
 

 

MEMORIA	
2014	



 

 

CONTINGUT DE LA MEMÒRIA 
Exercici 2014 

 
 
 
1. Activitat de la fundació 
 
1.1-Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l’exercici i la forma com 
es gestionen. 
 
La Fundació, durant l’exercici 2014, ha desenvolupat el seu objecte mitjançant la  
col·laboració en projectes amb diverses organitzacions. 
 
Aquest any el patronat va aprovar un Pla Estratègic 2014-2018 on es va concretar la missió, es 
varen  fixar les línies estratègiques de treball de la fundació així com la tipologia de 
col·laboracions per assolir els objectius. La Fundació té la voluntat de treballar per el 
reconeixement del rol de la família dins la societat i d’enfortir les competències de les famílies 
per que aquestes pugin exercir les seves funcions de forma saludable. S’adjunta en annexa el 
Pla estratègic aprovat. 
 
S'ha comptat novament amb els serveis professionals de INTI Proyectos Scp, actuant la Sra. 
Esperanza Molins com consultora per l’assessorament de la direcció i gestionar el seguiment 
dels projectes de la Fundació en el seu dia a dia. 
 
S’ha continuat amb el conveni de col·laboració amb l’Institut d’Estudis Superiors de la 
Família (IESF) de la Universitat Internacional de Catalunya de l’AULA DE POLITIQUES 
FAMILIARS FUNDACIO JOAQUIM MOLINS FIGUERAS concretant l’acció aquest any en 
la realització d’un seminari sobre el tema de l’adopció, la publicació d’un numero del quadern 
de polítiques familiars i en la participació en el II Congrés de família i societat. 
 
Amb la col·laboració de la Fundació Amics de la Gent Gran, hem llançat el Premi Petits 
Amics Grans famílies per el centre escolar que realitzi el millor projecte de sensibilització 
sobre la soledat de les persones grans que viuen en centres residencials. 
 
Per via donació ha col·laborat amb l’Associació “Telespectadors Associats de Catalunya” en 
el projecte d’educació audiovisual a escoles per formar en el bon ús de les plataformes 
digitals. 
 
Per via donació, ha col·laborat un any mes amb l’Associació Amigos Universidad de Navarra 
per ajudar al sosteniment d’activitats promogudes a l’àmbit de la Universitat de Navarra. 
 
S’ha renovat l’acord de col·laboració establert l’any 2.012 per un any més, amb l’entitat  Vox 
Prima per promoure la creativitat i la PictoEscriputra amb el programa Educa, Integra, 
Infància a dos centres públics de primària de Cornellà de Llobregat. 
 
 
 



 

 

Per via donació, hem col·laborat amb la Fundació Pro Vida de Catalunya per ajudar en atenció 
psicopedagògica a mares adolescents. 
 
S’ha iniciat una col·laboració amb l’Associació Sport2live dedicada a la reinserció social 
mitjançant l’esport amb persones que han tingut problemes amb les addiccions. 
 
 
 
1.2.- Descripció específica dels ajuts atorgats. Criteris i forma d’assegurar que satisfan el 
interès general. 
 
1.1.- Aula de Políticas Familiares Joaquim Molins Figueras amb el Instituto de Estudios 
Superiores de la Famila (IESF):  
 
Les activitats de l'Aula pretenen aportar un coneixement rigorós i científic de la situació 
entorn de diversos temes: natalitat, conciliació treballo i família, fiscalitat, situació del menor i 
parentalidad positiva entre uns altres; buscant al seu torn sensibilitzar i donar recursos als 
diversos agents socials ja es tracti d'institucions públiques, governs centrals i locals, entitats 
del tercer sector i a la societat civil en el seu conjunt. L'objectiu final de l'Aula és per tant 
promoure i proposar mesures i impulsar legislacions favorables a la dignitat i el 
reconeixement de la família, destinada a ser subjecte protagonista i no només objecte, de les 
polítiques públiques. 
 
