FUNDACIO PRIVADA PER A LA PROMOCIO DELS OFICIS

BALANÇ DE SITUACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI FINALITZAT EL 31/12/2021.
ACTIU

2021

2020

A) ACTIU NO CORRENT

95.007,67

73.441,68

II. Immobilitzat material
V. Inversions financeres a llarg termini

92.607,67
2.400,00

71.041,68
2.400,00

B) ACTIU CORRENT

8.427,46

10.643,48

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

8.427,46

10.643,48

103.435,13

84.085,16

TOTAL ACTIU

PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET

2021

2020

96.679,20

82.434,63

48.000,00
34.434,63
14.244,57

48.000,00
29.105,69
5.328,94

A-1) Fons propis
I. Capital
III. Resultats d’exercicis anteriors
V. Resultat (positiu o negatiu)
B) PASSIU NO CORRENT

-

C) PASSIU CORRENT

6.755,93

1.650,53

II. Creditors comercials i altres comptes a pagar
IV. Passius per impost corrent i altres deutes amb les
Administracions Públiques

5.393,00

1.650,53

TOTAL DE PATRIMONI NET I PASSIU

1.362,93
103.435,13

84.085,16
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COMPTE DE PERDUES I GUANYS CORRESPONENT A L’EXERCICI FINALITZAT EL 31/12/2021.

PÈRDUES I GUANYS

2021

2020

1. Ingressos per les activitats

76.435,00

39.642,24

a) Vendes i prestacions de serveis
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
d) Subvencions, donacions i altres ingressos

7.450,00
27.985,00
41.000,00

15.585,00
24.057,24

5. Aprovisionaments

-1.538,02

a) Consum de béns destinats a les activitats

-1.538,02

7. Despeses de personal

-1.294,12

a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
8. Altres despeses d'explotació

984,88
309,24
-59.355,87

-34.247,81

-22.562,78
-1.287,68
-16.044,71
-750,20
-1.261,14
-190,33
-13.052,55
-3.087,78
-200,00

-20.466,96
-940,17
-2.894,70

-918,70

-364,84

14.246,99

5.394,43

15. Despeses financeres

-2,42

-65,49

B) RESULTAT FINANCER

-2,42

-65,49

14.244,57

5.328,94

14.244,57

5.328,94

a) Serveis exteriors
a.2) Arrendaments i cànons
a.3) Reparacions i conservació
a.4) Serveis professionals independents
a.5) Transports
a.6) Primes d'assegurances
a.7) Serveis bancaris
a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques
a.9) Subministraments
a.10) Altres serveis
b) Tributs
A) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

C) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS

-627,24
-152,23
-2.162,88
-4.231,47
-2.407,32

19. Impostos sobre beneficis
D) RESULTAT DE L’EXERCICI
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L’EXERCICI FINALITZAT EL 31/12/2021.

Fons
Pendents de
desemborsar

Total
A.
I.
II.
B.
I.
II.
III.

SALDO FINAL DE L’ANY 2019-2
Ajustos per canvis de criteri 2018 i anteriors
Ajustos per errors 2018 i anteriors
SALDO AJUSTAT, INICI DE L’ANY 2020–1
Excedents de l'exercici
Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
Operacions de patrimoni net
1. Augment de fons dotacionals /fons socials/fons especials
2. (–) Reduccions de fons dotacionals /fons socials/fons
especials
3. Conversió de passius financers en patrimoni net
(condonació de deutes)
4. Altres aportacions
IV. Altres variacions del patrimoni net
C. SALDO, FINAL DE L’ANY 2020
I. Ajustos per canvis de criteri 2019
II. Ajustos per errors 2019
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L’ANY 2021
I. Excedents de l'exercici
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net
1. Augment de fons dotacionals /fons socials/fons especials
2. (–) Reduccions de fons dotacionals /fons socials/fons
especials
3. Conversió de passius financers en patrimoni net
(condonació de deutes)
4. Altres aportacions
IV. Altres variacions del patrimoni net
E. SALDO FINAL DE L’ANY 2021

