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Activitat de
e la Fundació Especial PINN
NAE.
ó Especial PINNAE (en endaavant la Fundaació) es va constituir el 10 de juliol de 2013
2
i figura
La Fundació
inscrita com
m a Fundació amb
a
el númerro 2780 en el Registre del Servei
S
de Funddacions de la Generalitat
de Catalunyya, subjecta pe
er tant a la sevva legislació.
ó es configura
a com a funddació especiaal, com a resu
ultat de la trransformació de la Caixa
La Fundació
d’Estalvis deel Penedès d’a
acord amb el previst en la legislació catalana i estataal sobre caixes d’estalvi i,
en conseqüèència, per serr receptora deels béns del paatrimoni de l’Obra Social dee l’antiga Caixxa d’Estalvis
del Penedèss.
c
de Fu
undació especcial, de conformitat amb l’a
article 67 del Decret legisla
atiu 1/2008,
Atès el seu caràcter
d’11 de marrç, pel qual s’aprova el Texxt refós de la Llei de caixess d’estalvi de Catalunya, i la disposició
final tretzen
na, punt terccer, de la Lleei 9/2012 dell 14 de nove
embre, de reeestructuració i resolució
d’entitats de crèdit, el co
ontrol de la FFundació espe
ecial el porta a terme la G
Generalitat de
e Catalunya,
mitjançant:
a)

El departament de la
a Generalitat dde Catalunya competent en
n matèria de ffundacions en
n els termes
de la leggislació civil de Catalunya.
b) El departament de la
a Generalitat dde Catalunya competent en
n matèria de ccaixes d’estalvis respecte
a l’objecte, activitat, continuïtat i ppressupost.
ns per a l’obra
a social de l’aantiga Caixa d’Estalvis del
L’objecte dee la Fundació és l’administ ració dels fon
Penedès, inclosos els ren
ndiments quee pugui obten
nir de l’entitat bancària enn que manté participació
antic exercici indirecte de l’activitat financera, així ccom altres tra
ansferències
accionarial per raó de l’a
ments a finalittat fundaciona
al.
que pugui reebre, per dedicar els rendim
La finalitat de la Fundacció és el deseenvolupamentt d’activitats en els terrennys de l’assisttència a les
m
afavorid
des o amb rissc d’exclusió, de la dinamització econò mica i cooperació per al
persones menys
desenvolupaament, de la inserció socioolaboral, així com la promo
oció cultural i la preservacció del medi
ambient i deel patrimoni històric
h
i artísttic.
a principalmeent a les comaarques de Cattalunya i ambb especial atenció a la de
La seva activitat es limita
l’Alt Penedèès de la que és originària.. No obstant això, pot acttuar a la restta del territori de l’Estat
Espanyol.
e següent:
Seguint aquest criteri, la liquidació del pressupost 2016 ha estat el

Ó ADMINISTR
RATIVA
GESTIÓ

Pàgina 1

Durantt aquest exercici s’han attès, en aque
est apartat, les amortitzaccions i les despeses de
manteniment i conservació d’aqquelles finque
es, propietat de la Fundacció, que no varen
v
tenir,
ercici, una actiivitat aplicable
e a una àrea concreta.
c
durantt el passat exe
n tenen activitat i d’altres eestan ocupad
des en règim
Es traccta de finques,, les quals alg unes d’elles no
de llogguer. L’import gastat en l’appartat de man
nteniments i amortitzacionss és de: 84.051,44 euros.
 Finca carrer Princesa, 21 de Baarcelona. Sense activitat.
d Penedès. En
E lloguer.
 Finca carrer La Parellada, 18 dde Vilafranca del
P
56‐558 de Vilafran
nca del Penedè
ès. Pisos: 1‐1,, 1‐2, 2‐1, 2‐2,, 4‐1, 4‐2 en
 Finca carrer La Parellada,
guer i pis 3‐1 amb
a
activitat de la Fundaciió com són les seves oficines
es administratives.
llog
 Finca rambla Nostra Senyora, 2 de Vilafrancca del Penedè
ès. Pis 3‐1. En lloguer.
e Alegret, 32 dde Vilafranca del Penedès. Disponible peer lloguer.
 Finca carrer Pere
Església, 4, baaixos de Begue
es (antiga Aula
a de Cultura). En lloguer.
 Finca plaça de l’E
església, 4, 1r.. de Begues (aantiga Bibliote
eca). Cessió d’’us.
 Finca plaça de l’e
 Finca avinguda Torrent Gornnal, 40‐42 de l’Hospitalet de Llobregatt (antic Casal d’Avis). En
guer.
llog
 Finca plaça Eivisssa, 1 de l’Hosppitalet de Llob
bregat (antic Casal
C
d’Avis). D
er lloguer.
Disponible pe
ntiga Aula de CCultura). En llo
oguer.
 Finca plaça Pompeu Fabra, 1, Esc. B de Mollins de Rei (an
mpeu Fabra, 11, Esc. A de Molins de Re
ei (antic Casaal d’Avis). Dissponible per
 Finca plaça Pom
guer.
llog
 Finca carrer Casttell, 19, 1 de SSolsona (antiga Aula de Culttura). Disponib
ible per llogue
er.
 Finca carrer Buen Retiro, 8 dee Vallirana (antic Casal d’Avis). Disponiblee per lloguer.