a) Jornada anual sobre l'interès del menor. Amb motiu del 25 aniversari de la Convenció sobre 
els Drets del Nen promulgada en 1989 per l'ONU així com la propera llei de protecció a la 
Infància prevista per a principis de l'any 2015, el IESF va abordar una temàtica clau per al 
futur de la nostra sostenibilitat social: la protecció del capital humà més sensible: els nens. La 
jornada va comptar amb l'assistència de més de 70 persones, principalment mediadors 
familiars, advocats, estudiants de dret i entitats que treballen amb famílies. 
 
b) Curs de Formació sobre Polítiques Familiars Públiques pel Ajuntament de Barcelona. Arran 
de la formació impartida en el curs 2013-2014, va sorgir la possibilitat de desenvolupar una 
formació a mida per als tècnics del Departament de Planificació i Processos del Ajuntament 
de Barcelona. Les sessions formatives es van celebrar el passat 16 de Desembre a la seu del 
Departament de Planificació i Processos. L'objectiu va ser aportar una visió panoràmica 
general sobre les polítiques de família incorporant elements de reflexió a nivell conceptual, 
donant a conèixer els models d'estat del benestar a nivell europeu i facilitant eines d'avaluació 
en la implementació del Pla Municipal de Família del Ajuntament de Barcelona. Van assistir 
al mateix unes 20 persones, entre directius i tècnics dels diversos districtes, de l'Àrea de 
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports (AQViE) i d'altres àmbits i àrees de la ciutat.  
 
c) Quaderns de Polítiques familiars. El primer nombre d'aquesta publicació va sortir a la llum 
al setembre de l'any 2013. La temàtica va estar centrada en el dret de les famílies a l'habitatge. 
El segon nombre, setembre del 2014, ha abordat la temàtica de l'avaluació de polítiques 
familiars. El públic al que es dirigeix són tant polítics, empresaris i tècnics de l'administració 
pública, com  entitats així com investigadors i docents universitaris. 
 



 

 

d) Celebració de l'II International Conference Family and Society (Barcelona, 24- 25 de 
Setembre del 2014). El context del vintè aniversari de l'any Internacional de la Família i els 
deu anys de vida del IESF van ser el marc d'aquest congrés (http://www.congresofys.com) en 
el qual van participar 200 persones procedents de 22 països, i en el qual va haver-hi una alta 
participació d'acadèmica: 90 comunicacions distribuïdes en 12 taules de comunicacions i 11 
ponents de primer nivell acadèmic internacional. 
 
El IESF es va crear l’any 2004 en el sí de la Universidad Internacional de Catalunya (UIC) 
amb el recolzament de la Fundació Joaquim Molins Figueras. Es tracta del primer institut a 
Espanya, de rang universitari, que té per objecte principal de la seva activitat les polítiques 
familiars.  
 
1.2.- Premi Petits Amics Grans famílies, en col·laboració amb Fundació Amics de la Gent 
Gran. 
Es convoca el Premi Petits Amics Grans Famílies guardonat amb 1.000€ pel centre escolar 
que realitzi el millor projecte de sensibilització sobre la soledat de les persones grans que 
viuen en centres residencials. Aquest diners es destinaran obligatòriament al fons social de 
l’Escola. 
Pel llançament del Premi s’han fet xerrades de sensibilització a més de 20 centres escolars. 
S’ha fet el seguiment dels projectes escolars de voluntariat que s’han presentat al premi. S’han 
realitzat totes les accions relatives al premi: redacció de les bases del premi, enviament a les 
escoles participants del projecte de Sant Jordi d’Amics de la Gent Gran,, recepció del 
projectes, valoració dels projectes escolars per els membres del jurat i el acte de concessió del 
premi a l’escola guanyadora.  
La primera edició del projecte va obtenir els resultats següents :  

- 24 escoles i 1467 alumnes van participar a 27 xerrades de sensibilització,  
- Per la primera edició del Premi, 6 escoles i un total de 436 nens van presentar 

el seu projecte de dinamització social amb residències.  
- Més de 200 avis han rebut vistes dels nens i nenes de les escoles. 
-   

El jurat, compost per Ana Boadas, periodista de TV3, la Sra. Mercè Taltabull usuària de la 
fundació Amics de la Gent Gran i membres de la fundació Joaquim Molins, va atorgar el 
Premi Petits Amics Grans Famílies a l’escola Lestonnac de Badalona. El lliurement es va 
realitzar a l’escola el dia 17 de desembre 2014. 
 
