MEMÒRIA DE LA FUNDACIÓ ESPECIAL PINNAE

EXERCICI 2015
MEMÒRIA
1.

Activitat de la Fundació Especial PINNAE.
La Fundació Especial PINNAE (en endavant la Fundació) es va constituir el 10 de juliol de 2013 i figura
inscrita com a Fundació amb el número 2780 en el Registre del Servei de Fundacions de la Generalitat
de Catalunya, subjecta per tant a la seva legislació.
La Fundació es configura com a fundació especial, com a resultat de la transformació de la Caixa
d’Estalvis del Penedès d’acord amb el previst en la legislació catalana i estatal sobre caixes d’estalvi i,
en conseqüència, per ser receptora dels béns del patrimoni de l’Obra Social de l’antiga Caixa d’Estalvis
del Penedès.
Atès el seu caràcter de Fundació especial, de conformitat amb l’article 67 del Decret legislatiu 1/2008,
d’11 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de caixes d’estalvi de Catalunya, i la disposició
final tretzena, punt tercer, de la Llei 9/2012 del 14 de novembre, de reestructuració i resolució
d’entitats de crèdit, el control de la Fundació especial el porta a terme la Generalitat de Catalunya,
mitjançant:
a)

El departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de fundacions en els termes
de la legislació civil de Catalunya.
b) El departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de caixes d’estalvis respecte
a l’objecte, activitat, continuïtat i pressupost.
L’objecte de la Fundació és l’administració dels fons per a l’obra social de l’antiga Caixa d’Estalvis del
Penedès, inclosos els rendiments que pugui obtenir de l’entitat bancària en que manté participació
accionarial per raó de l’antic exercici indirecte de l’activitat financera, així com altres transferències
que pugui rebre, per dedicar els rendiments a finalitat fundacional.
La finalitat de la Fundació és el desenvolupament d’activitats en els terrenys de l’assistència a les
persones menys afavorides o amb risc d’exclusió, de la dinamització econòmica i cooperació per al
desenvolupament, de la inserció sociolaboral, així com la promoció cultural i la preservació del medi
ambient i del patrimoni històric i artístic.
La seva activitat es limita principalment a les comarques de Catalunya i amb especial atenció a la de
l’Alt Penedès de la que és originària. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l’Estat
Espanyol.
En data 18 de juny de 2015, la Fundació Especial Pinnae i la Fundació Privada Caixa Penedès, van
aprovar el projecte de fusió per absorció de la Fundació Privada Caixa Penedès per la Fundació
Especial Pinnae. En aquest sentit s’ha considerat aquesta data, com la que a partir d’aquest moment
les operacions de la Fundació Caixa Penedès son fetes, a efectes comptables, per la Fundació Especial
Pinnae.
Seguint aquest criteri, la liquidació del pressupost 2015 ha estat el següent:
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GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Durant aquest exercici s’han atès, en aquest apartat, les amortitzacions i les despeses de
manteniment i conservació d’aquelles finques, propietat de la Fundació, que no varen tenir,
durant el passat exercici, una activitat aplicable a una àrea concreta.
Es tracta de finques, les quals algunes d’elles no tenen activitat i d’altres estan ocupades en règim
de lloguer. L’import gastat en l’apartat de manteniments i amortitzacions és de: 114.678,89
euros.
Finca carrer Princesa, 21 de Barcelona. Sense activitat.
Finca carrer La Parellada, 18 de Vilafranca del Penedès. En lloguer.
Finca carrer La Parellada, 56-58 de Vilafranca del Penedès. Pisos: 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 4-1, 4-2 en
lloguer i pis 3-1 amb activitat de la Fundació, com són les seves oficines administratives.
Finca rambla Nostra Senyora, 2 de Vilafranca del Penedès. Pis 3-1. En lloguer.
Finca carrer Pere Alegret, 32 de Vilafranca del Penedès. Disponible per lloguer.
Finca plaça de l’Església, 4 de Begues (antiga Aula de Cultura). En lloguer.
Finca avinguda Torrent Gornal, 40-42 de l’Hospitalet de Llobregat (antic Casal d’Avis).
Disponible per lloguer.
Finca plaça Eivissa, 1 de l’Hospitalet de Llobregat (antic Casal d’Avis). Disponible per lloguer.
Finca plaça Pompeu Fabra, 1 de Molins de Rei (antiga Aula de Cultura i Casal d’Avis).
Disponibles per lloguer.
Finca carrer Major, 18 de Sant Andreu de la Barca (antic Casal d’Avis). Finca venuda en aquest
any 2015.
Finca carrer Castell, 19, 1 de Solsona (antiga Aula de Cultura). Disponible per lloguer.
Finca carrer Buen Retiro, 8 de Vallirana (antic Casal d’Avis). Disponible per lloguer.
Durant aquest exercici s’han gastat 16.795,44 euros per a realitzar millores en l’immobilitzat
corresponent a:
•
•

