COMPTES ANUALS
EXERCICI 2020

FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA CLARA
BALANÇ ABREUJAT
EXERCICI 2020
ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible

NOTES A LA
MEMÒRIA
8

Exercici N
Exercici N-1
229.629,96
266.708,31
25.093,65
31.332,06

2. Aplicacions informàtiques
3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament

II. Immobilitzat material

4.143,08
20.950,57

4.089,11
27.242,95

190.447,46

203.185,99

146.106,24
24.446,76

150.352,42
30.613,85

19.658,46
236,00

18.549,09
3.670,63

0,00

19.658,41

0,00

19.658,41

14.088,85

12.531,85

14.088,85

12.531,85

4

447.343,10
0,00

377.250,08
0,00

10

45.253,98

105.651,99

2.820,00
5.038,98
4.000,00
0,00
33.395,00

3.214,40
12.162,59
0,00
0,00
90.275,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

402.089,12

271.598,09

402.089,12

271.598,09

676.973,06

643.958,39

5

1. Terrenys i construccions
2. Instal·lacions, maquinaria utillatge
3. Mobiliari i Equips per a processaments de la informació
4. Altre immobilitzat material

V. Inversions en entitats del grup i assoc. a ll/t

10

1. Instruments de patrimoni

VI. Inversions financeres a ll/t

10

4. Altres actius financers

B) ACTIU CORRENT
I. Existències
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres
comptes a cobrar
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
3. Patrocinadors
4. Altres deutors
5. Personal
7. Altres crèdits amb les adminitracions públiques

III. Inversions en entitats de grup i associades a c/t

10

2. Crédits a entitats

IV. Inversions financeres a c/t
2. Crédits a tercers

V. Periodificacions a curt termini
VI. Efectiu i altres liquids equivalents
1. Tresoreria

TOTAL ACTIU

PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
A-1) Fons Propis
I. Fons dotacionals o socials

NOTES A LA
MEMÒRIA
7

Exercici N
Exercici N-1
601.157,24
543.016,94
554.503,55
484.384,48
246.187,59
246.187,59

1. Fons dotacionals o socials
2. Fons dotacionals pendents de desemborsar

III. Execedents d'exercicis anteriors

7

1. Romanent
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors

V. Execedent de l'exercici
A-3) Subvencions

13

1. Subvencions oficials de capital
2. Donacions i llegats de capital

B) PASSIU NO CORRENT
II. Deutes a llarg termini
3. Altres deutes a llarg termini

C) PASSIU CORRENT
II. Deutes a curt termini

11

3. Altres deutes a curt termini

246.187,59
0,00

246.187,59
0,00

238.196,89

239.824,69

299.493,72
-61.296,83

299.493,72
-59.669,03

70.119,07

-1.627,80

46.653,69

58.632,46

2.106,66
44.547,03

2.426,66
56.205,80

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

75.815,82
14.019,90

100.941,45
50.396,00

14.019,90

50.396,00

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt

11

0,00

9.500,00

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

11

61.795,92

41.045,45

1. Proveïdors
2. Creditors varis
3. Personal (Remuneracions pendents de pagament)

1.896,07
43.066,81
0,00

5.402,43
16.574,20
0,00

4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Adm. Públiques

16.833,04

19.068,82

0,00

0,00

676.973,06

643.958,39

V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

Gabriel Prat Ametlla
President

Josep Ribera Ferrer
Secretari

FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA CLARA
COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT
EXERCICI 2020

1. Ingressos per les activitats

NOTES A LA
MEMÒRIA
13,15

Exercici N
Exercici N-1
1.034.726,91
874.782,36

a) Vendes i prestacions de serveis
15
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
d) Subvencions oficials de les activitats
e) Donacions i altres ingressos de les activitats
f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al resultat de l'exercici 13
g) Reintegrament de subvencions donacions i llegats rebuts

2. Ajuts concedits i altres despeses

0,00
43.365,00
89.647,89
162.376,77
739.337,25
0,00
0,00

0,00
49.214,00
130.550,39
156.983,70
539.459,73
0,00
-1.425,46

-2.070,00

-6.170,00

a) Ajuts concedits

15

-2.070,00

-6.170,00

5. Aprovisionaments

15

-335.297,23

-249.427,79

-335.297,23
0,00

-231.952,29
-17.475,50

34.436,50
34.436,50

32.402,19
32.402,19

a) Consums i deteriorament d'existències
b) Treballs realitzats per altres entitats

6. Altres ingressos de les activitats
a) Ingressos per arrendaments

7. Despeses de personal

15

-334.540,15

-314.865,34

8. Altres despeses d'explotació

15

-305.151,10

-319.060,33

-303.684,28

-316.932,39

a) Serveis exteriors
a2) Arrendaments i cànons

9

-105.479,37

-92.845,00

a3) Reparacions i conservació

-72.226,46

-31.769,69

a4) Serveis professionals independents

-16.378,04

-26.056,21

a5) Trasnports

-2.905,17

-5.094,91

a6) Primes d'assegurances

-8.228,09

-10.698,38

a7) Serveis bancaris

-1.478,57

-740,78

a8) Publicitat propaganda i relacions públiques

-3.737,64

-2.754,54

a9) Subministraments

-46.141,41

-46.126,42

a10) Altres serveis

-47.109,53

-100.846,46

-1.466,82

-2.127,94

b) Tributs

9. Amortització de l'immobilitzat

15

-25.786,04

-34.162,66

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats a resultat

13

7.304,06

14.879,71

-792,76

0,00

-792,76
0,00

0,00
0,00

486,37

-8,12

73.316,56

-1.629,98

0,00

2,18

0,00

0,00

-3.197,49

0,00

-3.197,49

0,00

-3.197,49
70.119,07
70.119,07

2,18
-1.627,80
-1.627,80

12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat
a) Deterioraments i pèrdues
b) Resultats per alienacions i d'altres

13. Altres resultats
I) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ
14. Ingressos financers

9,15

15. Despeses financeres
18. Deteriorament i resultats per alienacions d'instruments fin.
a) Deterioraments i pèrdues

II) RESULTAT FINANCER
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI

Gabriel Prat Ametlla
President

Josep Ribera Ferrer
Secretari

FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA CLARA
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
EXERCICI 2020
Excedents
exercicis
anteriors

Fons

Total
A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2
I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors
II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors
B SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1
I. Excedent de l'exercici
II. Total ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)
4. Altres aportacions
IV. Altres variacions de patrimoni net
C. SALDO FINAL DE L'ANY N-1
I. Ajustaments per canvis de criteri N-1
II. Ajustaments per errors N-1
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N
I. Excedent de l'exercici
II. Total ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)
4. Altres aportacions
IV. Altres variacions de patrimoni net
E. SALDO FINAL DE L'ANY N
Gabriel Prat Ametlla
President

Excedents
pendents de
Excedent de
destinar a les
l'exercici
finalitats
estatutàries

Aportacions
per a
compensar
pèrdues

Subvencions,
donacions i
llegats rebuts

Pendents de
desemborsar

246.187,59

0,00

250.356,35

0,00

-10.531,66

0,00

76.122,27

246.187,59

0,00

250.356,35

0,00

-10.531,66
-1.627,80

0,00

76.122,27
-17.489,81

246.187,59

0,00

-10.531,66
239.824,69

0,00

246.187,59

0,00

239.824,69

0,00

10.531,66
-1.627,80
-1.627,80
70.119,07

0,00

58.632,46

0,00

58.632,46
-11.978,77

246.187,59

TOTAL

0,00
Josep Ribera Ferrer
Secretari

-1.627,80
238.196,89

1.627,80
70.119,07

46.653,69

562.134,55
0,00
0,00
562.134,55
-1.627,80
-17.489,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543.016,94
0,00
0,00
543.016,94
70.119,07
-11.978,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
601.157,24
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1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ
La Fundació del Convent de Santa Clara, abans Fundació Rosa Oriol es va constituir el 30-07-2010 a
Manresa, amb vocació de permanència i de durada indefinida. Es va canviar la denominació i el domicili
el 26 de juny del 2018. La fundació té el seu domicili social actual a Manresa, C. Nou de Santa Clara 62.
La fundació té com a objecte social
•

•
•
•

Prevenir, detectar i atendre a població en risc d’exclusió social, amb preferència a famílies
desestructurades, monoparentals i altres; violència de gènere, addiccions; persones en situació
de vulnerabilitat, infància i gent gran; immigració, persones sense llar, sense feina i noves
formes de pobresa.
La sensibilització dels problemes de la població i promoció de la corresponsabilitat de la
integració a la xarxa d’entitats amb finalitats socials i a la col·laboració amb les administracions.
La promoció de la mútua integració en el teixit social dels diferents col·lectius.
La gestió i promoció de projectes de solidaritat i desenvolupament en el tercer i quart món.

En el transcurs de l’exercici 2020 la fundació ha dut a terme les següents activitats, que s’expliquen en
els següents subapartats.

1.PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS
1.1 Plataforma Dels Aliments
La Plataforma dels aliments és un recurs de suport i contenció, que proporciona aliments, productes
d’higiene personal, productes de neteja de la llar i productes per a nadons a persones i famílies que a
causa de la seva situació de vulnerabilitat no poden cobrir les necessitats bàsiques essencials per al seu
sosteniment. Malauradament l’any 2020 amb la situació de la pandèmia Covid-19 ha augmentat el
nombre de persones que es troben en situació de vulnerabilitat.
A partir del decret d’estat d’alarma per la pandèmia i seguint els consells dels professionals es va procedir
a canviar el sistema de repartiment dels aliments. Es va començar a fer entrega de lots de diverses mides
i productes segons el nombre de persones de la unitat familiar i les seves necessitats. Aquests lots es
preparen prèviament al magatzem de Pirelli.
Com a novetat també s’ha incorporat el servei de repartiment a domicili a aquelles persones que ho
necessiten, per trobar-se en una situació de salut delicada, o per la seva edat avançada.
Aquestes millores han facilitat l’entrega dels productes, proporcionant un repartiment més eficaç i àgil.
En espècie per aliments, productes d’higiene, donacions i productes frescos s’han repartit 538.353 quilos
de productes en total.
El seu àmbit territorial és la Ciutat de Manresa en un 95%, és un servei únic d’aquestes característiques a
la ciutat, que treballa en xarxa amb les diverses entitats socials i amb les administracions, esdevenint un
punt de trobada de la majoria de les persones que pateixen a causa de la pobresa:
• Famílies monoparentals
• Famílies desestructurades
• Persones a l’atur
• Immigrants
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•
•
•
•
•

Persones que pateixen violència de gènere
Persones amb malalties mentals
Persones grans
Persones a les quals han denegat la demanda d’asil
Persones vulnerables a causa de la Covid-19, algunes han perdut la feina i altres no cobren ERTO.