1.3 Programa d’Educació Audiovisual “Aprender a mirar” de la Associació Telespectadors de 
Catalunya (TAC): 
Via donació es va col·laborar amb aquest programa realitzat a centres escolars per educar en 
el us de les plataformes digitals. Concretament aquest any s’ha col·laborat amb les següents 
escoles: 

- Terral és un centre d'ajuda a nenes desfavorides del Rabal de Barcelona. Aquí hem 
becat un curs de nou sessions amb nenes de primària sobre els valors al cinema i les 
sèries de televisió. 

- Escoles Familiars Agràries (EFA): s'ha becat a la EFA El Gamonal de Ciudad Real, 
perquè les famílies i els docents tinguin un accés a la web de Contrast.  

- Escola Camp Joilu del Penedès i La Vinya de Camp Joliu: s'ha becat una sessió a mare 



 

 

d'infantil i primària sobre televisió, bons hàbits i continguts actuals. 
- Centre Educatiu Fuenllana de Madrid: a: s'ha becat una sessió al professorat sobre 

cinema, televisió i els hàbits de consum dels menors. 
- Xal·loc de Barcelona, en tramitis per aconseguir que puguin entrar al Programa 

d'Educació Audiovisual al cent per cent gràcies a l'ajuda de la Fundació Joaquim 
Molins Figueres. També s'ha impartit una conferència sobre videojocs als professors 
del centre. 

- Col·legi Pineda s'ha becat tot el Programa d'Educació Audiovisual. 
- Parvulari Avantis s'ha becat la seva implicació al programa malgrat la situació 

econòmica que travessa. 
 
TAC és una de les associacions de teleespectadors més importants d'Espanya. Treballa per una 
televisió de qualitat i en la defensa dels drets dels usuaris, especialment els dels nens (els més 
indefensos davant les pantalles). Es va crear el 1985, arran de la preocupació d'uns pares de 
família pels continguts que la televisió oferia als seus fills. Avui, TAC agrupa més de 17.000 
persones a Catalunya. Aquesta associació està integrada en la federació de Icmedia 
 
2.4.- Associació Amigos Universidad de Navarra: 
Via donació s’ha col·laborat amb la tasca general de la Asociación de Amigos de la 
Universidad de Navarra.  
 
L’Associació de Amigos de la Universidad de Navarra es va crear fa més de 50 anys per el 
sosteniment d’activitats promogudes a l’àmbit de la Universitat de Navarra com ara 
recolzament a la investigació, millores de les infraestructures de la Universitat i beques per 
estudiants. 
 
2.5.- Continuació del Programa Educa, Integra Infància de Vox Prima: 
  
Via Donació s’ha renovat el conveni amb Vox Prima en el projecte Educa, Integra, Infància a 
centres públics de primària de Cornellà de Llobregat amb el suport de Serveis Educatius del 
Baix Llobregat de la Generalitat. Al juny del 2014 hem impulsat la creació de l’Associació 
VoxPrima per poder donar més continuïtat i coherència al treball social i educatu de l’entitat 
anterior. A partir del 2014 els convenis de col.laboració s’han signat amb aquest nova entitat. 
 
El programa 2013-2015  ha permès realitzar sessions de PictoEscriptura a 475 nens de 
primària en risc de fracàs escolar. Per divulgar la feina realitzada, des de la Fundació, s’ha 
editat un vídeo amb entrevistes a mestres de les escoles.  
 
La renovació del conveni 2014-2015 per un any es concreta per l’Escola Montserrat i l’Escola 
Sant Ildefons. Al octubre 2014 s’han fet les sessions dels tallers, on al format original s’han 
inclòs 3 sessions de PictoEscritura prèviament al inici del conte per treballar la estructura del 
text amb l’ajuda de seqüències de vinyetes il·lustrades per Artur Laperla. Al maig es farà 
formació als professors en escriptura creativa i lectura de imatges. Es beneficiaran d’aquesta 
renovació 100 nens i nenes i 20 mestres de les escoles. 



 

 

	
Els resultats de les avaluacions, realitzades per la Doctora en Lingüística, Anna Llauradó 
avalen la innovació com a una nova metodologia capaç de millorar el rendiment escriptor dels 
nens i la motivació dels mestres. 
 
