despeses directes 419.344,49 

7. Despeses de Personal 365.246,08 

Sous i salaris i altres despeses socials 365.246,08 

Despeses personal 275.458,53 

Dietes 7.150,00 

Seguretat Social 82.637,55 

8. Altres Despeses d'explotació 54.098,41 

a) Serveis Exteriors 54.098,41 

a10) Altres Serveis 20.231,00 

a4) Serveis Professionals 33.515,41 

a8) Publicitat 352,00 

Sous i salaris i altres despeses socials 0,00 

a8) Publicitat 0,00 

Despeses indirectes 182.339,97 

7. Despeses de Personal 33.170,81 

Sous i salaris i altres despeses socials 33.170,81 

Despeses personal 25.632,57 

Seguretat Social 7.538,24 

8. Altres Despeses d'explotació 136.169,16 

a) Serveis Exteriors 114.169,16 

a10) Altres Serveis 34.772,81 

a2) Arrendaments i cànons 13.100,00 

a3) Reparacions i conservació 12.134,72 

a4) Serveis Professionals 28.131,63 

a6) Assegurances 1.040,00 

a7) Serveis Bancaris 500,00 

a8) Publicitat 6.000,00 

a9) Subministraments 18.490,00 

b) Tributs 22.000,00 

Tributs 22.000,00 

9. Amortitzacions d'immobilitzat 13.000,00 

Amortitzacions 13.000,00 

Amortitzacions 13.000,00 

 
 

 
Les despeses previstes per l’exercici 2017 són 601.684,46 euros front a les despeses 
pressupostades en l’exercici 2016 que pujaven a la quantitat de 575.945 euros, és a dir, s’han 
incrementat en un 1,10%. Aquest increment prové de l’augment de les despeses indirectes en 
un 3,9% motivat pel nous projectes a realitzar i de l’increment en un 5% de les despeses 
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indirectes motivat per l’increment del pressupost en auditoria, prevenció riscos laborals, i 
altres serveis. Pel que fa a les despeses indirectes la Fundació continua mantenint la seva 
política de contenció de costos. 
 

DESPESES PREVISTES 2016 
A) DESPESES INDIRECTES 172.297,71 

5.Aprovionament 25.800,00 

Consums i deteriorament 7.800,00 

Treballs realitzat per altres entitats 18.000,00 

7. Despeses de personal 32.665,72 

Despeses de personal 32.665,72 

Despeses de personal 32.665,72 

8. Altres Despeses d'explotació 103.831,99 

a) Serveis Exteriors 81.831,99 

a10) Altres Serveis 8.460,00 

a2) Arrendaments i Cànons 16.223,23 

a3) Reparacions i conservacions 11.000,00 

a4) Serveis Professionals 25.892,00 

a6) Assegurances 1.040,00 

a7) Serveis Bancaris 250,00 

a8) Publicitat 1.000,00 

a9) Subministraments 17.966,76 

b) Tributs 22.000,00 

Tributs 22.000,00 

9. Amortitzacions d'immobilitzat 10.000,00 

Amortitzacions 10.000,00 

Amortitzacions 10.000,00 

b) Despeses directes 403.647,29 

5.Aprovionament 27.286,97 

Ingressos 27.286,97 

Consums i deteriorament 250,00 

Treballs realitzat per altres entitats 27.036,97 

7. Despeses de Personal 370.708,32 

Despeses de Personal 370.708,32 

Despeses de personal 370.708,32 

8. Altres Despeses d'explotació 5.652,00 

a) Serveis Exteriors 5.652,00 

a10) Altres serveis 3.000,00 

a8) Publicitat 2.652,00 

Total general 575.945,00 
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La partida de despeses de personal recull el següent desglossament: 
 

Resum Sous i Salaris 2017 

Nª Treballadors 11 

Tècnics 10 

Administratius 1 

    

Nº Becaris 3 mesos 15 

Nº Becaris 5 mesos 3 

    

Sous i Salaris 301.091,10 

Seguretat Social 90.175,79 

Altres despeses socials 
(desplaçaments) 

7.150,00 

Total Sous i Salaris 398.416,89 

 
 

Els estats provisionals d’ingressos i de despeses que es presenten a aprovar pel Patronat de la 
Fundació Pi i Sunyer per l’exercici 2017, desglossats per activitats, (ja incorporades les 
despeses generals)són els següents: 
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Despeses 79.387,41 296.367,76 24.720,17 505,90 119.787,31 5.317,71 4.311,66 25.869,95 43.116,58 2.700,00 602.084,46 
Despeses directes 55.236,80 206.209,12 17.200,00 352,00 83.346,57 3.700,00 3.000,00 18.000,00 30.000,00 2.700,00 419.744,49 

