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    BALANÇ   DE   SITUACIÓ - ABREUJAT 

                     EXERCICI    2015  

                           A C T I U  

      

Sra. Directora  
NOTES DE 

LA     

M. Carme Jiménez Fernández                                 20/04/2016  MEMÒRIA EXERCICI  2015 EXERCICI  2014 

N.I.F.: G- 43725233     

     

   €. €. 

ACTIU NO CORRENT     51.503,28 52.823,78 

     

IMMOBILITZAT INTANGIBLE  8 345,00 0,00 

  Concesions administratives    0,00 0,00 

  Aplicacions informàtiques    345,00 0,00 

  Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament    0,00 0,00 

  Altres intangibles    0,00 0,00 

  Acomptes    0,00 0,00 

        

IMMOBILITZAT MATERIAL  5 51.158,28 52.823,78 

  Terrenys i construccions    0,00 0,00 

  Instal·lacions, mobiliari i utillatge    283,63 1.402,12 

  Equips per a processosd'informació    1.876,41 3.375,14 

  Altre immobilitzat material    48.998,24 48.046,52 

  Immobilitzacions materials en curs i acomptes    0,00 0,00 

        

INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI    0,00 0,00 

  Altres actius financers    0,00 0,00 

        

ACTIUS PER IMPOST DIFERIT    0,00 0,00 

ACTIU CORRENT     286.236,56 292.993,38 

     

EXISTÈNCIES    0,00 0,00 

        

USUARIS, PATROCINADORS I DEUTORS DE LES ACTIVITATS 
I ALTRES COMPTES A COBRAR    67.620,38 81.749,22 

  Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis    0,00 0,00 

  Deutors, entitats del grup, associacies i altres parts vinculades    0,00 0,00 

  Patrocinadors    0,00 0,00 

  Altres deutors  10 35.400,00 34.700,10 

  Personal    0,00 0,00 

  Actius per impost corrent    0,00 0,00 

  Altres crèdits amb Administracions Públiques  15 220,38 382,38 

  Administracions públiques deutores per subvencions concedides    32.000,00 46.666,74 

        

INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI    0,00 0,00 

  Valors representatius de deute    0,00 0,00 

  Altres actius financers    0,00 0,00 

        

PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI    0,00 0,00 

EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS  10 218.616,18 211.244,16 

  Tresoreria    218.616,18 211.244,16 

  Altres actius líquids equivalents    0,00 0,00 

T  O  T  A  L        A  C  T  I  U       (A + B)     337.739,84 345.817,16 
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    BALANÇ   DE   SITUACIÓ - ABREUJAT 

                     EXERCICI    2015 

            PATRIMONI  NET  I  PASSIU 

      

Sra. Directora  
NOTES DE 

LA     

M. Carme Jiménez Fernández                                      20/04/2016  MEMÒRIA EXERCICI  2015 EXERCICI  2014 

N.I.F.: G- 43725233     

     

   €. €. 

PATRIMONI NET     174.920,98 193.451,16 

     

FONS PROPIS  13 94.449,91 98.214,29 

        

FONS DOTACIONALS O FONS SOCIALS    36.704,77 36.704,77 

  Fons socials    36.704,77 36.704,77 

  Fons socials pendents de desemborsar    0,00 0,00 

        

FONS ESPECIALS / RESERVES  5 5.919,59 5.919,59 

        

EXCEDENTS D'EXERCICIS ANTERIORS    55.589,93 84.104,85 

  Romanent    55.589,93 170.531,87 

  (Resultats negatius d’exercicis anteriors)    0,00 -86.427,02 

        
EXCEDENTS PENDENTS D'APLICACIÓ EN ACTIVITATS 
ESTATUTARIES    0,00 0,00 

        

EXCEDENT DE L'EXERCICI   3 -3.764,38 -28.514,92 

        

APORTACIONS PER A COMPENSAR PÈRDUES    0,00 0,00 

        

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS I 
ALTRES AJUSTAMENTS  14 80.471,07 95.236,87 

  Subvencions oficials de capital    49.471,07 47.328,73 

  Donacions i llegats de capital    0,00 0,00 

  Altres subvencions, donacions i llegats    31.000,00 47.908,14 

  Ingressos fiscals a distribuir    0,00 0,00 

     

PASSIU NO CORRENT     0,00 0,00 

     

PROVISIONS A LLARG TERMINI    0,00 0,00 

        

DEUTES A LLARG TERMINI    0,00 0,00 

  Deutes amb entitats de crèdit    0,00 0,00 

  Creditors per arrendament financer    0,00 0,00 

  Altres creditors    0,00 0,00 

       

PASSIU CORRENT     162.818,86 152.366,00 

       

PROVISIONS A CURT TERMINI    0,00 -420,00 

        

DEUTES A CURT TERMINI    0,00 0,00 

  Deutes amb entitats de crèdit    0,00 0,00 

  Creditors per arrendament financer    0,00 0,00 

  Altres deutes a curt termini    0,00 0,00 
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CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A 
PAGAR    162.818,86 152.786,00 

  Proveïdors    705,15 0,00 

  Creditors varis  10 26.040,76 14.097,32 

  Creditors per ajuts concedits    110.785,11 121.174,63 

  Altres deutes amb les Administracions Públiques  15 25.287,84 17.514,05 

  Acomptes usuaris    0,00 0,00 

        

PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI    0,00 0,00 

      
T O T A L   P A T R I M O N I   N E T   I   P A S S I U    
(A+B+C)     337.739,84 345.817,16 
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          COMPTE DE RESULTATS  -  ABREUJAT 
                           EXERCICI    2015 
         
         

   Sra. Directora  
NOTES DE 

LA     
   M. Carme Jiménez Fernández                                        20/04/2016  MEMÒRIA EXERCICI  2015 EXERCICI  2014 
  N.I.F.: G- 43725233     
     €. €. 
          (-Deure)  Haver (-Deure)  Haver 
       

1.  INGRESSOS PER LES ACTIVITATS  14 780.130,57 567.849,26 
 a)   Vendes i prestació de serveis    12.931,73 293,19 
 b)   Ingressos rebuts amb caràcter periòdic    0,00 0,00 
 c)   Ingressos per inscripcions, patrocinadors i col·laboracions    4.710,50 3.712,00 
 d)   Subvencions oficials a les activitats  14 660.000,00 518.000,00 
 e)   Donacions i altres ingressos per a activitats  14 76.908,14 35.534,07 

 f)   Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al resultat de l'exercici    0,00 0,00 
 g) Revocació d'ajuts concedits en anys anteriors    25.580,20 10.310,00 
 h) Reintegrament de subvencions rebudes    0,00 0,00 

2.  AJUTS CONCEDITS I ALTRES DESPESES    -210.938,28 -199.034,34 
 a)   Ajuts concedits   15-16 -207.509,93 -195.820,00 

 b) Despeses per col· laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'organ de govern  16 -3.428,35 -3.214,34 
3.  VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS     0,00 0,00 
5.  APROVISIONAMENTS  11 -16.756,74 -20.588,76 

 a)   Consum de béns per activitats propies    -16.756,74 -20.588,76 
 b)   Treballs realitzats per altres entitats    0,00 0,00 

6.  ALTRES INGRESSOS DE LES ACTIVITATS    106,95 0,00 
 a)   Ingressos per arrendaments    0,00 0,00 
 b)   Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent    106,95 0,00 

7.  DESPESES DE PERSONAL  16-25 -317.925,52 -241.165,31 
8.  ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ    -231.420,47 -130.732,08 

 a)   Serveis exteriors    -230.842,97 -130.553,15 
  a1) Investigació i desenvolupament    0,00 0,00 
  a2) Arrendaments i cànons    -26.162,49 -12.206,97 
  a3) Reparacions i conservació    -853,66 -2.345,05 
  a4) Serveis professionals independents    -74.485,21 -37.909,03 
  a5) Trasports    -1.895,06 -5.493,93 
  a6) Primes d'assegurances    -1.837,69 -1.210,78 
  a7) Serveis bancaris    -630,29 -485,92 
  a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques    -66,55 -27.246,47 
  a9) Subministraments    -2.728,16 -2.553,50 
  a10) Altres serveis    -122.183,86 -41.101,50 
 b)   Tributs    -157,50 -178,93 

 c)   Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats    -420,00 0,00 
 d)   Altres despeses de gestió corrent    0,00 0,00 

9.  AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT  05-08 -5.962,06 -4.858,50 
10.  SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS TRASPASSATS AL RESULTAT    0,00 0,00 
11.  EXCÉS DE PROVISIONS    0,00 0,00 
12.  DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIONS DE L'IMMOB ILITZAT    0,00 0,00 

 a)   Deterioraments i pèrdues    0,00 0,00 
 b)   Resultats per alienacions i altres    0,00 0,00 

13.  ALTRES RESULTATS    -1.140,00 0,00 
          

I)   RESULTAT D'EXPLOTACIÓ     -3.905,55 -28.529,73 
14.  INGRESSOS FINANCERES    141,17 14,81 
15.  DESPESES FINANCERES    0,00 0,00 
16.  VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS     0,00 0,00 
17.  DIFERÈNCIES DE CANVI    0,00 0,00 

18.  
DETERIORAMENT I RESULTAT PER VENDA D'INSTRUMENTS 
FINANCERS    0,00 0,00 

 a)   Deterioraments i pèrdues    0,00 0,00 
 b)   Resultats per alienacions i altres    0,00 0,00 

         
II)   RESULTAT FINANCER     141,17 14,81 

         
III)    RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS     -3.764,38 -28.514,92 
19.  IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS    0,00 0,00 
IV)   RESULTAT DE L'EXERCICI      -3.764,38 -28.514,92 
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Sra. M. Carme Jiménez Fernández  
Directora                         20/04/2015 

 
 
 
 
 
A)Estat d’ingressos i despeses reconeguts corresponent a l’exercici acabat el 31/12/2015 

 Notes a  
memòria 

 
2015 

 

 
2014 

 
 
A) Resultat del compte de pèrdues i guanys. 
 

  
-3.764’38 

 
-28.514’92 

 
Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net 

I. Per valoració instruments financers 
II.  Per cobertures de fluxos d’efectiu 
III.  Subvencions, donacions i llegats rebuts 
IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos 
V. Efecte impositiu 

 

 
 
 
 
14 

 
 
 
 

33.142’34 
 
 

 
 
 
 

47.908’14 
 
 

 
B) Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net 
(I+II+III+IV+V) 
 

  
33.142’34 

 
47.908’14 

 
Transferències al compte de pèrdues i guanys 

VI. Per valoració d’instruments financers 
VII.  Per cobertures de fluxos d’efectiu 
VIII.  Subvencions, donacions i llegats rebuts 
IX. Efecte impositiu 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

-47.908’14 
 

 
 
 
 
 
 

 
C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys (VI+VII+VIII+IX) 
 

  
-47.908’14 

 
0’00 

 
TOTAL D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 
 

  
-18.530’18 

 
19.393’22 
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 ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET   -   EXERCICI   2015 

 
 
 
Sra. M. Carme Jiménez Fernández  
Directora                                          20/04/2015 

 
FONS 

SOCIALS 

Excedents 
exercicis 
anteriors 

Excedents 
pendents de 
destinar a les 

finalitats 
estatutàries  

Excedent de l’exercici Reserves Subvencions, 
donacions i llegats 

rebuts 

 
Total 

 Total Pendents de 
desemborsar 

      

A.  Saldo a final 2013 36.704,77  75.664’04  8.440’81 5.919’59 47.328’73 174.057’94 
I. Ajustaments per canvi de criteri 2013 i anteriors         
II. Ajustaments per  errors 2013 i anteriors         
B.  Saldo ajustat, inici de 2014 36.704,77  75.664’04  8.440’81 5.919’59 47.328’73 174.057’94 
I. Excedent de l’exercici     -28.514’92  47.908’14 19.393’22 
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el 
patrimoni net 

        

III. Operacions de patrimoni net         
     1.- Augments de fons dotacionals 

     2.- (-) Reduccions de fons dotacionals 
     3. Conversió de passius financers  
     4.- Altres operacions 

      
 
 
 

  
 
 
 

III. Altres variacions del patrimoni net   8.440’81  - 8.440’81    
C.  Saldo al final 2014 36.704,77  84.104’85  -28.514’92 5.919’59 95.236’87 193.451’16 
I. Ajustaments per canvi de criteri 2014         
II. Ajustaments errors  2014         
D.  Saldo ajustat inici 2015 36.704,77  84.104’85  -28.514’92 5.919’59 95.236’87 193.451’16 
I. Excedent de l’exercici     -3.764’38  -14.765’80 -18.530’18 
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el 
patrimoni net 

        

III. Operacions de patrimoni net         

     1.- Augments de fons dotacionals 
     2.- (-) Reduccions de fons dotacionals 
     3. Conversió de passius financers  
     4.- Altres operacions 

      
 
 
 

  
 
 
 

III.- Altres variacions del patrimoni net   -28.514’92  28.514’92    
E.  Saldo final 2015 36.704,77  55.589’93  -3.764’38 5.919’59 80.471’07 174.920’98 
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1. Activitat de la fundació: 
 

 
L’objectiu de la fundació és donar suport i difondre projectes d’investigació i de difusió 
cultural dels centres d’estudis dels territoris de parla catalana i fomentar el treball en 
xarxa entre els centres. Per a fer-ho dissenya projectes conjunts i convocada diferents 
línies d’ajuts i premis de recerca. 

Els ajuts específics atorgats durant l’exercici poden classificar-se en les següents 
categories: 

� Ajuts a publicacions 
� Ajuts a projectes d’investigació o de difusió cultural 
� Ajuts a congressos i jornades 
� Ajuts a l’assistència Recercat. 
� Premi Recercat. 
� Comissions Cíviques del Patrimoni 
� Ajut a la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana 
� Ajut fóra de concurrència 
� Beca de Recerca Històrica “Terra d’Ateneus” 
� Beca Joan Veny 

 
 

La quantificació de cada línia d’ajut es realitza en el punt 14 d’aquesta memòria. 
 
Aquests ajuts han estat establerts seguint les indicacions del patronat, en 
desenvolupament de l’objecte fundacional i perseguint l’interès general. Permanentment 
s’ha vetllat per la publicitat i justícia en l’atorgament dels ajuts d’acord amb les bases 
publicades. 
 
Per vetllar per la publicitat i concurrència s’edita el material publicitari de forma digital, 
es fa públic a través portal web de l’entitat, es fa arribar per correu electrònic, entre 
d’altres, a la totalitat dels centres d’estudis dels territoris de parla catalana; a totes les 
biblioteques, museus, universitats i arxius i als òrgans corresponents de la Generalitat 
de Catalunya. 
 

En són usuaris/beneficiaris directes tots els Centres d’estudis dels Territoris Parla 
Catalana i els investigadors i estudiosos, tant del camp universitari com de la societat 
civil vinculats a entitats culturals, centres d’estudis i entitats especialitzades. Cada ajut 
té unes bases específiques reguladores dels candidats que poden optar-hi.  
 
També es realitzen encàrrecs de projectes de recerca que són d’interès general a 
entitats que presenten una especialització contrastada en l’àmbit d’estudi o que són la 
referència en el territori d’estudi. 
 
A més el conjunt de la societat pot utilitzar el portal d’internet desenvolupat per la 
fundació com a eina de coneixement i participar de les activitats que organitza en 
benefici dels centres d’estudi. 
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L’annex d’aquesta memòria relaciona els projectes, import i beneficiaris dels ajuts 
atorgats per la fundació. 

 

2. Bases de presentació dels comptes anuals 
 
1. Imatge fidel: 
 
a) L’entitat declara  que els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de 

la situació financera i dels resultats de l’entitat. 
 
b) No s’han produït raons excepcionals per les quals no s’hagin aplicat les disposicions 

legals en matèria comptable. El balanç i el compte de pèrdues i guanys adjunts 
presenten la situació patrimonial financera i de resultats de la fundació a la cloenda 
de l’ exercici i són el resultat de l’aplicació de la normativa legal vigent en matèria 
comptable a les operacions dutes a terme per la fundació al llarg de l’ exercici, les 
quals es troben degudament enregistrades mitjançant comptabilitat mecanitzada. 

 
c) No procedeix afegir informació complementària. L’aplicació de les disposicions legals 

és suficient per presentar la imatge fidel. 
 
 
2. Principis comptables no obligatoris aplicats. 
 
     No se n’han aplicat. 

 
3.    Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa. 
 
a) No existeixen causes que comprometin el criteri de funcionament de l’entitat, ja que 

pot realitzar les correccions pressupostaries necessàries per mantenir la seva 
estructura. 

 
 
b) Els comptes anuals es formulen d’acord amb el principi d’entitat en funcionament i 

aquesta administració no preveu l’existència d’incerteses importants que alterin 
aquest principi. 

 
 
4. Comparació de la informació. 
 
La Fundació presenta els comptes anuals de l’exercici tancat el 31 de desembre de 
2015 segons l’estructura del Pla General de Comptabilitat de les fundacions, DECRET 
259/2008 de la Generalitat de Catalunya modificat pel DECRET 125/2010, i a efectes de 
poder establir comparació amb l’exercici anterior, es presenten xifres de l’exercici 
precedent amb els mateixos criteris. 
 
 
 
5. Agrupació de partides. 
 
Els diversos grups d’elements que figuren agrupats en cada epígraf del balanç i compte 
de pèrdues i guanys figuren detallats en altres apartats de la memòria. 
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6. Elements recollits en diverses partides. 
 
No hi ha elements patrimonials registrats en dos o més partides del balanç. 
  
7. Canvis en criteris comptables. 
 
No s’han aplicat canvis de criteri en relació a l’exercici anterior. 
 
 
3. Aplicació de resultats 
 
La gestió econòmica de l’any 2015 presenta un resultat negatiu de -3.764,38 € que 
s’aplicarà contra romanents d’exercicis anteriors 
 
 

Bases de repartiment Import 
Pèrdua de l’exercici - 3.764,38 € 
 Total base de repartiment = Total aplicació  
Aplicació a  
Fons dotacional o fons social  
Fons especials  
Romanent  
Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries  
Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors  
 Total aplicació = Total base de repartiment - 3.764,38 € 
  

   
 

4. Normes de registre i valoració 
 
Els criteris de registre i valoració en relació a les partides següents són: 
 
1. Immobilitzat intangible. Els elements es valoren amb els mateixos criteris que 

l’immobilitzat material. Només es registren programes informàtics, estimant una vida 
útil de cinc anys. 

 
2. Béns integrants del patrimoni cultural. No hi ha béns que formin part del patrimoni 

històric i cultural 
 
3. Immobilitzat material. Els béns es valoren a preu d’adquisició, incloses totes les 

despeses addicionals directament relacionades amb la seva posada en 
funcionament, tals com despeses de transport, assegurances, instal·lació, muntatge i 
altres similars. No hi figuren despeses financeres i les reparacions que no presenten 
una ampliació de la vida útil, així com també despeses periòdiques de manteniment, 
figuren incorporades directament al compte d’explotació. 

 
L’amortització d’aquests actius comença quan estan preparats per a l’ús per al qual van 
ser adquirits. La dotació anual a l’amortització es calcula aplicant el mètode lineal i en 
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funció de la vida útil estimada els diferents béns. Els percentatges aplicats, com a terme 
mitjà, son els següents 
 
Concepte  % Anys  
Instal·lacions  12 a 15 6 a 8 
Mobiliari 10 10 
Fons bibliogràfic 5 20 
Equips informació 20 a 25 4 a 5 
 
En la data de tancament no existeixen indicis que aquests actius hagin sofert una 
pèrdua per deteriorament de valor. Tots els elements són susceptibles de generar fluxos 
d’efectiu i així recuperar el valor de cada unitat generadora. 
 
 
4. Inversions immobiliàries. La fundació no registra immobles propis amb la finalitat 

d’obtenir rendes o plusvàlues. 
 

5. Arrendaments. No es disposa de contractes d’arrendament financer o de naturalesa 
similar. 

 
 

6. Permutes. No s’han dut a terme operacions qualificades de permuta 
 

 
7. Instruments financers. 
 

Els Criteris utilitzats per a la qualificació i valoració de les diferents categories 
d’actius financers i passius financers són: 

 
Préstecs i partides a cobrar. Incloem crèdits per operacions pròpies de l’activitat 
de la fundació, també els actius financers que no sent instruments de patrimoni, 
no es negocien en un mercat actiu, com són els comptes de tresoreria i les 
imposicions a termini. El valor inicial és el de la transacció més els costos de 
l’operació i posteriorment els valorem pel seu cost amortitzat. No obstant això, les 
operacions no superiors a un any, valorades inicialment pel seu valor nominal, es 
continuen valorant per aquest import, llevat que s’hagin deteriorat. Els dipòsits i 
fiances es reconeixen per l’import desemborsat per fer front als compromisos 
contractuals. 
No figuren altres categories d’instruments financers d’actiu. 
 
Dèbits i partides a pagar. Es registren passius originats en la compra de béns i 
serveis per operacions de tràfic de la Fundació. S’han registrat pel seu valor 
raonable que és el preu de transacció. 
No figuren altres categories de passius financers. 

 
 
8. Cobertures comptables. La fundació no utilitza contractes de permutes financeres ni 

futurs sobre tipus d’interès. 
 

9.   Existències. La fundació no presenta béns d’aquesta naturalesa. 
 
10. Transaccions en moneda estrangera. No es realitzen transaccions amb moneda 
estrangera. 
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11. Impostos sobre beneficis. La Fundació és una entitat exempta de l’impost sobre 

societats d’acord amb els articles 6 i 8 de la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de 
règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre. 

 
12. Ingressos i despeses. Les operacions d’ingressos i despeses originades per la 

fundació, es registren en funció del corrent real de béns i serveis amb independència 
del moment en què es produeix el corrent monetari o financer. 

 
13. Provisions i contingències 

L’entitat ha aplicat cobertures de valor raonable, per la percepció d’ajuts rebuts de 
l’entitat Fundació la Caixa, ja que la despesa es materialitza en dos exercicis.  