Excedents
pendents destinar
a les finalitats
estatutàries

Resultats
d’exercicis
anteriors

48.000,00

29.040,32

Aportacions per
a compensar
pèrdues

Excedent de
l’exercici
65,37

48.000,00

-

29.040,32

-

65,37
5.328,94

-

-

-

-

-

-

-

Subvencions,
donacions i
llegats rebuts

TOTAL
77.105,69
- 77.105,69
5.328,94
-

48.000,00

-

65,37
29.105,69

-

-65.37
5.328,94

48.000,00

-

29.105,69

-

5.328,94
14.244,57

-

-

-

-

-

-

-

-

- 82.434,63
- 82.434,63
14.244,57
-

48.000,00

-

5.328,94
34.434,63

-

-5.328,94
14.244,57

-

- 96.679,20
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MEMÒRIA SIMPLIFICADA
EXERCICI 01.01.2020 AL 31.12.2021
1. La Fundació. Activitats de l'entitat.
1.1. Presentació
Les dades de l'entitat objecte d'aquesta memòria són:
NIF:

G17972381

Raó social:

FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA PROMOCIÓ DELS OFICIS

Domicili:

Passeig Vilatenim, 19

Codi postal:

17600

Municipi:

Figueres

Província:

Girona

El present document recull l'activitat duta a terme per la Fundació Privada per a la Promoció
dels Oficis durant l'exercici iniciat l’1 de gener de 2021 i finalitzat el 31 de desembre de 2021, en
el seu camp d'intervenció social: la promoció i difusió dels oficis.
La Fundació Privada per a la Promoció dels Oficis es va constituir com a Fundació el 7 de
setembre de 2007. L'entitat té com a objecte la promoció i difusió dels oficis, i a tal efecte, té
com a finalitat, sense ànim de lucre:
• La promoció de l'ensenyament, l'aprenentatge i formació dels diferents oficis.
• Potenciar la millora i la formació de la gent jove i treballadora que volen millorar.
• Promoure i donar valor als diferents oficis a les escoles.
El Patronat de la Fundació està format pels següents patrons:
President Industries Conesa, SL
Vicepresident Garatge Sala, SAU

B-17038233

Sr. August Conesa
Sr. Daniel Sala
Sr. Alexandre Pinsach
Sr. Germán Domínguez
Sr. Pere Sunyer Gratacós
Sr. David Prada
Sr. Miquel Cruañas
Sr. Joan Caritg

Vocal

Deloule Española, SA

A-17085713
A-17006768

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Germán Domínguez Ballart
Minerals Conesa, SL
Prada Nargesa, SL
Servicios Industria, SL
Taller Caritg, SL