7. Despeses de Personal 54.717,50 186.241,61 17.038,30  63.896,57   16.257,04 27.095,06  365.246,08 

Sous, salaris i altres desp socials 54.717,50 186.241,61 17.038,30  63.896,57   16.257,04 27.095,06  365.246,08 

8. Altres Despeses d'explotació 519,30 19.967,51 161,70 352,00 19.450,00 3.700,00 3.000,00 1.742,96 2.904,94 2.700,00 54.498,41 

a) Serveis Exteriors 519,30 19.967,51 161,70 352,00 19.450,00 3.700,00 3.000,00 1.742,96 2.904,94 2.700,00 54.498,41 

Despeses Indirectes 24.150,61 90.158,64 7.520,17 153,90 36.440,74 1.617,71 1.311,66 7.869,95 13.116,58  182.339,97 

7. Despeses de Personal 4.393,42 16.401,42 1.368,05 28,00 6.629,20 294,29 238,61 1.431,68 2.386,13  33.170,81 

8. Altres Despeses d'explotació 18.035,36 67.329,32 5.615,97 114,93 27.213,48 1.208,09 979,53 5.877,18 9.795,30  136.169,16 

a) Serveis Exteriors 15.121,50 56.451,34 4.708,63 96,36 22.816,77 1.012,90 821,27 4.927,64 8.212,73  114.169,16 

b) Tributs 2.913,86 10.877,98 907,34 18,57 4.396,71 195,18 158,26 949,54 1.582,56  22.000,00 

9. Amortitzacions d'immobilitzat 1.721,83 6.427,90 536,15 10,97 2.598,06 115,34 93,52 561,09 935,15  13.000,00 

Amortitzacions 1.721,83 6.427,90 536,15 10,97 2.598,06 115,34 93,52 561,09 935,15  13.000,00 

Ingressos 81.038,54 301.159,05 24.876,58 516,42 122.278,70 5.351,36 4.401,33 26.033,63 43.389,39 2.700,00 611.745,00 

Ingressos directes 354,65 67.029,13 17.233,60 2,26 535,13 3.707,23 19,26 18.035,16 30.058,60 2.700,00 139.675,00 

1. Ingressos per Activitats 354,65 67.029,13 17.233,60 2,26 535,13 3.707,23 19,26 18.035,16 30.058,60 2.700,00 139.675,00 

a) Vendes i Prestacions de Serveis 354,65 1.029,13 17.233,60 2,26 535,13 7,23 19,26 18.035,16 30.058,60 0,00 67.275,00 

f) Altres subvencions, donacions  66.000,00    3.700,00    2.700,00 72.400,00 

Ingressos indirectes 80.683,89 234.129,92 7.642,99 514,16 121.743,57 1.644,13 4.382,07 7.998,48 13.330,79 0,00 472.070,00 

1. Ingressos per Activitats 77.245,08 224.151,12 7.317,24 492,25 116.554,76 1.574,06 4.195,31 7.657,57 12.762,62 0,00 451.950,00 

a) Vendes i Prestacions de Serveis 25,64 74,39 2,43 0,16 38,68 0,52 1,39 2,54 4,24 0,00 150,00 

f) Altres subvencions, donacions 77.219,44 224.076,72 7.314,81 492,09 116.516,08 1.573,53 4.193,91 7.655,03 12.758,39 0,00 451.800,00 

14. Ingressos Financers 136,73 396,77 12,95 0,87 206,31 2,79 7,43 13,55 22,59 0,00 800,00 

6. Altres Ingressos per activitats 3.302,08 9.582,03 312,80 21,04 4.982,49 67,29 179,34 327,35 545,58 0,00 19.320,00 
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La imputació de despeses i ingressos directes i indirectes s’ha fet seguint els següents 
criteris: 
 
S’han imputat a cada activitat els ingressos i despeses que li corresponien a cadascuna, 
d’acord amb la informació que es disposa a la Fundació. 
 
Els criteris de repartiment de les previsions d’ingressos i de despeses generals previstes 
per a l’exercici 2017, s’han imputat com a ingressos i despeses indirectes, de cadascuna 
de les activitats i s’han addicionat als directes detallades amb els següents criteris 
d’imputació: 

• Ingressos: Els ingressos generals s’imputen a cada projecte en funció del dèficit 
resultant de restar als ingressos directes, les despeses generals i directes. 
 