Aquesta entitat promou la creativitat i la creació literària dins de l'escola. Vox Prima actua con 
a palanca de transformació social i la seva proposta es centra en traslladar l’activitat creativa 
directament a l’escola, en horari escolar i, especialment, en àrees urbanes amb elevada 
precarietat social. Així mateix aquest mètode d’aprenentatge creatiu vol que inspiri canvis en 
la forma d’ensenyar les disciplines creatives que redundin en un millor desenvolupament 
emocional i curricular dels nens.  
 
2.6.-  Ajuda en l’atenció psicopedagògica per a 100 gestants i/o mares adolescents de la 
Fundació Pro Vida de Catalunya: 
 
Per via donació, ha col·laborat amb la Fundació Pro Vida de Catalunya per ajudar en atenció 
psicopedagògica a mares adolescents. Aquest any hem ampliat l’ajuda personalitzada a les 
adolescents gestants i/o mares oferint una sessió més  a les dues sessions mensuals existents 
en el servei d’ajuda psico-educativa per part d’una psicopedagoga experta en adolescent en 
situació de marginació i exclusió social. Des de 2013 la FPVC ofereix, amb el suport econòmic 
de la Fundació Joaquim Molins, un suport psicopedagògic i educatiu per a les adolescents mares, 
la finalitat del qual és la de promoure l’equilibri i la maduresa necessàries per exercir la maternitat 
i el desenvolupament de les habilitats que els siguin útils i els permeti, en el futur,  tirar endavant 
autònomament el seu projecte  de vida. Durant el temps d’ajuda abans del part, les sessions, amb 
l’objectiu d’anar coneixent les adolescents i les seves problemàtiques personals, tenen una 
freqüència mensual.  Desprès del part s’augmenta a freqüència quinzenal, per poder anar tractant 
aquestes problemàtiques i ajudar-les en els seus objectius personals. També es dedica una atenció 
personalitzada a les adolescents que presenten més necessitat. 
 
El contacte periòdic de les gestants i mares adolescents amb la psicopedagoga les permet 
orientar el seu procés de manera constructiva, preparar-se per rebre i criar el seu fill, i superar 
la inestabilitat pròpia de l’etapa adolescent, agreujada pel fet d’haver de dur a terme 
l’embaràs, part i criança del seu fill. 

A data de 31 de desembre 2014, s’estan atenent 50 adolescents  d’entre 13 fins a 20 anys. 20 
han entrat en el programa en aquest últim trimestre de l’any i 30 provenen del programa de 
l’any anterior, donat que les adolescents se’ls ajuda una mitjana de 16 mesos. 14 bebès han 
nascut durant el període 1/09/2014 al 31/12/2014,  fills d’aquestes joves 

Aquesta entitat promou el valor essencial, singular y social de la vida humana i porta a terme 
activitats encaminades a donar suport a dones en dificultats per la seva maternitat. Ofereix 
assistència i ajuda gratuïta a dones gestants o amb fills menors al seu càrrec en situació de 
marginació, pobresa o en altres dificultats, sense distinció de raça, país, llengua, cultura o 
creences. S’han beneficiat més de 80 mares adolescents. 
 
 



 

 

2.7 Reinserció social mitjançant l’esport. Sport2live: 
 
Hem recalçat la contractació d’un entrenador esportiu per la temporada 2014. S’han beneficiat 
16 persones dels entrenaments. Els entrenaments tenen 2 components. En primer lloc es fa un 
pla personalitzat d’entrenament i seguiment. I en segon lloc es fan entrenaments 5 dies per 
setmanes i adaptats a les capacitats de cada persona. 
 
Sport2live es una Associació compromesa amb la reinserció mitjançant el Triatló a persones 
que han tingut problemes amb les addiccions. 
 
 
- Informació sobre els usuaris o els beneficiaris de les activitats descrites. 
 
   Descrit en el punt anterior. 

 
-Indicadors del compliment de les finalitats fundacionals 

Les aportacions realitzades per la Fundació a altres organitzacions o a la preparació 
d’activitats,  equival  en gran part, al volum de les aportacions rebudes. 