 
14. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental. No es disposa d’elements 

patrimonials de naturalesa mediambiental. 
 
15. Criteris emprats per al registre i valoració de les despeses de personal. Les 

despeses de personal inclouen tots els havers i obligacions d’ordre social 
obligatòries i voluntàries reportades en cada moment. No figuren compromisos de 
futur. 

 
16. Subvencions, donacions i llegats. Les subvencions i donacions no reintegrables es 

comptabilitzen com a ingressos i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys de 
forma correlacionada amb les despeses objecte de la subvenció. Les subvencions 
de capital- Fons bibliogràfic- corresponen a donacions de llibres i es reconeixeran en 
el compte de pèrdues i guanys en la mateixa proporció que es deteriora l’actiu de 
llibres ressenyat. 

 
17. Negocis conjunts. No existeixen negocis conjunts.  
 
18. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades. 
 
La llei 21/2014 del 29 de desembre del protectorat de les fundacions i verificació de 
l’activitat de les associacions d’utilitat pública defineix i regula en el Títol IV capítol II 
articles 17, 18 i 19 les entitats vinculades.  
 
Atenent a aquest Títol IV, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana és 
entitat vinculada a l’Institut Ramon Muntaner. L’acta fundacional i els estatuts de la 
Fundació estableixen que del patronat està format per un 50% de representants 
nomenats pel Departament de Cultura i 50 % restant per representants nomenats per la 
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana. Les persones nomenades per la 
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana són membres de la seva junta de 
govern i per tant els membres dels respectius òrgans de govern coincideixen en més 
d’un 30% segons els criteris que estableix l’article 312-9.3 del Codi Civil de Catalunya. 
 
Per altra banda també es produeix transferència econòmica, regulada mitjançant 
conveni des de l’any 2003, per part de la Fundació a la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana per un valor superior al 20% del total de despeses de 
l’exercici comptable anual de la Coordinadora.  
 
La  dotació es realitza d’acord amb les objectius fundacional de l’Institut de  donar 
suport i difondre projectes d’investigació i de difusió cultural dels centres d’estudi dels 
territoris de parla catalana i de fomentar el treball en xarxa entre els centres. 
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La dotació s’ha reflectit en les memòries anuals,  sense determinar la condició 
específica d’entitat vinculada. 
 
En l’exercici d’enguany s’adjunta en l’annex l’acta de l’Assemblea de la CCEPC 
celebrada el dia 12 de març de 2016 on hi ha el tancament comptable de la CCEP del 
2015 i també el pressupost per a l’any 2016. 
 
 
5. Immobilitzat material  
 
1. Anàlisi i justificació del moviment durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa 

en aquest epígraf i de les seves corresponents:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En l’epígraf “Altres immobilitzats Materials”, es registra un fons bibliogràfic, es tracta 
d’actius majoritàriament subvencionats i per tant només seran corregits amb 
contrapartida de la subvenció, tal i com es determina en la 21a norma de registre i 
valoració del Pla General Comptable. 
 
6. Inversions immobiliàries 
 
L’entitat no disposa d’inversions immobiliàries. 
 
 
 
 

Descripció 
IMMOBILITZAT MATERIAL  

 
Saldo inicial 

 
Altes 

 
Baixes 

 
Saldo final 

2140. Utillatge 124,42   124,42 
2130 Maquinària     
2160 Mobiliari 23.800,43   23.800,43 
2150 Altres Instal·lacions 4.189,00   4.189,00 
2170 Equips processos 
informació 27.843,80 1.648,12  29.491,92 
2190 Altres Immobilitz. 
Material 49.322,61 2.147,65  51.470,26 
     
2814 Amortit. Acum. Grup 
2814  -124,42 0 0 -124,42 
2813 Amortit. Acum. Grup 
2815   -3.023,95 -881,42  -3.905,37 
2816 Amort. Acum Mobiliari  -23.563,36 -237,07  -23.800,43 
2817 Amortit. Acum. -24.468,66 -3146,85  -27.615,51 
2819 Amortit. Acum. -1276.09   -2.472,02 
     
     
Total Immobilitzat brut 105.280,26 3.795,77  109.076,03 
Total Amortitz. Acumulada -52.417,58 -5.461,27  -57.917,75 
TOTAL IMMOBILITZAT 
NET 52.862,68 -1.665,50  51.158,28 
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7. Béns del patrimoni cultural 
 

L’entitat no gestiona béns de patrimoni cultural. 
 
 
8. Immobilitzat intangible  
 
Anàlisi del moviment durant l’exercici de cada partida del balanç inclosa en aquest 
epígraf i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions 
valoratives per deteriorament de valor acumulades: 

 
Descripció 
IMMOBILITZAT IMMATERIAL 

 
Saldo inicial 

 
Altes 

 
Baixes 

 
Saldo final 

     
2031 Propietat industrial i 

marques 427,86   427,86 
2150 Aplicacions informàtiques 14.104,54 845,79 -10344,83 - 4.605,50 

     
2812 Amort. Acum. Grup 212 -427,86   -427,86 

2815 Amortit. Acum. Grup 215 -14.104,54 - 500,79 + 10.344,83 -4.260,50 
     

Total Immobilitzat Immat. brut 14.532,40 845,79 -10.344,73 5.033,36 
Total Amortitz. Acumulada -14.532,40  +10.344,73 -4688,36 

TOTAL IMMOBILITZAT NET 0  0 345,00 
     
 
9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa s imilar 
 
 

9.1. Arrendaments financers:  
Import anual Renting de la Caixa equipament informàtic 424,37€ 
 

9.2. Arrendaments operatius: la fundació satisfà 9.827,97 € euros a l’any en concepte de 
cessió d’ús de la planta baixa de l’edifici “Mas de la Coixa”, propietat de l’Ajuntament  de 
Móra la Nova i que és la seu social de l’entitat. No es preveu cap canvi significatiu en els 
propers anys. 
 
10. Instruments financers: informació relacionada amb el balanç: 
 
Actiu A curt termini  
Préstecs i partides a 
cobrar 

Exercici tancat a 
31/12/2015 

Exercici tancat a 
31/12/2014 

Deutors 67.620,38 34.700,10 
Tresoreria 218.616,18 211.244,16 
Total 286.236,56 245.944,26 
Passiu  A curt termini 
Dèbits i partides a pagar Exercici tancat a 

31/12/2015 
Exercici tancat a 
31/12/2014 

Creditors 136.825,87 135.271,95 
Entitats de crèdit   
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Tota la informació correspon al curt termini 

No figuren altres categories d’instruments financers 

  

11.Existències 
No n’hi ha actius posseïts per ser venuts en el curs normal de l’activitat, totes les 
adquisicions que en el compte de pèrdues i guanys figuren en l’apartat 
d’aprovisionaments, són béns pel consum propi. 

 
12. Moneda estrangera 
Sense operativa. 
 
13.Fons propis 
Moviment durant l’exercici 

 

Descripció 
Fons propis 

 
Saldo inicial 
 
Obertura 

 
Disminucions 

 
Traspassos 

 
Saldo final 
 

     
Fons fundacional 36.704,77   36.704,77 
ROMANENT 

170.531,87  -114.941,94 55.589,93 
Altres Reserves  5.919,59   5.919,59 
Resultats d’exercicis 
anteriors - 86.427,02 

 
 86.427,02 0,00 

Excedent de l’exercici 
-28.514,92 -3.764,38 28.514,92 -3.764,38 

 98.214,29 -3.764,38 0,00 94.449,91 
 
14. Subvencions, donacions i llegats 
 
La Fundació ha estat receptora d’un fons bibliogràfic important que són publicacions que 
han esta valorades a preu de mercat i romanen en el patrimoni de l’entitat. Els actius 
estan finançats gratuïtament i la contrapartida s’ha registrat directament en el patrimoni 
net en l’apartat de “Subvencions, donacions i llegats rebuts”. El 2015 s’ha produït un 
increment d’aquest fons bibliogràfic per valor de 2.142,34 €. 
 
Durant l’exercici s’han recollit donacions ordinàries, vinculades directament a 
l’explotació, procedents d’organismes oficials per valor de  660.000 € i donacions 
procedents d’entitats privades, destinats directament a l’execució de projectes per valor 
de 60.000 € Les subvencions d’organismes oficials s’han aplicat a finançar despeses 
d’aquest exercici i els ajuts rebuts d’entitats privades finançaren en part despeses de 
l’exercici 2016. 
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 Ajut rebut  Aplicat 2015  Per aplicar 2016  

Donacions privades: 60.000 € 29.000 € 31.000 € 

 

 

 

La utilització dels recursos ha permès les següents línies d’ajuts a centres d’estudi:  

         Exercici 2015      Exercici 2014 
� Ajuts a publicacions        40.500,00 € 37.900,00 € 
� Ajuts a congressos i jornades       23.900,00 €        26.700,00 € 
� Ajuts a l’assistència Recercat            223,40€             728,15 €       
� Premi recercat           1.000,00 €          1.000,00 €        
� Ajuts Comissions Cíviques de patrimoni        4.000,00 €   4.000,00 €    
� Ajut a la Coordinadora de Centres              64.491,85 € 64.491,85 € 
� Ajut extraordinaris a projectes                  5.000,00 €        10.000,00 € 
� Beca Joan Veny           6.000,00 €                 0,00 € 
� Ajuts a projectes d’investigació                 52.850,00 €        48.000,00 € 
� Beca Terra d’Ateneus           3.000,00 €    3.000,00 €       

        
 

La resta de subvenció s’ha utilitzat pel sosteniment del institut i els serveis ordinaris que 
presta, inclòs el personal contractat. 

 

- Les donacions a l’explotació rebudes han estat les següents:  
 
 Exercic i 2015 Exercici 2014  
Ajuts entitats públiques  660.000,00 € 518.000,00€ 
GENERALITAT DE CATALUNYA - Aportació 
Ordinària  

600.000,00 € 505.000,00€ 

GENERALITAT DE CATALUNYA – Política 
Lingüística 

6.000,00 € 0,00 € 

DIPUTACIO DE GIRONA 6.000,00  € 3.000,00€ 
DIPUTACIO TARRAGONA 23.000,00 € 3.000,00€ 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 20.000,00 € 0,00 € 
AJUNTAMENT DE BARCELONA  2.000,00 € 7.000,00€ 
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS 

2.000,00 € 0,00 € 

AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA 1.000,00 € 0,00 € 
Ajuts entitats priv ades 60.000,00 € 83.442,21€ 
             OBRA SOCIAL LA CAIXA 50.000,00 € 73.442,21€ 

              FUNDACIO JOSEP IRLA 
3.000,00 € 3.000,00 € 

              FUNDACIÓ PRIVADA MÚTUA CATALANA  7.000,00 €         7.000,00 € 

                 
   
  

No s’han realitzat accions que hagin tingut com a conseqüència una revocació de 
donacions. 
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La fundació manifesta que compleix els requisits establerts per la llei a efectes d’acollir-
se als incentius fiscals de la llei 49/2002. 
 
 
15. Altres Tributs  
 
S’han liquidat  taxes administratives, agrupades al compte 631. 
 
Els saldos del balanç amb les administracions públiques són els següents: 
 
      Exercici 2015 Exercici 2014 
Administracions deutores per subv.                           (D)           46.666,74  (D) 
Hisenda pública per iva suportat       211,93   (D)                 379,03  (D) 
Hisenda pública creditora per i.r.p.f        17.480,53   (H)    11.643,03  (H) 
Hisenda pública per retencions            8,45   (H)             3,35  (D) 
Organismes de la Seguretat Social   7.794,69    (H)      5.871,02  (H) 
Hisenda Pública creditora per iva                  12,62    (H) 
 
 
 
 
16. Ingressos i Despeses 
 

1. Les despeses d’administració, definides segons l’article 34 de la Llei catalana de 
Fundacions han estat 3.428,35 € euros. Aquests imports estan comptabilitzats en la 
compte 62900001 (Reemborsament de despeses suportades patronat) 

 

2. Desglossament dels ajuts concedits 

RESULTAT COMPTABLE   (-)3.764,38 € 

 

 AUGMENTS  DISMINUCIONS 

IMPOST SOCIETATS    

DIFERÈNCIES PERMANENTS 784.143,07 € 780.378,69 €  

   * RESULTATS EXEMPTS 784.143,07 € 780.378,69 €  

   * ALTRES DIFERÈNCIES    

DIFERÈNCIES TEMPORALS    

   * ORIGEN A L’EXERCICI    

   * ORIGEN ALTRES EXERCICIS    

COMPENSACIÓ DE BENS    

BASE IMPOSABLE (RESULTAT 
FISCAL) 

  0,00 
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S’incorpora en l’annex documental final de la Memòria llistat d’activitat, projectes, import 
i beneficiaris dels ajuts. 

    
La utilització dels recursos ha permès les següents línies d’ajuts a centres d’estudi:  

         Exercici 2015       
� Ajuts a publicacions        40.500,00 €  
� Ajuts a congressos i jornades       23.900,00 €         
� Ajuts a l’assistència Recercat            223,40€                    
� Premi recercat           1.000,00 €           
� Ajuts Comissions Cíviques de patrimoni        4.000,00 €      
� Ajut a la Coordinadora de Centres              64.491,85 €  
� Ajut extraordinaris a projectes                  5.000,00 €         
� Beca Joan Veny           6.000,00 €                  
� Ajuts a projectes d’investigació                 52.850,00 €         

Beca Terra d’Ateneus           3.000,00 €            
                 
   

3. Desglossament de la partida de despeses de personal 

          Exercici 2015  Exercici 2014 

� Seguretat social a càrrec de l’empresa      71.913,46 €      56.343,56 € 
� Altres despeses socials          1.702,20 €           456,67 € 
� Sous i salaris        244.309,86 €    184.365,08 € 

 
 
 
4. Durant l’exercici s’han recollit subvencions per valor de 672.000 € que procedeixen 
de: la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament de l’activitat ordinària i per la 
convocatòria de la Beca Joan Veny; de la Diputació de Girona i de la Diputació de 
Tarragona per l’edició de Plecs d’Història Local, el Col·loqui d’Estudis Transpirinencs i 
l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l’Ebre; i l’Ajuntament de 
Barcelona pel projecte “Construint la història del Pla de Barcelona”; l’Ajuntament de 
Móra la Nova per col·laborar en l’edició de les actes de les jornades de la Secció 
Filològica de l’IEC; l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per a l’organització del 
Recercat; L’IDAPA per col·laborar en el Col·loqui d’estudis Transpirinencs i el CONCA 
per un estudi sobre les escoles de bandes de Música a Catalunya. 
 
La fundació ha ingressat 4.710,50 € euros per inscripcions en activitats destinades 
integrament al desenvolupament de l’activitat pròpia. 

També s’han aplicat ingressos 25.580,20 € per la renúncia d’entitats a ajuts que havien 
estat atorgats en anys anteriors per impossibilitat de compliment dels compromisos 
contrets en el moment de la seva acceptació o per reduccions aplicades en funció del 
compliment de les bases generals de la convocatòria. 

 

No hi ha transaccions efectuades amb moneda estrangera. 
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17. Provisions i contingències. 
 
No es donen contingències ni obligacions davant de tercers. 
 
 
18. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos  a finalitats estatutàries  

 

 
1) Capital fundacional inicial ................................................   36.704,77 € 

Valor dels fons propis a 31/12/2015 .................................      94.449,91 €  

 

Només es presenta el fons fundacional en forma de tresoreria. La tresoreria actual 
supera els fons fundacionals inicials. 

 

2) Ingressos totals bruts exercici 2015 ....................................  780.237,52 

Total rendes i ingressos nets destinada a l’activitat ...................     780.237,52 

Despesa destinada a l’activitat fundacional  ............................. 100 %   

 

La totalitat de la despesa ha estat destinada al compliment de la finalitat fundacional, 
sigui a través d’ajuts directes, de projectes o al manteniment de l’estructura.  

 

19. Informació sobre medi ambient 
 
Per la seva activitat l’entitat no té obligacions ambientals especials. 
 
 
20. Retribucions a llarg termini al personal 
 
 No existeixen compromisos per pensions 
 
 
21. Negocis conjunts 
 
 No existeixen negocis conjunts. 
 
22. Actius no corrents mantinguts per a la venda 
 
No figuren elements patrimonials de caràcter alienable  
 
 
23. Fets posteriors al tancament 
 
No hi ha fets esdevinguts amb posterioritat al tancament dels comptes anuals que 
afectin l’aplicació del principi d’entitat en funcionament. 
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24. Operacions amb parts vinculades 
 
S’incorpora en document annex l’acta de l’Assemblea de la Coordinadora de Centres 
d’Estudis celebrada el dia 12 de març de 2016 a Sant Just Desvern. 
 
 
25. Altra informació 
 
1) El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per 
categories i desglossat per sexes. 

El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici ha estat de 6 són 
personal fix, 3 són eventuals vinculats a un projecte de pràctiques no laborals i 4 
eventuals vinculats al projecte d’Inventari del Patrimoni Cultura Immaterial de les Terres 
de l’Ebre 

 
Nombre mitjà de persones ocupades: .2 homes/  7 dones 
 
1. DONA 2. DONA 3.DONA 4.DONA 5.DONA 6. HOME 
DIRECTORA- 
GERENT  

ADJUNTA A 
LA GERÈNCIA 

TÈCNIC 
SUPERIOR 

TÈCNIC 
SUPERIOR 

TÈCNIC 
SUPERIOR 

TÈCNIC 
SUPERIOR 

 
 

Pràctiques no laborals per a joves entre 18 i 25 anys vinculades al SOC 
1. DONA 2. DONA 3.home   
Administrativa Tècnic mig Tècnic mig  
De gener a 
març 

De gener a 
juliol 

De gener a 
juliol  

 
Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l’Ebre 

1. DONA 2. DONA 3. DONA 4.HOME 

Administrativa 
Direcció 
executiva Tècnic superior Tècnic superior 

De març a 
desembre 

De març a 
desembre 

De mitjan abril a 
desembre De mitjan abril a desembre 

 
 
 

2) Canvis dels components de l’òrgan de govern, sens perjudici de la tramitació prevista 
legalment per a la seva inscripció en el Registre corresponent. 

Durant l’exercici s’ha inscrit al protectorat sense incidències les següents modificacions 
en la composició del patronat: 
 

 

En la reunió de patronat celebrada el 26 de maig de es van adoptar per unanimitat 

els següents acords en relació al primer punt de l’ordre del dia: 

 

PRIMER: atesa la resolució de l’Honorable Ferran  Mascarell i Canalda,  Conseller 

de Cultura de dia 7 de maig de 2015 es constata: 
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La renovació en el càrrec dels Srs . Lluís Puig i Gordi, del Sr. Jaume de Puig i 

Oliver i de la Sra. Montserrat Nadal i Milà. També es constata la substitució del Sr. 

Josep M. Roig Rosich per la Sra. Núria Gil i Duran, no present. 

El Sr. Lluís Puig i Gordi, renovat en el seu càrrec de president del patronat, i la Sra. 

Montserrat Nadal i Milà, presents, accepten el càrrec i afirmen: 

a) Tenir capacitat d’obrar plena. 

b) No haver estat inhabilitats per exercir càrrecs públics o per administrar béns, ni 

tindre cap incompatibilitat per l’exercici del càrrec pel que se’ls nomena. 

c) No haver estat condemnats per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre 

socioeconòmic o per delictes de falsedat, tal i com estableix l’article 332-2.3 del 

llibre tercer del codi civil català. 

El Sr. Lluís Puig i Gordi, com a president del patronat  i a més a més, en nom i 

representació, com a mandatari verbal, del Sr. Jaume de Puig i Oliver i de la Sra. Núria 

Gil i Duran, els qual van notificar la seva absència, en virtut de les facultats 

representatives que assevera tenir conferides però que no acredita, raó per la qual es fa 

el següent advertiment: la validesa d’aquesta acta queda pendent de l’acreditació 

suficient de les representacions abans esmentades, mitjançant l’oportuna constatació 

documental o ratificació per part del Sr. Jaume de Puig i de la Sra. Núria Gil. 

La inscripció definitiva a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya es produeix el dia 24 de juliol de 

2015 amb la referència 18071/2015 (MPH) 

 

En la reunió de Patronat del 23 de setembre de 2015 es van adoptar per unanimitat els 

següents acords en relació al primer punt de l’ordre del dia: 

 

PRIMER: atesa la resolució de l’Honorable Ferran  Mascarell i Canalda,  Conseller 

de Cultura de dia 1 de setembre de 2015 es constata: 

El nomenament de la  Sra. Eva Vallespí Suñé, major d’edat, veïna Móra la Nova, C/ 

Mariana Pineda, 9 i amb NIF 38144658D, vocal en substitució de la Sra. Cristina 

Lasala Loran, major d’edat, veïna de Móra la Nova (Tarragona), C/ Sant Josep, 5 i 

amb NIF 39876290V i del Sr. Enric Cobo Barri, major d’edat, veí de Cerdanyola del 

Vallès, Avda. Primavera, 86 i amb NIF 46643817R en substitució del Sr. Ramon Ten 

Carné, major d’edat, veí de Sant Quirze del Vallès (Barcelona),  C/ Roures, 22 i amb 

NIF 39011044P, vocal, també present durant la reunió. 
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El Sr. Enric Cobo Barri i la Sra. Eva Vallespí Suñé, presents, accepten el càrrec i 

afirmen: 

d) Tenir capacitat d’obrar plena. 

e) No haver estat inhabilitats per exercir càrrecs públics o per administrar béns, ni 

tindre cap incompatibilitat per l’exercici del càrrec pel que se’ls nomena. 

f) No haver estat condemnats per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre 

socioeconòmic o per delictes de falsedat, tal i com estableix l’article 332-2.3 del 

llibre tercer del codi civil català. 

S’agraeix la dedicació a les persones que havien ocupat aquests càrrecs 

anteriorment. 