Les persones són derivades per:
•
•
•
•
•
•
•
•

Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa
FUNDACIÓ ALTHAIA
CAP de l’ICS
CSAM – Projecte MOSAIC
Programa #INVULNERABLES
Càritas de Manresa
Creu Roja
Per la mateixa Fundació del Convent amb els seus serveis d’habitatge i acollida directa i amb
interacció amb escoles de la ciutat, residències de gent gran, Comunitats religioses de persones
grans i Serveis penitenciaris.

Beneficiaris
Durant l’any 2020 i degut a la situació de la pandèmia Covid-19 hi ha hagut un gran increment de persones
que han necessitat ajuda per a cobrir les seves necessitats bàsiques, s’han atès 7.230 persones, el que
significa 2.008 famílies al llarg de tot l’any.
3.711 persones amb una freqüència quinzenal.
661 persones amb una freqüència mensual.
2.858 persones amb ajudes d’emergència.
El 51,30% dels usuaris són dones i el 48,7% homes.
Un 37% dels beneficiaris són espanyols, el 63% dels beneficiaris són estrangers.
Els percentatges de beneficiaris es reparteixen de la manera següent:
- 65,6 % Ajuntament de Manresa / Fundació Althaia / ICS / CSAM / Càritas/Creu Roja.
- 34,4% Programa #INVULNERABLES i Espais Caixa Manresa, Fundació del Convent directament
i amb derivacions d’altres entitats.
Voluntaris i Personal
-

3 persones contractades a Jornada completa (transportistes i magatzem).
60 voluntaris per l’acollida, magatzem i repartiment.
6 voluntaris per aconseguir recursos, treball en xarxes socials i esdeveniments.
200 per accions puntuals de recollides d’aliments: Operació Kilo, gran recapte, etc.

Aliances que faciliten el servei
Una xarxa de 48 empeses, 17 supermercats, 8 fleques, 4 parròquies i particulars que fan donacions en
espècie periòdicament.
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Entitats col·laboradores amb compres i entregues periòdiques d’aliments com l’Ajuntament de Manresa,
el Banc d’Aliments de Barcelona, la Unió Europea i Serma.
Altres particulars i empreses fan donacions en metàl·lic i en espècie, algunes de manera puntual i altres
de forma sistemàtica.
L’any 2020 es van rebre 756 donacions en metàl·lic de particulars.
Campanyes de recollida de menjar, tant en empreses com escoles i entitats de Manresa i comarques, així
com l’operació Kilo de Carrefour dos cops a l’any i el Gran Recapte dels aliments un cop a l’any. A causa
de la situació epidemiològica aquest any les campanyes s’han realitzat virtualment, adaptant-se a les
mesures de prevenció de la Covid-19.
A més a més es realitzen recaptes de manera puntual, alguns d’ells organitzats en empreses i escoles.

1.2. Magatzem distribuïdor d’aliments: bages, berguedà i moianès
En coordinació amb el Banc dels Aliments de Barcelona i amb el suport de la Fundació Bancària la Caixa,
el juliol del 2017, es va inaugurar un magatzem distribuïdor d’aliments a l’antiga fàbrica de Pirelli per
distribuir els aliments per a les entitats de les comarques del Bages, Berguedà i Moianès procedents del
Banc dels aliments de Barcelona.
Un cop cada quinze dies de manera fixa, es preparen tots els lots que posteriorment es reparteixen a la
Plataforma dels Aliments i les altres 11 entitats. Els lots contenen els productes bàsics i essencials per a
cada família. Aquests lots també es preparen per a aquelles persones que necessiten ajudes
d’emergència, ja que es troben en una situació límit a causa de mancances essencials immediates.
Un cop al mes de manera fixa, i per les entregues de la UE i donacions extres, s’organitzen durant una
setmana la recepció, organització i entrega del material.
El Magatzem distribuïdor facilita que els aliments – igual que el projecte de la Plataforma dels aliments
de Manresa- arribin a les famílies més vulnerables.
El total de quilos distribuïts l’any 2020 és de 290.000.
Amb aquest servei s’evita que les entitats hagin de desplaçar-se a Barcelona, fet que representa un
important estalvi econòmic i mediambiental, a més d’aconseguir una optimització dels recursos i de poder
fer una distribució més eficaç i ràpida.
En aquest projecte es coordinen l’Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona, el Banc d’Aliments
de Barcelona, la Fundació Bancària la Caixa i Pirelli.
Entitats i persones beneficiàries
11 entitats amb un total de 4.500 persones més les 7.230 persones de la Plataforma dels aliments:
1
2
3
4
5

Residència Nostra Senyora de Queralt (Berga).
Hospital Residència Vila de Moià (Moianès).
Càritas Parroquial de Moià (Moianès).
Fundació d’Atenció als Discapacitats Els Avets de Moià (Moianès).
Parròquia Santa Maria d’Artés (Bages).
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6
7
8
9
10
11
12

Càritas Parroquial de Súria (Bages).
Càritas Parroquial de Sant Fruitós de Bages (Bages).
Càritas Parroquial Santa Maria de Sallent (Bages).
Càritas de Callús (Bages).
Col·lectiu Mossén Josep Rovira Tenas (Bages).
FEDAC, Manresa (Bages)
Fundació del Convent de Santa Clara (Bages)

Treballadors
Els tres treballadors del Magatzem de la Fundació col·laboren. Un dels treballadors està subvencionat per
la Fundació Bancària la Caixa.
Voluntaris
15 voluntaris –propis i de les entitats beneficiàries-.

AMB ELS PROGRAMES DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS
A MANRESA I COMARQUES, LA FUNDACIÓ DEL CONVENT DE
SANTA CLARA DURANT L’ANY 2020 VA ARRIBAR A
11.730 PERSONES I 3.293 FAMÍLIES

2.PROGRAMA D’HABITATGE I RESIDÈNCIA
La Fundació disposa d’un Programa d’acollida en format de residència d’estada limitada – Residència Rosa
Oriol- i de pisos tutelats que esdevenen, generalment el segon pas de l’acollida encaminat a la
recuperació de l’autonomia de la persona que ha assolit una feina o una forma de vida estable. L'objectiu
del programa d’habitatge és servir de passarel·la a les persones usuàries per tornar a una situació de
normalitat.

2.1 Residència Rosa Oriol
És un espai amb capacitat per 17 persones ubicat a la Ctra. de Vic 181, de Manresa, en un edifici de 5
plantes i un àtic. Amb 11 habitacions individuals i tres unitats familiars petites.
Ofereix una alternativa residencial temporal per a persones o famílies sense llar o sense sostre, amb
suport de formació, regularització de papers i suport per la inserció social i la recuperació de l’autonomia
de les persones. En casos excepcionals, quan es dóna l’acollida de menors, aquests estan acompanyats
pels seus pares.
Les persones són derivades, com altres serveis de la Fundació tant per Serveis Socials de l’Ajuntament de
Manresa, com per entitats de la xarxa social i/o sanitària.
Es fa una acollida i acompanyament, mantenint sempre el lligam i acompanyament amb els professionals
de l’administració o entitat derivant de referència. Això afavoreix un treball en xarxa per tal d’optimitzar
els recursos existents a la ciutat i per poder donar resposta als diversos àmbits de necessitats de les
persones acollides. També hi ha un seguiment exhaustiu en coordinació amb el CAP assignat de revisions
mèdiques anuals de cada usuari, essent amb els usuaris infants revisions més freqüents si és necessari.
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Els residents participen en les tasques de manteniment i funcionament de la Residència i fan tasques de
voluntariat en els programes de la Fundació.
Tots els residents tenen un pla de treball que inclou, formació, acompanyament i suport per la recerca de
treball i habitatge.
Durant l’any 2020, 9 persones han deixat la residència havent assolit els seus objectius.
11 persones noves han entrat.

Formació
Durant l’any 2020 els usuaris han realitzat les següents formacions:
•
•
•
•

Classes de castellà dins la Fundació amb professor titulat.
Classes de català i socialització a Espai Jove – Ajuntament de Manresa.
Curs Tastets – Espai Jove Manresa. Primavera 2020.
Escola Joviat, 3 beques per 3 usuaris:
- Grau Mitjà de Cuina.
- Grau en Informacions i Activitats Turístiques.
- Grau Mitjà Pastisseria Forneria i Confiteria.

•
•

Cursos Cambra de Comerç de Manresa: Formació Pice Logística i Magatzems. Març 2020.
Xerrada instructiva per part de 2 Mossos d’Esquadra explicant als nois la situació en el moment
actual.

Esport
•

Accés al gimnàs Gimbe: 3 usuaris amb beca, amb els intervals d’obertura i tancament a causa
de la Covid.

Moltes de les activitats previstes no es van portar a terme per mesures de seguretat a causa de la
situació de pandèmia Covid-19 generalitzada.