e
per a re
ealitzar millorres en l’immo
obilitzat que
Durantt aquest exerccici s’han gasttat 1.103,65 euros
corresp
ponen a l’adquisició de nouus aparells de telefonia per les dependènncies de la Fundació.
ue respecta a la resta dee les despese
es d’administrració, s’han aatès tots aqu
uells costos
Pel qu
corresp
ponents a: amortitzacionss, personal, administració,
a
promoció i comunicació, i material
d’oficin
na de la Funda
ació. Import ggastat: 492.28
80,23 euros.

CULTU
URA, EDUCACIÓ I PATRIMO
ONI
En l’ap
partat de Cultura, Educacció i Patrimo
oni, s’han atè
ès les despesses correspon
nents a les
amortiitzacions, els costos del peersonal adscrit i les despesses de mantenniment i consservació, de
les finq
ques propieta
at de la Funddació relacion
nades tot segu
uit. L’import gastat és de 439.312,12
euros.





Aulla de Vilafrancca del Penedèès. Fòrum Bergger Balaguer. Rbla Nostra SSenyora, 6
Aud
ditori de Vilafranca del Pennedès. Fòrum Berger Balagu
uer. Rbla Nosttra Senyora, 6.
6
Bib
blioteca de San
nt Pere de Riuudebitlles. Carrrer Quadres, 41 (amb convveni amb la Diiputació).
Bib
blioteca de San
nt Quinti de M
Mediona. Plaçaa Pi i Maragall, 7 (amb convveni amb la Generalitat
G
de Catalunya).
blioteca de Vallirana. Carrerr major, 342‐3
344 de Valliran
na (amb conveeni amb la Dip
putació).
 Bib
 Finca carrer Caputxins, 10 de V
Vilanova i la Geltrú
G
(centre cultural convveni de cessió amb
l’Ajjuntament de Vilanova i la G
Geltrú).
 Finca a la carrete
era nacional 3340, PK 289,6 de l’Arboç del Penedès (Esccola Camp Jolliu del
nedès).
Pen
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34 euros per a realitzar m
millores en l’im
mmobilitzat
Durantt aquest exerrcici s’han ga stat 10.683,3
corresp
ponent a:




F
Bergerr Balaguer.
Col.locació d’un nou rètool lluminós a l’entrada del Fòrum
Instal.lació de nou enlluumenat a la sala d’especttacles de l’Auuditori del Fòrum Berger
Balaguer.
ncia a la sala d’exposicionss de l’Aula de Cultura del
Instal.lació d’aparells dee vídeo‐vigilàn
Fòrum Bergger Balaguer.

Activittats Culturals, Educatives i Patrimonials
Durantt aquest any s’ha realitzat una col.laborració de 2.728,63 euros peel patrocini de la Mostra
d’Espectacles al carrrer dins els acctes de la Festa Major de Vilafranca del PPenedès.
c
per la Fundació,
F
d'uun concert benèfic amb
Tambéé cal destacar la organitzzació, sense cost
l'Escolaania de Monttserrat a la B
Basílica de Saanta Maria de
e Vilafranca aamb l'assistèn
ncia de 700
person
nes i una recap
ptació d'uns 112.000 € destinats, integram
ment, a la Parrròquia de Vila
afranca com
ajut a les
l obres de re
emodelació dde la Basílica de
d Santa Maria
a.