La inscripció definitiva a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya es produeix el dia 9 de 

novembre de 2015 amb la referència 25710/2015 (MPH) 

 

 

 

3) Aprovació del Codi Ètic i de Bon Govern 

En la reunió de patronat celebrada el dia 17 de desembre de 2015 es va aprovar el Codi 
Ètic i de Bon Govern de l’Institut Ramon Muntaner. 
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CODI ÈTIC I DE BON GOVERN 

 

 

1. Definició i motivació 

El Codi ètic i de bon govern de la fundació Institut Ramon Muntaner (IRMU) en defineix 

la identitat i els principis i valors; en conseqüència, recull l’esperit ètic que n’ha 

d’impregnar el funcionament intern, i també totes les actuacions que duu a terme. 

El Codi ètic mostra que la Fundació assumeix els seus compromisos i impregna l’actitud 

de tots els membres i col·laboradors en el desenvolupament de les seves atribucions. 

La Fundació considera necessari que el conjunt de les seves actuacions siguin 

realitzades amb responsabilitat social; davant d’aquesta necessitat, es dota del present 

document, que recull els criteris de funcionament i d’ordre pràctic indispensables perquè 

totes les decisions responguin als criteris ètics aquí recollits lliurement i democràtica 

pels membres. 

El Codi ètic és un document viu i, en conseqüència,està en una constant evolució i 

millora. Per aquest motiu, es revisa d’una manera periòdica per tal d’adequar-lo als 

canvis ètics i socials.  

 

2. Identitat de l’IRMU 

a) L’Institut Ramon Muntaner, constituït com a fundació el 3 de juliol de 2003, amb seu 

a Móra la Nova, té per objecte general contribuir a la cultura catalana sobre la base 

d’impulsar i potenciar les activitats dels centres i instituts d’estudis dels territoris de parla 

catalana i llur interrelació amb altres àmbits de la cultura i la recerca, amb el conjunt de 

la societat i, més concretament, amb el seu entorn més immediat. 

 

b) Per què ho fa? 

� La Fundació parteix del convenciment que la cultura eleva la consciència cívica i 

la qualitat d’opinió de les persones i dignifica la qualitat de vida. 

� Creu en el compromís personal i col·lectiu amb el territori proper. 

� Entén que la cultura va més enllà de les relacions entre producció i consum. 

� És conscient que cal estimular l’interès pels valors patrimonials locals o 

comarcals, perquè cal vindicar l’herència del patrimoni que és reflex de la vida i 

de les condicions de treball de les persones. 
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� Creu en les potencialitats de la interrelació, tant intrínsecament, és a dir, dels 

mateixos centres, com extrínsecament, dels centres amb altres entitats de 

recerca, amb l’objectiu de superar la idea de xarxa i poder parlar amb propietat 

de teixit. 

� Creu en la socialització de la cultura i del coneixement i aposta per promoure’ls i 

transmetre’ls. 

 

3. Valors de l’IRMU 

La Fundació té com a propis els valors que defineixen el conjunt del col·lectiu dels 

centres d’estudis, que es poden concretar en els següents: 

� Independència. La Fundació actua amb independència sota el paraigua de la 

legislació que li és aplicable, i sobre la base de les directrius de funcionament 

que ha establert.  

� Pluralitat ideològica. La Fundació actua en favor de la cultura catalana en un 

sentit ampli, i ho fa deixant de banda les diferents ideologies i sobre la base del 

respecte a totes elles. 

� Altruisme cultural. La Fundació considera absolutament necessària la dedicació 

altruista i gratuïta de moltes persones a la cultura i a la recerca locals, i, en 

conseqüència, la vol posar en valor.  

� Participació social. La Fundació considera un valor fonamental la participació de 

les persones i institucions per al desenvolupament de projectes a escala local i 

comarcal que requereixen la suma de moltes voluntats per a tirar endavant. 

� Compromís amb la cultura. Per a la Fundació, el compromís amb la cultura és un 

valor fonamental que estimula, explica i fa possible la dedicació de moltes 

persones als projectes que desenvolupen els centres d’estudis.  

� Capacitat de generar sinergies i col·laboracions. El valor de la col·laboració és 

bàsic per a poder desenvolupar amb solvència molts projectes; per aquest motiu, 

la Fundació considera necessari actuar seguint aquest criteri i ajudar a generar 

situacions que afavoreixin el treball col·laboratiu. 

� Sentiment de pertinença al territori. La participació en una entitat cultural genera 

un sentiment comunitari i de col·laboració que la Fundació considera que va en 
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benefici del territori i també del desenvolupament personal. Es tracta de generar 

un teixit fort i constructiu. 

 

4. Pautes d’actuació 

4.1. Criteris generals d’actuació 

a) Els criteris generals són els fonaments sobre els quals la Fundació actua i 

l’organització i les activitats descansen. Són l’estructura ideològica que guia la Fundació 

i els seus membres en la recerca del desenvolupament de l’objecte fundacional. 

b) El codi ètic recull els principis generals i estableix les pautes que asseguren que 

s’apliqui d’una manera efectiva. 

c) Els criteris generals d’actuació són els següents: 

� Compromís. La Fundació i els seus integrants actuen amb un compromís total 

respecte als objectius fundacionals i a les directrius d’acció que estableixen els 

Estatuts. 

� Eficiència. La Fundació duu a terme una acurada gestió dels projectes dirigida a 

obtenir el màxim rendiment possible amb els recursos de què disposa. 

� Professionalitat. La Fundació s’ha de dotar, en totes les seves àrees de treball, 

de professionals qualificats que cerquin l’excel·lència.  

� Rigor. La Fundació actua des del rigor aplicant els criteris de què es dota per a 

desenvolupar els projectes. 

� Responsabilitat. Tots els membres que integren la Fundació actuen amb 

responsabilitat respecte a la gestió dels projectes i de les qüestions 

econòmiques. 

� Transparència. La Fundació facilita tota la informació relacionada amb 

l’organització i la gestió de la institució d’una manera activa per mitjà del seu 

portal web, tal com estableixen la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei 21/2014, del 29 

de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les 

associacions declarades d’utilitat pública. 
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4.2. Criteris i orientacions pràctiques d’ordre int ern 

4.2.1. El Patronat 

a) El Patronat és l’òrgan de govern i administració de l’IRMU, el representa i el 

gestiona, i també assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució 

dels fins fundacionals. 

b) Qualitats del Patronat i dels seus membres:  

� Implicació personal i actitud de servei, i gratuïtat en benefici de la Fundació i dels 

objectius generals. 

� Compliment, amb rigor i eficàcia, de les funcions que tenen atribuïdes. 

c) Des d’un punt de vista pràctic: 

� Els membres del Patronat no perceben cap retribució econòmica pel càrrec que 

exerceixen, ni realitzen cap acció en benefici dels seus interessos personals, 

familiars o d’una altra entitat.  

� Els nomenaments i la composició del Patronat es regeixen per la normativa legal i 

segons el que estableixen els Estatuts de l’IRMU. 

� La composició del Patronat i les decisions que pren són públiques i accessibles 

per a tothom.  

� El Patronat compleix escrupolosament els objectius que s’han marcat els 

membres i participa activament en les reunions i en els actes de representació 

programats. 

� Els membres del Patronat actuen amb responsabilitat i rigor, i defensen sempre 

els interessos de la Fundació per sobre de qualsevol altre.   

� El Comitè de Direcció actua com a òrgan permanent d’administració, gestió, 

proposta i representació de la Fundació, amb les atribucions que recullen els 

Estatuts de l’IRMU. 

� En cas de conflicte d’interessos, el Patronat resol amb criteris d’equitat i justícia. 
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4.2.2. Els equips humans 

a) L’equip de la Fundació és format pel personal treballador, que és l’òrgan executiu de 

l’entitat i constitueix un capital humà preuat i un valor de la Fundació. 

b) Qualitats dels equips humans: 

� Responsabilitat i implicació personal. Totes les persones que formen part de la 

Fundació desenvolupen llurs tasques amb responsabilitat, a fi de garantir l’èxit de 

totes les feines encomanades. 

� Treball cooperatiu. Tots els membres de la Fundació treballen de manera 

cooperativa amb els altres companys i col·laboradors de la Fundació,  conscients 

que el treball en equip és un valor intrínsec de la nostra cultura. 

� Democràcia i participació. La Fundació ha d’establir mecanismes de participació i 

comunicació que impliquin els seus membres, amb l’objectiu de garantir la 

pràctica d’hàbits democràtics en el govern de l’entitat. 

� Treball digne. La Fundació vetlla per millorar, de dia en dia, les condicions de 

treball de tots els membres i col·laboradors. 

c) Des d’un punt de vista pràctic: 

� El Codi ètic i els objectius de la Fundació estan a l’abast de totes les persones i 

se n’ha de fer una difusió expressa a tot el personal treballador i als 

col·laboradors.  

� La gestió de les persones i l’organització de la feina són determinades pels 

objectius i les accions que duu a terme l’entitat, i es regeixen per criteris de 

qualitat establerts prèviament. 

� La Fundació ofereix als seus treballadors la formació necessària per a 

desenvolupar les tasques assignades amb solvència, en el marc d’una política 

d’avaluació i millora continuada.  

� Les ofertes de feina i la promoció dels llocs de treball són de concurrència pública 

i garanteixen la igualtat d’oportunitats dels aspirants, sens perjudici que estableixi 

polítiques de promoció i millora dels treballadors de la Fundació. 

� La Fundació vetlla especialment pel compliment de la normativa relativa a la 

incorporació, dins l’estructura organitzativa, de persones amb discapacitat. 
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� La Fundació estableix polítiques de gènere per garantir la igualtat de tracte entre 

dones i homes, i vetlla per la conciliació de la vida familiar i laboral dels 

treballadors i col·laboradors.  

 

4.2.3. Gestió patrimonial, econòmica i financera 

a) La gestió patrimonial i econòmica de la Fundació ha d’ésser compatible amb els 

seus objectius fundacionals, i s’ha d’ajustar a criteris d’economia social i solidària en la 

gestió dels recursos propis, en concordança amb els fins fundacionals. 

b) Qualitats de la gestió patrimonial, econòmica i financera: 

� Transparència de la informació econòmica. La Fundació fa publicitat, d’una 

manera activa, de la informació econòmica pròpia de la gestió dels recursos, amb 

vista a un coneixement social lliure i responsable. 

� Austeritat i ús responsable dels recursos. La Fundació fa un ús auster i 

responsable dels recursos obtinguts, a fi de rendibilitzar-los al màxim en les 

actuacions que duu a terme. 

� Sostenibilitat. La Fundació gestiona els recursos sobre la base del principi de 

prudència per a garantir la sostenibilitat de l’entitat, dels projectes i de 

l’autonomia econòmica propis.  

� Autonomia en la gestió dels recursos. La Fundació és sobirana respecte als 

recursos que gestiona en pro dels seus fins, i els patrons ho garanteixen 

pressupostàriament.  

� Concordança amb els fins fundacionals. Els recursos de la Fundació s’han de 

destinar directament o indirecta a l’objecte fundacional. 

c) Des d’un punt de vista pràctic: 

� Les activitats econòmiques de la Fundació han d’estar en consonància amb els 

objectius fundacionals. 

� La gestió econòmica dels recursos es realitza sempre sobre la base del benefici 

per al conjunt dels seus membres o de les persones i col·lectius als quals 

s’adreça. 

� Hi ha total transparència en el processos de captació de fons i també en la 

destinació final d’aquests recursos. 
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� La gestió de la despesa es realitza sobre la base del principi de prudència, i es 

preveuen mesures de control de la despesa. 

� Cal evitar la realització d’inversions financeres que responguin a un ús merament 

especulatiu dels recursos financers. No es poden plantejar operacions financeres 

en el mercat de futurs i opcions o en qualsevol altre de similar. 

� L’òrgan de govern de la Fundació actua amb completa transparència informativa 

respecte als moviments financers realitzats. 

 

4.3. Criteris i orientacions pràctiques d’ordre ext ern 

4.3.1. Col·lectius usuaris i beneficiaris 

a) Els beneficiaris de la Fundació són els col·lectius següents: 

� La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC). 

� Els centres i instituts d’estudis de parla catalana articulats per mitjà de la CCEPC. 

� Els centres i instituts d’estudis de parla catalana no federats. 

� Estudiosos vinculats a centres d’estudis. 

b) La relació amb aquests col·lectius es realitza seguint els criteris següents: 

• Suport específic. La Fundació actua promovent i donant suport als projectes 

concrets que cada centre o institut tingui interès a desenvolupar, sense més 

limitació que el rigor i l’enriquiment cultural d’aquests. 

• Igualtat d’oportunitats. Totes les entitats poden accedir d’una manera equitativa 

als diferents projectes i serveis que la Fundació ofereix, sense discriminació de 

cap classe. 

• Transparència. Partint de la base que la relació amb els beneficiaris és de 

confiança mútua, la Fundació promou serveis, ajuts i col·laboracions amb 

absoluta transparència.  

c) Aquests criteris es concreten de la manera següent: 

� La Fundació té habilitats els canals de comunicació permanent següents: atenció 

telefònica, correu electrònic, concertació de visites a la seu de l’entitat 

corresponent o a la mateixa seu de l’IRMU, amb l’objectiu d’arribar a tots els 

usuaris i poder donar resposta als requeriments plantejats.  
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� Les bases i els requisits per a l’accés als diferents tipus de suport tècnic i 

econòmic són de concurrència pública, i les persones interessades hi poden 

accedir i els poden consultar lliurement.  

 

4.3.2. Relació amb altres organitzacions culturals 

a) La fundació Institut Ramon Muntaner constitueix una institució reconeguda del món 

cultural català i del moviment de l’associacionisme del nostre país. Aquest fet fa 

necessari i imprescindible que es relacioni amb altres ens culturals. 

b) Aquestes relacions es basen en els criteris següents: 

� Cooperació. La Fundació entén que el món de la cultura necessita projectes 

comuns i de cooperació que permetin aprofitar més els recursos i que aquests 

arribin a més persones. 

� Diàleg i conciliació. Qualsevol acció de la Fundació va precedida de diàleg i 

consens amb el màxim d’actors possible que hi poden estar implicats. 

c) Com ho fa? 

• La Fundació promou el treball en xarxa amb altres organismes afins per tal 

d’establir acords i col·laboracions que permetin desenvolupar la quantitat més 

gran possible de projectes comuns. 

• La Fundació participa, amb una actitud proactiva, de les activitats i els fòrums de 

les plataformes i les xarxes culturals, amb el propòsit d’arribar al màxim nombre 

d’entitats possible. 

• La Fundació treballa en favor del reconeixement cultural i social dels seus 

principals beneficiaris, que són els centres i els instituts d’estudis locals i 

comarcals. 

 

4.3.3. Relació amb entitats públiques i privades 

La Fundació treballa conjuntament amb els ens públics, llurs òrgans i les entitats 

privades de l’àmbit cultural i social. 

La cooperació amb aquestes entitats es basa en els criteris següents: transparència, 

independència, promoció cultural, rigor i coneixement. 

Les actuacions de la Fundació es basen en els principis de transparència i coneixement. 
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L’origen dels fons que suporten la Fundació no pot condicionar, en cap cas, la 

independència d’aquest ens.  

La Fundació promou i fa possible que es trobin sinergies conduents a objectius comuns, 

per tal de tenir una repercussió i un impacte culturals i socials més grans. 

La Fundació planteja els acords i les col·laboracions amb altres institucions amb rigor en 

les propostes i aportant-hi coneixement.  

 

4.3.4. Relació amb proveïdors 

a) La fundació Institut Ramon Muntaner intenta, tant com és possible, establir relacions 

amb els proveïdors que treballen amb valors afins. 

b) En la relació amb els proveïdors es tenen en compte els principis deprofessionalitat, 

transparència i independència. 

 

c) Com ho fa? 

� Transparència. La Fundació selecciona amb criteris d’igualtat els proveïdors i 

revisa periòdicament les condicions establertes per a obtenir les condicions més 

favorables, sempre en concordança amb els objectius i valors establerts per 

aquest Codi ètic. En la selecció dels proveïdors es valora la qualitat, el preu, els 

serveis addicionals i els valors socials que aporten. 

� Professionalitat. Els proveïdors han d’oferir garanties de treball amb rigor i en 

condicions d’excel·lència per a donar una resposta òptima als serveis que han 

estat contractats i amb l’objectiu de garantir els fins de la Fundació. 

� Independència. Els òrgans de govern de la Fundació i les persones autoritzades 

a fer contractacions mantenen criteris de justícia i imparcialitat en els processos 

de contractació que els són encarregats. En el cas que algun membre del 

Patronat o un familiar seu —fins al segon grau de consanguinitat o afinitat— sigui 

contractat directament o indirecta per la Fundació, ho ha d’ésser amb criteris 

d’equitat, justícia i màximes transparència i responsabilitat, i l’acord ha d’ésser 

aprovat prèviament pel mateix Patronat, sens perjudici de la legislació vigent 

respecte al conflicte d’interessos. 
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LLISTATS D’AJUTS CONCEDITS AMB IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT O PERSONA 
PERCEPTORA 
 
Ajuts a projectes fóra de concurrència 
 
APFC01/15  Llibre Blanc del Baix Llobregat       5.000,00 € 

G-08890659 

 

AE01/2015 Comissió Cívica del Patrimoni Baix Llobregat          2.000 € 

Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat                                 

G-08890659 

 

AE02/2015 Comissió Cívica de Patrimoni Terres de l’Ebre         2.000 € 

Centre d’Estudis Seniencs                  

G-43318351                   

Beca de Recerca Històrica Terra d’Ateneus         3.000 € 

Jordi Albaladejo Blanco          
NIF 46686875A       
 
Premi Recercat                                         1.000,00 € 
 
Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre                                              

G-43094119 

 

Va Beca Joan Veny         6.000,00 € 

Esteve Valls Alecha  

NIF 47104336 
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RESOLUCIÓ DE LA XIII CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A L’O RGANITZACIÓ DE 

CONGRESSOS, JORNADES, CURSOS I ITINERARIS 

 

AC01/15                            

Curs.- V Curs Conèixer la Ribera d’Ebre . Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre. G-
43094119.  
Quantitat:    600   € 
 
 
AC02/15          

Jornades.- IV Jornades Pedagògiques a la Fundació R afael Masó.  Rafael Masó, 
Fundació Rafael Masó. G-17978339 
Quantitat:      400 € 

 
 
AC03/15          

Trobades.- VIII Trobada de Centres d'Estudis i estu diosos d'Eramprunyà . Centre 
d'Estudis de Gavà. G-64261977 
Quantitat:    700  € 
 
 
AC04/15          

Col·loqui.- XXII Col·loqui de Tardor. Pere Alsius-C ent Anys d'Història.  Centre 
d'Estudis Comarcals de Banyoles. G-17262023 
Quantitat:     600  € 
 
 
AC05/15          

Cursos.- Cursos monogràfics: El racó de la Història . Taller d'Història de Gràcia. G-
60573219. 
Quantitat:  600  € 
 
 
AC06/15          

Itineraris.- Pedres que parlen. Ruta literària pels  temples catalans. Espais Escrits. 
G-63890867. 
Quantitat:   0    €. Denegat al considerar que la s ol·licitud fa referència a un 
projecte i no a una activitat  
 
AC07/15          

Congrés.-  "La Història local, avui", any Clapés . Centre d'Estudis Ignasi Iglésias.  G-
58694852 
Quantitat:    1.000   € 
 
 
AC08/15          
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Jornada.- Jornada d'Onomàstica de la Ribera d'Ebre.   La Riuada.  
Quantitat:   700    € 
 
 
AC09/15         PE 

Jornada.- Jornada "Amb Veus de Dones".  Centre d'Estudis Històrics de Terrassa. G-
58426875. 
Quantitat:   800    € 
 
 
AC10/15          

Trobada.- Priorat en persona, 3a trobada d'escripto rs al Priorat . Centre Quim Soler. 
G-43878792.  
Quantitat:    700   € 
 
 
AC11/15          

Any dedicat a l'Institut Mental de Nou Barris.  Arxiu Històric de Roquetes -Nou Barris. 
G-58373283  
Quantitat:       0 € Denegat 
 
 
AC12/15          

Trobada.- Trobada d'Entitats d'Estudis del Vallès.  Centre d'Estudis Montmeló 
Quantitat:    700   € 
 
 
AC13/15         PE 

Itineraris.- El camí ramader del Lluçanès al Ripoll ès amb ramat i actuacions de 
millora, conservació i manteniment dels elements pa trimonials que el conformen . 
Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès.  
G-17247214 
Quantitat:     400  € 
 
 
AC14/15          

Jornada.- Gestió Cultural: Noves formes d'entendre i dinamitzar el territori . Centre 
d'Estudis del Bages.  
G-58945775 
Quantitat:    600   € 
 
 
 
AC15/15         PE 

Trobada.- VIII Trobada d'estudi per a la preservaci ó de la pedra seca als Països 
Catalans.  Associació Cultural del Matarranya.  G-44104925 
Quantitat:  1.000     € 
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AC16/15          

Jornada.- Passat, present i futur de l'escola rural  al Segrià i les Garrigues . Centre 
d'Estudis Comarcals del Segrià 
Quantitat:       700 € 
 
 
AC17/15          

Trobades.- 12es trobades culturals Pirinenques.  Societat Andorrana de Ciències. P-
251292-A 
Quantitat:   1.200  € 
 
 
AC18/15         PE 

Trobades.- VIII Trobada d'Entitats Locals i Comarca ls de Cultura i Patrimoni de la 
Selva. Centre d'Estudis Selvatans.  G-17288150 
Quantitat: 700  € 
 
 
AC19/15          

Cicle conf.- IX Cicle del Patronat 2014-2015. Catal unya 1901-1931, un país en 
transformació. Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca. G-17207234 
Quantitat:    700 €   
 
 
AC20/15          

Jornada.- V Jornada d'Estudis Històrics i Patrimoni als de la Vall d'Àger i l'Alta 
Noguera.  Fundació Arnau Mir de Tost. G-25685132 
Quantitat:  800   € 
 
AC21/15          

Itinerari.- II Ruta teatralitzada Lluís Doménech i Montaner per Canet de Mar 
Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner. G-66152349 
Quantitat:    700 € 
 
 
 
 
 
AC22/15         PE 

Trobada .- XV Trobada d'Embarcacions de vela llatin a, tradicionals i clàssiques de 
Palamós .  Museu de la Pesca  
Quantitat:    0   €. Denegat. Jornada tècnica de navegació. No susceptib le de rebre 
subvenció de l’IRMU 
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AC23/15          

Trobada.- Organització de la IX Trobada d'Entitats de Recerca Comarcal i Local 
del Maresme. Centre d'Estudis Canetencs.  G-63078521 
Quantitat:  700  € 
 
 
AC24/15          

Gaudint de la Conca!  Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà.  
G-43582709 
Quantitat:     0 € 
 
 
AC25/15         PE 

Curs.- I Curs de cant versat en llengua catalana i acompanyament musical 
Associació Cultural Grup Alacant. G-03983699 
Quantitat:   1.200    € 
 
 
AC26/15          

Jornada.- III Jornada de reconeixement i presentaci ó de treballs de recerca 
"Premis Joan Monjo a la recerca jove 2015".  Centre d'Estudis Vilassarencs. G-
64776115 
Quantitat:       €. Denegat. S’ha valorat la memòria de la convocatòria  anterior, que 
va ser objecte d’ajut i s’ha decidit no concedir un  ajut en la present convocatòria 
atès que bona part dels conceptes de les despeses n o son susceptibles de 
subvenció segons els criteris de la comissió avalua dora.  
 
