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APROVACIÓ PRESSUPOST 2017 

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

CERTIFICA: 

Que en la sessió del Patronat celebrada el 15 de desembre de 2016 a les 13 hores 
al domicili social previa convocatoria realitzada a l' efecte, amb el quorum 
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 1'acta, resulta que a 1'any 2017, es 
preveuen uns ingressos totals de 611.345 E, que es desglossen com segueix: 

INGRESSOS 2017 

l. Ingressos per Activitats 

a) Vendes i Prestacions de Serveis 

Avaluació de I'aplicació de la nonnativa sobre Transparencia- Síndic de Greuges 

Federació de Municipis- Banc de Bones Practiques 

Generalitat de Catalunya- Informe 

Memoria Federació de Municipis 

Venda Publicacions 

f) Altres subvencions, donacions i lIegats incorporats a resultats 

Associació Catalana de Municipis- Petits Municipis 

Ajuntament de Barcelona 

Área Metropolitana de Barcelona 

Diputació Barcelona -Petits Municipis 

Diputació Barcelona-Beca Govern Local 

Diputació Barcelona-Consells Comarcals 

Diputació de Barcelona 

Diputació de Girona 

Donacions 

14. Ingressos Financers 

Ingressos financers 

Ingressos financers 

6. Altres Ingressos per activitats 

b) Ingressos accessoris i altres de gestió Corrent 

L10guer nau I 

Casa Gol fe richs Gran Via de les Corts Cata lanes. 491 08015 Barcelona Tel. 93 452 71 15 Fax 933233431 
fundac io@pisunyer.org www.pisunyer.org 

611.345,00 

591.225,00 
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-+ El PIe del Patronat es dóna per informat i per unanimitat deIs patrons 
assistents al PIe s' acorda: 

a) Aprovar el Pressupost corresponent a l' exercici 2017, com a prevlslo 
d'ingressos i despeses, que determina una previsió d'ingressos de 611.345,00 € i 
una previsió de despeses de 601.684,46 € que faria possible obtenir un superavit 
de 9.660,54 € que es destinaria a compensar les perdues d' exercicis anteriors. 

b) Autoritzar i facultar expressament i indistinta al President, Sr. Angel Garcia 
Fontanet, al Secretari, Sr. Guerau Ruiz Pena i al Sr. Jaume Magre Ferran, per tal 
que puguin sol 'licitar deIs 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 necessaries per l' obtenció de totes i cadascuna de les 
aportacions deIs 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 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 lliurada als patrons relativa al 
Pressupost corresponent a l' exercici 2017. 

1 pe u-eaixi consti, es lliura la prese . certificació, amb el vistiplau del senyor 
resident, a la ciutat de Barcelona a de gener de 2017. 

? . 

V-i-P. 
EL PRESIDENT 

Angel Garcia Fontanet 
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EL SECRET ARI 
Guerau Ruiz Pena \ 