r
a l’Auditori
l
i Auula de Cultura
a del Fòrum
Tot segguit detallarem les diferennts activitats realitzades
Bergerr Balaguer de Vilafranca
V
Aula dee Cultura
d a terme un
u total de 9 activitats differents durant la temporadda d'exposicio
ons amb un
S'han dut
total de 10.950 perssones que hann gaudit de less exposicions temporals qu e hi hem cele
ebrat.
quem aquesta
a temporada,, la mostra col.lectiva
c
d'a
artistes que ddurant la celebració del
Destaq
Vijazz, van exposarr diferents ellements com: copes i am
mpolles de viddre pintades a l'Oli per
nts artistes.
diferen
M
DEL MON, va ésser molt ben
Una exxposició fotoggràfica de grann format sotaa el nom de MERCATS
acollida pel públic, per la seva gran qualitaat fotogràfica i la originallitat que trob
bem en els
nts Mercats a l'aire lliure qque tenim al mon. Una proposta que eens feia viatjar i conèixer
diferen
culturees i tradicions d'arreu.
Auditori
uditori del Fò
òrum Bergerr Balaguer s’’hi han dut a terme 41 actes, entre concerts,
A l’Au
conferències i altress amb un tota l de 10.650 asssistents.
q amb un to
otal de 8 conccerts va acollir unes 1250
Cal desstacar el Festival de Músicaa i Veu 2016 que
person
nes i la celeb
bració d'un CCicle de confe
erències en motiu
m
del Cenntenari de la Residència
Ingladaa Via.
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ACCIÓ SOCIAL
partat d’acció
ó social, s’ha n atès les despeses corre
esponents a les amortitza
acions i les
En l’ap
despesses de manten
niment i conseervació de less finques, prop
pietat de la Fuundació, relaccionades tot
seguit. L’import gasttat és de 136. 183,27 euros.
















Casal d’Aviss de Cervelló, carrer major,, 85. (Cedit a l’Ajuntament
l
dde Cervelló)
Casal d’Avis del Prat de Llobregat, Avvda. Verge de Montserrat, 888. (Cedit a la
a Coperativa
V
del Prat de Llobreegat)
Obrera de Viviendas
Casal d’Avis de Cornell a de Llobreggat, carrer Be
ellaterra, 4. (CCedit a l’Ajun
ntament de
e Llobregat)
Cornellà de
Casal d’Aviss de Cubelles,, Passeig Narccís Bardají, 3. (cedit a l’Ajunntament de Cu
ubelles)
Casal d’Aviss de Gavà, carrrer Centre, 5.. (Cedit a l’Aju
untament de G
Gava)
Casal d’Aviss de Gelida, caarrer Major, 12.
1 (cedit a l’A
Ajuntament dee Gelida)
Casal d’Avis de Sant Boii de Llobregatt, carrer Lluís Castells, 13. (Cedit a l’Ajuntament de
e Llobregat)
Sant Boi de
Finca carre
er Cardenal V
Vidal i Barraquer, 13 de Sant Boi de Lllobregat (antiga Aula de
Cultura). Ad
dscrita al Casaal d’Avis de S.Boi.
Casal d’Avis de Sant Perre de Riudebitlles, carrer Quadres,
Q
41. (cedit a l’Ajuntament de
d Riudebitlless)
Sant Pere de
Casal d’Avis de Sant Saddurní d’Anoia,, carrer Passe
eig Can Ferre, 6. (Cedit a l’A
Ajuntament
durní d’Anoia))
de Sant Sad
Casal d’Avis de Vilafrancca‐Espirall, carrer Gelida, 15. (Cedit a l’A
Ajuntament de
e Vilafranca
del Penedès)
c
Parlam
ment, 14. (Ceedit a l’Ajun
ntament de
Casal d’Avvis de Vilafraanca‐Tívoli, carrer
Vilafranca del
d Penedès)
Casal d’Aviis de Vilanovva i la Geltrú,, carrer Josep
p Llança, 4. ((Cedit a l’Ajun
ntament de
Vilanova i la
l Geltrú)
Finca carrer Peguera, 3 dde Vilafranca del
d Penedès (cedit a l’ICASSS).
d Vilafranca del Penedès.((Residència In
nglada Via)
Finca carrer Hermenegildd Clascar, 15 de

ni signat en ddata 20 d’abril de 2001 enttre l’Arquebissbat de Barcelona i Caixa
En virttut del conven
d’Estalvis del Penedès per la rehaabilitació de laa Fundació Ing
glada Via, en eel seu pacte cinquè
c
Caixa
d’Estalvis del Pene
edès (ara Fuundació Espe
ecial PINNAE
E) es comprrometia a asssegurar el
es activitats dde la Fundació Inglada Via amb les apportacions ecconòmiques
manteniment de le
necesssàries per aquest fi. Durant aquest any 2016 no ha esttat necessari rrealitzar cap aportació
a
de
fons addicional, donat que la Fuundació Inglaada Via s’ha finançat
f
a traavés de la se
eva activitat
pròpia fet que ha facilitat que, a ttancament de
el seu exercici,, tingui resultaats positius.