 
AC27/15          

Jornades.- Centre d'Estudis Escalencs. VI Jornades del Centre d'Estudis 
Escalencs. Centre d'Estudis Escalencs. G-17300955 
Quantitat:       € Denegat. La comissió avaluadora ha considerat que l a sol·licitud 
presentada respon als criteris d’un cicle de confer ències (no susceptible d’ajut 
segons s’indica a les bases) i no d’unes jornades.  
 
AC28/15          

Jornada.- Jornada l'Església a Valls.  Institut d'Estudis Vallencs. G-43055284 
Quantitat:   800    € 
 
 
AC29/15         PE 

Jornades.- III Jornades d'identitat i història oral  "Me'n recordo. Els tresors de casa 
Aula d'Artesanies, Tradicions i Ecologia. G-55506216 
Quantitat:   700    € 
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AC30/15          

La transició a la Vall d'Albaida. Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida. G-96655899 
Quantitat:  1.000   € 
 
 
AC31/15          

Jornades.- XXV Jornades d'Estudis Penedesencs.  Institut d'Estudis Penedesencs. 
G-08885311. 
Quantitat:   700  € 
 
 
AC32/15          

Jornades.- El llibre antic. Memòria del passat . Centre de Lectura de Reus. G-
43014604 
Quantitat:   800 € 
 
 
AC33/15          

Seminari.-  Seminari permanent Turó de la Seu Vella de Lleida. Amics de la Seu 
Vella. Lleida.  
Quantitat:   600  € 
 
 
AC34/15         PE 

Jornades.- IV Jornades d'Estudis Gaspatxers. Retalls de cultur a popular. 
Associació d'Amics de Mainhardt 
Quantitat:   400    € 
 
AC35/15         PE 

Simposi.- Noves i velles formes de religiositat pop ular a ciutat.  Observatori 
Antropologia del concflicte urbà 
Quantitat:  400    €  
 
 
AC36/15          

Seminari.- XII Seminari Internacional de Cultura Es crita i Visual "Josepa Arnall 
Juan".  Institut d'Estudis Gironins  
Quantitat:   400    € 
 
 
AC37/15          

Trobada.- V Trobada d'Entitats d'Estudis del Baix L lobregat. G-08890659 
Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat 
Quantitat:  700    € 
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AC38/15         PE 

Jornada.- Cossos i memòries exhumades: El paper de l'Antropologia.  Institut 
Català d'Antropologia. G-08631145 
Quantitat:     700  € 
 
AC39/15         PE 

Jornada.- XI Jornades d’Història local i patrimoni cultural a Menorca. Centre 
d’Estudis locals d’Alaior 
  
Quantitat:  1.200    € 
 
 
TOTAL : 23.900 € 
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Subvencions a centres d’estudis locals i comarcals destinades a l’edició de 

publicacions periòdiques i d’obres de recerca en l’ àmbit humanístic 

 
X CONVOCATÒRIA 

 
Apub01/15           
Títol: L’arquitectura que ve. Una reflexió internac ional sobre el futur de la 
disciplina i  la professió. (Anuari núm. 26) 
Centre d’estudis sol·licitant:  Agrupació Borrianenca de Cultura. NIF G-12051157 
Proposta d’ajut:         500    €  
 
 
Apub02/15         FMC 
Títol: Aplec de Treballs Nº33  
Centre d’estudis sol·licitant:    Centre d’Estudis de la Conca de Barberà. 
NIF G-43308469 
Proposta d’ajut:        800     €  
 
 
Apub03/15          
Títol: Paratge, 28 
Centre d’estudis sol·licitant:  Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, 
Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària. NIF V-08867533 
Proposta d’ajut:     750        €  
 
 
Apub04/15         PE 
Títol: Dos segles de Ball de bastons a Sant Quintí de Mediona 
Centre d’estudis sol·licitant:  Grup d’Estudis Històrics i culturals de Sant 
Quintí de Mediona. NIF G-64084783 
Proposta d’ajut:      900       €  
 
Apub05/15         PE 
Títol: La música culta a les comarques gironines. D el gregorià a l’electroacústica 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles.  
NIF V-17262023 
Proposta d’ajut:     700        €  
 
 
Apub06/15          
Títol: Modilianum 52 
Centre d’estudis sol·licitant: Associació Cultural Modilianum. NIF G-59773879 
Proposta d’ajut:       500      €  
 
 
Apub07/15          
Títol: La segona república al Prat de Llobregat. Po lítica i societat (1931-1936) 
Centre d’estudis sol·licitant: Tot Història Associació Cultural.  
NIF G-65460313 
Proposta d’ajut:       700      €  
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Apub08/15         FMC 
Títol: Butlletí del Centre d'Estudis Alcoverencs 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis Alcoverencs.  
NIF V-43038660 
Proposta d’ajut:       600      €  
 
 
Apub09/15          
Títol: Finestrelles 9. Els carrers de Sant Andreu d e Palomar 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis Ignasi Iglésias.  
NIF G-58694852 
Proposta d’ajut:         700    €  
 
 
Apub10/15          
Títol: Mascançà. Revista d’estudis del Pla d’Urgell  
Centre d’estudis sol·licitant: Mascançà. Revista d’estudis del Pla d’Urgell. NIF G-
25676032 
Proposta d’ajut:    700      €  
 
 
Apub11/15          
Títol: Màrius Pons i Sumalla 
Centre d’estudis sol·licitant:  Fundació Roca i Galès.  
NIF G-08449258 
Proposta d’ajut:       500     €  
 
 
Apub12/15         FMC 
Títol: La cabana Grup de Premsa de la Fatarella 
Centre d’estudis sol·licitant: La Cabana. Grup de premsa local. La Fatarella 
NIF G-43665348 
Proposta d’ajut:      0 €  
 
 
Apub13/15          
Títol: TERME. Revista d’Història número 30 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis Històrics de Terrassa.  
NIF V-58426875 
Proposta d’ajut:      700       €  
 
 
Apub14/15          
Títol: Quaderns d’Estudi 29. Miscel·lània d’article s de temàtica Hospitalenca.  
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis de l’Hospitalet.  
NIF G-58022542 
Proposta d’ajut:   700       €  
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Apub15/15         FMC 
Títol: Raïls, 31 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis d’Ulldecona.  
NIF G-43360601 
Proposta d’ajut:      650       €  
 
 
Apub16/15         PE 
Títol: Actes de les Jornades d’Història Local i Pat rimoni Cultural de l’Illa de 
Menorca 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis Locals d’Alaior.  
NIF G-07768898 
Proposta d’ajut:     800        €  
 
 
Apub17/15          
Títol: Carlistes més enllà del Carlisme 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis d’Avià.  
NIF G62502505 
Proposta d’ajut:      600       €  
 
 
Apub18/15         PE 
Títol: ANNALS volum 46 (2015) 
Centre d’estudis sol·licitant: Institut d’Estudis Empordanesos 
NIF G17436064 
Proposta d’ajut:      900       €  
 
Apub19/15          
Títol: Shikar, NÚM. 2. Revista del Centre d’Estudis  Comarcals del Segrià 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis Comarcals del Segrià 
NIF G-25747932 
Proposta d’ajut:      700       €  
 
Apub20/15          
Títol: Dovella núm.116 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis del Bages 
Proposta d’ajut:     300        €  
 
 
Apub21/15          
Títol: Recull dels Premis Arnau de Palomar de poesi a i narrativa breu (1989-2014) 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar 
NIF G-43083690 
Proposta d’ajut:      500       €  
 
Apub22/15         PE 
Títol: Estudis del Baix Empordà 
Centre d’estudis sol·licitant: Institut d’Estudis del Baix Empordà.  
NIF G-17434713 
Proposta d’ajut:    800        €  
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Apub23/15          
Títol: Annals 2013-2014 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès 
NIF V-17247214 
Proposta d’ajut: 0 €   
 
Apub24/15          
Títol: Cabdells: Revista d’investigació de l’Associ ació Cultural Centelles i 
Riusech, NÚM. 13 
Centre d’estudis sol·licitant: Associació cultural Centelles i Riusech Oliva.  
NIF G-96521273 
Proposta d’ajut:       600      €  
 
 
Apub25/15         PE 
Títol: Anuari del Grup d’Estudis Cubellencs 2014 
Centre d’estudis sol·licitant: Grup d’Estudis Cubellencs Amics del Castell 
NIF G-6234805 
Proposta d’ajut:      550       €  
 
Apub26/15         
Títol: Obra arquitectònica raonada de Luís Domènech  i Montaner 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner.  
NIF G-66152349 
Proposta d’ajut:     800        €  
 
 
Apub27/15         FMC 
Títol: Miscel·lània del CERE, núm 25. Dedicada a Mi ravet  
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre.  
NIF G-43094119 
Proposta d’ajut:     850        €  
 
Apub28/15          
Títol: Els pergamins de Canet de Mar (segles XIII a  XVII) 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis Canetencs. NIF G-63078521 
Proposta d’ajut:     700        €  
 
 
Apub29/15          
Títol: Campsentelles, núm. 18  
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis Santfostecs “Amics de Cabanyes”  
NIF G-60742913 
Proposta d’ajut:    550         €  
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Apub30/15         PE 
Títol: Caramella 32 
Centre d’estudis sol·licitant: Solc, música i tradició al Lluçanès.  
NIF G-60952918 
Proposta d’ajut:      800      €  
 
 
Apub31/15         PE 
Títol: Revista Ripacurtia 7-9 (2009-2011) 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis Ribagorçans.  
NIF G-22256069 
Proposta d’ajut:    750         €  
 
 
Apub32/15         FMC 
Títol: Lo Violí - Revista cultural del Priorat, núm . 19 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis del Priorat.  
NIF G-43715648 
Proposta d’ajut:      300      €  
 
Apub33/15          
Títol: Revista del Vinalopó, núm.18 (2015) 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis del Vinalopó.  
NIF G-53540274 
Proposta d’ajut:      750      €  
 
Apub34/15          
Títol: Pels camins de la Selva. Estudi dels camins històrics de la plana selvatana 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis Selvatans.  
NIF V-17288150 
Proposta d’ajut:      750       €  
 
 
Apub35/15          
Títol: La Rella, NÚM. 28. Anuari de l’Institut d’Es tudis Comarcals del Baix Vinalopó 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó.  
NIF G-03722501 
Proposta d’ajut:       750      €  
 
 
Apub36/15          
Títol: Josep Maria Vives Castellet  
Centre d’estudis sol·licitant: Institut d’Estudis Vallencs. NIF G-43055284 
Proposta d’ajut:      650       €  
 
 
Apub37/15         PE 
Títol: Retalls de Cultura popular. Els carrers d’Al calà de Xivert 
Centre d’estudis sol·licitant: Associació amics del Mainhardt. NIF G-12213864 
Proposta d’ajut:  700           €  



 - 49 -

 
 
Apub38/15          
Títol: els llocs de memòria dels Catalans del Nord i del Sud 
Centre d’estudis sol·licitant: Associació Mirmanda. NIF G-55057665 
Proposta d’ajut:    700         €  
 
 
Apub39/15          
Títol: Senyals de Fauna del paratge natural de Pobl e i la Conca de Barberà 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Història natural de la Conca de Barberà 
NIF V-43582709 
Proposta d’ajut:     800        €  
 
 
Apub40/15          
Títol: Revista Ponències, 19 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis Granollers. NIF G-58088295 
Proposta d’ajut:      750       €  
 
 
Apub41/15         PE 
Títol: La família, la casa, l’obrador i la terra en  la crisi i en la guerra dels segadors 
(1592-1652). El cas de Vallfogona de Riucorb  
Centre d’estudis sol·licitant: Associació Cultural Baixa Segarra.  
NIF G-43360189 
Proposta d’ajut:     700        €  
 
 
Apub42/15         FMC 
Títol: Lo Rafal 124 
Centre d’estudis sol·licitant: Associació Cultural Lo Rafal . NIF G-43241934 
Proposta d’ajut:     200        €  
 
 
Apub43/15         FMC 
Títol: El llibre Antic: Memòria del Passat 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre de lectura de Reus. NIF G-43014604 
Proposta d’ajut:    650        €  
 
 
Apub44/15         FMC 
Títol: Canya i Gram 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis del Masroig . NIF G-55600670 
Proposta d’ajut:     500        €  
 
Apub45/15          
Títol: 1702 – 1714. La Guerra de Successió a les Te rres de Lleida 
Centre d’estudis sol·licitant: Grup de Recerques de les Terres de Ponent.  
NIF G-25486507 
Proposta d’ajut:      800       €  
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Apub46/15          
Títol: FONTS núm.61 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis Argentonins. 
NIF G-62141486 
Proposta d’ajut:       300      €  
 
 
Apub47/15          
Títol: XXXI Sessió d’Estudis Mataronins 
Centre d’estudis sol·licitant: Museu d’Arxiu de Santa Maria de Mataró.  
NIF G59795922 
Proposta d’ajut:    650         €  
 
 
Apub48/15          
Títol: Anuari l’ORDIT nº7 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre de Recerques i Estudis Mogoda (CREM). NIF 
G-63696041 
Proposta d’ajut:      650       €  
 
Apub49/15          
Títol: La lluita per la terra. Solidaritats pageses  i conflictivitat rural a la regió de 
Girona. 1931-1936 
Centre d’estudis sol·licitant: Associació d’Història Rural . NIF G-17594698 
Proposta d’ajut:       800      €  
 
Apub50/15          
Títol: Nova manufactura i impuls emprenedor. Els fa bricants de teixits de cotó en 
cru a Sabadell, 1789-1830 
Centre d’estudis sol·licitant: Fundació Bosch i Cardellach  
 NIF G-58257031 
Proposta d’ajut:      600       €  
 
Apub51/15          
Títol: Esglésies romàniques de l’alt Àneu 
Centre d’estudis sol·licitant: Consell Cultural de les Valls d’Àneu .  
NIF G-25060633 
Proposta d’ajut:    600         €  
 
 
Apub52/15          
Títol: 100 personatges de l’entorn d’Arnau Mir de T ost 
Centre d’estudis sol·licitant:  Fundació Privada d’Arnau Mir de Tost.  
NIF G-25685132 
Proposta d’ajut:   700          €  
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Apub53/15         PE 
Títol: Inventari Gastronòmic de Les Garrigues 
Centre d’estudis sol·licitant: Associació Observatori sociodemogràfic de les Terres de 
Lleida. NIF G-25753658 
Proposta d’ajut:    300         €  
 
 
Apub54/15          
Títol: Revista EIVISSA número 57 
Centre d’estudis sol·licitant: Institut d’Estudis Eivissencs.  NIF G-07081615 
Proposta d’ajut:     500        €  
 
 
Apub55/15         PE 
Títol: Espai, capital i cultura a Premià de Mar. El  cas de la mesquita 
Centre d’estudis sol·licitant: Institut Català d’Antropologia.  
NIF G-08631145 
Proposta d’ajut:     500        €  
 
 
Apub56/15         FMC 
Títol: La Resclosa - 19 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis del Gaià.  
NIF G-43463942 
Proposta d’ajut:       500      €  
 
 

Apub57/15          
Títol: ANNALS, número 26  
Centre d’estudis sol·licitant: Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca 
NIF G-17207234 
Proposta d’ajut:    850         €  
 
 
Apub58/15         PE 
Títol: Patrimoni i Turisme al Pirineu. 11es Trobade s culturals Pirinenques 
Centre d’estudis sol·licitant: Societat andorrana de ciències NIF P-251292-A 
Proposta d’ajut:     800        €  
 
Apub59/15          
Títol: La setmana tràgica al Baix Llobregat: modern itat i conservadorisme al 
primer terç del segle XX 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis comarcals del Baix Llobregat  
NIF G-08890659 
Proposta d’ajut:     800        €  
 
 
Apub60/15          
Títol: La historiografia medieval davant la crisi 
Centre d’estudis sol·licitant: Institut d’Estudis Gironins   
Proposta d’ajut:       750      €  
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Apub61/15         PE 
Títol: Noms de lloc del Terme de Vilafranca del Pen edès 
Centre d’estudis sol·licitant: Institut d’Estudis Penedesencs  
NIF G-08885311 
Proposta d’ajut:     900       €  
 
 
Apub62/15          
Títol: Una capella per al Mas Miró 
Centre d’estudis sol·licitant: Associació Ganzell.  
NIF G-55601835 
Proposta d’ajut:     300        €  
 
  
 
Apub63/15        
Títol: Singladures , 33 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis Vilassarencs.  NIF G-64776115 
Proposta d’ajut:   650          €  
 
 
Apub64/15        
Títol: Recull de treballs, 15 
Centre d’estudis sol·licitant: Centre d’Estudis Sinibald de Mas. NIF V 43321272 
Proposta d’ajut:    750       €  
 
 
TOTAL- 40.500€ 
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X Convocatòria d’ajuts a projectes 
 
 
 

AP01/15 

Dissabtes literaris, 10º convocatòria 
Agrupació Borrianenca de 
Cultura g-12051157 

Quantitat:     NO ADMÈS. Es tracta d’una activitat    € 
 
 
AP02/15          PE 

Atles toponímic de la Noguera 
Observatori Sociodemogràfic de 
les Terres de Lleida   

Quantitat:      No admès. No arriba al mínim  puntu able € 
 
AP03/15          PE 
Treball de Recerca sobre el Ciri de 
Manlleu  

Museu del Ter- Aj. De 
Manlleu P0811100G 

Quantitat:    2500     € 
 
 
AP04/15 
(II FASE) Les fotografies d'una vida _ 
Joan Vinyoli 

Centre d'Estudis 
Selvatans 

V-
17288150 

Quantitat:     2350    € 
 
 
AP05/15 

(I FASE) Paco Xammar: 50 anys a la 
perifèria de Tarragona  

Cercle d'Estudis 
Històrics i Socials 
"Guillem Oliver" G43233287 

Quantitat:      2300   € 
 
 
AP06/15          PE 
Projecte de difusió del patrimoni en pedra 
seca a la comarca del Bages: cas pràctic 
aplicat al terme de Manresa 

Centre d'Estudis del 
Bages 

G-
58945775 

Quantitat:    2350     € 
 
 
AP07/15          PE 
(I fase) Desplegament inicial de l'Inventari del 
Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès 

Institut d'Estudis 
Penedencs  

G-
08885311 

Quantitat:     3500    € 
 
 
 
AP08/15 
Estudi de la contribució dels boscos 
terapèutics en la millora de la salut i benestar 

Institut 
d'Assistència Q6750003C 
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de persones amb fibromiàlgia reumàtica Sanitària 
Quantitat: No admès. No respon al perfil d’un Centr e d’Estudis d’àmbit local i 
comarcal. La línia de recerca sol·licitada no s’inc lou dins el llistat susceptible de 
rebre ajut (punt 2 de les bases)  € 
 
 
AP09/15 
(I FASE) Estudi documental sobre les 
parròquies de Santa Creu de Rodes i Sant 
Esteve de Mata. S. XIV i XV 

Fundació privada 
Albert Tomàs i 
Bassols 

G-
17834261 

Quantitat:      1700   € 
 
 
AP10/15          PE 

Patrimoni immaterial i paisatge cultural 
agrícola al Priorat 

Prioritat, paisatge 
cultural i patrimoni 
mundial 

G-
43948629 

Quantitat:   3500      € 
 
 
AP11/15          PE 
Els usos tradicionals de les plantes de 
l'Alt Camp 

Institut d'Estudis 
Vallencs 

G-
43055284 

Quantitat:     2200    € 
 
 
AP12/15 
(II FASE)La premsa històrica a la ciutat 
de Reus  

Centre de Lectura de 
Reus 

G-
43014604 

Quantitat:    2250     € 
 
 
AP13/15          PE 
(I FASE) El futur pot ser millor si no 
perdem el passat. Inventari dels 
coneixements i les pràctiques agrícoles a 
les Terres de l'Ebre. 