Personal
Tres treballadors a jornada completa.
Un treballador a jornada completa per tasques d’administració, jurídiques i RRHH.
1 voluntari

2.2 Pisos d’acollida
Atenent a les dificultats que comporta aconseguir el lloguer d’un habitatge a les persones que no disposen
d’un contracte de treball o que no disposen de recursos per aconseguir un sostre amb un preu raonable,
i agreujada aquesta situació per la pandèmia Covid-19, la Fundació ha fet una aposta per ajudar-les a
disposar d’un sostre i en el seu procés de recuperació de l’autonomia.
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La Fundació ha incrementat durant l’any 2020 el nombre de pisos fins a 26. Alguns són de lloguer a través
de l’Agència d’Habitatge de Catalunya o de la Fundació Bancària la Caixa, altres cedits per particulars,
immobiliàries i el Banc Sabadell, i una casa propietat de la Fundació.
Es realitza, mitjançant l’acompanyament social de professionals i voluntaris, un pla de treball per tal
d’ajudar a superar les dificultats de les famílies que viuen als pisos: des estructuració personal, familiar i
de l'entorn, suport per superar les situacions de marginació i aïllament i suport i en la recerca activa de
feina, encaminat a aconseguir-la i a mantenir-la.
Nombre de beneficiaris durant l’any: 77 persones.
El projecte té un equip de suport de 10 persones voluntàries i de manteniment
EN EL PROGRAMA D’HABITATGE I RESIDÈNCIA
DURANT L’ANY 2020 S’HA OFERT UN SOSTRE A
25 PERSONES A LA RESIDÈNCIA I A 25 FAMÍLIES EN PISOS
TOTAL DE PERSONES BENEFICIÀRIES: 102

3. TALLER DE LA FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA CLARA
El cosidor de la Fundació, durant l’any 2019 va canviar el seu nom per dir-se “El taller de Santa Clara”,
iniciant un procés de col·laboració amb l’Espai Caixa Francesc d’Assís de la Fundació Bancària la Caixa i el
seu programa #INVULNERABLES.
En aquest sentit, el programa té tres vessant importants: la formació i aprenentatge de manualitats per
les dones, el suport a la integració i aprenentatge de la llengua i costums del país i un espai per aconseguir
recursos econòmics que esdevinguin una ajuda per les dones.
-

S’ofereix un espai de relació i socialització entre totes les dones a la vegada que poden gaudir
d’un espai tranquil on sentir-se acollides i recolzades.

-

Les activitats manuals les ajuden a desenvolupar la concentració i disminuir l’estrès.

-

Fer manualitats un cop per setmana ajuda a oblidar-se de les preocupacions i a millorar
l’autoestima, a més de relaxar-se i millorar les emocions.

L’equip del taller consta de 6 voluntàries els matins de dilluns a divendres, les quals fan d’acompanyament
i ajut en les tasques de costura i confecció; i unes 12 voluntàries més dos dies a la setmana a les tardes.
Treballen en un espai adequat per cosir, pintar i restaurar amb un gran aparador per exposar tot el que
es treballa i prepara al Taller.
A part de les noies fixes de dilluns a divendres del taller, es treballa amb un grup petit de mares del
projecte #INVULNERABLES a les quals se’ls introdueixen coneixements de la costura i confecció.
Les mares venen amb nadons els quals són atesos per una voluntària dins del mateix espai.
Un dia a la setmana oferim classes de manualitats obertes a totes les dones derivades o no del projecte
#INVULNERABLES i alfabetització.

7
FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA CLARA | C/ Nou de Santa Clara, 62 | 08241 Manresa |
www.fundaciodelconventdesantaclara.org

Fundació del Convent de Santa Clara
Memòria Abreujada. Exercici 2020

La finalitat és poder oferir un espai de socialització a la vegada que gaudeixen d’una estona per a elles.
Les dones que actualment gaudeixen d’aquest aprenentatge són derivades pel programa
#INVULNERABLES i pels programes de la Fundació del Convent de Santa Clara.
Durant el 2020 es va consolidar la nina solidària, que porta els noms de la Clara i el Cesc. Aquesta nina
està tota confeccionada a mà i a més a més de les vendes particulars es va oferir nines a empreses en
concepte d’aportació soldaria a la Fundació i com a regal per als seus treballadors. Es va aconseguir en el
cas d’empreses com Fibracat i Selba.
Un altre dels objectius que es van proposar i poder realitzar el 2020 va ser editar un conte on el Cesc i la
Clara són els protagonistes i ensenyen a nens molt petits a entendre el que vol dir la solidaritat amb
dibuixos molt simples però molt significatius.
Nbre. voluntàries

Nbre. usuàries

19

18

4.PROJECTE SALUT VISUAL PER A TOTHOM

“Salut visual per a tothom” és un projecte de col·laboració entre la Fundació Ramon Martí Bonet de
l’Institut Català de la Retina i la Fundació del Convent de Santa Clara, que té per objectiu garantir la salut
visual i les ulleres a persones amb situació econòmica precària. El programa va destinat als usuaris dels
programes de la Fundació del Convent de Santa Clara.
Durant 2020 malgrat les dificultats sorgides a causa de la Covid-19 un total de 22 persones s'han pogut
desplaçar acompanyats per professionals i voluntaris de la Fundació a la Fundació Ramon Martí Bonet per
les revisions corresponents.
Pacients menors d’edat: 1
Pacients adults: 22

-

11 homes

-

11 dones
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Pacients

HOMES
DONES
NENS

5. ESPAI DE DUTXES

És un centre de baixa exigència que funciona en col·laboració amb la Fundació Germà Tomàs Canet de
l’Ordre de Sant Joan de Déu. El servei de dutxes es va obrir a la ciutat el dia 13 de gener de 2015. Ubicació:
carrer dels Caputxins, 1-17, de Manresa.
A partir del decret d’estat d’alarma per la pandèmia i seguint els consells dels professionals es va procedir
a canviar el sistema de servei de dutxes. Es va començar a fer entrega de mascaretes segons el nombre
de persones de la unitat familiar de cada usuari i les seves necessitats, cuidant i vigilant en tot moment el
compliment de les mesures de precaució necessàries recomanades per les autoritats competents.
L’espai compta a més d’espais de dutxes per homes i dones, amb un rober i servei de bugaderia.
Any 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

Dies de servei: 75.
Freqüencial setmanal i horaris: dilluns i dimecres de 16:00 a 18:00h i divendres de 10:00 a 12:00h.
Persones ateses: 612, 499 homes, 60 dones i 53 menors d’edat.
38% d’usuaris d’edats compreses entre 18 i 25 anys.
Dutxes realitzades: 4.423 dutxes.
Mitjana diària de dutxes: 45.
Nombre de voluntaris de Fundació del Convent de Santa Clara: 10.
Nombre de voluntaris de Fundació Germà Tomàs Canet: 3.

El col·lectiu de persones més atès segueix provenint del Marroc, seguit de les persones del país. La resta
de persones, amb un nombre molt inferior, provenen de països africans com el Senegal, Mali, Ghana,
Algèria, Amèrica del Sud i Romania.
Durant l’hivern, es va arribar a un màxim de 60 dutxes diàries els dies de servei.

9
FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA CLARA | C/ Nou de Santa Clara, 62 | 08241 Manresa |
www.fundaciodelconventdesantaclara.org

Fundació del Convent de Santa Clara
Memòria Abreujada. Exercici 2020
La majoria de persones venen derivades de la mateixa Fundació del Convent de Santa Clara a través de la
Plataforma d’Aliments. També venen a través de coneguts i dels Serveis Socials de l’Ajuntament de
Manresa o derivades de Càritas, Espai Jove, Creu Roja i algun mitjà de comunicació.

6.ESTRUCTURA
L’òrgan de govern de la Fundació el constitueix el Patronat: màxim òrgan d’administració i representació,
que assenyala les directrius de la gestió i els objectius i vetlla per garantir la consecució dels fins
fundacionals.

EL PATRONAT
Està format pels següents membres:
• Gabriel Prat – President
• Montserrat Domenech – Vicepresidenta
• Jaume Badia – Tresorer
• Imma Augé – Vocal
• Sor Lucía Caram – Vocal
• Maria Casals – Vocal
• Pere Gassó – Vocal
• Francisco Margenat – Vocal
• Jaume Masana – Vocal
• Vicenç Mauri – Vocal
• Xavier Perramon– Vocal
• Francesc Xavier Sitges – Vocal
• Frederic Solé – Vocal
• Gemma Torelló – Vocal
• Josep Ribera – Secretari no patró

COMITÈ DE DIRECCIÓ
El Patronat pot nomenar un Comitè de Direcció que s’encarregui del seguiment de l’evolució de les
diferents activitats de la Fundació, per verificar el grau de compliment dels objectius de la mateixa.
És l’òrgan de govern que pren les decisions diàries i lidera els diferents projectes de la Fundació. A efectes
pràctics, és l’òrgan executor que marca línies, processos i gestiona els actors i intervencions dels projectes.

Membres:
•
•
•
•
•
•
•

Sor Lucía Caram
Jaume Badia
Pere Gassó
María Pilar Izquierdo
Pilar Mascaró
Gabriel Prat
Joana Solergibert

10
FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA CLARA | C/ Nou de Santa Clara, 62 | 08241 Manresa |
www.fundaciodelconventdesantaclara.org

Fundació del Convent de Santa Clara
Memòria Abreujada. Exercici 2020

ELS VOLUNTARIS
Els voluntaris són el gran capital humà de la Fundació. Són els responsables de l’acollida i acompanyament
de les persones i el lema que els anima i marca la seva actuació és sempre “acollir amb cor”. L’equip dels
voluntaris ha esdevingut una Gran Família en la qual bateguen amb força les esperances, neguits, alegries
i angoixes de les persones i els fa treballar creant lligams de fraternitat, fonament i base de lluita per la
justícia i la pau.
Els voluntaris treballen de forma professional, seguint uns protocols determinats, però sobretot actuant
amb humanisme i tenint sempre clar que treballen amb persones i que el més important és tractar a cada
un segons la seva dignitat, amb caliu i respecte.
Dintre dels voluntaris hi ha un grup, que de manera puntual o per determinades accions s’impliquen per
dur a terme accions específiques: Gran recapte, curses solidàries, campanyes, etc.

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
2.1. Imatge fidel:
Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de la Fundació, i es presenten d'acord
amb la legislació mercantil vigent i amb les normes establertes en el Pla General de Comptabilitat de
Fundacions. L'objecte és mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de
la Fundació, sense que hagi estat necessari deixar d'aplicar cap disposició legal en matèria comptable.

Al present exercici finalitzat a 31/12/2020, la fundació presenta els comptes anuals d’acord amb el
DECRET 259/2008 de 23 de desembre, així com el Decret 125/2010 de 14 de setembre. L’entitat s’ha anat
adaptant a les normes i resolucions de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes a mesura que
aquestes normes van apareixent.
En data 18/10/2018 la Fundació del Convent de Santa Clara actuant com a entitat absorbent es va fusionar
amb la Fundació Privada Josep Maria Serra Rigall incorporant tots els seus actius i passius i un patrimoni
net per valor de 329.148,27 euros.