• Despeses. Les despeses generals s’han imputat a cada activitat en funció de la 
magnitud de costos directes del mateix, que tenint en compte que un alt percentatge 
dels mateixos són costos de personal o de serveis professionals el temps dedicat a 
cada activitat serà directament proporcionat a aquest cost directe i per tant al temps 
dedicat al mateix. 
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PROGRAMA D’INVERSIONS 
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Durant l’exercici 2017 la Fundació Carles Pi i Sunyer no té previst realitzar cap 
inversió. 
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PLANTILLA PREVISTA AL FINALITZAR L’EXERCICI 
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Plantilla prevista al finalitzar l’exercici 2016 
 

 FIXE EVENTUAL  BECARIS 
31/12/15 8 3 3 
31/12/16 9 1 23 
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PLANTILLA MITJANA PREVISTA 
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Plantilla Mitjana Prevista: 
 

 FIXE EVENTUAL  BECARIS 
31/12/16 9 1 7 
31/12/17 9 1 7 
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CERTIFICAT DEL SECRETARI D’APROVACIÓ DEL 
PRESSUPOSTS 2017 
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Esborrany - proposta d’acord, pendent aprovació 

 
APROVACIÓ PRESSUPOST 2017 

 
En Guerau Ruiz Pena, Secretari de la Fundació CARLES PI I SUNYER, D’ESTUDIS 
AUTONÒMICS I LOCALS, 
 
CERTIFICA: 
 
Que en la sessió del Patronat celebrada el 15 de desembre de 2016 a les 13 hores al 
domicili social prèvia convocatòria realitzada a l’efecte, amb el quòrum suficient per 
prendre acords que determinen els Estatuts de la Fundació, es varen prendre, entre 
d'altres i per unanimitat, els següents acords: 
... 
De la proposta de pressupost corresponent a l’exercici 2017, que ha estat lliurat als 
patrons i que s’adjunta d’Annex 1 a l’acta, resulta que a l’any 2017, es preveuen uns 
ingressos totals de 611.345 €, que es desglossen com segueix: 
 

INGRESSOS 2017 611.345,00 

1. Ingressos per Activitats 591.225,00 

a) Vendes i Prestacions de Serveis 67.425,00 

Avaluació de l'aplicació de la normativa sobre Transparència- Síndic de Greuges 30.000,00 

Federació de Municipis- Banc de Bones Pràctiques 17.200,00 

Generalitat de Catalunya- Informe 18.000,00 

Memòria Federació de Municipis 2.075,00 

Venda Publicacions 150,00 

f) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats a resultats 523.800,00 

Associació Catalana de Municipis- Petits Municipis 18.000,00 

Ajuntament de Barcelona 217.000,00 

Àrea Metropolitana de Barcelona 10.000,00 

Diputació Barcelona -Petits Municipis 18.000,00 

Diputació Barcelona-Beca Govern Local 3.700,00 

Diputació Barcelona-Consells Comarcals 30.000,00 

Diputació de Barcelona 199.800,00 

Diputació de Girona 25.000,00 

Donacions 2.300,00 

14. Ingressos Financers 800,00 

Ingressos financers 800,00 

Ingressos financers 800,00 

6. Altres Ingressos per activitats 19.320,00 

b) Ingressos accessoris i altres de gestió Corrent 19.320,00 

Lloguer nau 19.320,00 
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� El Ple del Patronat es dóna per informat i per unanimitat dels patrons assistents al Ple 
s’acorda:  
 
a) Aprovar el Pressupost corresponent a l’exercici 2017, com a previsió d’ingressos i 
despeses, que determina una previsió d’ingressos de 611.345,00 € i una previsió de 
despeses de 611.345,00 €. 
 
b) Autoritzar i facultar expressament i indistinta al President, Sr. Àngel Garcia Fontanet, 
al Secretari, Sr. Guerau Ruiz Pena i al Sr. Jaume Magre Ferran, per tal que puguin 
sol·licitar dels Patrons, Institucions i Protectors les diferents aportacions i subvencions 
que figuren recollides al pressupost, facultant-los expressament i indistinta a fi que en 
nom i representació de la Fundació formalitzin les sol·licituds necessàries per l’obtenció 
de totes i cadascuna de les aportacions dels patrons, així com les subvencions i, en 
general, puguin signar quants documents públics i privats siguin necessaris als efectes 
assenyalats, sense limitació, així com exercitar tots els drets i complir les obligacions que 
el seu cas es derivin cap a la Fundació. Facultar-los així mateix, de forma expressa i 
indistinta perquè en nom i representació de la Fundació puguin acceptar i cobrar les 
esmentades aportacions i subvencions, tot subscrivint quants documents públics i 
privats siguin necessaris per l’execució, constància i acompliment d’allò acordat, sense 
limitació. 

 
--- S’adjunta d’Annex a l’Acta la documentació lliurada als patrons relativa al Pressupost 
corresponent a l’exercici 2017. 
 
I perquè així consti, es lliura la present certificació, amb el vistiplau del senyor President, 
a la ciutat de Barcelona a 15 de desembre de 2016. 
 
 
 
 
 
 
    V-i-P. 
                EL PRESIDENT                             EL SECRETARI  

 Àngel Garcia Fontanet            Guerau Ruiz Pena 
 
 

 

 