Museu de les Terres de 
L'Ebre 

P-
9301403C 

Quantitat:  3250       € 
 
 
AP14/15 
150 aniversari de Miquel Granell i 
Forcadell 

Institut d'Estudis 
Comarcals del Montsià 

G-
43249382 

Quantitat:     1650    € 
 
 
AP15/15 
Seguiment i conservació de ratpenats 
forestals al PNIN de Poblet 

  
 V-43582709 

Quantitat:   1500      € 
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AP16/15 

Pedres que parlen. Ruta literària pels 
temples catalans 

Espais Escrits. Xarxa 
del patrimoni literari 
català G-63890867 

 
Quantitat:  2000       € 
 
 
AP17/15          PE 
CA l'Escolà, un conjunt industrial 
desconegut entre Manlleu i Voltregà 

Centre d'Estudis del 
Voltreganès G-64034168 

Quantitat:    1900     € 
 
 
AP18/15          PE 

Antroponimia de la Vall d'Àger 
Fundació Privada 
Arnau Mir de Tost G-25685132  

Quantitat:     2150    € 
 
 
AP19/15          PE? 
Investigació i difusió de la cultura popular 
i la seva implicació amb les TIC 

Gràcia Multimèdia 
Associació 

G-
64791668 

Quantitat:  No admès. No respon al perfil d’un cent re d’estudis local i comarcal       
€ 
 
 
AP20/15       

(I FASE) Història del moviment veïnal a 
Terrassa sota el franquisme 

Centre d'Estudis 
Històrics de 
Terrassa  

v-
58426875 

Quantitat:    1550     € 
 

 
AP21/15          PE 

"Se'n parlave i n'hi havie" 
Consorci Ecomuseu de les Valls 
d'Àneu 

P-
75580011 

Quantitat:  2050      € 
 
 
AP22/15          PE 
Explorant el llegat dels cantadors gitanos 
catalans 

Institut Català 
d'Antropologia 

G-
08631145 

Quantitat:      2250   € 
 
 
AP23/15          PE 
Cançò popular i industrialització a 
Menorca 

Institut Menorquí 
d'Estudis S-570002H 
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Quantitat:    2500     € 
 
 
 
AP24/15 

Estudi de l'epistolari de Joan Arús 
Fundació Bosch i 
Cardellach G-58257031 

Quantitat:   2200      € 
 
 
AP25/15          PE 
(II Fase) El Museu parla: Inventari i recull de 
memòria oral de les col·leccions del "Museu 
etnològic de Nonasp" 

Associació 
Amics de 
Nonasp G-50714039 

Quantitat:   2500      € 
 
 
AP26/15          PE 
(I FASE) Recerca per donar a conèixer la 
importància de la indústria llanera de la 
Tortosa del s.XIV, la vida dels pastors i 
ramats de l'època, els camins de 
transhumància, i la ruta seguida pels 
darrers Bons Homes a fi de documentar la 
Ruta dels últims càtars del Sud dintre del 
Projecte Turístic de la Ruta dels 3 reis. 

Graëllsia. Grup 
d'estudis i 
comunicació 
ambiental G-43763325 

Quantitat:     1650    € 
 
 
AP27/15          PE 

REREBOSC 
L'Arada. Creativitat 
social SCCL F25628579 

Quantitat:    No admès. No es considera un centre d ’estudis d’àmbit local i 
comarcal     € 
 
 
AP28/15 

Adequació i catalogació de l'herbari 
personal d'Agustí Flores (1875-1959) 

Ateneu Científic, 
Literari i Artístic de 
Maó 

G-
070050800 

Quantitat:     No admès. No es considera objecte de  subvenció la restauració del 
fons de la col·lecció    € 
 
 
AP29/15 
Recerca i comissariat de l'exposició 
itinerant Masó: interiors (1911-1916) Fundació Rafael Masó  

G-
17978339 

Quantitat:     1650    € 
 
 
AP30/15 
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(II Fase) Obra raonada de Lluís 
Domènech i Montaner. Treballs no 
executats de l'aquitecte 

Centre d'Estudis 
Lluís Domènech i 
Montaner G-66152349 

Quantitat:   1400      € 
 
 
TOTAL: 52. 850 € 
 

 
 
 
 
Ajuts a desplaçaments vinculats al Recercat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AR01/15 Grup d’Estudis d’Esplugues  G-60904737 23.40 € 
AR02/15 Patronat d’E. Històrics d’Olot i 

Comarca   
G-17207234 50.00 € 

AR03/15 Centre d’Estudis Ribera d’Ebre  G-43094119 50.00 € 
AR04/15 Ateneu Popular de Calonge  G-17324567 50.00 € 
AR05/15 C. d’Estudis Tossencs  V-17313933 50.00 € 
TOTAL   223.40 € 
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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL 2016  

 
 
 

ACTA DE LA XXIV ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
Can Ginestar. Sant Just Desvern. 12 de març de 2016 

Assistents 
 
Assisteixen representants dels següents 38 centres d’estudis adherits: 

 
Agrupació Cultural Vila-seca                       Amics del Museu de Pallejà 
C.de Recerques Pla d’Urgell “Mascançà”    Centre de Lectura de Reus 
Centre d’Estudis d’Altafulla                         Centre d’Estudis del Bages 
Centre d’Estudis Cadaquesencs                    Centre d’Estudis Com. del Baix Llobregat 
Centre d’Estudis Com. del Segrià                 Centre d’Estudis Com. d’Igualada 
Centre d’Estudis del Gaià                             Centre d’Estudis Ignasi Iglésias 
Centre d’Estudis de L’Hospitalet                 Centre d’Estudis Molletans 
Centre d’Estudis Planers                               Centre d’Estudis del Priorat 
Centre d’Estudis Ribagorçans                      Centre d’Estudis Santjustencs 
Centre d’Estudis Selvatans                           Centre d’Estudis Sinibald de Mas 
Centre d’Estudis Seniencs                            Centre d’Estudis de Subirats 
Centre d’Estudis Tossencs                            Centre Miró de Mont-roig 
Esbart Català de Dansaires                           Fundació Bosch i Cardellach 
Grup d’Estudis d’Esplugues                         Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat 
Grup de Recerca Folklòrica d’Osona           Institut d’Estudis Com. de l’Alt Urgell 
Institut d’Estudis Baleàrics                           Institut d’Estudis Com. de la Marina Alta 
Institut d’Estudis Penedesencs                      Institut Menorquí d’Estudis 
Patronat d’Estudis Osonencs                        Societat Andorrana de Ciències 
Taller d’Història de Gràcia                           Tot Història 

 

 
Obre el programa dels actes de l’Assemblea l’acte de benvinguda amb les intervencions de 
Josep  Perpinyà,  batlle  de  Sant  Just  Desvern,  de  Maria  Quintana,  presidenta  del  Centre 
d’Estudis Santjustencs i de Josep Santesmases, president de la CCEPC. 

 

 
Ordre del dia 

1.- Aprovació, si s’escau de l’acta de l’Assemblea anterior  
2.- Memòria d’activitats 2015 / programa d’activitats 2016 
3.- Informacions de l’Institut Ramon Muntaner 
4.- Memòria econòmica 2015 / Pressupost 2016 
5.- Altes i baixes de centres d’estudis adherits. 
6.- Precs i preguntes 

Acords
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1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ANTERIOR  

S’aprova l’acta de l’Assemblea anterior amb les següents dues esmenes: 
Incorporar el Centre d’Estudis Comarcals del Segrià com a entitat assistent. 
Les Trobades Culturals Pirinenques del 2014 corresponien a la dotzena edició 

 
Josep Santesmases, president de la CCEPC, informa sobre els següents temes: 

2.- MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2015  
PROGRAMA D’ACTIVITATS 2016  

 
 
2.1.- FUNCIONAMENT INTERN I RELACIÓ AMB ELS CENTRES  

Desenvolupat el 2015 
Reunions itinerants de la Junta de Govern. Reunions celebrades l’any 2015: 7 de febrer a 
Gràcia (Barcelona) acollits pel Taller d’Història de Gràcia; 15 d’abril a Mollerussa acollits pel 
Centre de Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà”; 27 de juny a Terrassa acollits pel Centre 
d’Estudis Històrics de Terrassa; 27 d’octubre a Barcelona a la seu de la CCEPC i 12 de 
desembre a Torredembarra acollits pel Centre d’Estudis Sinibald de Mas. 

Dedicació del president de la CCEPC 
Hem continuat amb la retribució de la dedicació del president, en concepte de representació, 
segons el que es va acordar a l’Assemblea de Figueres de 2006 i ratificat a cada Assemblea 
posterior. 
Durant l’any 2015 el president assistit a molts diversos actes: reunions, presentacions, cursos i 
jornades, inauguracions, trobades i assistència a actes molt diferents, responent a activitats 
pròpies de la CCEPC i l’IRMU, dels centres d’estudis, d’entitats amb les que es mantenen 
contactes i col· laboracions, o a actes institucionals o acadèmics als quals hem estat invitats. 
S’ha anat a 35 poblacions distintes una o més vegades. S’ha anat 52 vegades a Barcelona i 62 
vegades a altres poblacions. S’ha procurat, en el possible i sobretot a Barcelona, poder 
concentrar activitats diverses en un sol dia. 
Assegurancesc per a la Coordinadora 
Hem contractat amb Arç cooperativa dues assegurances: 
* Accidents personals. Pensant en el gran nombre de viatges, la majoria d’ells amb transport 
privat dels membres de Junta i del coordinador. 
* Responsabilitat de directius i administradors. Per als membres de junta, representants legals i 
administradors. Cobreix reclamacions per actes de gestió negligent o incorrecta comesos en 
compliment de les seves funcions. 
Trobades de centres d’estudis 
La CCEPC ha organitzat, donat suport, difusió o participat a les següents trobades de centres 
d’estudis: 
* IX Trobada d’entitats de recerca local i comarcal del Maresme. 11 d’abril a Canet de Mar. 
Temàtica: “Torres de guaita, defenses i fortificacions. Ampliada a la comarca de la Selva. 
* XX Trobada de centres d’estudis locals i comarcals de les terres de Girona. 18 d'abril al 
Monestir de Sant Daniel, de Girona. 
* XI Trobada de centres d’estudis i de recerca del Penedès. Celebrada a Vilafranca del Penedès 
el 17 d’abril. 
* VIII Trobada de centres d’estudis de les comarques de Lleida. Solsona, 20 de juny, acollits 
pel Centre d’Estudis Lacetans. Conferència sobre consells adreçats a la qualitat de les 
publicacions.
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 Visitants diferents Nombre visites 
Total 2011 7.118 16.913 
Total 2012 5.409 15.577 
Total 2013 6.723 18.992 
Total 2014 9.056 17.174 
Total 2015 10.482 21.581 

 
 

* II Trobada d’entitats d’estudis del Vallès. Montmeló, 28 de febrer, acollits pel Centre 
d'Estudis de Montmeló i el Museu de Montmeló. Temàtica de la trobada: "El pas de la societat 
agrària a la societat industrial del Vallès". 
* CCEE ciutat de Barcelona. 22 de gener dins “Som cultura popular”. Can Fabra. Sant Andreu 
de Palomar. 
*IV Trobada de Centres d'Estudis del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i el Priorat. 17 
d’octubre. Montblanc. 
*XII Trobada  d’Entitats  i  Associacions Culturals  de  l’Antiga  Diòcesi  de  Tortosa.  28  de 
novembre. Alcanar. 
* 5a Trobada d’entitats d’estudi del Baix Llobregat. 21 de novembre. Cervelló. 
* VIII Trobada de Centres d'Estudis i Estudiosos d'Eramprunya. 14 de novembre. Begues. 
* VII Trobada d'Entitats Locals de Cultura i Patrimoni de la Selva. Les arrels del turisme 
(1850-1936): Termalisme, banys de mar i estiueg. Caldes de Malavella, 4 de juliol de 2015 
*  V  Trobades  Culturals  Pirinenques.  Natura  i  cultura  al  Pirineu.  Prada  de  Conflent,  24 
d'octubre de 2015 
Assistència a actes dels centres 
Atenent les demandes dels centres, hem assistit a la celebració de diversos actes. 

Participació en el projecte Transpart-Ent i web 
Francesc Viso, coordinador de la CCEPC informa sobre: 
PROJECTE TRANSPART-ENT 
Des del mes de juliol la CCEPC ha participat al projecte Transpar-Ent.   Es tracta d’una 
iniciativa del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i amb el suport 
de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és proporcionar a les entitats criteris i eines per a fer 
una informació i comunicació transparent i de qualitat. Va més enllà de l’aplicació de la llei de 
transparència, més aviat és l’assoliment d’un nivells òptims de bones pràctiques i de 
comunicació. 
La CCEPC és una de les 11 entitats seleccionades d’entre diferents àmbits de l’associacionisme 
de  Barcelona amb  l’objectiu de  seguir un procés acompanyat d’aplicació dels  criteris  de 
transparència. 
Sense modificar l’estructura de la nostra pàgina web (www.ccepc.org) hem anat incorporant 
molta informació, sobretot aquella relacionada amb al funcionament i gestió de l’entitat: març 
legal, estatuts i altres textos que regulen el seu funcionament, informació sobre els òrgans de 
govern i els seus membres, funcions de l’equip de Junta i del personal laboral, relació i 
participació a altres institucions, informació econòmica amb el tancament econòmic anual i 
claredat sobre els ajuts rebuts, notícies actualitzades. Si hi feu una ullada podreu apreciar-hi les 
novetats. 
El projecte Transpar-Ent preveu que el 2016 es presenti una plataforma d’assessorament sobre 
transparència i les entitats que hem participat al projecte hi figurarem com a exemples. 
US DEL WEB 
Al llarg del 2015 s’ha registrat una mitjana mensual de 873,5 visitants diferents o únics. La 
mitjana mensual de visites ha estat de 1.798,4. Pel que fa a les pàgines visitades, hi ha molta 
variació entre un mínim de 2.936 a l’abril i les 9.112 de novembre. 
Evolució del nombre de visitants entre 2011 i 2015
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Actualment Google té indexats uns 850 enllaços al web de la Coordinadora. 
La classificació en Google (Page Rank) es manté en 4 punts sobre 10 (com a referència diguem 
que el web de la Generalitat de Catalunya té 8 punts; Vilaweb, 6 punts, i l’Ara.cat, 5). 

 
Proposta per el 2016 
Josep Santesmases, president de la CCEPC, informa: 

Celebració de reunions itinerants de la Junta de Govern. 
Continuar amb aquesta fórmula que permet conèixer la realitat de cada centre d’estudis i per 
part de la Junta, donar a conèixer el funcionament intern de la Coordinadora al centre que ens 
acull. 
Dedicació del president de la CCEPC 
Continuar amb aquesta compensació. 

Augment de la quota anual 
Josep M. Contel, vocal de la Junta de govern, explica que des de la perspectiva d’una millora i 
augment dels serveis que ofereix la CCEPC als centres associats, es sotmet a l’aprovacio de 
l’Assemblea un augment de 35€ sobre la quota anual.Aquest augment s’aplicaria a tots els 
centres per igual, a banda de la quota que ja paguin. 
L’última variacio de les quotes es va produir l’any 2001 amb la transformació de pessetes a 
euros, sense cap augment. Des de llavors hem anat ampliat els serveis (servei d’assessorament, 
edicio i distribucio de Plecs d’història local, suport a les trobades, etc) sense haver de variar 
les quotes. 
Es vota aquest tema a mà alçada i s’aprova per aclamació, sense cap vot en contra. 
Josep Santesmases informa sobre els següents temes: 
Campanya adreçada als centres d’estudis no adherits 
Aquest 2016 es farà una campanya adreçada a la captacio de nous centres adherits. Estimem 
que al nostre àmbit territorial d’actuacio hi ha un nombre mes alt de centres no adherits que el 
conjunt de  centres  federats.  La  campanya s’adreçarà de  forma particular a  cada  entitat  i 
s’aprofitaran les trobades territorials. 
Trobades de centres d’estudis 
Continuar amb la participació a les trobades. 

Assistència a actes dels centres 
Assistència a actes organitzats pels centres d’estudis, quan aquests ens ho demanin. 

Web 
Manteniment, actualització i difusió permanent de la pàgina web. 

 
 

2.2.- RELACIONS INSTITUCIONALS  
 
 

DESENVOLUPAT EL 2015 

Institució  Relació  Negociació Acord 

Institut d’Estudis Catalans Conveni CCEPC Ús local i serveis 

Diputació de Barcelona Conveni CCEPC Ajut activitats i Plecs 

Diputació de Girona Conveni CCEPC Ajut activitats 

Diputació de Lleida Ajut CCEPC Ajut activitats i Plecs 

Diputació de Tarragona Ajut CCEPC Ajut activitats 

Memorial Democràtic. Gencat Membres del Consell CCEPC Representant nomenat per la 
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 participatiu  CCEPC 

 
Fundació PuntCAT 

Participació al 
Patronat 

 
CCEPC 

Representant nomenat per la 
CCEPC 

L’Avenç / Plecs d’Ha. Local Conveni CCEPC-IRMU Redacció Plecs 

Fundació Mútua Catalana Ajut CCEPC Exposició i Plecs 

FIECOPV Col·laboració CCEPC-IRMU Col·laboració 

 
Ens de l’Associacionisme Cultural 

 
Adhesió 

 
CCEPC 

Participació / incorporació al consell 
de redacció de la revista Canemàs 

Coop 57 Socis cooperatius CCEPC Cooperativa de serveis financers 

Obra Social La Caixa Ajut CCEPC Exposició 

Fundació Carulla Ajut CCEPC Exposició 

Pacte Nacional pel Dret a Decidir Adhesió CCEPC Participació a reunions com a Irmu 

Consell de l’Associacionisme 
Cultural 

 
Membres 

 
CEPC 

 
Un representant al Consell 

Universitat de Barcelona Col·laboració CCEPC Conveni per pràctiques d’alumnes 

 
Cal destacar: 
Universitat de Barcelona 
L’any 2015 hem continuat amb el conveni de col· laboració amb la UB. Hem augmentat el 
nombre d’alumnes que han triat un centre d’estudis per a realitzar les pràctiques de grau (210 
hores). El  curs  2014-2015 vam acollir dos alumnes i  el  curs 2015-2015 hem tingut nou 
alumnes que han realitzat les pràctiques a diferents centres d’estudis. 

 
Suport de la Fundació Carulla a l’exposició “Patrimoni oblidat. Memòria literària” 
Cal destacar aquest suport a tot el procés de disseny i construcció de l’exposició i  materialitzat 
en ajuts 5.000€ per a l’any 2014 i 5.000€ per a ln’ya 2015. 

 
Consell de l’Associacionisme Cultural 
El 21 de febrer  de 2015 es va constituir el Consell de l’Associacionisme Cultural, que segons 
l’ordre CLT/336/2014 de  4  de  novembre, “és  el  màxim  òrgan consultiu del  departament 
competent  en  matèria  de  cultura  en  relació  amb  la  cultura  popular,  la  dinamització 
sociocultural i l’associacionisme cultural.” 
El Consell de l’Associacionisme Cultural està format per representants de les següents 
federacions d’associacions i entitats, que en conjunt apleguen un total de 4.217 entitats  amb 
prop de 400.000 persones associades. La CCEPc hi té un representant. 

 
Nova estructura de la Diputació de Girona per a donar suport als centres d’estudis gironins. 
Després de la supressió del Patronat Francesc Eiximenis, la diputació de Girona ha constituït 
un nou òrgan, de caràcter participatiu, anomenat "Consell de Recerca i Estudis Locals", que 
aplegarà  representants  de  les  entitats  i  tècnics  de  la  institució,  amb  vistes  a  una  millor 
coordinació i treball conjunt.  S’integren al nou òrgan representants de la Coordinadora de 
centres d'estudis i de l'Institut Ramon Muntaner i participarem a les comissions avaluadores 
dels ajuts destinats als centres per part de la Diputació. 
Intervé Narcís Figueras del Centre d’Estudis Selvatans per a informar que les previsions no 
s’ha dut a terme: l’esmentat Consell no s’ha creat i a més, s’han suprimit les beques de recerca. 

 
Proposta per el 2016
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Continuar amb les relacions institucionals establertes i fer-ne amb altres administracions i 
entitats, si s’escau, potenciant les relacions amb les entitats i les administracions de les Illes, 
País Valencià i la Franja. 
Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya 
Establir reunions amb els nous directius polítics de la institució per a afavorir línies de treball 
conjunt i suports. 

 
 
2.3.- PUBLICACIONS / MITJANS DE DIFUSIÓ  

Josep Santesmases informa: 
Desenvolupat el 2015: 
Revista Frontissa. Edició dels números 29 i 30. Tramesa postal a centres d'estudis adherits, 
arxius i administracions. 
Suplement Plecs d'Història Local 
Editat per l’Institut Ramon Muntaner, la CCEPC i L’Avenç. Gaudeix del suport de les quatre 
diputacions catalanes i de la Fundació Privada Mútua Catalana. 
Des de la CCEPC fem arribar Plecs a tots els centres adherits. 
Edició de quatre números durant l’any 2015: 

156. Dedicat a món de la masia. 

157. Dedicat als Jocs florals i certàmens literaris. 

158. Dedicat al retorn del safrà. 

159. Dedicat als sindicats agrícoles. 

Previsió per el 2016: 
Publicació dels números 31 i 32 de la revista Frontissa. 
El Consell de redacció ja ha concretat els continguts dels dos números del 2016. Tot just 
després d’imprimir la revista, a vegades abans de fer la tramesa als centres d’estudis, ja es pot 
descarregar la versió pdf al web de la Coordinadora. Recomanem als centres d’estudis que 
enviïn l’enllaç als seus socis i que aquests se la puguin descarregar. 
Suplement Plecs d'Història Local 
Continuar amb la publicació d’aquest suplement de la revista L’Avenç. 
Edició dels números 160, 161, 162 i 163. Temàtiques: 
Febrer: Esport i identitat local 
Abril: Sociabilitats i associacionisme a la Catalunya ciutat 
Juliol: Els canvis en l'alimentació a Catalunya 
Novembre: Estiueig 
Publicació del catàleg de l’exposició “Patrimoni oblidat. Memòria literària”  
Edició  dels  continguts  de  l’exposició, seguint  el  format  dels  catàlegs  de  les  exposicions 
anteriors “Lluís Companys i la seva època” i “El món agrari a les terres de parla Catalana”. 
El catalèg podria complementar l’exposició durant la itinerància d’aquesta. 
També és previst que es pugui oferir material didàctic de l’exposició adreçat a alumnes d’ESO. 
Això serà possible gràcies al treball que està realitzant un estudiant de la URV. 