Adquisició de maquinària per les oficines de la Fundació (525,75 eu.)
Tràmits de legalització i divisió horitzontal dels edificis del carrer La Parellada, 56 i
Rambla Nostra Senyora, 4 de Vilafranca del Penedès i carrer Castell, 19, 1 de Solsona.
(16.269,69 eu)

Pel que respecta a la resta de les despeses d’administració, s’han atès tots aquells costos
corresponents a: amortitzacions, personal, administració, promoció i comunicació, i material
d’oficina de la Fundació. Import gastat: 487.875,11 euros.

CULTURA, EDUCACIÓ I PATRIMONI
En l’apartat de Cultura, Educació i Patrimoni, s’han atès les despeses corresponents a les
amortitzacions, els costos del personal adscrit i les despeses de manteniment i conservació, de
les finques propietat de la Fundació relacionades tot seguit. L’import gastat és de 429.223,12
euros.
Aula de Vilafranca del Penedès. Fòrum Berger Balaguer. Rbla Nostra Senyora, 6
Auditori de Vilafranca del Penedès. Fòrum Berger Balaguer. Rbla Nostra Senyora, 6.
Biblioteca de Begues. Plaça de l’Església, 4 (amb conveni amb la Generalitat de Catalunya).
Biblioteca de Sant Pere de Riudebitlles. Carrer Quadres, 41 (amb conveni amb la Diputació).
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Biblioteca de Sant Quinti de Mediona. Plaça Pi i Maragall, 7 (amb conveni amb la Generalitat
de Catalunya).
Biblioteca de Vallirana. Carrer Major, 342-344 (amb conveni amb la Diputació).
Finca carrer Caputxins, 10 de Vilanova i la Geltrú (centre cultural conveni de cessió amb
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú).
Finca a la carretera nacional 340, PK 289,6 de l’Arboç del Penedès (Escola Camp Joliu del
Penedès).
Durant aquest exercici s’han gastat 4.551,63 euros per a realitzar millores en l’immobilitzat
corresponent a:
•

Tràmits de legalització i divisió horitzontal de l’edifici del carrer Caputxins, 10 de
Vilanova i la Geltrú.