 
2. Bases de presentació dels comptes anuals 
 
a) Imatge fidel: 

- Raons excepcionals per les quals, per presentar la imatge fidel, no s'han aplicat les 
disposicions legals en matèria comptable, i influència d’aquesta manera de procedir sobre 
el patrimoni, la situació financera i els resultats de la fundació. NO ESCAU 

- Informacions complementàries que calgui incloure quan l'aplicació de les disposicions 
legals no sigui suficient per presentar la imatge fidel. NO ESCAU 

b) Principis comptables: 

- Raons excepcionals que justifiquen la no-aplicació d'un principi comptable obligatori, i 
indicació de la incidència d’aquest fet en el patrimoni, la situació financera i els resultats de 
la fundació. NO ESCAU 

- Altres principis comptables no obligatoris que s’han aplicat. NO ESCAU 

c) Comparació de la informació: NO ESCAU 

- Raons excepcionals que justifiquen la modificació de l'estructura del balanç i del compte 
de resultats de l'exercici anterior. 

- Explicació de les causes que impedeixen la comparació dels comptes anuals de l'exercici 
amb els del precedent. 

- Explicació de l'adaptació dels imports de l'exercici precedent per facilitar-ne la comparació 
i, en cas contrari, de la impossibilitat d’efectuar aquesta adaptació. 



 

 

d) Elements aplegats en diverses partides: NO ESCAU 

- Identificació dels elements patrimonials, amb el seu import, que estiguin registrats en dues 
o més partides del balanç, amb indicació d'aquestes partides i de l'import inclòs en 
cadascuna. 

 

3. Resultat de l'exercici 
 
Informació sobre la proposta d’aplicació de les pèrdues del exercici 
 
Bases de repartiment Exercici 2014 

Pèrdues de l'exercici -3.257,69 

 Total pèrdues exercici -3.257,69 

Distribució a Exercici 2014 

Fons dotacionals  

Fons especials  

Romanent -3.257,69 

Excedents pendents d'aplicació en activitats fundacionals  

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors  

 Total distribució = Total base de repartiment -3.257,69 
 
Durant l’any 2014 la fundació ha tingut uns resultats negatius per import de 3.257,69 euros 
que seran restats del romanent existent per un import de 3.257,69 euros restant un saldo en el 
compte del romanent de 7,67 euros. 
 

S’hi ha d’indicar els criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents: 
 
a) Immobilitzat immaterial. El diferents immobilitzats intangibles estan valorats pel seu 

preu d’adquisició i s’aplica el mètode d’amortització lineal en funció del criteri de vida 
útil del be.” 

 
b) Béns integrants del patrimoni cultural . Cal indicar-hi criteris sobre:  
  -Valoració. 
  -Dotació de provisions. 
  -Comptabilització de costos que impliquin un major valor d’aquest béns. 

-Determinació dels cost dels treballs efectuats per la fundació per als béns integrants 
del patrimoni cultural. 

  -Actualitzacions de valor fetes a l’empara d’una determinada llei. 
  NO ESCAU. 
 



 

 

c) Immobilitzat material. Cal indicar-hi els criteris sobre: 
  -Amortització i dotació de provisions. 
  -Capitalització d’interessos i diferències de canvi. 
  -Comptabilització de costos d’ampliació, modernització i millores. 
  -Determinació del cost dels treballs efectuats per la fundació per a l’immobilitzat. 
  -Les partides de l’immobilitzat material que figuren a l’actiu per una quantitat fixa. 
  -Actualitzacions de valor fetes a l’empara d’una determinada llei. 
   
d) Valors negociables i altres inversions financeres anàlogues, amb distinció entre curt i 

llarg termini. Cal indicar-hi els criteris de valoració i, en particular, especificar-hi els 
criteris que s’han seguit sobre correccions valoratives. NO ESCAU. 

 
e) Crèdits no derivats de les activitats, amb distinció entre curt i llarg termini. Cal indicar-

hi els criteris de valoració i, en particular, especificar-hi els criteris que s’han seguit 
sobre les correccions valoratives i, quan pertoqui, els interessos meritats. NO ESCAU. 

 
f) Existències. Cal indicar-hi els criteris de valoració i, en particular, especificar-hi els 

criteris seguits sobre correccions valoratives. A més, s’hi han d’especificar els criteris de 
valoració de les partides a l’actiu per una quantitat fixa. NO ESCAU. 

 
g) Subvencions, donacions i llegats. Cal indicar-hi el criteri d’imputació a resultats. 