 
2.4.- ASSESSORAMENT ALS CENTRES I ALTRES SERVEIS 

Desenvolupat el 2015: 
Servei d’assessorament des de l’assessoria CoopdeMà / Talaia. 
Durant l’any 2015 l’ús d’aquest servei ha tingut un lleu augment respecte a l’any anterior:  Una 
dotzena de centres l’han utilitzat i s’hi ha fet unes 112 consultes. 
El tema de consulta més recorrent aquest any ha estat els límits per a la declaració de l’Impost 
de societats.
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Durant el 2016 tornarem a fer recordatoris als centres d’estudis per q que tinguin present que 
gaudeixen d’aquest servei. 
Pòlisses de responsabilitat civil. 
Hem ofert pòlisses de responsabilitat civil amb d'Arç Cooperativa i Catalana Occident. 

 
Previsió pel 2015: 
Manteniment del servei d’assessorament. 
Mantenir el servei de consulta a través de l'assessoria Talaia. Tornar a fer un recordatori als 
centres d’estudis sobre l’ús que poden fer d’aquest servei. 
Oferiment d’assegurances pels membres de Junta i de responsabilitat civil pels centres 
d’estudis. 
Arç Cooperativa ens fa una proposta per a tot el col· lectiu. Es tracta d’oferir dues assegurances 
a tots els centres d’estudis adherits, una de responsabilitat civil de l’entitat i una altra de 
responsabilitat de directius i administradors (com la que tenim a la Coordinadora). La primera 
cobreix la responsabilitat civil derivada de l’organització d’activitats (xerrades, jornades, 
congressos, visites guiades, sortides d’un dia) i la segona opció és per als membres de junta, 
representants legals i administradors. Cobreix reclamacions per actes de gestió negligent o 
incorrecta comesos en compliment de les seves funcions. 
És tracta d’una molt bona oferta, ja que cadascuna d’aquestes pòlisses té un cost d’uns 200€. Hi 
hauria una pòlissa general a nom de la Coordinadora i un certificat de cobertura per a  cada 
centre d’estudis adherit. 
Responsabilitat de directius i administradors. Límit d’indemnització: 150.000€ per entitat. 
Responsabilitat civil. Cobertura fins a 300.000€ amb franquícia de 150€. 
El cost total de la pòlissa general quedaria gairebé cobert amb l’augment de quotes. 
Oferiment d’una jornada informativa sobre transparència i de presentació de l’eina de 
gestió “plataforma de cogestió associativa” 
Hem intentat organitzar aqusta jornada abans de l’Assemblea però no ha estat possible per 
coincidències al calendari. L’objectiu es tractar l’afectacio a les entitats de la llei de 
transparència i  la  presentació  d’una  nova  eina  de  gestió  comptable  que  ofereix  Talaia  - 
Coopdemà . 

 

2.5.- JORNADES, CONGRESSOS I LÍNIES DE RECERCA 

Desenvolupat el 2015: 
Preparació del X congrés de la CCEPC “Recursos i territori. Perspectiva històrica i nous 
equilibris”.  
Aquest 2015 s’han definit els àmbit i els continguts del congrés. 
Lloc i dates: Auditori Plana de l’Om. Manresa, 21, 22 i 23 d’octubre de 2016 
Descriptor: El sòl, el subsòl, els minerals, les aigües continentals, els oceans, l’atmosfera, la 
radiació solar, els éssers vius, els boscos... posen a la nostra disposició una sèrie de recursos 
(ecosocials, més que naturals) que  transformem i posem al servei de les nostres necessitats de 
subsistència. Hom ha projectat diverses mirades sobre aquests recursos: la visió històrica sobre 
el  seu  ús  i  els  conflictes  i  solucions  que  han  generat;  o  l’abordatge  des  de  disciplines 
científiques i tècniques que il· luminen el seu tractament present i futur. 
L’explotació cada cop més intensiva i la perspectiva de l’exhauriment d’alguns d’aquests 
recursos (especialment els combustibles fòssils) obliga a una nova mirada vers la cerca de 
recursos renovables més propers, accessibles i lligats al territori. Mantenint una visió holística 
sobre els recursos, el X Congrés de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana ha 
elegit quatre àmbits de participació en funció de quatre de les grans necessitats humanes: 
l’alimentació, el poblament, les comunicacions i l’energia.
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Organitza: Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana; Institut Ramon Muntaner. 
Fundació Privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana; Ajuntament de Manresa i Centre 
d’Estudis del Bages. 
Àmbits: 
Àmbit 1: Alimentació 
Agricultura, ramaderia, pesca i  aqüicultura, cadascuna relacionada amb  uns recursos (sòl, 
aigua, clima) i unes infraestructures. I també biodiversitat, malalties, conservació, transport o 
impactes ambientals. Com s’ha resolt l’alimentació en el passat i com evolucionarà en el futur? 
Àmbit 2: Poblament 
Històricament vinculat amb els recursos d’aigua, amb les terres de cultiu i amb una energia 
assequible, amb la generalització del transport el poblament s’ha concentrat en les grans ciutats 
i conurbacions. Com s’ha resolt el poblament en el passat i com evolucionarà condicionat pel 
futur canvi energètic? 
Àmbit 3: Comunicacions 
La mobilitat de les persones, el transport de les mercaderies i la comunicació a distància (ràdio, 
televisió, telèfon, internet) requereixen xarxes estretament relacionades amb el territori. Què 
ens ensenyen les comunicacions del passat i quines oportunitats s’obren en el futur de cada 
territori? 
Àmbit 4: Energia 
Els combustibles fòssils i l’urani (energies no renovables) són molt més potents i concentrades 
que les energies renovables, però comporten riscos i impactes ambientals greus. Quin nou 
plantejament social, tecnològic i territorial caldrà per al sistema energètic del futur? 
Es podran presentar comunicacions a qualsevol dels quatre àmbits del congrés. Terminis: 
30 de maig de 2016. Inscripció del títol de la comunicació i resum de mil caràcters. 
5 de setembre de 2016. Lliurament del text sencer de la comunicació (màxim de trenta mil 
caràcters, notes incloses i tres imatges o gràfics). 
Altres jornades i congressos 
Participació a jornades i congressos organitzats pels centres d’estudis. 
* CONGRÉS “HISTÒRIA LOCAL. ESTAT DE LA QÜESTIÓ” 
Celebrat a Sant Andreu de Palomar els dies 20, 21 i 22 de març. 

 
Previsió per el 2016: 
Celebració del X Congrés de la CCEPC 
En aquests moments s’estan concretant els noms dels ponents i relators i els continguts de les 
conferències. Aviat s’editarài difondrà el programa definitiu. 
Programa provisional: 
DIVENDRES 21 D’OCTUBRE 
- 9.30 – 10h.- Recepció inscrits i lliurament de material. 
- 10h. Parlaments d’inauguració. 
- 10.15h. Conferència inaugural. 
- 11h.- Pimera ponència de l’Àmbit 1. 
- 11.45h.- Pausa – cafè. 
- 12.15h.- Segona ponència de l’Àmbit 1. 
- 13h.- Relatoria de les comunicacions de l’Àmbit 1. Debat Àmbit 1. 
                               14h – 16h. Dinar 
- 16h.- Primera ponència de l’Àmbit 2. 
- 16.45.- Segona ponència de l’Àmbit 2. 
- 17.30h. Relatoria de les comunicacions de l’Àmbit 2. Debat Àmbit 2. 
- 18.30h. Conferència fora d’àmbit (Carles Riba) 
DISSABTE 22 D’OCTUBRE
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- 9.30h. Primera ponència Àmbit 3. 
- 10.15h. Segona ponència Àmbit 3. 
- 11h. Pausa – cafè. 
- 11.30h. Relatoria de les comunicacions de l’Àmbit 3. Debat de l’Àmbit 3. 
- 12.15h. Primera ponència de l’Àmbit 4. 
- 13h. Segona ponència de l’Àmbit 4.. 
                               14h – 16h. Dinar 
- 16h.- Relatoria de les comunicacions de l’Àmbit 4. Debat. 
- 16.45h.- Conclusions i cloenda (tanquem el congrés a les 17.15h) 
DIUMENGE 23 D’OCTUBRE 
10h – 14h. Visita 

 
Participació a altres jornades i congressos 
Participació a jornades i congressos organitzats pels centres d’estudis. 

 
 
2.6.- EXPOSICIONS 

Desenvolupat el 2015: 
Cloenda de la itinerància de l’exposició “El món agrari a les terres de parla catalana” 
El dia 19 de març es va muntar al vestíbul de la la masia Can Comas (El Prat de Llobregat), seu 
del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, on romandrà de forma permanent. Es tracta 
d’un espai molt freqüentat per escoles. 
Des de la seva inauguració, l’exposició ha visitat 68 poblacions. A cada lloc visitat s’han 
generat activitats paral· leles. 
Preparació de l’exposició itinerant “Patrimoni oblidat. Memòria literària”  
L’exposició Patrimoni oblidat, memòria literària vol posar en relació elements patrimonials 
(entenent el patrimoni en un sentit molt ampli), ja desapareguts o bé abandonats o ruïnosos –o 
que en un determinat període històric ho van ser–, amb textos literaris que s’hi han referit. 
L’exposició itinerant és part d’un projecte més ampli que inclourà també una pàgina web amb 
més elements patrimonials i textos dels que ara es mostraran. La Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana i l’Institut Ramon Muntaner, impulsors del projecte,  amb el suport 
i  la col· laboració de nombroses institucions, entitats i persones, han volgut contribuir a fer 
conèixer millor els nostres territoris, el seu patrimoni i la seva literatura, a promoure localment 
la  lectura, l’estudi i  la  divulgació i  a  estimular la  creació de  noves  obres literàries, que 
configurin, per al present i per al futur, saber, bellesa i reflexió. 
L’exposició està  estructurada en  diversos plafons de  lona  sostinguts per  unes  estructures 
metàl· liques. El seu contingut està dividit en una presentació i en cinc àmbits temàtics. 
Cada àmbit es divideix en quatre plafons de 200 x 110 cm. El primer plafó introdueix l’àmbit, 
en el segon es destaquen dos elements i els dos següents inclouen cinc elements cadascun. Els 
fragments dels textos literaris van acompanyats sempre de la corresponent imatge fotogràfica, 
antiga o actual, més un referència sobre l’autor i la vinculació amb el text i l’element. 

 
Previsió per el 2016: 
Inauguració i itinerància de l’exposició 
L’exposició itinerant s’inaugurarà al monestir de Poblet el 19 de març de 2016  a 2/4 de 12 i a 
partir de l’estiu iniciarà un llarg recorregut itinerant continuat d’alguns anys de durada. 
Durant l’estada de l’exposició a Poblet es farà l’oferta als centres d’estudis per a començar la 
itinerància a partir del mes de juliol. Es preveu que les condicions per a poder demanar i 
programar l’exposició seran molt semblants a les de l’exposició sobre el món agrari 
La segona part del projecte consistirà en una pàgina web amb un notable gruix de contingut a 
partir de totes les aportacions obtingudes que relacionen el per nosaltres anomenat “patrimoni
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oblidat” amb textos literaris que hagin tingut en compte aquests elements. La web permetrà fer 
consultes per elements, llocs, tipologies, autors, etc., i es començarà a estructurar a partir de la 
inauguració de l’exposició. 
Tot plegat té l’objectiu d’estimular la recerca, l’estudi, el coneixement i la divulgació dels 
valors del patrimoni material tangible, com a herència d’experiències humanes de les 
generacions que ens han precedit, en la expressió més afeblida i al mateix temps promoure les 
mirades i la memòria literària damunt del territori.  El projecte vol estimular activitats de tot 
tipus  en  aquest  sentit  amb  totes  les  combinacions  possibles  entre  patrimoni,  memòria  i 
literatura. Tot plegat amb la finalitat de incrementar el coneixement de cada espai territorial des 
de les percepcions literàries, i al mateix temps estimular la creació literària actual. 

 

 
 
3.- INFORMACIONS DE L’INSTITUT RAMON MUNTANER  

 
M.Carme Jiménez, directora de l’Institut Ramon Muntaner, informa sobre els següents temes: 

 
TEMES DE FUNCIONAMENT INTERN  
L’Institut ha aprovat el seu Codi Ètic i de Bon Govern. Es pot consultar a :  www.irmu.cat 
Composició actual del patronat: 

Sr. Lluís Puig i Gordi, President del patronat, director general de Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Culturals 
Sr. Ferran Bladé Pujol, Vicepresident primer, director dels Serveis Territorials de 
Cultura a les Terres de l'Ebre 
Sra. Montserrat Nadal Milà, Vocal, cap del Servei de Foment de l'Ús del Català de la 
Direcció General de Política Lingüística 
Sr. Enric Cobo i Barri, Vocal, cap del Servei de Coordinació General d'Arxius de la 
Generalitat de Catalunya 
Sr. Jaume de Puig i Oliver, Vocal, vicepresident de l'Institut d'Estudis Catalans 
Sra. Núria Gil Duran, Vocal, professora del Departament d’Història i Història de l’Art 
de la Universitat Rovira i Virgili 
Sra. Eva Vallespí Suñé, Vocal, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Móra la Nova 
Sr. Josep Santesmases i Ollé, Vicepresident segon, president de la Coordinadora de 
Centres d'Estudis de Parla Catalana 
Sr. Narcís Figueras i Capdevila, Vocal, vocal de la Junta de la CCEPC i president del 
Centre d'Estudis Selvatans 
Sr. Jaume Mascaró Pons, Vocal, president del Consell Científic de l'Institut Menorquí 
d’Estudis 
Sr. Carles Riba Romeva, Vocal, president del centre d'Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat 
Sra. Pilar Tarrada Gol, Vocal, coordinadora de l'Institut d'Estudis Penedesencs 
Sr. Antoni Prats i Gràcia, Vocal, membre de la Junta de l'Institut d'Estudis Comarcals 
de la Marina Alta 
Sr. Francesc Viso, Vocal i secretari, secretari tècnic de la Coordinadora de Centres 
d'Estudis de Parla Catalana 

 
Abans del mes de juny cal renovar els membres del patronat nomenats per la CCEPC. 
Enguany l’aportació de la Generalitat de Catalunya torna a ser mitjançant conveni i 
com a partida dins del pressupost general del Departament de Cultura. El 2015 va anar 
via subvenció a través de l’OSIC. 
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ACTIVITATS I PROJECTES  
Comunicació i visibilitat: disposem de tota una sèrie de projectes a disposició dels centres: 
o Portal www.irmu.org: recordem que tots els centres disposeu d’un codi i una clau per a 

actualitzar la informació dels vostres centres . Es millorarà la visibilitat del centres a través 
del portal i també l’accessibilitat a les dades que incorporeu. 

o Gràcies a la informació que ens envieu i que incorporeu al portal podem generar el 
newsletter setmanal i confeccionar documents de resum de dades anuals. 

o Plecs d’Història Local: plataforma també de difusió de les publicacions dels centres. És 
important que ens les feu arribar per tal que puguem realitzar ressenyes. 

o Calendari 2016. Les imatges d’enguany s’han extret del material de recollit per l’exposició 
“Patrimoni Oblidat, Memòria Literària”. Us recordem que el mes d’octubre us demanarem 
el llistat d’activitats principals previstes per al 2017. 

Projectes  
o RECERCAT  

Dies 29, 30 d’abril i 1 de maig de 2016 a Vic. Inscripcions i programa a www.irmu.org. Us 
animen a presentar candidatures als premis Recercat: una persona i una entitat. 

o Espai Despuig 
En procés de publicar la IXa edició celebrada a Peralada amb el títol “Reptes i oportunitats 
de la cultura en el context actual”. Quan estigui editat s’enviarà un exemplar a cada centre i 
estarà disponible a www.raco.cat. 

o Fira del Llibre Ebrenc (27, 28 i 29 de maig de 2016) i Setmana del Llibre en Català a 
Barcelona (setembre 2016) 
Enguany la Fira del Llibre continuarà amb l’estructura del 2015. Seria interessant disposar 
del màxim de novetats possibles dels centres de Terres de l’Ebre. 
Es probable que disposem d’un estand a la Setmana del Llibre en català i demanarem a 
aquells centres que heu participat en el Recercat si esteu interessats en què les vostres 
publicacions també puguin estar a la Setmana. 

o Revista-Memòria 2014 2015 
Estem tancant la corresponent al 2014 i iniciarem la preparació del 2015. 

o RACO 
Es continuen incorporant revistes i es mantenen actualitzades les que ja hi són presents. 
Aquest 2015 les tasques realitzades han estat: 2 noves revistes: Paratge (26 números a text 
complet i 1 sumari) i Shikar (1 número a text complet). De les ja existents : 120 números de 
revistes diferents entre sumaris i text complet 104 números a text complet de Lo Floc que 
encara està  a la intranet 

o Assessorament per a les revistes científiques 
Des de l’Institut oferim un servei d’assessorament a les revistes científiques dels centres 
que vulguin adaptar les als paràmetres d’avaluació del CARHUS+. La darrera revista amb 
la qual hem estat treballant és la Miscel· lània del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre que 
iniciarà una nova etapa. 

o Distribució de les publicacions dels centres d’estudis a través de Nus de Llibres i 
venda en llibreries i portals d’internet 
Projecte obert, a disposició dels centres però lent i costós. S’ha realitzat el seguiment de 
vendes de les publicacions dels centres d’estudis que es distribueixen a través de Nus de 
Llibre. Amb escasses incorporacions al fons.
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o Carnet dels centres d’estudis 

Hi ha molts socis de centres d’estudis que ja gaudeixen dels avantatges del carnet. Estem 
entorn els 5.000 carnets expedits. Més de 40 empreses i institucions associades. Els centres 
que encara no el teniu el podeu sol· licitar 

o Any Muntaner  
El 2016 realitzarem dues activitats derivades de l’Any Muntaner que tindran lloc a Móra la 
Nova. 

S’ha programat l’exposició: La crònica de Ramon Muntaner. El temps dels Almogàvers 
i una conferència 

o Activats i projectes vinculats a la Direcció General de Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 
Participem en diferents programes amb l’objectiu de donar difusió a les recerques i 
activitats dels centres i per facilitar-los materials que puguin aprofitar en les seves 
programacions. 

o Preparació de la proposta “Els grups de recerca local de Barcelona: passat, present i futur” 
per participar en “SOM CULTURA POPULAR” del 21 al 24 de gener a Barcelona. La 
nostra activitat vinculada amb els Grups de Recerca de Barcelona va tenir lloc el 22 de 
gener Sala Harmonia de la Fabra i Coats 

o Exposicions 
o “La Festa Popular. La catalanitat cívica” 
El 2015 ha continuat amb la seva itinerància i la vam programar a Tortosa coincidint 
amb la celebració de les jornades de Música en Terres de Cruïlla el mes d’octubre. 
o “Construint el territori. Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya” 
El passat divendres 27 de novembre s’inaugurà a Cervera l’exposició, impulsada i 
concebuda per les següents entitats que formen part de l’Observatori del Patrimoni 
Etnològic i Immaterial: l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu (Esterri d’Àneu), el Museu del 
Ter (Manlleu), el Museu de la Mediterrània (Torroella de Montgrí), el Museu de la 
Pesca (Palamós), el Museu Etnològic del Montseny (Arbúcies), el Museu Comarcal de 
Cervera, el Museu Comarcal de l’Urgell (Tàrrega), el Museu Etnològic de Barcelona, el 
Museu Marítim de Barcelona, Carrutxa (Reus), el Museu de les Terres de l’Ebre 
(Amposta) i l’Institut Ramon Muntaner. Ha estat produïda pel Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya en coordinació amb l’Institut Ramon Muntaner 
mitjançant ajut de l’Obra Social de ‘La Caixa’. 
L’exposició ha estat ideada des d’un principi com una eina per posar en valor 
l’arquitectura tradicional catalana en tota la seva diversitat territorial i tipològica. 
Aborda el tema des d’una perspectiva eminentment etnològica, per mostrar la relació 
home-medi-arquitectura des d’una aproximació a diferents paisatges i entorns històrics, 
culturals i productius rurals de Catalunya. 
L’exposició itinerarà després per diferents equipaments culturals del país. 
Trobareu tota la informació de l'exposició a l'enllaç 
arquitecturatradicionalcatalana.wordpress.com/ 

o “Patrimoni Oblidat, Memòria Literària”  
S’ha participat en el seguiment de l’exposició i Pineda Vaquer, tècnica de l’IRMU, forma 
part del comissariat. 

o Proposta d’exposició sobre arquitectura tradicional de la demarcació de Tarragona 
per la Diputació de Tarragona 
S’ha presentat una proposta a la Diputació de Tarragona d’exposició itinerant per a l’àrea 
de Tarragona que tindrà com a referent l’exposició que hem fet per tot Catalunya. 

o Participació en edicions de publicacions
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- Edició  i  presentació de  la  publicació  “"Teatralitat  popular i  tradició.  Actes  del  II 
Congrés de Balls Parlats". 

- Seguiment de l’edició del llibre de les Jornades de la Secció Filològica de l’IEC a Móra 
la Nova. 