Activitats Culturals, Educatives i Patrimonials
Durant aquest any s’ha realitzat una aportació de 601 euros a la Fundació Wine School
Foundation de Vilafranca del Penedès, com a ajut a les seves activitats corrents.
S’ha realitzat també una col.laboració de 2.752,74 euros pel patrocini de la Mostra d’Espectacles
al carrer dins els actes de la Festa Major de Vilafranca del Penedès.
Tot seguit detallarem les diferents activitats realitzades a l’Auditori i Aula de Cultura de Fòrum
Berger Balaguer de Vilafranca del Penedès.
AUDITORI
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE LA GENT GRAN.
Durant l’any 2015 l’Aula ha dut a terme un total de 18 activitats, entre conferències, xerrades i
concerts.
CAPITALITAT CULTURAL DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 2015.
En aquest mateix espai i dins els actes de la Capitalitat Cultural de Vilafranca durant aquest 2015,
es va celebrar el Congrés de Bestiari Festiu de Catalunya. En el mes de maig es va organitzar un
Congrés Nacional de Bestiari Festiu on es va debatre la conservació d’aquest patrimoni i tot el
que envolta i significa aquest fons de peces, algunes centenàries, pel nostre folklore i cultura.
FESTIVAL DE MUSICA.
Durant la Primavera d’aquest 2015 es van organitzar 6 concerts destacant el que va realitzar la
cantant i trompetista Andrea Motis i Swing Set. Aquest festival està organitzat per la Fundació i
les Joventuts Musicals de Vilafranca, amb la col.laboració de la Xarxa de Músiques de Catalunya.
JOVENTUTS MUSICALS DE VILAFRANCA
Durant els mesos de maig i juny es va celebrar el 45è Concurs de Joves Intèrprets de Piano de
Catalunya en les diferents categories per intèrprets dels 7 als 26 anys.
Els guanyadors de la categoria sènior van ser Karla Martínez Rabanal, de Cuba/Barcelona, i
Cristina Naranjo Pérez, de Barcelona.
AULA DE CULTURA
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Durant tot l’any s’han dut a terme diferents actes i exposicions a l’Aula de Cultura. Un total de 8
exposicions van completar la temporada d’Arts Plàstiques al Fòrum Berger, amb la destacada
presència de l’artista i creador Marcel·lí Antúnez (fundador de la Fura dels Baus), una exposició
de cartells d’artistes reconeguts, del fons d’art del Museu de Montserrat i una exposició
retrospectiva d’artistes del Noucentisme Català.

ACCIÓ SOCIAL
En l’apartat d’acció social, s’han atès les despeses corresponents a les amortitzacions i les
despeses de manteniment i conservació de les finques, propietat de la Fundació, relacionades tot
seguit, a més de l’aportació realitzada a la Fundació Inglada Via pel seu funcionament. L’import
gastat és de 125.926,92 euros.

Casal d’Avis de Cervelló, carrer major, 85. (Cedit a l’Ajuntament de Cervelló)
Casal d’Avis del Prat de Llobregat, Avda. Verge de Montserrat, 88. (Cedit a la
Cooperativa Obrera de Viviendas del Prat de Llobregat)
Casal d’Avis de Cornella de Llobregat, carrer Bellaterra, 4. (Cedit a l’Ajuntament de
Cornellà de Llobregat)
Casal d’Avis de Cubelles, Passeig Narcís Bardají, 3. (cedit a l’Ajuntament de Cubelles)
Casal d’Avis de Gavà, carrer Centre, 5. (Cedit a l’Ajuntament de Gava)
Casal d’Avis de Gelida, carrer Major, 12. (cedit a l’Ajuntament de Gelida)
Casal d’Avis de Sant Boi de Llobregat, carrer Lluís Castells, 13. (Cedit a l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat)
Finca carrer Cardenal Vidal i Barraquer, 13 de Sant Boi de Llobregat (antiga Aula de
Cultura). Adscrita al Casal d’Avis de S.Boi.
Casal d’Avis de Sant Pere de Riudebitlles, carrer Quadres, 41. (cedit a l’Ajuntament de
Sant Pere de Riudebitlles)
Casal d’Avis de Sant Sadurní d’Anoia, carrer Passeig Can Ferre, 6. (Cedit a l’Ajuntament
de Sant Sadurní d’Anoia)
Casal d’Avis de Vilafranca-Espirall, carrer Gelida, 15. (Cedit a l’Ajuntament de Vilafranca
del Penedès)
Casal d’Avis de Vilafranca-Tívoli, carrer Parlament, 14. (Cedit a l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès)
Casal d’Avis de Vilanova i la Geltrú, carrer Josep Llança, 4. (Cedit a l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú)
Finca carrer Peguera, 3 de Vilafranca del Penedès (cedit a l’ICASS).
Finca carrer Hermenegild Clascar, 15 de Vilafranca del Penedès.
Durant aquest exercici s’han gastat 5.561,30 euros per a realitzar millores en l’immobilitzat
corresponent a:
•

Tràmits de legalització i divisió horitzontal de la finca del passeig Narcís Bardají, 3 de
Cubelles.