2.2. Principis comptables:
L'aplicació dels principis comptables obligatoris establerts en el Codi de Comerç i en el Pla General de
Comptabilitat, empresa en funcionament, meritació, uniformitat, prudència, no compensació i
importància relativa, ha resultat suficient per a la tinència de la comptabilitat i la presentació dels Comptes
Anuals de la Fundació.

2.3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa:
No existeixen canvis en cap estimació comptable que siguin significatius i que afectin a l’actual exercici o
exercicis futurs.
El patronat de la fundació no és conscient de la existència d’incerteses importants relatives a
esdeveniments o condicions que puguin aportar dubtes raonables sobre la possibilitat de que l’entitat
continuï funcionant normalment.
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2.4. Comparació de la informació:
No existeixen raons que impedeixin la comparació dels comptes anuals de l’exercici amb els del
precedent.

2.5. Agrupació de partides:
No hi ha elements agrupats en diverses partides

2.6. Elements recollits en diverses partides:
No hi ha elements distribuïts en diverses partides

2.7. Canvis en criteris comptables:
No hi ha canvis de criteris comptables

2.8. Correcció d’errors:
No hi ha hagut correccions d’errors en l’exercici 2020 ni en el 2019.

3. EXCEDENT DE L'EXERCICI
El patronat presenta els compte de pèrdues i guanys de totes les activitats de la fundació.
La fundació presenta la següent aplicació del benefici de l’exercici 2020.
Bases de repartiment

Exercici 2020

Exercici 2019

Excedent de l'exercici

70.119,07

-1.627,80

Total base de repartiment = Total distribució

70.119,07

-1.627,80

Distribució a

Exercici 2020

Exercici 2019

Fons dotacionals
Fons especials
Romanent

8.822,24

-1.627,80

Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors

61.296,83

Total distribució = Total base de repartiment

70.119,07

-1.627,80

4. NORMES DE VALORACIÓ
S’han utilitzat les normes de valoració establertes en la segona part del Pla de Comptabilitat de
Fundacions Catalanes.
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4.1. Immobilitzat intangible
Els diferents immobilitzats intangibles es reconeixen com a tals per complir amb la definició d'actiu i els
criteris de registre o reconeixement comptable continguts en el Marc Conceptual de la Comptabilitat. A
més, compleixen amb el criteri de identificabilitat, ja que són elements separables que sorgeixen de drets
legals o contractuals, amb independència que talis drets siguin transferibles o separables.

Els immobilitzats intangibles, es valoren pel seu cost, ja sigui aquest el preu d'adquisició o el cost de
producció, sense perjudici de l'indicat en les normes particulars sobre aquest tipus d'immobilitzats.
Els impostos indirectes que graven els elements de l'immobilitzat intangible, només s'han inclòs en el preu
d'adquisició o cost de producció quan no han estat recuperables directament de la Hisenda Pública.
Els drets d’ús es reflecteixen a l’actiu del balanç pel valor atribuït al moment de la seva concessió,
determinat d’acord amb el valor raonable del dret d’ús, i es comptabilitza en el patrimoni net la subvenció
o donació en capital derivada de la cessió, pel mateix import fixat.
Les amortitzacions s'han establert de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels
immobilitzats intangibles i del seu valor residual, atenent a la depreciació que normalment han sofert pel
seu funcionament, ús i gaudi, sense perjudici de considerar també l'obsolescència tècnica o comercial que
pogués afectar-los. Quan ha procedit reconèixer correccions valoratives, s'han ajustat les amortitzacions
dels exercicis següents de l'immobilitzat deteriorat, tenint en compte el nou valor comptable.
S'ha produït una pèrdua per deterioració del valor d'un element de l'immobilitzat intangible quan el seu
valor comptable ha superat al seu import recuperable.
En els balanços de l'empresa, no han existit immobilitzats intangibles amb vida útil indefinida.

4.2. Béns integrants del patrimoni cultural.
No existeixen elements en el balanç.

4.3. Immobilitzat material
Els immobilitzats materials, s'han valorat pel seu cost, ja sigui el preu d'adquisició o el cost de producció,
sense perjudici de l'indicat en les normes particulars sobre aquest tipus d'immobilitzats.
Els impostos indirectes que graven els elements de l'immobilitzat material, només s'han inclòs en el preu
d'adquisició o cost de producció quan no han estat recuperables directament de la Hisenda Pública.
També s'han inclòs com part del valor dels immobilitzats materials, l'estimació inicial del valor actual de
les obligacions assumides derivades del desmantellament o retirada i altres associades, tals com els costos
de rehabilitació, sempre que aquestes obligacions hagin donat lloc al registre de provisions.
En aquells immobilitzats materials que han necessitat un període superior a un any per a estar en
condicions d'ús, s'han inclòs en el preu d'adquisició o cost de producció les despeses financeres que s'han
reportat abans de la posada en condicions de funcionament i que han estat girats pel proveïdor o
corresponen a algun tipus de finançament aliè atribuïble a l'adquisició, fabricació o construcció de l'actiu.
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Les amortitzacions s'han establert de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels
immobilitzats materials i del seu valor residual, atenent a la depreciació que normalment han sofert pel
seu funcionament, ús i gaudi, sense perjudici de considerar també l'obsolescència tècnica o comercial que
pogués afectar-los. Quan ha procedit reconèixer correccions valoratives, aquestes, s'han ajustat a les
amortitzacions dels exercicis següents de l'immobilitzat deteriorat, tenint en compte el nou valor
comptable.
S'ha produït una pèrdua per deteriorament del valor d'un element de l'immobilitzat material quan el seu
valor comptable ha superat al seu import recuperable. La correcció valorativa per deteriorament, així com
la seva reversió s'ha reconegut com una despesa o ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i
guanys. La reversió de la deteriorament ha tingut com límit el valor comptable de l'immobilitzat que
estaria reconegut en la data de reversió si no s'hagués registrat la deterioració del valor.
Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns de l'immobilitzat material han estat incorporats a
l'actiu com major valor del bé en la mesura que han suposat un augment de la capacitat, productivitat o
allargament de la seva vida útil, donant-se de baixa el valor comptable dels elements que s'han substituït.

4.4. Inversions immobiliàries

No existeixen elements en el balanç.

4.5. Arrendaments
Els arrendaments es classifiquen com a arrendaments financers sempre que de les condicions dels
mateixos es dedueixi que es transfereixen a l'arrendatari substancialment els riscos i beneficis inherents
a la propietat de l'actiu objecte del contracte. Els altres arrendaments es classifiquen com a
arrendaments operatius.
Arrendament operatiu
Les despeses derivades dels acords d'arrendament operatiu es carreguen al compte de pèrdues i guanys
en l'exercici en què es meriten.
Qualsevol cobrament o pagament que pogués fer en contractar un arrendament operatiu, es tractarà com
un cobrament o pagament anticipat que s'ha d'imputar a resultats al llarg del període de l'arrendament,
a mesura que se cedeixin o rebin els beneficis de l'actiu arrendat.

4.6. Permutes
No s’han adquirit immobilitzats en permuta.
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4.7. Actius financers i passius financers
a) S'han considerat com financers, aquells actius consistents en diners en efectiu, instruments de patrimoni
d'altres empreses o drets contractuals a rebre efectiu o altre actiu financer. També s'han inclòs els drets
contractuals a intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment favorables.
Els actius financers, a l'efecte de la seva valoració, s'han classificat en les següents categories:

-

Actius financers a cost amortitzat: aquesta categoria d'actius financers inclou d'una banda, crèdits
per operacions comercials, originats en la venda de béns i la prestació de serveis per operacions de
tràfic de l'empresa, i d'altra banda, altres actius financers que, no sent instruments de patrimoni ni
derivats, no tenen origen comercial i els seus cobraments són de quantia determinada o
determinable. Els actius financers inclosos en aquesta categoria s'han valorat inicialment pel cost,
que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció.

-

Actius financers mantinguts per a negociar: La societat, ha inclòs en aquest apartat, als actius
financers que s'han originat o s'han adquirit amb el propòsit de vendre'ls a curt termini, o als actius
financers que formin part d'una cartera d'instruments financers amb la finalitat d'obtenir guanys a
curt termini. També s'han inclòs als instruments financers derivats sense contracte de garantia
financera i sense designació com instrument de cobertura. Aquests actius financers s'han valorat pel
seu cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada.

-

Actius financers a cost: En aquesta categoria, s'han inclòs les inversions en el patrimoni d'empreses
del grup, multigrup i associades, així com altres instruments de patrimoni no inclosos en la categoria
d'Actius “financers mantinguts per a negociar”. Aquests actius financers s'han valorat inicialment al
cost, això és, el valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que li siguin
directament atribuïbles.

S'han classificat com financers, aquells passius que han suposat per a l'empresa una obligació contractual,
directa o indirecta, de lliurar efectiu o altre actiu financer, o d'intercanviar actius o passius financers amb
tercers en condicions potencialment desfavorables, o que atorgui al tenidor el dret a exigir a l'emissor el seu
rescat en una data i per un import determinat.
Els passius financers, a l'efecte de la seva valoració, s'han classificat en les següents categories:

-

Passius financers a cost amortitzat: S'han inclòs com a tals, els dèbits per operacions comercials, que
s'han originat en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l'empresa, i els dèbits per
operacions no comercials, que no sent instruments derivats, no tenen origen comercial. Aquests
passius financers s'han valorat inicialment pel seu cost, que equival al valor raonable de la
contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els són directament atribuïbles.

-

Passius financers mantinguts per a negociar: L'empresa ha inclòs en aquest apartat als instruments
financers derivats, sempre que no siguin contractes de garantia financera, ni hagin estat designats
com instruments de cobertura. Aquests passius financers s'han valorat inicialment pel seu cost, que
equival al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els són
directament atribuïbles.
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b) Els criteris aplicats per a determinar l'existència d'una deterioració, han estat distints en funció de la
categoria de cada actiu financer:

-

Actius financers a cost amortitzat: Almenys al tancament de l'exercici, s'ha comprovat l'existència
d'alguna evidència objectiva, que el valor d'un actiu financer o d'un grup d'actius financers amb
similars característiques de risc, s'ha deteriorat com resultat d'un o més esdeveniments que hagin
ocorregut després del seu reconeixement inicial i que hagin ocasionat un reducció en els fluxos
d'efectiu benvolguts futurs. La pèrdua per deterioració del valor d'aquests actius financers ha estat
la diferència entre el valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs que s'estimen van a
generar. Si escau, s'ha substituït el valor actual dels fluxos d'efectiu pel valor de cotització de l'actiu,
sempre que aquest hagi estat suficientment fiable. Les correccions valoratives per deterioració, així
com la seva reversió, s'han reconegut com una despesa o un ingrés, en el compte de pèrdues i
guanys.