Les donacions rebudes es comptabilitzen com ingrés en el compte de pèrdues i guanys. 
 

h) Provisions per a pensions i obligacions similars. Cal indicar-hi els criteri de 
comptabilització i fer-hi una descripció general del mètode d’estimació i càlcul del cada 
un dels riscos coberts. NO ESCAU 

 
i) Altres provisions del grup 1. Cal indicar-hi el criteri de comptabilització i fer-hi una 

descripció general del mètode d’estimació i càlcul dels riscos o despeses incloses en 
aquestes provisions. En particular s’hi ha d’indicar el criteri d’estimació de la provisió 
per a reparacions i conservació de béns que integren el patrimoni cultural. NO ESCAU. 

 
j) Deutes, amb distinció entre curt i llarg termini. Cal indicar-hi els criteris de valoració 

com també els d’imputació a resultats de les despeses per interessos o primes diferides. 
La fundació a final d’any no té deutes ni a curt ni a llarg termini. 

 
k) Impost sobre beneficis. Cal indicar-hi els criteris utilitzats per comptabilitzar-lo. 

La despesa del impost de societats correspondria  a  un 10% dels ingressos financers que 
ha tingut la societat al 2.014. Com no ha tingut ingressos financers l’impost es 0. 
 

l) Transaccions en moneda estrangera. Cal indicar-hi el següent: 
  -Criteris de valoració de saldos de moneda estrangera. 

-Procediment emprat per calcular el tipus de canvi en moneda nacional d’elements 
patrimonials que actualment o originàriament hagin estat expressats en moneda 
estrangera. 
-Criteris de comptabilització de les diferències de canvi. 
NO ESCAU. 



 

 

n) Ingressos i despeses. Cal indicar-hi els criteris utilitzats per al reconeixement dels 
ingressos i   les despeses. 
Els ingressos es comptabilitzen en el moment en que es produeix el flux monetari . Les 
despeses s’imputen quan es produeix la corrent reial de bens i serveis que ells mateixos 
representen amb independència de quan es produeix la corrent monetària o financera 
derivada d’ells. 

 
5. Actiu immobilitzat, exclosos els béns del patrimoni cultural. 
 
Anàlisi del moviment durant l'exercici de les partides de l'actiu immobilitzat del balanç, 
exclosos els béns del patrimoni cultural, i de les seves corresponents amortitzacions 
acumulades i provisions, amb indicació del saldo inicial, les entrades, les sortides i el saldo 
final. 

 Saldo                                   Saldo    
 01-01-14        Altes             Baixes        31-12-14 

Aplicacions Informàtiques            17.180,80      --------            --------        17.180,80  
   Amort. Acum.Aplic.Inform.        -10.002,14    -4.295,16            -----        -14.297,30 
   Equips informàtics                            849,00             -----              849,00 
   Amort. Acum.Equip.Inform.        -106,14             -----             -106.14  

Total                                       7.178,66    -3.552,30            -----           3.626,36  
 
6. Béns del patrimoni cultural. NO ESCAU 
- Anàlisi del moviment durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa en aquest epígraf i 
de les seves provisions corresponents, amb indicació del saldo inicial, les entrades, les sortides 
i el saldo final. 
- Anàlisi també del moviment de la provisió per a reparacions i conservació de béns del 
patrimoni cultural, amb indicació de les despeses cobertes. 
- Informació sobre qualsevol altre circumstància de caràcter substantiu que afecti béns del 
patrimoni cultural. En particular cal indicar, si és el cas, les valoracions, efectuades amb 
criteris racionals, d’aquests béns. 
 
7. Fundadors, usuaris i altres deutors de les activitats. NO ESCAU 
 Desglossament de les partides B.II de l’actiu del balanç “Fundadors i socis per 
desemborsaments pendents” i “Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades”, 
amb indicació del moviment que hi ha hagut durant l’exercici i amb especificació del saldo 
inicial, els augment, les disminucions i el saldo final per a fundadors, usuaris, patrocinadors i 
altres deutors de les activitats de la fundació. 
 