Activittats Acció Social
nçament
Operaccions de Finan
Durantt aquest primer any de l’in ici del programa de finançament a projeectes socials, la Fundació
ha esdevingut el mo
otor econòmicc de diferents projectes d’o
organitzacionss del Tercer Se
ector tant al
es zones de Caatalunya.
Penedèès com a altre
alor”, una in iciativa prom
moguda per
Entre els projectess penedesenccs hi ha “Vinyes per ca
b la participació de Nou VVerd (centre especial de
l’Ajunttament de Vilafranca del PPenedès amb
treball) consistent en
e l’aprofitam
ment de les re
estes de la poda dels cepps com a biom
massa per a
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calefaccció tot crean
nt ocupació a persones am
mb especials dificultats. A
Aquest projeccte ha estat
seleccionat pel Proggrama LIFE de la Unió Europ
pea com a pro
ojecte innovaddor mediamb
bientalment.
a facilitat la c reació de 3 llo
ocs de treball directes i 3 m
més d’indirectes a més de
Aquestta iniciativa ha
l’impaccte ambientall que ha supoosat (s’ha gene
erat 500 MWh d’energia a través de bio
omassa amb
un estaalvi de 44.000
0 L. de gasoil i una reducció en emissionss de CO2 de m
més d’un 90%)
En aqu
uest sentit, ta
ambé destacaa el projecte de
d “La Bugaderia”, promoggut per la Fundació Mas
Alborn
nà, una iniciattiva de base ssocial amb la finalitat de crear oportun itats laborals a persones
amb discapacitat i especials
e
dificcultats. El projjecte consiste
eix en la posadda en marxa de la major
marca en la seeva classe perr a la creació de llocs de trreball estables i formació
bugadeeria de la com
professsional dels trreballadors. A
Aquesta prop
posta ha gen
nerat 5 llocs de treball estables i la
formacció i capacitacció professionnal dels treballadors. Tamb
bé cal destacaar que el projecte aposta
pel meedi ambient i el respecte aambiental do
oncs, les plaqu
ues solars insstal∙lades al sostre de La
Bugadeeria, permeten escalfar l’aiggua necessàriia per dur a te
erme el funcioonament de la
a mateixa.
d l’Alt Pened
dès, la Fundaació ha acompanyat financcerament duees organitzaccions. D’una
Fora de
banda ha col∙laborat amb DINCATT‐Plena Inclussió, la federacció que agrupaa les entitats dedicades a
s
a les ppersones amb
b limitacions
la discaapacitat intel∙lectual arreuu de Catalunya per donar suport
psíquiq
ques, oferint oportunitats,
o
potenciant les capacitats i millorant la seeva qualitat de vida.
De l’alttra, la Fundacció ha donat ssuport finance
er per l’ampliació de placees del centre ocupacional
o
d’APRO
ODISCA (Associació Pro Peersones amb Disminució Psíquica de la Conca de Ba
arberà), una
entitatt social especialitzada en laa prestació de serveis per a persones aamb discapaccitat, que es
troben
n en situacion
ns amb necesssitat d’atencció especial, promovent
p
laa seva qualita
at de vida i
integraació social i laboral. Amb aqquesta acció s’ha
s pogut don
nar cobertura a 20 usuaris nous i s’han
generaat 4 llocs de trreball.
ndació amb a quest programa de finançament és conntribuir a la creació
c
d’un
L’objecctiu de la Fun
escenaari productiu i socialment rellevant tott construint escenaris
e
de més benesta
ar per a les
person
nes amb dificu
ultats en una ssocietat que sigui més inclu
usiva.
Així, els compromissos que la Fuundació ha ad
dquirit amb le
es organitzac ions del Terccer Sector a
ogrames passeen per donar suport financcer i reconeixeement a la seva activitat,
través dels seus pro
e recursos
treballar en els proccessos de milllora contínuaa per obtenir els millors reesultats amb els
er transparènccia en la gestió, donar su
uport al trebaall en xarxa i,, finalment,
facilitats, vetllar pe
oure el desenvvolupament soostenible i resspectuós amb el territori i l’’entorn.
promo
Des dee la posada en
n marxa del pprograma de finançament, la Fundació ha vetllat perr garantir la
màxim
ma sostenibilittat econòmicaa i social dels projectes als
a quals ha ddonat suport. En aquest
sentit, des del maigg de 2016 toots els projecctes compten amb la garaantia d’Avalis (organisme
impulssat per la Gen
neralitat per a facilitar l’accés al finanççament a pim
mes, autònom
ms i entitats
sense ànim
à
de lucre) amb l’objecttiu d’apostar i promoure prrojectes de soolvència contrastada.
ment, s’ha concedit una opeeració de finaançament a DEVELOPMENT
D
T PRINCESA, 21, per a la
Finalm
realitzaació de les obres de consttrucció d’un edifici de vivendes adaptaades i domòtiques per a
person
nes en dificultats de mobilittat .
Es traccta d’una operració de finannçament en un
nes obres que
e es realitzen en una finca de la nostra
propietat i que estan en la seva ffase final. En el
e proper exercici 2017 estta prevista la execució de
ó de compra‐venda d’aquessta finca per part
p de Develo
opment Princeesa, 21
l’opció