-

Actius financers mantinguts per a negociar: Posteriorment a la seva valoració inicial, aquest tipus
d'actius, s'han valorat pel seu valor raonable, sense deduir els costos de transacció que es pogués
incórrer en la seva alienació. Els canvis que s'han pogut produir en el valor raonable, s'han imputat
en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici.

-

Actius financers a cost: Almenys al tancament de l'exercici, s'ha comprovat l'existència d'alguna
evidència objectiva, que el valor en llibres d'alguna inversió no hagi estat recuperable. L'import de la
correcció valorativa ha estat la diferència entre el valor en llibres i l'import recuperable. Les
correccions valoratives per deterioració i la seva reversió, s'han registrat com una despesa o ingrés
en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici.

c) L'empresa ha donat de baixa als actius financers, o part dels mateixos, quan han finalitzat o s'hagin cedit
els drets contractuals, sempre que el cedent s'hagi desprès dels riscos i beneficis inherents a la propietat de
l'actiu. En les operacions de cessió en les quals no ha procedit donar de baixa l'actiu financer, s'ha registrat
addicionalment un passiu financer derivat dels imports rebuts.
Pel que fa als passius financers, l'empresa els ha donat de baixa quan l'obligació s'ha extingit. També ha donat
de baixa els passius financers propis que ha adquirit, encara que sigui amb la intenció de recol·locar-los en el
futur. La diferència entre el valor en llibres del passiu financer, i la contraprestació pagada, inclosos els costos
de transacció atribuïble, s'ha reconegut en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici que ha tingut lloc.

d) S'han inclòs en la categoria d'Inversions en empreses del grup, multigrup i associades, a les inversions que
han complert amb els requisits establerts en la norma 11ª de l'elaboració dels comptes anuals. Aquest tipus
d'inversions han estat registrades inicialment a valor de cost i posteriorment també pel seu cost, menys si
escau, l'import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament.
Almenys al tancament de l'exercici, s'han efectuat les correccions valoratives necessàries, sempre que hagi
existit l'evidència objectiva que el valor en llibres d'una inversió no serà recuperable. L'import de la correcció
valorativa, serà la diferència entre el seu valor en llibres i l'import recuperable. Les correccions valoratives per
deterioració i, si escau, la seva reversió, s'han registrat com una despesa o un ingrés, respectivament, en el
compte de pèrdues i guanys. La reversió de la deterioració té com límit, el valor en llibres de la inversió que
estaria reconeguda en la data de reversió si no s'hagués registrat la deterioració del valor.
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e) Els interessos i dividends d'actius financers reportats amb posterioritat al moment de l'adquisició s'han
reconegut com ingressos en el compte de pèrdues i guanys. Els interessos s'han reconegut utilitzant el mètode
del tipus d'interès efectiu i els dividends quan s'ha declarat el dret del soci a rebre'l.

4.8. Existències
No existeixen actius d’aquest tipus en el Balanç de l’Entitat.

4.9. Impostos sobre beneficis
L’entitat no fa cap activitat que sigui subjecte a l’aplicació d’aquest impost.

4.10. Ingressos i despeses
Els ingressos s'han reconegut com a conseqüència d'un increment dels recursos de l'empresa, i sempre
que la seva quantia hagi pogut determinar-se amb fiabilitat. Les despeses, s'han reconegut com a
conseqüència d'una disminució dels recursos de l'empresa, i sempre que la seva quantia també s'hagi
pogut valorar o estimar amb fiabilitat.
Els ingressos per prestació de serveis s'han reconegut quan el resultat de la transacció es pugui estimar
amb fiabilitat, considerant el percentatge de realització del servei en la data del tancament de l'exercici.
Només s'han comptabilitzat els ingressos per prestació de serveis amb les següents condicions: quan
l'import dels ingressos s'ha pogut valorar amb fiabilitat, sempre que l'empresa hagi rebut beneficis o
rendiments de la transacció, i aquesta transacció hagi pogut ser valorada a tancament d'exercici amb
fiabilitat, i finalment quan els costos incorreguts en la prestació, així com els quals queden per incórrer
s'han pogut valorar amb fiabilitat.

4.11. Provisions i contingències
L'empresa ha reconegut com provisions els passius que, complint la definició i els criteris de registre
comptable continguts en el marc conceptual de la comptabilitat, han resultat indeterminats respecte al
seu import o a la data que es cancel·laran. Les provisions han vingut determinades per una disposició
legal, contractual o per una obligació implícita o tàcita.

Les provisions s'han valorat en la data de tancament de l'exercici pel valor actual de la millor estimació
possible de l'import necessari per a cancel·lar o transferir a un tercer l'obligació, registrant-ne els
ajustaments que han sorgit per l'actualització de la provisió com una despesa financera conforme s'han
anat reportant. En els casos de provisions amb venciment igual o inferior a l'any no s'ha efectuat cap tipus
de descompte.

4.12. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
La fundació no té elements d’aquesta naturalesa al seu balanç
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4.13. Provisions per a pensions i obligacions similars
La Fundació no gestiona directament fons destinats a atencions socials per als seus treballadors.

4.14. Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment, amb caràcter general,
com a ingressos directament imputats al patrimoni net i s’han de reconèixer en el compte de resultats
com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades
de la subvenció.

Les subvencions es valoren per valor raonable de l'import concedit.

Les subvencions destinades a explotació de l’exercici es comptabilitzen en la data de resolució de
concessió, distingint si provenen de l’administració local, autonòmica, estatal o bé europea.
En cas de que facin referència a varis exercicis sols es computa el import corresponent a l’exercici en curs.
Si a la resolució es detalla la durada del projecte i aquesta difereix de l’any natural es procedeix a
prorratejar la subvenció d’acord a les dates que hi figuren, això provoca un desfasament entre el import
comptabilitzat com a ingrés de l’exercici i l’anualitat transferida per l’administració, que es regularitza al
final del període.

Les quantitats comptabilitzades com a subvenció a l’explotació estan subjectes a la comprovació de la
correcte justificació de la mateixa per part de l’administració. Es pot donar el cas de que l’administració
requereixi el reintegrament d’una part de la subvenció atorgada si considera que no s’ha justificat
degudament, per tant aquestes quantitats es podrien veure minorades parcialment.

A efectes de la seva imputació en el compte de resultats, cal distingir entre els següents tipus de
subvencions, donacions i llegats:

a) Quan es concedeixen per a assegurar una rendibilitat mínima o compensar els dèficits d’explotació:
s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es concedeixen, llevat si es destinen a finançar dèficits
d’explotació d’exercicis futurs, cas en el qual s’imputaran en aquests exercicis.

b) Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques: s’imputen com a ingressos en el mateix
exercici en què es meriten les despeses que estiguin finançant.

c) Quan es concedeixen per a adquirir actius o cancel·lar passius es consideraran les següents opcions:
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- Actius de l’immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries: s’imputen com a
ingressos de l’exercici en proporció a la dotació a l’amortització efectuada en aquest període per
als elements esmentats o, si s’escau, quan es produeix la seva alienació, correcció valorativa per
deteriorament o baixa en balanç.

- Existències que no s’obtinguin com a conseqüència d’un ràpel comercial: s’imputen com a
ingressos de l’exercici en què es produeix la seva alienació, correcció valorativa per
deteriorament o baixa en balanç.

- Actius financers: s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es produeix la seva alienació,
correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç.

- Cancel·lació de deutes: s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es produeix aquesta
cancel·lació, llevat quan s’atorguen en relació amb un finançament específic, cas en el qual la
imputació es realitza en funció de l’element finançat.

d) Els imports monetaris que es reben sense assignació a una finalitat específica s’imputen com a ingressos
de l’exercici en què es reconeixen.

Es consideren en tot cas de naturalesa irreversible les correccions valoratives per deteriorament dels
elements en la part en què aquests elements han estat finançats gratuïtament.

4.15. Transaccions en parts vinculades
Les operacions vinculades s’han comptabilitzat d’acord amb les normes generals, o sigui per el seu valor
raonable. En el cas que el preu acordat per una operació hagi sigut diferent del valor raonable de la
mateixa, la diferencia s’ha registrat atenent a la realitat econòmica de l’operació.
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5. IMMOBILITZAT MATERIAL
Les variacions de l’immobilitzat material produïdes durant l’exercici 2020 han estat les següents:

SALDO
31/12/2019

SALDO
ADDICIONS

BAIXES

31/12/2020

COST

P

Terrenys i construccions

257.240,92

0

257.240,92

Instal.lacions tècniques

50.292,07

0,00

50.292,07

Maquinària

18.602,75

0,00

18.602,75

Utillatge

2.044,52

Mobiliari

22.491,93

Equips procés informació

18.590,01

Elements de transport

2.044,52
0,00

22.491,93

0,00

23.936,44

53.025,45

0,00

53.025,45

Altre immobilitzat material

4.781,00

0,00

4.781,00

Total Immobilitzat Material

427.068,65

5.346,43

0,00

432.415,08

Am. Ac. Terrenys i construccions

-4.564,00

-4.246,18

0,00

-8.810,18

Am. Ac. Instal·lacions tecniques

-31.987,47

-3.598,18

0,00

-35.585,65

-8.167,64

-2.364,46

0,00

-10.532,10

Am.Acum.Utillatge

-170,38

-204,45

0,00

-374,83

Am.Acum.Mobiliari

-11.351,49

-2.246,24

0,00

-13.597,73

Am.Acum.Equips procés inform.

-11.181,36

-3.550,82

0,00

-14.732,18

Am.Acum.Elements de transport

-50.025,45

-1.440,00

0,00

-51.465,45

-4.110,37

-434,63

0,00

-4.545,00

Total Amort.acum.immo.material

-121.558,16

-18.084,96

0,00

-139.643,12

PROVISIONS

-102.324,50

0,00

0,00

-102.324,50

VALOR NET

203.185,99

-12.738,53

0,00

190.447,46

5.346,43

AMORTITZ.ACUMULADA

Am.Acum.Maquinària

Am.Acum. Altre immobilitzat material
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L’entitat practica amortització lineal al seus elements mantenint els següents coeficients d’amortització.