40442378-Y
B-55363297
B-17823527
B-17011719
B-17567819

L’any 2021, Rafael Aguilera va ser patró fins el dia 13 d’abril, quan va signar la seva carta de
renúncia. S’hauria d’afegir?
1.2. Breu resum històric i principals projectes
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La Fundació Privada per a la Promoció dels Oficis neix el 7 de setembre del 2007 de la voluntat
d'un grup d'empresaris de l'Alt Empordà que tenien com a objectiu donar valor als oficis.
El curs 2016/2017 es va començar a impartir a les instal·lacions de la Fundació el cicle formatiu
de grau mitjà de Manteniment Electromecànic per part de l'Institut Narcís Monturiol de
Figueres.
1.3. Activitats desenvolupades durant l'exercici
Des de la Fundació dels Oficis s’estan duent a terme els següents projectes:
1) CFGM Manteniment electromecànic. L’any 2016 es comença a impartir el Cicle Formatiu
de Grau Mitjà en Manteniment Electromecànic en modalitat dual. Aquest Cicle
l’imparteix l’Institut d’Educació Secundària Narcís Monturiol de Figueres a l’Escola-Taller
cedida per la Fundació que està situada al Passeig de Vilatenim, 19 de Figueres. El
nombre d’alumnes matriculats a l’actual curs 2021-2022 és de 24 alumnes (entre el
primer i el segon curs). Actualment s’estan impartint aquests dos cursos a les
instal·lacions de la Fundació en horari de dilluns a divendres de 8h a 15h.
2) Saló dels Oficis. Organització conjuntament amb l’Ajuntament de Figueres de la 1a
Edició del Saló dels Oficis, que va tenir lloc els dies 26, 27 i 28, a qual hi van participar
600 estudiants de la comarca, 11 centres educatius i 40 empreses del territori. Es preveu
que tingui lloc la seva 2a Edició el març de 2022.
3) CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica. Es va presentar la sol·licitud
del Cicle Formatiu de Grau Superior, com a opció de continuació de l’actual cicle que ja
s’està impartint.
4) Taula per a l’impulsa de la FP a l’Alt Empordà. S’impulsa la Taula de treball per a l’impuls
de la FP a l’Alt Empordà, formada per l’Ajuntament de Figueres, la Fundació dels Oficis,
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de
potenciar la col·laboració entre sector públic i sector privat per a coordinar la formació
amb les necessitats empresarials.
5) Difusió i comunicació. Campanya de difusió i comunicació de la Fundació i dels seus
objectius a través dels mitjans de comunicació.
6) Formació bonificada. Incorporació de la Formació bonificada a través de cursos dirigits
a treballadors en actiu, amb la finalitat de millorar les competències professionals dels
treballadors acollint-se a les bonificacions de la Seguretat Social i, alhora, ajudar a les
empreses a ser més competitives. S’ha iniciat el mes de març amb el curs d’Interpretació
de plànols, que ha comptat amb 8 alumnes.
7) Formació en soldadura. Sol·licitem i se’ns concedeix una subvenció, a través de la
Fundación Vinci per ampliar a deu els box de soldadura de l’Escola-Taller, amb la finalitat
de poder oferir formació en soldadura de cares a l’any 2022.
8) Projectes Singulars. S’han iniciat els tràmits per entrar dins el programa de Projectes
Singulars, per oferir actuacions de Formació Professionalitzadora d’Automatització
d’instal·lacions electropneumàtiques i electrohidràuliques, amb la finalitat de reforçar
l’ocupabilitat de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes
d’educació o formació.
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9) Treball als Barris. La Fundació pren partit com a entitat formadora dins el marc del
projecte ‘Treball als Barris’, impulsat per l’Ajuntament de Figueres i subvencionat pel
Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economía Social, amb
l’objectiu de donar resposta global en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament
econòmic, beneficant a moltes persones que es troben amb especials dificultats a l’hora
de trobar feina.
I s’estan plantejant i iniciant els següents:
1) Newsletter. S’inicia el disseny i planificació de difusió i comunicació de la Fundació i dels
seus objectius mitjançant un butlletí informatiu trimestral a través del correu electrònic,
que té previst iniciar el gener de 2022.
2) Formació a mida. Ampliar l’oferta formativa, oferint Formació a mida per a empreses,
amb la finalitat de millorar la qualificació, dissenyant cursos adaptats a les necessitats
empresarials.
3) Formació bonificada. Previsió d’ampliar el catàleg de cursos de Formació bonificada,
incloent formació en control numèric, pneumàtica, així com Autocat aplicat al sector de
la fusteria.
4) PICE Cambra de Comerç. S’estudia la possibilitat d’oferir Formació dins el marc de la
Cambra de Comerç a través d’un PICE de Muntatge bàsic de quadres elèctrics.
1.4. Ajuts atorgats
No s'han atorgat ajuts de forma directa. El que s'ha fet durant aquest període és cedir les
instal·lacions de la Fundació a l'Institut Narcís Monturiol de Figueres per tal que pugui impartir el
cicle formatiu esmentat anteriorment.
1.5. Convenis de col·laboració
Durant el 2021 la Fundació ha subscrit un conveni de col·laboració amb la Fundación Vinci, amb
l’objectiu de donar suport al projecte “Formació en Soldadura”.
1.6. Persones usuàries o beneficiàries de les activitats descrites
Les persones usuàries dels diferents projectes de la Fundació són: els alumnes del cicle formatiu
de grau mitjà en Manteniment Electromecànic, els joves estudiants que han participat al Saló
dels Oficis, els treballadors en actiu que poden beneficiar-se de la formació a mida i de la
formació bonificada, les persones usuàries que vulguin formar-se en el sector de la soldadura,
així com tots els adults que han rebut formació en el marc del programa Treball als barris.
2. Bases de presentació dels comptes anuals
2.1. Imatge fidel

