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ACTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ 
CORRESPONENT A LA REUNIÓ CELEBRADA EL 2 D'OCTUBRE DE 2018 

 
 
 
Caràcter sessió: Extraordinària 
 
 
Lloc: Dependències de la Fundació Barberà Promoció, carrer Torre 

d’en Gorgs, 40, de Barberà del Vallès (08210) 
Data: 2 d'octubre de 2018 
Convocatòria: Primera 
Hora d’inici: 18:45 h. 
Hora d’acabament: 20:00 h. 
 
 
 
Persones assistents: 
 
 
Membres del patronat: 
- Senyora Silvia Fuster Alay 
- Senyora Sandra Ramos Montesinos 
- Senyor Francisco Blanco Romero  
- Senyor Pere Pubill i Linares 
- Senyor Óscar Heis Arenas 
- Senyor Bartolomé González Pérez 
- Senyora Mònica Acebo Pérez (s'incorpora a partir de l'exposició, debat i votació 

del punt tercer de l'ordre del dia) 
 
 
Persones convidades: 
Amb veu però sense vot. 
- Senyora María Teresa Morales Germán, gerent de la Fundació Barberà 

Promoció. 
- Senyor Antonio Cárceles Jurado, tècnic jurídic municipal que presta assistència a 

la secretaria. 
- Senyora Míriam Macià Losada, tècnica d'organització i RRHH de la Diputació de 

Barcelona, present durant l'exposició del punt segon de l'ordre del dia. 
 
 
 
Membres del patronat absents: 
 
- Senyor José Luis Rivera Arias 
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- Senyor Lluís Carol Andrés 
- Senyora Mònica Acebo Pérez (durant l'exposició, debat i votació dels punts 

primer i segon de l'ordre del dia) 
 
 
 
 
Objecte de la sessió: 
 
Celebració d’una reunió extraordinària del patronat de la Fundació Barberà 
Promoció, amb núm. d’inscripció 1.181 en el Registre de Fundacions, per decidir 
sobre els assumptes de l’ordre del dia de la convocatòria realitzada a l’efecte per la 
presidència, de conformitat amb els requeriments legalment i estatutàriament 
establerts. 
 
 
 
Ordre del dia: 
 
1r. Aprovació de l’ordre del dia. 
2n. Restar assabentats de l’Informe d’Anàlisi de la plantilla de personal, emès 

per la Diputació de Barcelona.  
3r. Aprovació de l’informe d’avaluació d’indicadors del Pla d’actuació de 

l’exercici 2017 
4t. Restar assabentats de l’informe de la gerent relatiu a les funcions 

addicionals de supervisió, fiscalització i control específic de la gestió de 
l'entitat mercantil E.I. BARBERÀ INSERTA, SL exercitades en el bimestre 
anterior. 

5è. Aprovació de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2019. 
6è. Ratificar la decisió de la presidenta de data 3 de juliol de 2018, d’aprovació 

de la sol·licitud d’alta al Registre de contractes públics de l’AOC. 
7è. Precs i preguntes. 
8è. Lectura i, si escau, aprovació de l’acta de la sessió. 
  
 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Presidència i secretaria 
La reunió se celebra sota la presidència de la senyora Silvia Fuster Alay i actua com 
a secretària de la mateixa la senyora Sandra Ramos Montesinos. 
 
 
Quòrum: 
La presidenta, una vegada constatada l’existència del quòrum necessari per a la 
celebració de la reunió, conforme a l’article 19 dels estatuts de la Fundació 
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Barberà Promoció, declara vàlidament constituït el patronat i dóna començament 
a l’examen dels punts que integren l’ordre del dia i procedeix a la lectura dels 
mateixos. 
 
 
Exposició dels punts que conformen l'ordre del dia: 
Oberta la sessió, la presidenta, amb la col·laboració i assistència de la gerent de 
l'entitat, formula una exposició de cadascun dels punts que integren l'ordre del dia 
que consta a la convocatòria a la resta de membres assistents i realitza una 
lectura de les diferents propostes d'acords que s'hi plantegen. 
 
A l'exposició del punt segon de l'ordre del dia participa també la senyora Míriam 
Macià Losada, qui realitza una presentació i explicació de l'informe que es 
presenta per al coneixement del patronat. 
 
 
Intervencions: 
Finalitzades les exposicions, es produeixen diverses intervencions per part de la 
resta de patrons assistents referits a l’activitat de l’entitat i a l’anàlisi i deliberació 
dels assumptes què es debaten, que no van resultar rellevants als efectes de la 
seva constància a l'acta, i van ser adoptats els acords que s'indicaran 
seguidament, amb el resultat de vots que també s'hi indicarà. 
 
 
 
Acords: 
 
 
1r. Aprovació de l’ordre del dia. 
 