Element

Construccions

Coeficient
d’amortització
3%

Instal·lacions tècniques

8% - 20%

Maquinària

10%-20%

Mobiliari

10%

Equips procés informació

25%

Vehicles
Altre immobilitzat material

10%-64%
10%

En l’exercici 2020 l’entitat no ha comptabilitzar immobilitzats que estiguin afectats per subvencions de
capital. Durant l’exercici 2019 la Fundació va rebre unes bateries per un apilador valorades 2.044,52 euros
que es va comptabilitzar com una subvenció de capital.

No s’han registrat baixes en l’immobilitzat material.

6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
L’entitat no posseeix actius d’aquesta naturalesa.

7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL
L’entitat no posseeix béns de patrimoni cultural.
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8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE
Les variacions de l’immobilitzat intangible produïdes durant l’exercici 2020 han estat les següents:

SALDO

SALDO

31/12/2019

ADDICIONS

BAIXES

31/12/2020

Programes informàtics

13.927,20

2.255,44

0,00

16.182,64

Drets sobre béns cedits en ús
gratuïtament

82.803,59

0,00

5.118,28

77.685,31

Total Immobilitzat Intangible

96.730,79

2.255,44

5.118,28

93.867,95

-9.838,09

-2.201,47

0,00

-12.039,56

Am. Acum. Drets sobre béns cedits
en ús gratuïtament

-55.560,65

-5.499,61

-4.325,52

-56.734,74

Total Amort.acum.immo.intangible

-65.398,74

-7.701,08

-4.325,52

-68.774,30

0,00

0,00

0,00

0,00

31.332,05

-5.445,64

792,76

25.093,65

COST

AMORTITZ.ACUMULADA
Am.Acum. Programes informatics

PROVISIONS

VALOR NET

L’entitat practica amortització lineal al seus elements mantenint els següents coeficients d’amortització.

Element
Programes informàtics
Drets sobre Béns cedits en ús

Coeficient d’amortització
33%
10% - 20% - 100%

L’entitat té reconeguts com a drets sobre béns cedits en us gratuïtament la següent relació d’actius:
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Actiu cedit en ús

Ubicació

data cessió

Anys ús

Valor cessió

PISOS BANC SABADELL C. Joan Jorba, 2, 3-3, Manresa

16/06/2014

10

10.296,05 €

PISOS BANC SABADELL C. St. Jeroni, 36-40, B, 1-1, El Pont de Vilomara

16/06/2014

10

9.311,57 €

PISOS BANC SABADELL Passatge Ginjoler, 6 ,4-2, Manresa

16/06/2014

10

9.166,14 €

PISOS BANC SABADELL Passatge Misser Mas, 2, Bxs-1, Manresa

16/06/2014

10

5.691,99 €

PISOS BANC SABADELL Via St. Ignasi, 39, 4-2, Manresa

16/06/2014

10

7.562,23 €

PISOS BANC SABADELL C. Pont de Vilomara, 118, 4

16/12/2015

10

9.064,65 €

PISOS BANC SABADELL C. Pare Ignasi Puig,5, 1-2

16/12/2015

10

3.903,49 €

LOCAL PLATAFORMA

Ctra. De Vic, 158, baixos, Manresa

02/11/2014

5

12.866,75 €

CASA SÚRIA

C. Francesc Coll 1, Súria

02/07/2012

5

5.496,93 €

LOCAL PIRELLI

Magatzem Avda. Pirelli

25/11/2017

1

4.055,82 €

HORTS

El guix

26/06/2017

1

269,70 €

L’entitat ha determinat la valoració dels actius anteriors com la millor estimació del valor raonable de
l’actiu a la data de la cessió. S’ha calculat el valor raonable en funció d’un teòric usdefruit.

Durant l’exercici 2020 l’entitat ha donat de baixa el dret d’ús de la finca del Guix on s’hi realitzava l’activitat
d’hort.

Al balanç no consten elements de vida útil indefinida.

9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR
9.1. Arrendaments financers
La fundació no té contractes d’arrendament financer que esdevinguin un obligació contractual.

9.2. Arrendaments operatius
L’entitat actua com a arrendadora de pisos per a lloguer social, del quals n’ha obtingut els següents
ingressos:

Import 2020 Import 2019
Quotes d'arrendament regonegudes com a ingrés de l'exercici
Quotes contingents reconegudes com a ingrés de l'exercici

31.816,56

32.402,19

2.619,94

0,00
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La fundació és arrendatària els següents locals on desenvolupa les seves activitats socials:

Quotes
2020

Descripció
Lloguer local Ctra. Vic 183

Quotes
Data
Data inicial
Condicions addicionals
2019
finalització

17.424,00

17.424,00

01/09/2010

31/08/2015 PRORROGABLE ANUALMENT

Lloguer pis C/Alcalde Armengou 57, 3r

2.379,67

1.896,35

15/01/2019

20/12/2021 NO PRORROGABLE

Lloguer pis Quatre Cantons

2.232,78

1.867,71

01/02/2019

01/02/2022 NO PRORROGABLE

Lloguer local Ctra. Vic 181

49.658,40

49.658,40

01/07/2018

30/06/2022 PRORROGABLE ANUALMENT

Lloguer pis Nou de Santa Clara, 70 Esc C

5.600,75

5.407,49

01/07/2018

30/06/2022 PRORROGABLE ANUALMENT

Lloguer pis Nou Santa Clara, 70, Esc D

4.862,20

4.705,16

05/11/2019

05/11/2022 PRORROGABLE ANUALMENT

Lloguer pis C/Talamanca, 10, Baixos

3.537,72

599,62

10/12/2018

10/12/2021 PRORROGABLE ANUALMENT

Lloguer pis C/Talamanca, 10, 1er 1ª

3.301,09

2.475,29

10/12/2018

10/12/2021 PRORROGABLE ANUALMENT

Lloguer pis c/ Talamanca, 10, 1er 2ª

3.601,12

2.700,31

10/12/2018

10/12/2021 PRORROGABLE ANUALMENT

Lloguer pis c/ Talamanca, 10, 3er 2ª

4.201,31

3.150,36

10/12/2018

10/12/2021 PRORROGABLE ANUALMENT

Lloguer pis c/ Santa Maria, 33-35

3.553,15

2.960,31

01/08/2020

01/08/2022 PRORROGABLE ANUALMENT

Lloguer pis c/Vic, 39

1.879,86

0,00

01/11/2020

01/11/2022 PRORROGABLE ANUALMENT

840,00

0,00

01/09/2010

31/08/2015 PRORROGABLE ANUALMENT

1.500,00

0,00

11/12/2019

11/12/2023

PROROGABLE ANUALMENT

Lloguer c/Muralla Sant Francesc 10

276,16

0,00

11/12/2020

11/12/2021

PRORROGABLE ANUALMENT

Lloguer C/Santa Maria 33-37

276,16

0,00

09/12/2020 09/12/2021

PRORROGABLE ANUALMENT

355,00

0,00

Lloguer c/Francesc Joanola, 39 2n
Lloguer c/Francesc Moragas

Lloguer C/Angel Guimerà 17
TOTAL

---

---

FIANÇA CONDONADA

105.479,37 92.845,00

No existeixen quotes derivades de subarrendaments.
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10.ACTIUS FINANCERS
Les partides d’actius financers a llarg termini (excepte les classificades com a inversions en patrimoni
d’entitats de grup) es classifiquen en aquest quadre:
CLASSES

CATEGORIES

Instruments de patrimoni
Exer.
N-1

Exer. N

Valors representatius de
deute
Exer.
N-1

Exer. N

Crèdits, derivats i altres

Exer. N

TOTAL

Exer. N-1

Exer. N

Exer. N-1

Actius financers
mantinguts per
negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actius financers a
cost amortitzat

0,00

0,00

0,00

0,00

14.088,85

12.531,85

14.088,85

12.531,85

Actius financers a
cost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

14.088,85

12.531,85

14.088,85

12.531,85

Les partides d’actius financers a curt termini (excepte les classificades com a inversions en patrimoni
d’entitats de grup) es classifiquen en aquest quadre:
CLASSES

CATEGORIES

Instruments de
patrimoni

Valors representatius de
deute

Exer.
N-1

Exer. N

Exer.
N-1

Exer. N

Actius financers
mantinguts per
negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

Actius financers a
cost amortitzat

0,00

0,00

0,00

0,00

Actius financers a
cost

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

Crèdits, derivats i altres

Exer. N

TOTAL

Exer. N-1

0,00

0,00

45.253,98 105.651,99
0,00

0,00

45.253,98 105.651,99

Exer. N

Exer. N-1

0,00

45.253,98 105.651,99
0,00

0,00

45.253,98 105.651,99

No s’han registrat deterioraments de cap partida d’actiu financer (excepte els classificats com a entitats
de grup).
Les partides del grup B.II del balanç “Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a
cobrar” han tingut el següent moviment durant l’exercici.
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II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i
altres comptes a cobrar
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
3. Patrocinadors
4. Altres Deutors
5. Personal
7. Altres crèdits amb les administracions públiques
Total

saldo incial
3.214,40
12.162,59
0,00
0,00
90.275,00
105.651,99

entrades
29.485,71
808.926,74
4.000,00
0,00
117.350,00
959.762,45

sortides
29.880,11
816.050,35
0,00
0,00
174.230,00
1.020.160,46

saldo final
2.820,00
5.038,98
4.000,00
0,00
33.395,00
45.253,98

No hi ha litigis, ni embargaments pendents sobre cap deutor de l’entitat.