-    Participació en la producció de Plecs d’Història Local: ressenyes, agenda i noticiari. 
-    Seguiment activitats programades vinculades al Llibre Blanc del Baix Llobregat. 
- El 12 de novembre, a les set de la tarda, es va presentar al Temple Romà de Vic el llibre 

"Societat i sociabilitat. El Cercle literari i els inicis de l'associacionisme recreatiu, 
cultural i polític a Vic (1848-1902)", de David Cao Costoya. Aquesta publicació és el 
resultat de la I Beca de recerca història Terra d'Ateneus, convocada l'any 2014 per 
l'Institut Ramon Muntaner i la Federació d'Ateneus de Catalunya, 

El 2016 editarem: 
- Les jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans celebrades a Móra 

la Nova l’octubre de 2014 conjuntament. 
-    La II Beca Terra d’Ateneus. 
-    La IXa edició de l’Espai Despuig. 
-    S’estudiarà la col· laboració en l’edició del Simposi Internacional “els Focs a la 

Mediterrània”. 
-    Grups de recerca local de Barcelona 

S’ha treballat en el projecte “Construint la història del Pla de Barcelona” L'aportació de la 
història feta des dels pobles i barris al coneixement de Barcelona (de finals del segle XIX al 
segle XXI) 
El projecte que presentem té com a objectiu posar en valor la figura de l’estudiós local 
vinculat a la ciutat de Barcelona, centrant-nos ens personatges ja desapareguts d’entre finals 
del XIX i l’actualitat, situar la història/ els estudis fets des dels barris en un context general 
i enllaçar-ho amb l’actualitat, amb els grups de recerca local de la ciutat i el seu paper en 
l’actualitat. 
S’ha generat el gestor de continguts i s’han introduït 7 fitxes de personatges. També s’han 
iniciat els contactes perquè d’altres centres i investigadors hi participin. 
http://recercalocalbcn.cat 

- Participació en jornades i  congressos organitzats amb d’altres institucions o pels 
centres d’estudis 
Participació en les diferents trobades d’entitats celebrades al territori 

II Trobada d'Entitats d'Estudis del Vallès. El pas de la societat agrària a la societat 
industrial al Vallès. Montmeló, 28 de febrer de 2015 
IX Trobada d'Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme. Torres de guaita, 
defenses i fortificacions. Canet de Mar, 11 d'abril de 2015 
XX Trobada de Centres d'Estudis Locals i Comarcals de les Terres de Girona. Girona, 
18 d'abril de 2015 
XI Trobada de Centres d'Estudis i de Recerca del Penedès. Vilafranca del Penedès, 18 
d'abril de 2015 
VIII Trobada de Centres d'Estudis de les Comarques de Lleida. Solsona, 20 de juny de 
2015 
VII Trobada d'Entitats Locals de Cultura i Patrimoni de la Selva. Les arrels del turisme 
(1850-1936): Termalisme, banys de mar i estiueg. Caldes de Malavella, 4 de juliol de 
2015 
IV Trobada de Centres d'Estudis del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i el 
Priorat. Montblanc, 17 d'octubre de 201 
V Trobades Culturals Pirinenques. Natura i cultura al Pirineu. Prada de Conflent, 24 
d'octubre de 2015
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X Trobada d’Estudiosos de la Comarca de les Garrigues. Arbeca, 25 d'octubre 
VIII Trobada de Centres d'Estudis i Estudiosos d'Eramprunyà. Els moviments 
migratoris. Begues, 14 de novembre de 2015 
V Trobada d'Entitats d'Estudi del Baix Llobregat. Cervelló, 21 de novembre de 2015 
XII  Trobada  d’Entitats  i  Associacions  Culturals  de  l’Antiga  Diòcesi  de  Tortosa. 
Recerca local i patrimoni cultural inmaterial. Alcanar, 28 de novembre de 2015 
Coorganització i participació   dels   Tastets de Patrimoni de primavera i de tardor, 
projecte conjunt amb la Biblioteca Pública de Tarragona, que porta en vigor des del 
2010 . 
Participació en la Jornada de L’ITA. ASSOCIACIÓ D’ANTROPOLOGIA, Els espais 
de l’antropologia a les Comarques de Tarragona. Trobada d’investigadors. Va tenir lloc 
el dia 21 de novembre al Campus Catalunya de la URV (Avgda. Catalunya, 35-43002- 
TARRAGONA). 
Participació en el Festival de Músiques en Terres de Cruïlla 
Jornades d’Onomàstica de la Ribera d’Ebre 
La jornada portà per títol “Onomàstica actual o pretèrita, oral o escrita, de la Ribera 
d’Ebre  i  comarques  veïnes”  i  vol  estudiar  els  noms  propis  tant  de  llocs  com  de 
persones, principalment de la Ribera d’Ebre però també de les comarques veïnes. La 
jornada ha estat organitzada pel Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, la Societat 
d’Onomàstica, l’Associació Cultural lo Llaüt d’Ascó i l’Associació Cultural la Riuada 
de Móra d’Ebre, amb el suport dels ajuntaments de Móra d’Ebre i Ascó,   l’Institut 
Ramon Muntaner, l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre i el Departament de Cultura de 
la  Generalitat de  Catalunya, i  la  col· laboració  del  Consell Comarcal  de  la  Ribera 
d’Ebre. 
Participació en la sessió de treball “La Catalanofonia” proposada per Òmnium Cultural 
Terres de l’Ebre 
Participació en  la  coordinació dels actes  commemoratius dels 20 anys de la  mort 
d’Artur Bladé 
Amb motiu del vintè aniversari de la mort de l’escriptor de Benissanet Artur Bladé i 
Desumvila, s’ha organitzat conjuntament des de Tarragona i les Terres de l’Ebre un 
seguit  d’actes  per  difondre  i  posar  en  valor  la  trajectòria  personal  i  literària  de 
l’escriptor riberenc amb l'objectiu de reivindicar-lo com a intel· lectual català de primer 
ordre. La coordinació del programa d’actes, que compta amb la participació d’una 
quarantena d’entitats i institucions d’ambdós àmbits territorials, va a càrrec del 
Departament de Cultura i Òmnium Cultural Tarragonès en el marc del Ple pel Català al 
Camp de Tarragona, de l'Institut Ramon Muntaner i dels Serveis Territorials de Cultura 
a les Terres de l’Ebre, i compta amb el suport de la Diputació de Tarragona i la 
Fundació Mútua Catalana. 
El propòsit dels actes que es faran al llarg de l'homenatge és difondre i posar en valor la 
trajectòria personal i literària d'Artur Bladé amb l'objectiu de reivindicar-lo com a 
intel· lectual català de primer ordre. 
Programa d’actes 2015-2016 
Organització de la II Jornada “Finestres al Territori” amb la Biblioteca Pública de 
Tarragona, jornada on es presenten les publicacions periòdiques de la demarcació de 
Tarragona i Terres de l’Ebre que han rebut ajut de l’IRMU i, la majoria d’elles, també 
de la Fundació Mutua Catalana . En aquest cas es presenten 10 revistes que han 
obtingut ajut l’any 2014 i a les que anomenem Collita del 2014. 

-    Participació dels centres d’estudis en les Jornades Europees de Patri moni 
-    Difusió de la informació entre els centres per fomentar la participació 
-    Recollida de les fitxes amb les propostes dels centres
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-    Revisió del programa final 
-    Seguiment de l’activitat 
-    Recollida de dades finals de participació 
Presència institucional 
-    Pacte Nacional pel Dret a Decidir 
-    Consell Consultiu de la Reserva de la Biosfera TE 
-    Sessió plenària del CONCA a la seu de l’IRMU 
- Comissió per a presentació de la petició de la declaració de Festa d’Interès Nacional per 

a la Festa del Riu de Móra d’Ebre 
 
-          Ajuts i premis de Recerca 

Aquest 2015 es van realitzar gestions relacionades amb: 
XIII Convocatòria d’ajuts  per  a  l’organització  de  congressos, jornades, cursos, 
itineraris i trobades. Notificació i seguiment. 
Convocatòria de subvencions a centres d’estudis locals i comarcals destinades a 
l’edició de publicacions periòdiques i obres de recerca en l’àmbit humanístic- X 
convocatòria. Notificació i seguiment. 
X   Convocatòria  d’ajuts   per   a   projectes   de   recerca   i   de   difusió   cultural. 
Convocatòria, resolució, notificació i seguiment. 
II Beca de Recerca Històrica “Terra d’Ateneus” 
V Beca Joan Veny. Convocatòria i resolució. 
Es va resoldre la situació respecte al I Premi de Recerca Josep M. Domènech. 
Finalment la persona que realitzava el treball va renunciar. El compromís es 
seleccionar una altra persona que  el finalitzi ja que hi ha una part important del 
treball previ realitzat. 
Participació de personal de l’Institut en les convocatòries de l’OSIC com a tècnic 
extern. 
XIV Convocatòria d’ajuts  per  a  l’organització  de  congressos, jornades, cursos, 
itineraris i trobades. Notificació i seguiment. Preparació de les bases i resolució. 
Convocatòria de subvencions a centres d’estudis locals i comarcals destinades a 
l’edició de publicacions periòdiques i obres de recerca en l’àmbit humanístic- XI 
convocatòria. Preparació de les bases i resolució. 
XI Convocatòria d’ajuts per a projectes de recerca i de difusió cultural. Bases 
S’ha fet el seguiment d’ajuts de convocatòries anteriors 
S’ha fet el seguiment dels ajuts fóra de concurrència del 2015: 

o Segona fase del Llibre Blanc del Baix Llobregat 
o Comissions Cíviques de Patrimoni. 

El 2016: 
Es resoldrà la XI Convocatòria per a projectes de recerca i de difusió cultural 
Al juliol s’obriran les convocatòries a activitats i publicacions del 2017. 
Està pendent de convocatòria la III Beca de Recerca històrica “Terra d’Ateneus” 
Està pendent de  convocatòria el Premi Ricart i Giralt conjuntament amb el Museu 
Marítim. Les bases es publicaran en els propers mesos. 

 
Acollida d’estudiants universitaris en pràctiques 
El 2015 hem acollit diferents estudiants en pràctiques: una estudiant del Màster de Llengua, 
Literatura i Cultura Catalanes de la URV i un estudiants del Grau d’Humanitats de la UOC.
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Us recordem que el personal de l’Institut Ramon Muntaner: Mercè, Pineda, Núria, Carles, 
Elena i M.Carme estem a la vostra disposició per tot allò en què us puguem ajudar. Teniu el 
nostre telèfon i correu electrònic. 

 

 
4.- MEMÒRIA ECONÒMICA 2015 / PRESSUPOST 2016 

 

 
Ignasi Cuadros, tresorer de la CCEPC, explica la memòria econòmica 2015 i el pressupost 
2016. 

 

 
4.1.- MEMÒRIA ECONÒMICA 2015  

 

 
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2015 

 
INGRESSOS 2015 

 Pressupostat Executat 
Quotes socis 13.650,97 12.699,37 
Prestació de serveis 400,00 350,00 
Venda de lli bres 300,00 154,19 
Donatius 321,22 85,00 
IRMU 64.491,85 64.491,84 
Fund. Mútua Catalana 6.000,00 6.000,00 
Fund. Lluís Carulla 5.000,00 5.000,00 
Obra Social La Caixa 3.000,00 3.000,00 
Diputació Barcelona 5.000,00 5.000,00 
Diputació Tarragona 4.000,00 4.000,00 
Diputació Girona 5.000,00 5.000,00 
Diputació Lleida 10.000,00 10.000,00 
Altres 0 28,78 
TOTAL 117.164,04 115.809,18 

DESPESES 2015 
 Pressupostat Executat 
Sou coordinador 34.760,48 34.760,48 
SS empresa 10.054,84 10.060,30 
Serveis assessoria 3.930,00 3.845,26 
Asepeyo 450,00 452,76 
Material oficina 500,00 787,50 
Compensació càrrec president 34.106,04 34.106,04 
Serveis bancaris 460,00 470,87 
Dietes treball 2.200,00 2.397,64 
Dietes Junta i Assemblea 2.500,00 1.148,93 
Dietes president 1.800,00 2.550,36 
Assegurances Accidents/RC 0 605,60 
Correus 0 746,06 
PROJECTES   
Web 1.690,00 1.146,81 
Servei assessorament centres 1.060,00 1.046,69 
Publicacions (Plecs, Frontissa) 8.706,14 8.751,84 
Exposicions (Patrimoni oblidat 13.000,00 18.048,20 
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i final expo món agrari)   
Preparació X congrés + altres 
jornades i congressos 

1.000,00 1.039,05 

Jornades assessoria 500,00 0 
Subscripcions i quotes 346,54 345,51 
Altres despeses 100,00 193,24 
Ajust. negatiu iva  886,58 
TOTAL 117.164,04 123.389,72 
RESULTAT EXERCICI  - 7.580,54 

 
 
 
 

Resultats últims 10 anys 
2006 +35.585,64 

2007 +21.311,69 

2008 -1.075,98 

2009 -4.876,95 

2010 +3.494,67 

2011 +1.453,06 

2012 +5.403,90 

2013 +3.059,19 

2014 +2.081,94 

2015 -7.580,54 

Balanç 10 anys +58.856,62 

 
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31/12/2015 
 
ACTIU  

 
 
 

65.990,12€ 
ACTIU NO CORRENT  
Inversió financ, llarg termini (Coop57) 901,52€ 

 

ACTIU CORRENT  

Deutors (vendes i prestació de serveis) 1.864,55€ 
Altres deutors (ajuts i subv.) 31.409,39€ 
Efectiu 31.814,66€ 

 

PASSIU 
PATRIMONI NET 

 
 

56.702,43€ 
Fons social 34.672,90€ 
Reserves voluntàries 29.610,07€ 
Resultat exercici 2014 -7.580,54€ 

 

PASSIU CORRENT 
 

9.287,69€ 
Deutes amb entitats de crèdit (targeta visa) 68,00€ 
Proveïdors i altres creditors  
(factures, hisenda, SS) 9.219,69€ 

 

PATRIMONI NET I PASSIU  
 

65.990,12€ 
 

Es proposa que les pèrdues del 2015 es descomptin de les reserves voluntàries.
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29.610,07 – 7.580,54 = 22.029,53€  

4.2.- PRESSUPOST 2016 
 
INGRESSOS 
Quotes socis 17.795,65€ 
Prestació serveis 1.200,00€ 
Venda de lli bres 200,00€ 
Donatius 1.700,00€ 
IRMU 64,491,85€ 
Fundació Mútua Catalana 5.000,00€ 
Obra Social La Caixa 1 3.000,00€ 
Obra Social La Caixa 2 6.000,00€ (*)  
Subv. Diputació Barcelona 5.000,00€ 
Subv. Diputació Tarragona 4.000,00€ 
Subv. Diputació Girona 5.000,00€ 
Subv. Diputació Lleida 10.000,00€ 
Soc. Cat. Llengua i Lit. 500,00€ 
Inst. Lletres Catalanes 2.000,00€ (*)  

TOTAL                   125.887,50€ 
 

DESPESES  

Funcionament  
Sou coordinador 36.171,45€ 
SS empresa 10.468,66€ 
Serveis assessoria 3.900,00€ 
Asepeyo 455,00€ 
Material oficina 500,00€ 
Compensació càrrec president 34.106,04€ 
Serveis bancaris 470,00€ 
Dietes treball 2.300,00€ 
Dietes Junta i Assemblea 1.500,00€ 
Dietes president 2.300,00€ 
Assegurances 
Projectes 

4.460,00€ 

Web 1.400,00€ 
Servei assessorament centres 1.050,00€ 
Edició Frontissa i Plecs d'Ha. Local 8.800,00€ 
Exposició patrimoni oblidat;  

Difusió, itinerància, altres 2.500,00€ 
Expo virtual, catàleg 8.000,00€ (*)  

X congrés 6.500,00€ 
Trobades i altres jornades 400,00€ 
Altres despeses  
Subscripcions i quotes 345,00€ 
Altres despeses 261,35€ 

TOTAL                    125.887,50€
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(*) Activitats condicionades a l’aprovació dels ajuts relacionats. 
Ramon Ten de la Fundació Bosch i Cardellach diu que al pressupost no hi surt una partida de 
despesa en concepte de correus. 
Francesc Viso, coordinador de la CCEPC diu que durant el 2016 esperem no sobrepassar 
l’import d’aquesta partida que assumeix l’IEC. 
S’aprova la memòria econòmica 2015 i el pressupost 2016. 

 
5.- ADHESIÓ DE NOUS CENTRES D’ESTUDIS 

 

 
Josep  Santesmases  informa  que  des  de  l'Assemblea  anterior,  han  demanat  l'adhesió  a  la 
CCEPC els següents centres d'estudis: 

 
Fundació Arnau Mir de Tost 
Adreça: Pl. Major, 1. 25691 Àger (Noguera). Tel.: 647 28 41 37. 
A/e: farnaumirtost@gmail.com Contact e: Cristina Masvidal. 
Lloc web: http://www.facebook.com/fundacio.arnaumirdetost 
Amics del Museu de Pallejà 
Pallejà (Baix Llobregat). Fundada el 1975. 94 socis. amicsdelmuseudepalleja@gmail.com Tel. 
608414434 (Manel Estorach, president) 
Centre d’Estudis Tossencs 
Tossa de Mar (La Selva). Fundat el 1982. 24 socis. arxiutossa@gmail.com 
www.tossademar.cat/centredestudistossencs 
Tel. 647976118 (David Moré, tresorer). 

 
David Moré del Centre d’Estudis Tossencs i Montserrat Cloquell dels Amics del Museu de 
Pallejà, presenten les seves entitats davant la resta de centres assistents a l’Assemblea. 

També ens han comunicat la baixa les següents entitats: 

Arrels Cultura de Caldes d’Estrac 
Per decisió de l’entitat. 
Centre d’Estudis Santfostencs “Amics de Cabanyes” 
S’ha dissolt l’entitat. 
Espai de Recerca de Molins de Rei 
Entitat sense activitat. 
Espais Escrits 
Per decisió de l’entitat. 
Grup de Recerques Històriques de Castelldefels “El Torreó”  
Per decisió de l’entitat. 

 
Oriol Fort del Centre d’Estudis Molletans explica que davant la dissolució del Centre d’Estudis 
Santfostencs “Amics de Cabanyes”, alguns dels seus membres s’han incorporat al Centre 
d’Estudis Molletans. 
L’Assemblea ratifica les altes i baixes de centres d’estudis. 

 
6.- PRECS I PREGUNTES 

 

 
Antoni Pol de la Societat Andorrana de Ciències, demana que es faci un esforç per a incorporar 
les entitats que no són del territori espanyol a l’oferta d’assegurances.
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Pau Vinyes del Centre d’Estudis Ignasi Iglésias informa que de les jornades “Som 
cultura” va sorgir la iniciativa d’una trobada de tots els centres d’estudis de la ciutat 
de Barcelona. 
Rosa  Abós  del  Grup  d’Estudis  d’Esplugues  diu  que  es  demana  amb  molta  
antelació  el programa d’activitats dels centres per a incorporar-les als calendaris de 
l’IRMU. 
M. Carme Jiménez, directora de l’IRMU li respon que només el calendari requereix 
de molta antelació, la resta d’activitats es poden anunciar amb terminis diferents 
depenent de a quin mitjà van adreçades. 
Cèsar Campillos del Centre d’Estudis de Subirats pregunta si s’ha fet alguna 
gestió com a col· lectiu per a reduir les comissions bancàries a les entitats. 
Josep Santesmases diu que es va comentar el tema amb l’Ens de l’Associacionisme 
Cultural 
Català per a poder gestionar una solució amb la força de més col· lectius 
culturals. 
Josep M. Contel. del Taller d’Història de Gràcia diu que és molt complicat fer una 
negociació general amb tots els bancs. Creu que el millor és la negociació de cada 
entitat amb el seu banc. Maria Quintana del Centre d’Estudis Santjustencs també 
defensa aquesta opció. 

 
Sense més temes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, 
estenc aquesta acta. 

 
Sant Just Desvern, 12 de 
març de 2016 

 
 
 

 
 
Josep Santesmases i Ollé                                                      Pilar Tarrada i Gol 
President                                                                               Secretària 
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LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015 

 
 

PREVISIÓ D’INGRESSOS  PRESSUPOSTAT INGRESSOS REALS 

Generalitat de Catalunya   600.000,00 € 125.000,00 € 
125.000,00 € 
200.000,00 € 
150.000,00 € 

600.000,00 
 

DG Política Lingüística  6.000,00 € 
(pendent) 

6.000,00 € 

Biblioteca Pública de Tarragona   400,00 € 

Diputació de Girona Transpirinecs 
Plecs Història Local 

3.000,00 € 
3.000,00 €  

 

3.000,00 € 
3.000,00 € 

 
Diputació de Tarragona  
 

Plecs d’Història Local 
Inv. PCI TE 

3.000,00 €  
 

20.000,00 €  

                      3.000,00 €  
 
 

20.000,00 € 
Diputació de Barcelona Diputats Mancomunitat 20.000,00 € 20.000,00 € 

Inscripcions Jornades   
 

RECERCAT 
TASTETS PRIMAVERA 
TROBADA TARRAGONA 
TASTETS TARDOR 
TROBADA DIÒCESI 
JORNADA ETNOLOGIA 
TRANSPIRINENCS 
ESPAI DESPUIG 

5.000,00 € 
 
 

4.710,50 € 
1.428,00 € 
480,00 € 
240,00 € 
720,00 € 
90,00 € 
96,00 € 
1.604,00 € 
52,50 € 

 
 
 

Fundació Josep Irla Patrocini  3.000,00 € 
 

3.000,00 € 

Oficina de la Caixa  12.000,00 € 
 

0 € 

Fundació Privada Mútua Catalana  7.000,00 € 
 

7.000,00 € 

Ajuntament BCN  2.000,00 €  2.000,00 € 

Ajuntament de Vilafranca (Recercat)  2.000 .00€ 2.000,00 € 

Ajuntament  de Móra la Nova Publicació Jornades IEC 
2014 

1.000,00 € 1.000,00 € 

Obra Social de la Caixa  Beca T. Ateneus 
IPCITE 

ALTRES  

6.000,00 € 
40.000,00 € 
4.000,00 € 

25.000,00 € 
 

19.000,00 € 
s’aprovisionen  

31.000 € per despesa 
del 2016 

Ingrés per vendes de publicacions  100,00€ 531,73  € 

Ingressos financers   141, 17  € 

Altres     

Ingrés asseguradora   106,95 € 

Aprovisionats dels 2014 Proj. Ocupacional i exposició 
arquitectura tradicional 

47.908,14 € 
38.000,00 (Arqu) 

9.908,14 €(proj. Ocup.) 
 