8.Subvencions, donacions i llegats 
 
- Informació sobre l'import i les característiques de les subvencions, donacions i llegats 

rebuts que figuren en les partides corresponents del balanç i del compte de resultats, amb 
distinció dels vinculats directament amb les activitats de la fundació i dels rebuts amb 
caràcter de capital. 



 

 

   -  Aquestes donacions han estat rebudes i destinades  per a  les activitats de la fundació. 

  - La companyia Cartera de Inversiones C.M,SA. ha fet donacions per import de             
73.000 €. 

   -  La família Molins Amat ha fet donacions de 5.705 €. 

    -  La companyia Inversora Pedralbes S.L.  ha fet donacions per import de 6.500 €. 

    -  La companyia Molimat Capitoli S.L. ha fet donacions per import de 250 €. 

    -  El Sr. Joaquín Ma. Molins Gil ha fet donacions per import de 5.000 €. 

    -  El Sr. José Luis Oller Arino ha fet donacions per import de 6.000 €. 

       - Detall dels béns o les activitats, segons pertoqui, finançats amb les subvencions,                  
donacions i llegats. 

  Les activitats finançades amb les donacions anteriors son les especificades en el punt 1        
d’aquesta memòria. 

- Anàlisi del moviment de les partides del balanç corresponent, amb indicació del saldo 
inicial i final, com també dels augments i les disminucions. NO ESCAU 

- Informació sobre l'origen de les subvencions, donacions i els llegats, amb especificació de 
si es reben del sector públic o del privat, i indicació, pel que fa a les primeres, de quin ens 
les concedeix i de si l’atorgant és la Generalitat de Catalunya o es tracta d’altres 
administracions públiques.  

  Les donacions relacionades anteriorment provenen del sector privat. 

- Informació sobre el compliment i el incompliment de les condicions associades a les 
subvencions, donacions i llegats. NO ESCAU 

9. Deutes més significatius 
 
Informació sobre l’import global dels deutes de la fundació la durada residual dels quals sigui 
superior a cinc anys, com també sobre el import de tots els deutes que tinguin garantia real, 
amb indicació de la seva forma i naturalesa. NO ESCAU 
 
10. Informació de les entitats vinculades. NO ESCAU. 
 
11. Situació fiscal 
 
Informació sobre la part d'ingressos i resultats que s’ha d'incorporar com a base imposable a 
l’efecte del impost sobre societats. Cal explicar, quan pertoqui, les possibles diferències entre 
el resultat comptable i la base imposable del impost. Si és el cas, s'ha d’informar sobre 
l'exempció de les explotacions econòmiques desenvolupades.  



 

 

La Fundació no ha tingut uns ingressos financers. 
 
12. Ingressos i despeses  
 
12.1.  Import de les despeses d'administració de la fundació, amb indicació del import de cada 

partida del compte de resultats que afecta l’esmenta’t concepte.  

 - La fundació ha tingut unes despeses per assessorament professional per un import de 
26.876,99 €.  

12.2.  Desglossament de la partida 2.a del deure del compte de resultats, «Ajuts concedits», 
amb indicació dels reintegraments produïts i amb distinció de les activitats. 

         La fundació ha concedit els següents ajuts a altres organitzacions: 
 

- Associació Telespectadors Agrupats de Catalunya 5.000 €,  
- Fundació Amigos Universidad de Navarra 2.103,54 €, 
- Universitat Internacional de Catalunya 10.000 €. 
- Fundació Amics de la Gent Gran 8.000 €. 
- Associació Vox Prima  21.000 €. 
- Fundación ProVida Catalunya 4.000 € 
- Fundació Real Dreams- Sport 2Live 4.000 € 
  

  

 Desglossament de la partida 7 del deure del compte de resultats, «Despeses de 
personal», amb distinció entre aportacions i dotacions per a pensions i altres càrregues 
socials. NO ESCAU 

 Desglossament de la partida 3 del deure del compte de resultats, «Variació d’existències 
de productes acabats i en curs de fabricació», amb distinció entre variació de provisions 
d’existències, variació de provisions per a insolvències i pèrdues de crèdits incobrables i 
variació de provisions per a altres operacions de les activitats. NO ESCAU 

12.3.  Informació sobre els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions amb 
indicació de les activitats a les quals es destinen i, si s’escau, les condicions a què estan 
subjectes. NO ESCAU. 

13. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats fundacionals 
 

13.1.Informació sobre els béns i drets que formen part de la dotació fundacional i sobre 
aquells que estan vinculats directament al compliment de les finalitats pròpies, amb 
detall dels elements més significatius. NO ESCAU 

         Informació sobre els beneficis o les pèrdues generats de l’alienació de béns i drets de la 
fundació i de la reinversió del producte obtingut. NO ESCAU 



 

 

13.2.Càlcul pel qual es determina si s’ha destinat a les finalitats fundacionals el percentatge 
legalment establert. Explicació detallada de les partides significatives a través de les 
quals es pot comprovar el compliment de les finalitats. Quan escaigui, justificació de el 
incompliment i presentació d’un pla aprovat pel patronat per aplicar els recursos 
pendents. Quan escaigui, estat de compliment del pla aprovat pel patronat en exercicis 
anteriors per aplicar els recursos pendents del compliment de les obligacions establertes 
en la legislació vigent.  

 
Càlcul del compliment de l'obligació que s'estableix 
a l'article 333.2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril,  
del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques. 
 

 Any 

 
2014 

 
  
Ingressos……………………...……………………… 96.455,00 
  
Despeses necessàries……………..…………………   31.552,27 
Consums…………………….……………...………………..            0,00 
Amortz………………..…….…………………………………     4.401,30 
Serveis 
Exteriors…………………….…………………………….   26.876,99 
Tributs…………………………...….…………………………          50,00 
Financeres……………………...…………………………        223,98 
  
Base de càlcul (ing.-despeses necessàries)…………   64.902,73 
  
70% d'aplicació mínima obligatòria………….…………   45.431,91 
  
Aplicació realitzada……………………………………….   68.160,42 
Consums afectes a les finalitats de les activitats……………   14.056,88 
Ajuts monetaris……………………………………………..   54.103,54  
  
Compliment o incompliment………………………………..   22.728,51 
(Aplic. Realitzada – aplicació mínima)  
 

   
Explicació detallada de les partides significatives a través de les quals es pot 

comprovar el compliment de les finalitats 
 
  - La partida “Consums afectes a les finalitats de les activitats” correspon a diverses factures. 
Hi ha una quota de contribució a la Associació Esport Cultura Barcelona i la resta del import 
correspon a despeses d’organització i materials de la fundació. 
  



 

 

- La partida "Ajuts monetaris" correspon als següents projectes: 
 

- Associació Telespectadors Agrupats de Catalunya 5.000 €,  
- Fundació Amigos Universidad de Navarra 2.103,54 €, 
- Universitat Internacional de Catalunya 10.000 €. 
- Fundació Amics de la Gent Gran 8.000 €. 
- Associació Vox Prima  21.000 €. 
- Fundación ProVida Catalunya 4.000 € 
- Fundació Real Dreams- Sport 2Live 4.000 € 

  
  

     14. Altra informació 
 
Informació sobre: 

- Canvis dels components del patronat, sens perjudici de la tramitació prevista legalment per a 
la seva inscripció en el Registre de Fundacions. NO ESCAU 

-Relació de les operacions de l’exercici (o d’anteriors que encara tenen incidència econòmica) 
per a les quals s’ha tramitat una autorització del Protectorat i estat de compliment de les 
resolucions corresponents. NO ESCAU 

- Desglossament, del import dels comptes concedits al conjunt dels membres de l’òrgan de 
govern, quan s’hagin atorgat. NO ESCAU 

-  Garanties compromeses amb tercers i altres passius contingents. NO ESCAU 

- Moviments dels fons especials (constitució, ampliacions, disminucions i extinció). NO 
ESCAU 

- Qualsevol altra qüestió que faci conèixer i justifiqui el compliment de les finalitats 
fundacionals i dels preceptes legals. NO ESCAU. 