Informació sobre Entitats del Grup:
A 23-10-2013 la fundació va constituir la societat “E.I. L’HORT FLOR DE BLAT S.L. UNIPERSONAL”. La
societat tenía el domicili social a Manresa, Ctra. de Vic, 181. L’activitat principal de l’entitat fou el conreu
i venda de fruites i hortalisses. La societat es va constituir i opera sota la fórmula jurídica d’Entitat
d’Inserció.
El capital social de la societat era de 12.500 euros, i estava format per 12.500 participacions d’un euro
cadascuna. El capital estava totalment desemborsat. La fundació ha estat propietària de la totalitat de les
participacions de la societat i de la totalitat dels drets de vot de les mateixes.
Amb data 30 de Novembre de 2020 la Junta General de la societat “E.I. L’HORT FLOR DE BLAT S.L.
UNIPERSONAL” acorda la dissolució de la mateixa i queda dissolta i extingida mitjançant escriptura de
dissolució davant notari, núm.3.227 de data 10 de Desembre de 2020. A conseqüència de la dissolució va
aflorar una pèrdua per valor de 3.197,49 euros registrada en el compte de “Pèrdues en Participacions
d’empreses del grup”.
Balanç Liquidació
Empreses del Grup
E.I. L'HORT FLOR DE BLAT

Participació Capital social

100%

Reserves

Resultat Aportacions Socis

12.500,00 -4.505,78 -1.533,30

Patrimoni Net Valor llibres

10.000,00

16.460,92

19.658,41
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11.PASSIUS FINANCERS
No hi ha partides de passius financers a llarg termini al balanç. Les partides de passius financers a curt
termini es classifiquen en aquest quadre:
CLASSES

CATEGORIES

Deutes amb entitats de
crèdit

Exer. N

Exer.
N-1

Obligacions i altres
valors negociables

Exer. N

Exer.
N-1

Derivats i altres

Exer. N

TOTAL

Exer. N-1

Exer. N

Exer. N-1

Passius financers a
cost amortitzat

0,00

0,00

0,00

0,00

58.982,78

81.872,62

58.982,782

81.872,62

Passius financers
mantinguts per
negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

58.982,78

81.872,62

58.982,78

81.872,62

En els següent quadre els passius financers es classifiquen en funció del venciment ens els propers 5 anys.

Classificació de Venciments per exercici
Deutes
3. Altres deutes

Deutes amb entitats del grup i associades
Creditors per activitats i altres comptes a pagar
1. Proveïdors
2. Creditors varis
3. Personal (Remuneracions pendents de pagament)

Total

2020

2021

2022

2023

2024 resta

14.019,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.019,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00
61.795,92
1.896,07
43.066,81
0,00

58.982,78

No hi ha deutes amb garantia real.
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12.FONS PROPIS
Al present exercici hi ha hagut el següent moviment en els fons propis de l’entitat:

SALDO INICIAL AUGMENTS DISMINUCIONS
FONS DOTACIONAL

246.187,59

0,00

0,00

246.187,59

0,00

0,00

0,00

0,00

239.824,69

0,00

1.627,80

238.196,89

-1.627,80

70.119,07

-1.627,80

70.119,07

484.384,48

70.119,07

0,00

554.503,55

FONS DOTACIONAL PENDENT DE
DESEMBORSAR
ROMANENT
EXCEDENT DE L'EXERCICI
TOTAL FONS PROPIS

SALDO FINAL

Al passat exercici hi va haver el següent moviment en els fons propis de l’entitat:

SALDO INICIAL
FONS DOTACIONAL

AUGMENTS DISMINUCIONS SALDO FINAL

246.187,59

0,00

0,00

246.187,59

0,00

0,00

0,00

0,00

ROMANENT

250.356,35

0,00

-10.531,66

239.824,69

EXCEDENT DE L'EXERCICI

-10.531,66

-1.627,80

10.531,66

-1.627,80

TOTAL FONS PROPIS

486.012,28

-1.627,80

0,00

484.384,48

FONS DOTACIONAL PENDENT DE
DESEMBORSAR

13.SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
Les subvencions rebudes durant l’exercici 2020 han estat les següents:

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS: INGRESSOS A DISTRIBUIR EN VARIS EXERCICIS
DESCRIPCIO

SALDO ATORGADES APLICACIONS
INICIAL
A L'ANY
/ BAIXES

CAMBRA FRIGORIFICA

-2.426,66

0,00

320,00

-2.106,66

CAMBRA FRIGORIFICA

-1.800,00

0,00

480,00

-1.320,00

-26.450,19

0,00

5.499,61

-20.950,58

CESSIÓ DRET D'US LOCAL CTRA VIC 158

0,00

0,00

0,00

0,00

CESSIÓ DRET D'US FINCA CAN SERRA

0,00

0,00

0,00

0,00

DONATIU LC FURGO FRIGORIFIC VW CRAFTER

0,00

0,00

0,00

0,00

CESSIÓ DRET D'US PISOS BANC SABADELL

SALDO
FINAL
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DONATIU COMPRA PEUGEOT

-1.666,67

0,00

800,00

-866,67

DONACIO OPEL CORSA 6884CVW

0,00

0,00

0,00

0,00

CESSIO DRET D'US NAU PIRELLI

0,00

0,00

0,00

0,00

CESSIO DRET US TERRENY GUIX

0,00

0,00

0,00

0,00

-24.414,80

0,00

4.674,71

-19.740,09

-1.874,14

0,00

204,45

-1.669,69

-58.632,46

0,00

11.978,77

-46.653,69

DONATIUS CAMPANYA LOSINVUNERABLES P APLICACIO2016
DONACIO BATERIES APILADOR
TOTAL SUBV. DE CAPITAL

SUBVENCIONS I DONACIONS A L’EXPLOTACIÓ
ENTITAT

PARTIDA CTE
RESULTATS

ORIGEN

Donatius de caracter periodic (quotes)

1. b.

PRIVAT

43.365,00

Ingressos d'actes promocionals

1. c.

PRIVAT

89.647,89

Ajuntament de Manresa

1. d.

PUBLIC

54.150,00

Generalitat de Catalunya. Departament de
Benestar Social i Familia

1. d.

PUBLIC

108.226,77

Altres donatius privats

1. e.

PRIVAT

739.337,25

TOTAL SUBV. A L’EXPLOTACIÓ

SALDO FINAL

1.034.726,91

L’entitat ha percebut subvenció de l’Ajuntament de Manresa per import de 54.150 euros per finançar
l’activitat de la plataforma dels aliments i la residencia. Per altra banda, també ha percebut una subvenció
de 108.226,77 euros de la Generalitat de Catalunya , per finançar activitats de la fundació destinades a la
prestació de serveis directes o indirectes a famílies en situació de vulnerabilitat.
La resta dels ingressos de la fundació provenen de donatius de caràcter privat. Dins l’epígraf 1.e s’ha de
destacar l’augment dels donatius particulars.

14.SITUACIÓ FISCAL
El resultat de l’exercici ha estat de 70.119,07 euros de benefici , una vegada deduïda la despesa per Impost
sobre Beneficis de 0,00 euros.
La Fundació està inclosa entre les Entitats regulades en el Títol II, de la Llei 49/2002 de 23 de desembre
de "Régimen fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos fiscales al mecenazgo”. La
Fundació ha comunicat a l’Administració Tributària l’opció, tal i com preveu el Reial Decret 1270/2003 de
10 d’octubre, per l’aplicació del règim fiscal especial regulat en Títol II de la Llei 49/2002 atès que compleix
tots els requisits establerts en l’article 3er. de l’esmentada Llei.

29
FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA CLARA | C/ Nou de Santa Clara, 62 | 08241 Manresa |
www.fundaciodelconventdesantaclara.org

Fundació del Convent de Santa Clara
Memòria Abreujada. Exercici 2020
D'acord amb el que estableix l'article 10 de la Llei 49/2002 de 23 de desembre, el tipus impositiu aplicable
als rendiments subjectes i no exempts, obtinguts per les entitats incloses al Capítol II de l'esmentada Llei,
és del 10%.

RESULTAT COMPTABLE

70.119,07

- Disminucions al resultat comptable

Resultat positiu obtingut en activitats exemptes Llei 49/02

-70.119,07

+Augments al resultat comptable

Impost sobre beneficis comptabilitzat

0,00

BASE IMPOSABLE

TIPUS GRAVAMEN X B.I.= QUOTA ÍNTEGRA

0,00

RETENCIONS SUPORTADES I PAGAMENTS A COMPTE

0,00

QUOTA EXERCICI

0,00

15.INGRESSOS I DESPESES
15.1. Despeses d’administració
No hi ha despeses d’administració del patrimoni de la fundació en el compte de Pèrdues i Guanys.

15.2.

Ajuts Monetaris, càrregues socials i variació de provisions de les activitats

La fundació ha realitzat els següents ajuts monetaris durant l’exercici. Aquest ajuts són de caràcter
extraordinari.

ACTIVITAT

IMPORT

REINTEGRAMENTS

TOTAL

CAMPAÑA TODOS CONTRA LA POBREZA
INFANTIL

0,00

0,00

0,00

CAMPAÑA INVULNERABLES

0,00

0,00

0,00
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AJUDES PLATAFORMA

50,00

0,00

50,00

320,00

0,00

320,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00

0,00

1.700,00

0,00

0,00

0,00

2.070,00

0,00

2.070,00

AJUDES RESIDÈNCIA
AJUDES HORT
AJUDES PISOS SOCIALS
TALLER DE COSTURA
TOTALS

La fundació ha meritat càrregues socials per valor de 82.584,98 euros, i sous i salaris per valor de
251.955,17 euros.

La fundació no ha efectuat provisions a les activitats.

15.3.

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions a les activitats

La fundació ha rebut 89.647,89 euros provinents de donatius derivats d’actes de promoció de la fundació,
amb la col·laboració d’altres col·lectius i persones socialment reconegudes .

16.PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
No s’ha registrat cap tipus de provisió al balanç

17.APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS
ESTATUTÀRIES
17.1. Dotació fundacional
No hi ha elements a l’actiu del balanç que estiguin vinculats directament al compliment de les finalitats
de la fundació.

17.2. Compliment de les finalitats fundacionals
Per calcular el compliment de les activitats fundacionals s’ha partit dels ingressos totals de la fundació,
els quals hem sostret les despeses necessàries pel funcionament de la mateixa i que esdevinguin
imprescindibles per a exercir les activitats fundacionals.
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Lletra llei
49/2002

Despeses
Associades

Despeses
Necessaries

Despeses
Fundacionals

Rendes Exemptes

Import

Donatius i subvencions

1.077.096,44 Article 6, 1er.

1.005.498,80

17.856,61

987.642,19

0,00 Article 6, 2on.