La Fundació Inglada Via es va constituir el 31 de gener de 1918 rehabilitant-se el 5 d’octubre de
2001. La finalitat i objecte és prestar una atenció integral de qualitat, amb confort i seguretat, a la
Residència Inglada Via, del Carrer Hermenegild Clascar, número 15, de Vilafranca del Penedès fins
a un total de 69 residents, persones grans que es valen per si soles o amb dificultats físiques o
econòmiques. A data 31/12/2015 el nombre total de residents han estat 69, distribuïts en 58
dones i 11 homes.
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La nova unitat d’atenció a persones amb demència i centre de dia de la Residència Inglada Via de
les 10 persones que pot atendre, va donar servei durant l’any 2015 a 7 persones, distribuïdes en
3 dones i 4 homes.
En virtut del conveni signat en data 20 d’abril de 2001 entre l’Arquebisbat de Barcelona i Caixa
d’Estalvis del Penedès per a la rehabilitació de la Fundació Inglada Via, en el seu pacte cinquè
Caixa d’Estalvis del Penedès (ara Fundació Especial PINNAE) es comprometia a assegurar el
manteniment de les activitats de la Fundació Inglada Via amb les aportacions econòmiques
necessàries per aquest fi. Durant aquest any 2015 les aportacions realitzades a la Fundació
Inglada Via amb la finalitat de donar compliment a aquest compromís, sumen un total de 44.250
euros

Activitats Acció Social
Durant aquest any 2015 s’han organitzat els següents concerts benèfics amb un cost de 3.918,14
euros:
•
•

Junt amb la Fundació Saula Palomer, concert de l’Escolania de Montserrat a Calella a
benefici de Càrites de Calella.
Junt amb les Parròquies de Vilafranca, concert de l’Escolania de Montserrat a benefici de
la restauració de la façana lateral de la Basílica de Santa Maria de Vilafranca.

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA i LABORAL
Programa Genera
El Programa va començar la seva activitat el 4 de febrer de 2014, quan el Fons Europeu
d’Inversions (FEI) i la Fundació van signar un acord de garantia a través del Programa Progress
Microfinance, per mitjà del qual el FEI es comprometia a reforçar la garantia de microcrèdits per
a 400 emprenedors fins l’any 2020. Actualment, la Fundació, és l’única fundació no financera de
l’Estat espanyol que compta amb el suport del FEI i de la Comissió Europea a través del programa
Progress Microfinance.
Des d’aleshores, Pinnae ha avaluat 174 projectes i, a 31 de desembre de 2015, n’ha impulsat 74
de sectors diversos, com restaurants (16%), petit comerç (26%), serveis (34%) i el sector de la
cafeteria (24%). El total de l’import microfinançat per facilitar el naixement d’aquests projectes a
31 de desembre de 2015 ha estat de 843.840,67 euros. Els promotors d’aquests microprojectes
empresarials han accedit a Genera prescrits i assessorats per entitats del tercer sector -petites
ONGs o fundacions- i institucions de l’Administració, tals com ajuntaments, mancomunitats o
consells comarcals. El Programa Genera té 47 convenis amb Entitats Prescriptores d’usuaris.
A banda d’aquestes entitats col·laboradores -prescriptores d’usuaris-, el Programa Genera
compta, també, amb el suport d’un equip de voluntaris que forma part del Programa de
Voluntariat Genera (donat d’alta a la Federació Catalana de Voluntariat Social i a la Generalitat de
Catalunya). Els voluntaris realitzen una tasca de suport i d’acompanyament de tots els projectes i
dels seus emprenedors. A 31 de desembre de 2015, el programa comptava amb 115 voluntaris.
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Per últim, una sèrie d’empreses privades i professionals de diversos sectors, motivats per la seva
responsabilitat social, també s’han implicat amb el Programa, aportant el seu coneixement i
experiència per orientar correctament els futurs microempresaris.
El Programa Genera ha analitzat els casos un per un; s’entrevistaven a tots els usuaris i
s’analitzaven amb la màxima profunditat els projectes microempresarials i les circumstàncies
personals de tots i cadascun, essent la resolució d’aprovació i/o denegació responsabilitat del
Comitè d’Anàlisi.