47.908,14 € 

Romanents   14.991,86 €  

  (revocacions, renúncies, d’anys anteriors)  12.000,00 € 25.580,20 € 
 

Encàrrec estudi Consell de la Cultura i de les Arts 
(CONCA) 

 0,00 € 10.000,00 € 

Institut per al desenvolupament de l’Alt Pirineu i 
l’Aran (IDAPA) 

 0,00 € 2.000,00 € 

Total  812.000,00 € 780.378,69 € 
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DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

CAP I. 

 

L’increment de la despesa es deu a la  recuperació del 24,04 % de la paga extra (total de 2.941,37 €) no percebuda el 2012 

seguint indicacions de la Generalitat de Catalunya. Recuperació aprovada el 26 de maig de 2015. 

 

PERSONAL EVENTUAL- PROJECTE IPCI-TE  

 
 
PROJECTE OCUPACIONAL 

 
 

TOTAL CAP. I (pressupostat):  238.974,37 (inclou recuperació extra) + 73.467,16 € + 17.483,75 = 329.925,28 € 

TOTAL CAP. I DESPESA REAL :  237.940,70 €+ 65.507,31 € + 10.019,23 €+ 2.756,07 €=  316.223,31 € 

 

                                                 
1No s’hafet la despesa entre setembre i desembre perquè no ens han concedit l’ajut sol·licitat a l’oficina de la Caixa. 
2Els recursos procedeixen de la part reservada a documentació de l’exposició d’arquitectura tradicional  i de l’import 
destinat a la fira de Móra la Nova ja que va estar a l’estand com a responsable i es va incloure com a complement a la 
nòmina.  

PERSONAL FIX PRESSUPOSTAT DESPESA DIFERÈNCIA 
Directora-Gerent 41.377,66 € 42.088,20 € - 710,54 € 
Adjunta a la gerència 30.965,23 €   31.496,92 € - 531,69 € 
Tècnic Superior 26.926,31 €   27.238,44 € - 312,13 € 
Tècnic Superior 26.926,31 €   27.388,69 € - 462,38 € 
Tècnic Superior 26.926,31 €   27.388,69 € - 462,38 € 
Tècnic superior 26.926,31 € 27.388,69 € - 462,38 € 

Seguretat Social 55.984,87 €  54.951,07  € 1.033,80 € 
TOTAL  236.033,00 € 237.940,70 € - 1.907,70 € 

 PRESSUPOSTAT  DESPESA DIFERÈNCIA 
Directora executiva (mitja jornada) 11.496,00 € 10.086,99 € 1.409,01 € 
Administrativa  (mitja jornada) 7.279,30 € 7.394,31 € - 115,01 € 
Tècnic antropòleg 17.989,83 € 16.199,71 € 1.790,12 € 
Tècnic antropòleg 17.989,83 € 15.457,04 € 2.532,79 € 
Seguretat Social 18.712,20 € 16.369,26 € 2.342,94 € 
TOTAL 73.467,16 € 65.507,31 € 7.959,85 € 

 PRESSUPOSTAT  DESPESA DIFERÈNCIA 
Tècnic mig (gener-juny) 4.020,00 € 4.150,96 € - 130,96 € 
Tècnic mig (gener-juny) 4.020,00 € 4.150,96 € - 130,96 € 
Administratiu (gener-febrer) 1.040,00 € 1.124,18 € - 84,18 € 
Tècnic mig (setembre-desembre)1 2.678,00 € 0,00 € 2.678,00 € 
Tècnic mig (setembre-desembre) 2.678,00 € 0,00 € 2.678,00 € 
Administratiu (setembre-desembre) 2.066,00 € 0,00 € 2.066,00 € 
Seguretat Social 981,75  € 593,13 € 388, 62€ 

TOTAL  17.483,75 € 10.019,23 € 7.464,52 € 

Exposició Arquitectura tradicional  PRESSUPOSTAT   DESPESA 
Tècnic mig (juliol – ½ octubre) mitja jornada 0,00 €  2.756,07 €2 
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3
La diferència fins arribar als 78.000 € apareix com a més despesa en d’altres partides: nòmina i seguretat social de Marina Orobitg; 

material fungible, manteniment de l’immobilitzat material, dietes i diverses de funcionament.   Hi ha també 2.450 que es destinaran 
a material didàctic el 2016. 
4 Incrementem la despesa perquè rebem un ajut econòmic de l’IDAPA de 2.000,00 € per aquest projecte. 
5 Es tracta de dos cursos bonificats després per la seguretat social. Hi ha menys despesa en la partida de seguretat social del capítol I 
i s’incrementa en formació. 
6Formen part dels 31.000 que s’aprovisionen per al 2016, la resta correspon al que ha quedat disponible de capítol I d’IPCITE. 
7 Hi ha una aportació del CONCA de 10.000 € per a l’estudi de les escoles de les bandes de música. No estava pressupostat. 
8 En principi estava previst que les altres diputacions i l’ajuntament de Barcelona aportessin 10.000 € per cobrir fins a 30.000 €. 
Aquests 10.000, 00 no s’han concretat. A l’espera de resoldre l’aportació per al 2016. 

CAP II DETALL PRESSUPOSTAT DESPESA DIFERÈNCIA 
MANT. IMM. MATERIAL  2.000,00 € 3.042,46 € - 1.042,46 € 
MATERIAL FUNGIBLE  1.500,00 € 3.036,54 € - 1.536,54 € 
PREMSA I REVISTES  1.500,00 € 1.080,76 € 419,24 € 
ALTRES SUBMINISTRAMENTS  10.500,00 € 10.067,98 € 432,02 € 
COMUNICACIONS  5.500,00 € 5.375,22 € 124,78 € 
DESPESES PROTOCOL  1.500,00 € 2.035,68 € - 535,68 € 
EXPOSICIONS  80.800,00 €  71.961,61 € 8.838,39 € 
Lloguer estand fira Móra la Nova 800,00  €  447,27  €  
Exposició Arquitectura Tradicional 78.000,00 €  71.514,34 €3  
Exposició Patrimoni Oblidat 2.000.00 €  0,00 €  
REUNIONS I CONFERÈNCIES  38.300,00€ 40.922,38 € - 2.622,38 € 
Recercat 2015 20.000,00 €  23.508,59  €  
Fira Llibre i Autor Ebrenc 2.000,00 €   2.082,84 €  
Música en Terres de Cruïlla 1.000,00 €  233,27 €  
Activitats etnologia 800,00 €  502,75 €  
Trobades 1.500,00 €  960,68 €  
Tastets de Patrimoni 2.500,00 €  2.322,22 €  
Espai Despuig 2.000,00€  1.563,65 €  
Transpirinencs 4.000,00 €  7.044,17 €4  
Any Muntaner  2.500,00 €  847,00 €  
Projecte Centres BCN 2.000,00 €  1.857,30  €  
PROMOCIÓ  15.200,00 € 13.373,53 € 1.826,47 € 
Material IRMU 800,00 €  907,50 €  
Revista 1.800,00 €   229,90 €  
Calendari 1.400,00 €  1.362,46 €  
Edició Beca Ateneu  4.500,00 €  5.347,94 €  
Edició Balls Parlats  3.000,00 €  2.525,73 €  
Edició Jornades IEC 3.000,00€  3.000,00 €  
Edició Trobada Vallès 700,00 €  0,00 €  
FORMACIÓ DE PERSONAL  700,00 € 1.702,20 €5 - 1.002,20 € 
DIVERSES DE FUNCIONAMENT  16.000,00 € 21.337,03 € -5.337,03 € 
DIETES PERSONAL  9.000,00 € 10.601,36 € - 1.601,36 € 
DIETES PATRONS  3.000,00 € 3.428,35 € - 428,35 € 
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS  98.032,87  € 83.083,59 € 14.949,28 € 
Plecs 9.000,00 €  8.553,20 €  
Digitalització publicacions 500,00 €  0,00 €  
Portal 9.500,00 €  5.155,45 €   
Venda publicacions 1.500,00 €  821,10 €  
Carnet centres d’estudis 2.000,00 €  550,55 €  
Inventari  Patrimoni Cultural 
Immaterial 

46.532,87 €  23.524,61  € 6aprox.  

Beca Ateneu  3.000,00€  3.000,00 €  
Beca Veny 6.000,00€  6.000,00 €  
Estudi escoles bandes 0,00 €  9.316,12 €7  
Projecte Diputats de la Mancomunitat 20.000,00 €  26.162,56 €8  
TOTAL  283.532,87 € 271.048,69 € 12.484,18 € 
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Desglossament juts a projectes 

- Comissions cíviques de patrimoni 2.000 X 2 =                4.000,00 € 

- Llibre Blanc Baix Llobregat (segona fase)  5.000,00 € 

- + convocatòria                 52.850,00 € 

 
*Incorporarem al fons bibliogràfic publicacions per valor de: 2.142,34 €. S’incrementarà

 l’immobilitzat material. Comptablament no tindrà cap efecte, no s’amortitzarà. 

 

 
 

                                                 
9
Es comptabilitza l’import total de la despesa, tot i que a efectes comptables l’equipament informàtic s’amortitzarà en diferents 

anys. Per tant a nivel comptable aquest import será inferior. 
10 D’aquesta càpitol es descomptarà a la comptabilitat final l’import de 845,79 . Es tracta d’un element que s’amortitza i que per 
tant la seva amortització corresponent al 2015 (258,39 €) se sumarà al que apareix ara com amortitzacions d’anys anteriors. Per tant 
la despesa encara es reduirà en 587,40 € que s’amortitzarà en anys posteriors. 
11 D’aquesta càpitol es descomptarà a la comptabilitat final l’import de 1.654,51 € . Es tracta d’un element que s’amortitza i que per 
tant la seva amortització corresponent al 2015 (227,04 €) se sumarà al que apareix ara com amortitzacions d’anys anteriors. Per tant 
la despesa encara es reduirà en 1421,06 € que s’amortitzarà en anys posteriors. 
12 A aquest import inclou les amortitzacions de l’any. 
13 A compte de romanents d’exercicis anteriors. 

CAP. IV PRESSUPOSTAT / DESPESA DESPESA  
CCEPC 64.491,85 € 64.491,85 € 
AJUTS A PROJECTES 61.850,00 € 26.190,00 € 
AJUTS A ACTIVITATS 23.900,00 € 23.900,00 € 
AJUTS PUBLICACIONS  40.500,00 € 40.500,00 € 
TOTAL 190.741,85 € 190.741,85 € 

CAP. VI PRESSUPOSTAT DESPESA DIFERÈNCIA 
BENS INVENTARIABLES 500,00 € 81,68 € 418,32 € 
MOBILIARI 500,00 € 0,00 € 500,00 € 
EQUIP INFORMÀTIC 800,00 € 1.700,57 € -900,57 € 
TOTAL 1.800,00 € 1.782,25 €9 17,75 € 

QUADRE RESUM PRESSUPOSTAT INGRESSOS REALS DESPESA DIFERÈNCIA 
Cap. I 329.925,28 €  316.223,31 €  
Cap. II 283.532,87 €  271.048,69 €10  
Cap. IV 190.741,85 €  190.741,85 €  
Cap. VI 1.800,00 €  1.782,25 €11  
Amortitzacions 
incloent les de 
l’exercici 

6.000,00 €  5.962,0612 €   

TOTAL 
 

812.000,00 € 780,378,69  €+ (31.000 
€ Aprovisionament 

cap al 2016 per a 
l’IPCITE) 

  

  780,378,69 € 785.758,16  €  
Elements que 
s’amortitzen el 2015 i que 
apareixen amb cost total 
als capítols II i IV 
Regularitzacions 

  -2.500,30  € 
- 832,29 € 

 
782.425,57 € 

 

Tributs              + 157,50 €  

          + 1.140,00 € 
784.555,36 € 

- 2.694,38 € 

Despesa aprovisionada 
anys anteriors 

  + 420,00 € 
 

 
- 3.764,38 €13 

RESULTAT          780.378,69 € 784.143,07 € - 3.764,38 € 
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EXPLICACIÓ TANCAMENT INSTITUT RAMON MUNTANER 2015 
 
El més de febrer es va fer el conveni amb l’OSIC; tal i com s’especificava al conveni 
com en la reunió de patronat del 26 de maig es va aprovar el pressupost definitiu per al 
2015, es va notificar a l’OSIC, i el mes d’octubre vam rebre de nou el conveni amb un 
nou annex que incorporava el nou pressupost. La liquidació del pressupost es fa sobre la 
base de les dades d’aquest segon. 
Cal recordar que es tracta de la liquidació provisional i que l’aprovació de la definitiva 
es realitzarà juntament amb el tancament comptable i que totes dues seran auditades. 
 

- Ingressos de l’activitat: 
 
 Pressupost 

febrer 
Pressupost 
definitiu maig 

Ingressos finals Observacions 

Inscripcions: 5.000,00 € 5.000,00 € 4.710,50  €  
Altres ingressos 
d’explotació 

71.700,0014 75.000,00 € 74.268,19  €  

TOTAL 76.700, 00 € 80.000,00 € 78.978,69 €  
 
 
APLICACIÓ COMPTABLE:  
El decret 43/2003 del pla comptable de fundacions  estableix que : 
Els ingressos imputables a exercicis futurs figuraran al passiu del balanç, com a grup 13. INGRESSOS A 
DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS. 
El pla comptable estableix també al grup 480. Concepte d’ingressos anticipats. 
El moviment comptable :  
1.PRÀCTIQUES NO LABORALS PER A JOVES EN EL SECTOR CULTURAL 
Es contracten a partir d’octubre de 2014  joves entre 18 i 25 anys, amb finalització el març i el juliol de 
2015. 
 

MOVIMENT DEURE HAVER SALDO  
Per l’ajut  

12.000 (cobrat) 
572000BANC   

  130. Ingressos a 
distribuir en diversos 
exercicis  

12.000€ 

 

Al tancament despesa 
real 

642 seg. social 
640.sous i salaris  
5.572.51€ 

  

Reducció a distribuir 130.ingressos a distribuir  
2.091,86€ 

  
 

Ingrés a aplicar   725.Subvenció imputada 
com a ingrés de 

l’exercici 2.091,86€ 

130.IMPORT 
DESPESA 2015 
 

9.908,14€ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Quan ens van aprovar el pressupost dins el conveni de l’OSIC es contemplaven els recursos procedents 
de l’any anterior i pendents d’executar. El quadre explicatiu de la part inferior dels moviments fets 
mostren que no es van incloure com a ingressos el 2014 i que constaran com a ingressos del 2015 
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2.AJUTS PER DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES  

Import ajut rebut  Cost del Projecte Despesa EXECUTADA 
2014 

Despesa 2015 

61.442,21 61.442,21 23.442,21 38.000,00 
    
 

MOVIMENT DEURE HAVER SALDO  
Per l’ajut concedit de 
61.442.21 cobrament  

572000BANC 30.722,11   

Per l’ajut concedit de 
61.442.21 (pendent)  

4400006 fundació la caixa 
30.720,10  

  

  130. INGRESSOS A 
DISTRIBUIR EN 
DIVERSOS 
EXERCICIS 
61.442.21 

 

Al tancament despesa 
real 

Grup 6.:  
Recercat 10.000€ 
Terra Ateneus 3.000€ 
Festa i Catalanitat  10.000€ 

  

Reducció a distribuir 130.ingressos a distribuir 
23.442,21€ 

  
 

Ingrés a aplicar   725.Subvenció 
imputada com a 
ingrés de l’exercici 
23.442,21€ 

130.IMPORT 
DESPESA 2015  
 
38.000,00 € 

 
 

    
- Transferències corrents 2015 
 

 Pressupost 
febrer 

Pressupost 
definitiu maig 

Ingressos finals Observacions 

Departament de Cultura 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 €  
Direcció General de 
Política Ling  

    6.000,00 €     6.000,00 €     6.000,00 € Finalista: Beca 
Joan Veny 

Diputació de Girona 3.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € Finalistes: 
- Col· loqui 
d’Estudis 
Transpirinencs 
i Plecs 
d’Història 
Local 

Diputació de Tarragona 3.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € Finalistas: 
- Inventari del 
Patrimoni 
Cultural 
Inmaterial 
- Plecs 
d’Història 
Local 

Diputació de Barcelona     0,00 € 20.000,00 € 20.00,00 € Finalista: 
Projecte 
Mancomunitat 
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Fundació Irla 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €  
Fundació Privada Mútua 
Catalana                   

7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 
 

Finalista: 
Convocatoria 
ajut 
publicacions  
Publicació 
Jornades 
Filològica IEC 

Ajuntament de BCN  5.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € Finalista: 
Projecte Grups 
recerca local 
BCN 

Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès 

2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € Finalista: 
Recercat 

Ajuntament de Móra la 
Nova                               

0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 
 

Finalista: 
Publicació 
Jornades 
Filològica IEC 

Obra Social de la Caixa  
 

9.000,00 € 50.000,00 € 19.000,00 € Finalista15: 
Beca Terra 
d’Ateneus 
Inventari del 
Patrimoni 
Cultural 
Inmaterial de 
les TE 

CONCA 0,00 € 0,00 €   
10.000,00 € 

Finalista: 
Estudi Bandes 
de Música 

IDAPA 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € Finalista:  
Col·loqui 
d’Estudis 
Transpirinencs 

Biblioteca Pública de 
Tarragona 

0,00 € 0,00  € 400,00 € Finalista:  
Tastets de 
Patrimoni 

OFICINA LA CAIXA 12.000,00 € 12.000,00  € 0,00  €  
TOTAL 650.000 € 732.000,00 € 701.400,00 €  
 
1 Aquest ajut es va dividir en tres parts: Beca Terra d’Ateneus; Col· loqui d’Estudis Transpirinencs i 
40.000 € per a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l’Ebre. L’Inventari és un 
projecte que està previst que es desenvolupi entre el 2015 i el 2017. L’execució de l’inventari el 2015 va 
començar més tard del que s’havia previst per aquest motiu hi ha una part dels recursos destinats al 
projecte que no s’han executat. Aquesta quantitat, 31.000 € aproximadament es traspassa al 2016. Els 
ajuts de l’Obra Social de la Caixa permeten justificar en despese de l’any següent, en aquest cas serien del 
primer trimestre del 2016. El moviment que es realitzarà comptablement serà el següent: 
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Moviment Deure Haver Saldo 
Per l’ajut concedit 
De 50.000,00 € cobrament 

572000banc 
25.000,00 € 

  

Per l’ajut concedit 
De 50.000,00 € cobrament 

4400006 Fundació la 
Caixa 25.000,00 € 

  

  130. 
Ingressos a distribuir 
en diversos exercicis 
50.000,00 € 

 

Al tancament despesa real Grup 6. 
19.000,00 € 

  

Reducció a distribuir 130. ingressos a 
distribuir 19.000,00  € 

  

Ingressos a aplicar  725. Subvenció 
imputada a ingrés de 
l’exercici 19.000,00 € 

130. Import 
despesa 2016 
31.000 € 

 
 

QUADRE RESUM INGRESSOS 
 

 Pressupost 
febrer 

Pressupost 
definitiu maig 

Ingressos 
finals 

Observacions 

Ingressos de 
l’activitat 

76.700,00 € 80.000,00 € 78.978,69 €  

Transferències 
corrents 

650.000,00 € 732.000,00 € 701.400,00 €  

     
TOTAL 726.700,00 € 812.000,00 € 780.378,69 €  
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DESPESES EXERCICI 2015  
 

DESPESES Pressupost 
febrer 

Pressupost 
maig 

Despesa final Observacions 

Despeses de 
personal 

256.500,00 € 329.925,28 € 316.223,31 € En el document de la 
liquidació provisional del 
2015 apareix el 
desglossament de la 
despesa i els comentaris 
de cada apartat 

Despeses 
corrents (inclou 
amortitzacions 
d’inversions no 
finançades amb 
subvencions) 

274.000,00 € 289.532,87 € 271.048,69 € En el document de la 
liquidació provisional del 
2015 apareix el 
desglossament de la 
despesa i els comentaris 
de cada apartat 

Transferències 
corrents 

191.400,00 € 190.741,85 € 190.741,85 € En el document de la 
liquidació provisional del 
2015 apareix el 
desglossament de la 
despesa compromesa i 
també el que s’ha 
liquidat a data de 31 de 
desembre 

Inversions 1.800,00 € 1.800,00 € 1.782,25 €  

Amorització 
acumulada 
menys elements 
comptabilitats 
2015 

  3.461,76 € A l’amortització 
acumulada li restem els 
elements que inicialment 
s’han afegit als capítols 
II i IV 

Regularitzacions 
Tributs 

  1140 € 
157,50 € 

 

Despesa 
aprovisionada 

  420 €  

TOTAL 726.700,00 € 812.000,00 € 784.975,36 € Cal recordar que hi ha 
31.000 € de despesa que 
en la comptabilitat 
definitiva es traspassan al 
2016 
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PRESSUPOST 201616 
 

INGRESSOS  inicial 2016 
ingressos de l'activitat 64.600,00 € 
Incripcions jornades 3.000,00 
Altres ingressos d'explotació: revocacions, 
renuncies..17. 61.600,00 
  
Transfèrencies corrents 704.400,00 
Departament de Cultura 600.000,00 
Diputació de Girona 3.000,00 
Gencat-Biblioteca Pública de Tarragona 400,00 
Diputació de Tarragona 23.000,00 
Diputació de Barcelona 10.000,00 
Ajuntament de Barcelona 6.000,00 
Ajuntament de Vic 2.000,00 
Fundació Josep Irla 3.000,00 
Fundació Mutua Catalana 7.000,00 
Obra Social la Caixa 50.000,00 
  
TOTAL  769.000,00 € 
  

DESPESES inicial 2016 
Despeses de personal 342.147,21 
Despeses corrents18 235.560,94 
Inclou amortitzacions d’inversions no finançades amb 
subvencions                                                                                                

Transferències corrents 188.791,85 
  
Inversions 2.500 ,00 
(les amortitzacions no són despesa)  
TOTAL 769.000,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                 
16 Reunió de patronat de 7 de juny de 2016 
 
18 Aquest concepte estava incorporat en el pressupost de l’annex de l’OSIC per aquest motiu he 
incorporat l’import de les amortitzacions d’anys anteriors.  


