
 

 
 

 
 

CONVOCATÒRIA DEL PATRONAT 
 
 

De conformitat amb les previsions dels articles 20 i 21 dels estatuts de la 
FUNDACIÓ PÚBLICA BARBERÀ PROMOCIÓ, es convoca al patronat a la reunió 
ordinària que se celebrarà el proper 

 
Dia: 10 de maig de 2022 
Hora: 18:00 hores, en primera convocatòria. 

18:30 hores, en segona convocatòria. 
Lloc: Sessió telemàtica a través de la plataforma digital que oportunament 

es comunicarà1 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1r. Aprovació de l'ordre del dia. 
2n. Restar assabentat el Patronat de la Fundació Pública Barberà Promoció 

del cessament i de la nova designació d’un patró i acceptació del càrrec. 
3r. Aprovació de l’Informe d’activitats de l’exercici 2021. 
4t. Aprovació de l’informe d’avaluació d’indicadors del Pla d’actuació de 

l’exercici 2021. 
5è. Aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2021. 
6è. Aprovació de l'aplicació dels rendiments econòmics de l'exercici 2021. 
7è. Restar assabentats de l’informe de liquidació del pressupost per a 

l'exercici 2021 i la regla de la despesa. 
8è. Restar assabentats de l’informe de la directora tècnica relatiu a la 

Informació econòmica trimestral presentada al Ministeri d'Hisenda i 
Funció Pública. 

9è. Aprovar Informe d'activitats i avaluació del Protocol de Prevenció, actuació i 
Resolució de situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe de 2021. 

10è. Assumptes urgents. 
11è. Precs i preguntes. 
12è. Lectura i, si escau, aprovació de l'acta de la sessió. 

Barberà del Vallès, en el dia de la signatura 

 

El president, 

Francisco Javier Garces 

Trillo - DNI 33875837B 

(TCAT) 

Xavier Garcés Trillo 
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1 En virtut del que preveu l’article 4 del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen 
noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la Covid- 
19, en el redactat donat per la Disposició final Primera del Decret Llei 28/2021, de 21 de 
desembre (DOGC núm. 8569, de 23 de desembre de 2021). 

1 