Els patrons assistents accepten expressament i en allò que s’escaigui aproven els 
punts de l’ordre del dia continguts a la convocatòria de la reunió. 
 
 
L'acord s'adopta per unanimitat. 
 
 
 
2n. Restar assabentats de l’Informe d’Anàlisi de la plantilla de personal, 

emès per la Diputació de Barcelona. 
 
Restar assabentats de l’informe d’Anàlisi de la plantilla de personal de la Fundació 
Barberà Promoció emès en juny de 2018 per l’Oficina de Projectes Transversals i 
de Suport a la Gestió de la Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local, de 
l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, què va ser encarregat a aquell 
organisme per aquesta Fundació en data 7 de setembre de 2017.. 
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L’informe, segons s’indica en el mateix, té per objecte i finalitat conèixer, en el 
marc i context actual, si el dimensionament i estructura de personal de l’entitat és 
o no l’adequat en termes comparatius, i facilitar un estudi retributiu dels llocs de 
treballs, així mateix en termes comparatius. 
 
Un exemplar l’informe, una còpia del qual se n'ha lliurat prèviament als patrons de 
l'entitat, s'incorpora a l’acta de la sessió identificat com a Annex 1, per a la seva 
constància i altres efectes que s’escaiguin. 
 
 
El patronat resta assabentat de l'informe. 
 
 
 
3r. Aprovació de l’informe d’avaluació d’indicadors del Pla d’actuació de 

l’exercici 2017. 
 
Aprovar, en virtut del que preveu l'article 25, d) dels estatuts fundacionals, 
l’informe d’avaluació d’indicadors del Pla d’actuació de l’exercici 2017, emès per la 
gerent de la fundació en data 12 de juliol de 2018  en exercici de les funcions que 
li atribueix l'article 29, e) dels mateixos estatuts. 
 
L’informe que ara s'aprova és complementari a l'Informe d'activitats de l'exercici 
2017, aprovat per aquest patronat en sessió de data 20 de març de 2018, i 
segons s’indica en el mateix, té per objecte avaluar amb indicadors l’exercici de 
les actuacions a escala quantitativa i qualitativa amb la finalitat de donar suport a 
la presa de decisions de polítiques públiques locals d’ocupació. 
 
Un exemplar l’informe, una còpia del qual se n'ha lliurat prèviament als patrons de 
l'entitat, s'incorpora a l’acta de la sessió identificat com a Annex 2, per a la seva 
constància i altres efectes que s’escaiguin. 
  
 
L'acord s'adopta per unanimitat. 
 
 
 
4t. Restar assabentats de l’informe de la gerent relatiu a les funcions 

addicionals de supervisió, fiscalització i control específic de la gestió 
d’E.I. BARBERÀ INSERTA, SL exercides en el bimestre anterior. 

 
Restar assabentats de l'informe emès per la gerent de la fundació en data 24 de 
setembre en compliment de l’acord adoptat pel patronat en sessió de data 27 de 
juliol de 2018, pel qual dóna compte de les gestions per ella realitzades en el 
bimestre anterior en exercici de les funcions addicionals de supervisió, 
fiscalització i control específic de la gestió de l'entitat mercantil E.I. BARBERÀ 
INSERTA, SL acordades per aquest patronat en la sessió referida abans, així com 
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de l’avaluació preliminar de l’evolució que ha experimentat la situació econòmica i 
financera de la societat. 
 
Un exemplar l’informe, una  còpia del qual se n'ha lliurat prèviament als patrons de 
l'entitat, s'incorpora a l’acta de la sessió identificat com a Annex 3, per a la seva 
constància i altres efectes que s’escaiguin. 
 
 
El patronat resta assabentat de l'informe. 
 
 
 
5è. Aprovació de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 

2019. 
 
D’acord amb les previsions dels articles 19 i 25, i) dels estatuts de la Fundació, 
 
S'ACORDA: 
 
 
Primer.- Aprovar les línies fonamentals del pressupost de la Fundació 
Barberà Promoció per a l'exercici 2019, segons les dades contingudes en 
l'informe per la gerent de l'entitat, un exemplar del qual ha estat lliurat prèviament 
als patrons assistents i s'incorpora a l'acta de la sessió com a Annex 4, per a la 
seva constància i als efectes que s'escaiguin. 
 
La necessitat de determinar les línies fonamentals del pressupost per al proper 
exercici com a requisit previ a l'aprovació del mateix deriva de la condició 
d'aquesta entitat com part del sector públic de l'Ajuntament de Barberà del Vallès 
que li ha atribuït la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, i ve establerta 
a la Llei 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i 
normes dictades en desenvolupament de la mateixa. 
 