DINAM
MITZACIÓ ECO
ONÒMICA i LA
ABORAL
ama Genera
Progra
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El Proggrama va com
mençar el 4 dde febrer de 2014, quan el
e Fons Europpeu d’Inversions (FEI) i la
Fundacció van signarr un acord de garantia a través del Prog
grama Progesss Microfinance, per mitjà
del quaal el FEI es co
omprometia a reforçar la garantia
g
de less operacions dde microcrèdit per a 400
emprenedors fins l’any 2020. A partir del 15 d’octubre de
e 2015/tercer trimestre, attenent a les
a Generalitat de Catalunya, que considerava més pruudent reorienttar la nostra
recomaanacions de la
activitaat a un terreny que oferís m
més garanties,, la Fundació va
v decidir atu rar la concesssió de noves
operaccions al Progra
ama Genera i reorientar el seu camp d’actuació.
El Proggrama Genera
a ha avaluat des dels seus inicis un total de 174 prrojectes, delss quals n’ha
impulssat 74 de secttors diversos,, com restaurrants (16%), petit
p
comerç (26%), serveis (34%) i el
sector de la cafeteria (24%), amb un totaal d’import microfinançat
m
t de 1.097.8
858,59€. Els
otors d’aquestts microprojecctes empresarrials van acced
dir a Genera pprescrits i asse
essorats per
promo
entitatts del tercer sector
s
‐petitess ONGs o fun
ndacions‐ i insstitucions de l’Administració, tals com
ajuntaments, manco
omunitats o cconsells comaarcals. El Prog
grama Generaa manté els 47
4 convenis
E
Prescriptores d’usuuaris i ha esttablert contacte amb aquuelles que tenen usuaris
amb Entitats
actius al Programa.
A banda d’aqueste
es entitats cool∙laboradore
es ‐prescripto
ores d’usuariss‐, el Programa Genera
e
de vo
oluntaris quee realitzen una tasca
comptava també amb el su port d’un equip
mpanyament dels
d projectess i els seus em
mprenedors. A 31 de desem
mbre de 2016 el
e programa
d’acom
comptava amb 15 vo
oluntaris actiuus.
Resum
m total de dade
es del Program
ma Genera fin
ns a 31 de desembre de 20116:

CARTERA VIV
VA a 31‐12‐2016
N úmero

Importt

42

468.840,7
70€

TOT
TAL OPERACIONSS FALLIDES

TOTAL O
OPERACIONS CA
ANCEL∙LADES

Núm
mero

Impo
ort

Cobraat del
FEEI

brat dels
Cob
usuaris
u

23

436.379
9,33€

62.2633,09€

2.9
940,07€

Númeero

Import

8

88
8.068,87€

MOROSITAT
Import

%

221.911,06€
€

47,33%
%

El Programa Genera preveu seeguir dedican
nt els esforço
os a la gesttió del cobra
ament i els
impagaaments per prroper any 20117.
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