Resum total de dades del Programa Genera fins a 31 de desembre de 2015:

DADES RELLEVANTS
EMPRENEDORS

74

NEGOCIS

62

CONVENIS ENTITATS COL·LABORADORES

47

VOLUNTARIS

115

TOTAL PROJECTES AVALUATS
NÚMERO

IMPORT

174

3.144.463,59€

TOTAL PROJECTES APROVATS
NÚMERO

IMPORT

74

1.106.358,59€

SECTORS
RESTAURANTS

16%

PETIT COMERÇ

26%

SERVEIS

34%

CAFETERIA

24%

TOTAL CARTERA VIVA
NÚMERO

IMPORT

62

843.840,67 €

TOTAL OPERACIONS CANCEL·LADES
NÚMERO

IMPORT

3

22.693,23 €
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TOTAL OPERACIONS FALLIDES
NÚMERO

IMPORT

COBRAT DEL FEI

COBRAT DELS USUARIS

9

180.489,25 €

40.800,56 €

775 €

MOROSITAT
IMPORT

%

119.426,08 €

14,15%

El Programa Progress Microfinance
L'instrument europeu de microfinançament (Progress Microfinance) ofereix garanties i
instruments de finançament als intermediaris microfinancers. La iniciativa es va establir amb 203
milions d'euros de finançament de la Comissió Europea i el Banc Europeu d'Inversions. El Fons
Europeu d'Inversions (FEI) actua com a societat gestora en nom de la UE Microfinance Plataform
FCP-FIS – European Progress Microfinance Fund, el principal vehicle a través del qual es porta a
terme el programa de microfinançament Progress.
El programa pretén incrementar l'accés al finançament dels microempresaris, incloent-hi els
treballadors autònoms. Compta amb un enfocament particular, però no es limita als grups amb
accés limitat al mercat de crèdit convencional. Els exemples inclouen les dones empresàries,
joves emprenedors, empresaris pertanyents a un grup minoritari, els empresaris amb
discapacitat, autònoms, etc.
Els préstecs que garanteix Progress són de fins a 25.000 euros i es posen a disposició dels seus
beneficiaris a través d'intermediaris seleccionats que participen en l’execució del programa, com
és el cas de la Fundació.
Resum dels crèdits i imports inclosos en garantia FEI, dels projectes aprovats al Programa Genera
i els import cobrats de la garantia executada, fins a 31 de desembre de 2015:

FUNDACION ESPECIAL PINNAE EPMF 2015
NÚMERO DE CRÈDITS
EN GARANTIA FEI

IMPORT DE CRÈDITS EN
GARANTIA FEI

IMPORT COBRAT PER
L’EXECUCIÓ DE LA GARANTIA

69

998.723,12 €

40.800,56 €

La raó de ser de la Fundació és l’administrar els fons de Obra Social de l’antiga Caixa Penedès.
Amb aquest objectiu ha estat treballant en la concessió de microcrèdits a emprenedors amb risc
d’exclusió des del 4 de febrer de 2014. És però, a partir del 15 d’octubre de 2015/tercer trimestre
que la Fundació decideix reorientar el seu camp d’actuació i marcar un punt d’inflexió en la seva
fase de creixement focalitzant-se a donar suport a entitats del Tercer Sector.
Aquesta decisió atén a un motiu doble: d’una banda continuar fidel a l’esperit de la fundació en
el terreny de l’obra social, i de l’altra, trobar les garanties necessàries que facin viable el
creixement de Pinnae.
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Durant aquest exercici i atenent les recomanacions de la Generalitat de Catalunya, que
considerava més prudent reorientar la nostra activitat en un terreny que ofereixi més garanties,
s’atura el Programa Genera i la concessió de noves operacions de microfinançament. Es
mantenen les operacions vigents i es segueix donant el suport i l’acompanyament necessari als
usuaris d’aquestes operacions fins a la extinció dels seus compromisos.
Es proposa el proper exercici 2016, com a data per l’inici de formalització de noves operacions de
finançament adreçades a entitats del Tercer Sector que han vist minvat el seu finançament, com
a conseqüència del diferencial entre l'augment de la despesa social i la congelació o demora de
les subvencions públiques.
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