 
Segon.- Restar assabentats de la tramesa prèvia i anticipada a la Intervenció 
municipal, dins del termini previst, de les línies fonamentals del pressupost per a 
l'exercici 2017 que ara s'aproven, com a part de la informació que periòdicament i 
preceptivament cal que presenti aquesta entitat a aquell òrgan municipal de 
control perquè al seu torn la trameti al Ministeri de Foment, en compliment de la 
normativa referida en el punt ordinal anterior.  
 
La informació i dades facilitades són les que s'indiquen també en l'informe de la 
gerent, i, per tal de donar compliment del calendari i terminis prevists, han hagut 
de ser facilitades de manera anticipada a que aquest patronat tingués l'oportunitat 
de reunir-se per aprovar-les 
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Tercer.- Confirmar, en allò que s'escaigui, el contingut de les dades relatives 
a les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2017 que han estat 
trameses a la Intervenció municipal, conforme a allò que resulta de l'informe de la 
gerent de referència constant. 
 
 
L'acord s'adopta per unanimitat. 
 
 
 
6è. Ratificar la decisió de la presidenta de data 3 de juliol de 2018, 

d’aprovació de la sol·licitud d’alta al Registre de contractes públics de 
l’AOC. 

 
Ratificar la decisió de la presidenta de la Fundació de data 3 de juliol de 2018, 
quin contingut literal de la seva part dispositiva es transcriu seguidament: 
 
“HE DECIDIT:  
 
Primer.-  Aprovar la formalització de la sol·licitud d’alta al Registre de 
contractes públics de l’AOC. 
 
Segon.- Sotmetre aquesta decisió a la seva ratificació pel Patronat de la 
Fundació Barberà Promoció a la primera sessió que celebri.” 
 
 
L'acord s'adopta per unanimitat. 
 
 
 
7è. Precs i preguntes. 
 
1. El senyor Bartolomé González aprofita aquest punt de l'ordre del dia per 
anunciar a la resta de patrons la seva intenció de renunciar al càrrec de patró en 
un futur proper, per raons de caràcter personal que li dificulten o l'impossibiliten 
l'assistència a les sessions. 
 
2. El vicepresident de la Fundació, senyor Francisco Blanco aprofita així 
mateix aquest punt de l'ordre del dia per informar a la resta de patrons que les 
persones representants dels treballadors de l'entitat han sol·licitat mantenir una 
reunió amb els membres del patronat, amb la finalitat de presentar-se i 
intercanviar impressions. 
 
El patronat valora positivament la trobada i es planteja que es dugui a terme en la 
data de la propera sessió que se celebri, prèviament a l'inici formal de la mateixa. 
 
3. El senyor Óscar Heis s'interessa per l'eventual existència de dificultats de 
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transport i trasllat dels alumnes en pràctiques quan aquestes es duen a terme en 
empreses del polígon. 
 
La pregunta obté resposta en el mateix acte per part de la gerent, qui informa que 
les dificultats que es venen observant són bastant reduïdes, perquè es prova de 
conjuminar les possibilitats de desplaçament de cada alumne amb la ubicació de 
les empreses, triant individualment l'empresa de destinació en funció d'un i altre 
factor. 
 
4. La presidenta informa que, arran de queixes ciutadanes formulades davant 
l'Ajuntament per deficiències en el servei postal que presta Correos, es va 
entrevistar amb càrrecs d'aquella entitat per interessar-se per les raons de les 
anomalies, i va tenir coneixement de l'existència de dèficits de personal, sobretot 
durant l'estiu.  
 
I amb la finalitat de mitigar en part la problemàtica, la Corporació municipal i la 
Fundació Barberà Promoció van prendre la iniciativa que aquesta última oferís 
una formació específica i dotés una borsa de treball a l'efecte, que ha possibilitat 
la contractació de quatre persones per cobrir determinades substitucions en el 
servei postal i alleugerir en part els dèficits del servei existents durant l'estiu.  
 
 
 
4t. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l'acta de la sessió. 
 
I en no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta va aixecar la sessió, de la 
qual, com a secretària, i amb el vistiplau de la presidenta, estenc aquesta acta, què 
va ser llegida als membres assistents i aprovada per unanimitat dels mateixos en el 
lloc, data i hora indicats a l'encapçalament. 
 
La secretaria,       Vistiplau 
        La presidenta, 
 
 
 
 
 
 
Sandra Ramos Montesinos     Silvia Fuster Alay 
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PATRONS 
 

Signat,       Signat, 
 
 
 
 
 
       
Francisco Blanco Romero     Pere Pubill i Linares 
 
 
Signat,       Signat, 
 
 
 
 
 
 
Óscar Heis Arenas      Bartolomé González Pérez 
 
 
Signat, 
 
 
 
 
 
 
Mònica Acebo Pérez 
      


