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APROVACIÓ PRESSUPOST 2012 

En Guerau Ruiz i Pena, Secretari de la Fundació CARLES PI I SUNYER, D'ESTUDIS 
AUTONÓMICS I LOCALS, 

CERTIFICA: 

Que en la sessió del Patronat celebrada el 29 de rebrer de 2012 al domicili social previa 
convocatoria realitzada a I'efecte, amb el quorum suficient per prendre cicords que 
determinen els Estatuts de la Fundació, es varen prendre, entre d'altres i per unanimitat, 
els següents Qcords: 

De la proposta de pressupost corresponent a I'exercici 2012, que ha estat IIiurat als 
patrons i que s'adjunta d'Annex 1 a I'acta, resulta que a I'any 2012, es preveuen uns 
ingressos totals de 695.915,82 €, subjectes i condicionats a quina sigui I'aportació que 
finalment pugui realitzar ia Generalitat de Catalunya i l'Area Metropolitana, si escau, que 
es desglossen com segueix: 

- Uns ingressos, 695.915,82 €, vindran de les subvencions de les Administracions i que són 

a. 
b. 
c. 

Ajuntament de Barcelona 
Diputació de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 

231.348,75 € 
199.800,00 € 
68.130,07 € (*) 

Essent les subvencions previstes d'un total de 499.278,82 € 

(*) Aportació que pot variar en fundó del que resta exposat, i esser de 60.000 € o menor. 

- Els ingressos varis, per un total de 196.637 € inclouen: 

d. Lloguer de la nau 20.200,00 € 
e. Venda de publicacions 800,OO€ 
f. Ingressos financers 10.000,00 € 
g. Diputació Barcelona -Consells Comarcals 35.000,OO€ 
h. Diputació Barcelona - Participació 9.600,OO€ 
i. Diputació Barcelona - Gent Gran 10.000,OO€ 
j. Diputació Barcelona - Educació 1O.000,OO€ 
k. Diputació Barcelona - Habitatge 10.000,OO€ 
1. Ministerio Presidencia - La prensa del Caudillo 34.637,OO€ 
m. Diputació Barcelona - Salut Pública 1O.000,OO€ 
n. AGAUR 2011 3.000,OO€ 
o. Consells Comarcals 3.600,OO€ 
p. Fundació Bofill-Educació 1O.000,OO€ 
q. Banc de Bones Practiques 28.000,OO€ 
r. Seminari UOC (Arxiu) 1.8QO,OO€ 

-+ El Pie del Patronat es dóna per informat i per unanimitat deis patrons assistents al Pie 
s'Qcorda: 

aJ. Aprovar el Pressupost corresponent a /'exercici 2012, com previsió d~ngressos i 
despeses, el que determina una previsió d~ngressos i despeses al 2012 de 695.915,82 € 
condicionat a l'aportacíó efectiva que finalment pugui realitzar la Generalitat de Catalunya i 



d'altres patrons institucional s i a fer, si escau, les correccions que pertoquin a les 
despeses. 

b). Autoritzar i facultar expressament i indistinta al President, Sr. Angel Garcia i 
Fontanet, al Secretar/: Sr. Guerau Ruiz Pena i al Sr. Jaume Magre i Ferran, per tal que 
puguin sol·licitar deIs Patrons, Institucions i Protectors les diferents aportacions i 
subvencions que figuren recollides al pressupost, facultant-Ios expressament i indistinta a 
fi que en nom i representació de la Fundació formalitzin les sol·licituds necessaries per 
l'obtenció de totes i cadascuna de les aportacions deIs patrons, així com les subvencions ~ 
en general, puguin signar quants documents públics i privats siguin necessaris als efectes 
assenyalats, sense limitació, aixf com exercitar tots els drets i complir les obligacions que 
el seu cas es derivin cap a la Fundació. Facultar-los així mate/x, de forma expressa i 
indistinta perque 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, constancia i acompliment d'allO acordat, sense limitació. 

--- S'adjunta d'Annex a l'Acta la documentació lIiurada als patrons relativa al Pressupost 
corresponent a I'exercici 2012 que compren el Pressupost 2012 aprovat amb una previsió 
d'ingressos i despeses al 2012 de 695.915,82 €. 

I perqu ixí consti, es lliura la present cer ificació, amb el vist-i-plau del senyor 
ent, a la ciutat de Barcelona a 19 de mar~ e 2012. 

V-i-P, 
EL PRESIDENT 

Angel Garcia i Fontanet 
EL SECRETARI 

GU.roíUi~. ¡Pena 

lo ',' 