4.676,06

0,00

4.676,06

1.010.174,86

17.856,61

992.318,25

Rendiments de tresoreria
Total

1.077.096,44

La Fundació ha destinat més del 70% dels seus ingressos nets a finalitats fundacionals. Dóna compliment
a l’article 3 ap.2 de la llei 49/2002 de 23 de desembre.

Ingressos Totals

1.077.096,44

Despeses Necessàries

-17.856,61

Ingressos Nets

1.059.239,83

Compliment del 70% de les rendes
netes

741.467,88

Despeses Fundacionals

992.318,25

Exercici

17.3.

Ingressos
Computables

% destinat a
finalitats
fundacionals

Despesa a
destinar a
activitats
fundacionals

Despesa
destinada a
activitats
fundacionals

Diferència

2017

888.550,62

70%

621.985,43

914.559,03

-292.573,60

2018

966.884,97

70%

676.819,48

977.416,63

-300.597,15

2019

896.694,91

70%

627.686,44

898.322,71

-270.636,27

2020

1.059.239,83

70%

741.467,88

992.318,25

-250.850,37

3.811.370,33

70%

2.667.959,23

3.782.616,62 1.114.657,39

Partides més significatives del compliment de les finalitats fundacionals

La partida més significativa de les despeses de l’entitat és la compra d’aliments i altres aprovisionaments,
que representa un 32,33% del total de les despeses meritades de l’exercici.
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18.FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
El patronat de la fundació no te coneixement s’hagin registrat fets posterior al tancament que alterin la
imatge fidel de la fundació i el principi d’empresa en funcionament.

19.OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
A 31/12/2020 la fundació no té participacions en entitats que considerin vinculades, empreses del grup o
associades.
La fundació l’any 2019 si que va registrar varis operacions mercantils amb els seus patrons, i/o entitats
que tenen influència amb els òrgans de govern de la fundació. Totes les operacions van estar realitzades
i comptabilitzades a valor normal de mercat. Seguidament es mostra el detall:

Exercici 2019

E.I. L'HORT FLOR DE BLAT

LA CANTERANA SLU

JOYERIA TOUS S.A.

Ingressos/(despeses)
Donatius percebuts

25.000,00

Ajuts entregats
Ing. de convenis de col·laboració

68.443,65

Adquisicions de béns
Adquisicions de Serveis

-67.082,40

Interessos meritats a pagar
Interessos meritats a cobrar

saldos a 31-12-19
Actiu no corrent, fiances
Actiu corrent, deutors de les activitats
Actiu corrent, credits a c/t a entitats
Passiu corrent, deutes a c/t

9.500,00

Passiu corrent, proveïdors

-427,33

Passiu corrent, creditors per prestacions de serveis
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20.ALTRA INFORMACIÓ
20.1. Distribució del personal
La fundació te la següent distribució de la plantilla mitja

Categoria

Homes

Dones

Total

Personal directiu

0,00

1,00

1,00

Personal tècnic

3,00

2,74

5,74

Personal administratiu

2,00

1,78

3,78

Total personal

5,00

5,52

10,52

20.2. Composició del Patronat
La composició del patronat a 31-12-2020 és la següent:
PATRÓ

CÀRREC FUNDACIÓ

PERRAMON FERRAN, XAVIER

VOCAL

DOMENECH SANTASUSANA, MONTSERRAT

VICE-PRESIDENTA

PRAT AMETLLA, GABRIEL

PRESIDENT

AUGE SANPERA, IMMA

VOCAL

MARGENAT TRIAS, FRANCISCO

VOCAL

MASANA RIBALTA, JAUME

VOCAL

CARAM PADILLA, M LUCIA

VOCAL

MAURI CLARET, VICENÇ

VOCAL

CASALS PERRAMON, MARIA

VOCAL

RIBERA FERRER,JOSEP

SECRETARI (NO PATRÓ)

SITGES ROSES, FRANCESC X

VOCAL

GASSO OLLE, PERE

VOCAL

TORELLÓ SIBILL, GEMMA

VOCAL

SOLE MONTOYA, FREDERIC

VOCAL

BADIA PUIG, JAUME

TRESORER

REPRESENTA
L' ENTITAT
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20.3. Autoritzacions del Protectorat
En el present exercici no s’ha tramitat autoritzacions al protectorat per efectuar operacions que
requereixen la seva aprovació.

20.4. Garanties amb tercers
La fundació no té contretes garanties amb tercers.

21.INFORMACIÓ SEGMENTADA
Durant l’exercici 2020 s’han imputat la següent relació d’ingressos i despeses en funció de la
seva naturalesa i del seu origen.

Distribució per seccions
INGRESSOS

1
P.Aliments

ING. REBUTS AMB CARAC.
PERIODIC
PROMOCIONS PER
CAPTACIO DE REC.

22.000,00

4
Residència

11.000,00

1.148,20

DONATIUS CONVENIS

17.424,00

49.658,40

SUBVENCIONS OFICIALS

20.325,00

97.025,00

DONACIONS TRASP. A
RTAT

5

6

7

11

12

Cosidor

Pisos

Hort

Invulnerables

Comprom.

Total

100,00

10.265,00

43.365,00

7.245,91

5.842,50

14.236,61

0,00 8.328,88

75.411,28

45.026,77

1.004,45

162.376,77

5.499,61

800,00

7.304,06

DONACIONS I ALTRES
INGR.PER ACT.
DONACIONS I ALTRES
ING. PER ACT.

0,00

447.211,90

72.500,00

120,00

INGRESSOS PER
ARRENDAMENTS

140.183,70

2.022,54

739.337,25

34.436,50

ALTRES INGRESSOS
FINANCERS
INGRESSOS
EXCEPCIONALS

77.299,11

0,25

628,31

34.436,50

0,09

0,34

0,32

628,63
0,00

TOTAL

509.741,86

230.183,72

7.465,91

178.369,7
4 8.328,97

140.983,70

2.022,54 1.077.096,44
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Distribució per seccions
DESPESES

1

4

P.Aliments

COMPRES

Residència

5

6

7

11

12

Cosidor

Pisos

Hort

Invulnerables

Comprom.

Total

321.065,61

1.871,09

662,10

1.984,74

0,00

0,00

0,00

325.584

3.118,98

132,49

0,00

6.462,22

0,00

0,00

0,00

9.714

ARRENDAMENTS

17.424,00

49.658,40

0,00

38.396,97

0,00

0,00

0,00

105.479

REPARACIONS I
CONSERVACIÓ

13.791,43

14.720,61

1.465,64

42.189,85

58,93

0,00

0,00

72.226

SERVEIS DE
PROFESSIONALS IND

3.392,85

5.007,34

5,81

2.885,36

619,70

4.466,98

0,00

16.378

TRANSPORTS

1.633,50

0,00

0,00

266,20

0,00

697,47

308,00

2.905

PRIMES
D'ASSEGURANCES

2.976,13

1.188,95

0,00

3.609,03

0,00

453,98

0,00

8.228

SERVEIS BANCARIS I
SIMILARS

496,03

522,55

14,27

422,48

14,61

8,63

0,00

1.479

PUBLICITAT,
PROPAGANDA I RP

100,00

0,00

803,40

2.740,65

0,00

93,59

0,00

3.738

5.977,88

15.587,52

0,00

24.576,01

0,00

0,00

0,00

46.141

ALTRES SERVEIS

10.771,15

5.211,59

45,56

5.113,88

78,22

25.889,13

0,00

47.110

ALTRES TRIBUTS

421,42

33,09

0,54

1.010,85

0,92

0,00

0,00

1.467

SOUS I SALARIS

72.952,82

87.810,59

210,00

9.289,00

360,50

81.332,26

0,00

251.955

SEGURETAT SOCIAL A C/E

26.016,80

27.576,88

65,94

2.916,74

113,19

25.895,43

0,00

82.585

COMPRES D'ALTRES
APROV

SUBMINISTRAMENTS

ALTRES DESPESES
SOCIALS
AJUTS

0
50,00

320,00

0,00

1.700,00

0,00

0,00

0,00

2.070

REINTEGRAMENT DE
SUBVENCIONS

0

INTERESSOS DE CRÈDITS

0

PERDUES PART. EMP
GRUP

0,00

0,00

0,00

0,00 3.197,49

0,00

0,00

3.197

ALTRES DESPESES
FINANCERES
PERDUES IMMOB
INTANGIBLE

0

0,00

0,00

0,00

0,00

792,76

0,00

0,00

793

PERDUES PER BAIXES
D'IMMOBILITZAT
DESPESES EXCEPCIONALS

0
142,59

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

143

36
FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA CLARA | C/ Nou de Santa Clara, 62 | 08241 Manresa |
www.fundaciodelconventdesantaclara.org

Fundació del Convent de Santa Clara
Memòria Abreujada. Exercici 2020
AMORT. DE L'IMMOB.
INTANGIBLE

882,68

929,87

15,14

6.169,32

26,00

0,00

0,00

8.023

AMORT. DE L'IMMOB.
MATE

8.309,12

2.409,56

167,63

4.013,95

716,54

2.146,23

0,00

17.763

DET. IMMOB. MATERIAL

TOTAL

EXCEDENT

0

489.522,99

212.980,53

3.456,03

153.747,2
6 5.978,86

140.983,70

308,00

1.006.977

20.218,87

17.203,19

4.009,88

24.622,48 2.350,11

0,00

1.714,54

70.119,07

La fundació te comptabilitzats com a ingressos per donacions, les donacions d’aliments i altres serveis que
realitzen empreses i entitats que estant degudament valorats constitueixen una donació de caràcter
irrevocable.

Manresa, a 12 de Maig de 2021

Gabriel Prat Ametlla

Montserrat Domenech Santasusana

President

Vice-Presidenta

Jaume Badia Puig

Xavier Perramon Ferran

Tresorer

Vocal

Imma Auge Sanpera

Francisco Margenat Trias

Vocal

Vocal

Jaume Masana Ribalta

Mª Lucia Caram Padilla

Vocal

Vocal

Vicenç Mauri Claret

Maria Casals Perramon

Vocal

Vocal

Francesc X. Sitges Roses

Pere Gasso Olle

Vocal

Vocal

Frederic Sole Montoya

Gemma Torelló Sibill

Vocal

Vocal
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