Acta de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària 2016
de l’Associació Sant Tomàs-PARMO

Acta de l’Assemblea Ordinària i Extraordinària de l’Associació Sant Tomàs celebrada el dia 22 de juny
de 2016 a les 19.30 hores a la Sala d’Actes de la Fundació Antiga Caixa Manlleu a Vic, a la Rambla de
l’Hospital, número 11, amb l’assistència i els vots següents:
-

-

Socis presents: 148
o 143 socis actius i col·laboradors amb dret a vot
o 5 socis protectors sense dret a vot
Vots: 472 (sobre un cens total de 577 socis amb dret a vot, el que representa un 82%
de participació):
o 143 de socis actius i col·laboradors presents
o 329 delegacions de vot de socis actius i col·laboradors amb dret a vot

Actua en qualitat de Secretari el Sr. Antoni Molas i amb l’assistència del Director General Sr. Ricard
Aceves.
I sota el següent,
ORDRE DEL DIA
PRIMER.- Constitució de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària.
Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General ordinària del 02/07/2015.
SEGON.- Presentació i lectura de l’informe del Sr. President.
TERCER.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació del pressupost i els comptes de 2015.
QUART.- Presentació i aprovació si s’escau, del pressupost general de l’Entitat per a l’exercici de
2016.
CINQUÈ.- Proposta de la Junta de ratificació de 4 representants de la societat civil conforme als
Estatuts.
SISÈ.- Presentació i aprovació, si s’escau, del procés d’actuació per completar l’actualització de
l’estructura jurídica de la institució iniciada el 2008. La Junta directiva, a tal efecte, posa a consideració
dels socis tres opcions:
1) Avançar en l’execució de l’acord de 18 de juliol de 2008, tot ratificant-lo, mitjançant la creació
d’una nova fundació que integri els serveis educatius i assistencials, els serveis generals i la protecció
del patrimoni.
2) Transformar l’Associació Sant Tomàs en una Fundació.
3) Mantenir l’estructura jurídica actual, com a associació, mentre s’obre un debat participatiu per
valorar avantatges i inconvenients de la transformació en fundació i així garantir la màxima participació
de les famílies.
SETÈ.- Precs i preguntes.
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Com a qüestió prèvia, el Sr. Àngel Andreu demana la paraula per ser informat sobre l’acord que s’ha
pres per part de la junta de l’Associació i del qual ell s’ha assabentat per la premsa.
El Secretari li demana si per qüestions organitzatives de l’assemblea pot fer la seva intervenció abans
d’abordar el punt 6è de l’Ordre del dia i així es convé.
Inicia l’acte el president Sr. Antoni Ramírez donant la benvinguda a tots els assistents. Acte seguit
passa la paraula al Secretari, prenent-se els següents

ACORDS
PRIMER.- Constitució de l’Assemblea General ordinària i Extraordinària. Lectura i
aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General ordinària del 02/07/2015.
El Secretari declara vàlidament constituïda l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària per haverhi quòrum suficient.
Es dona per aprovada l’acta de l’Assemblea de l’any anterior per unanimitat de tots els assistents.

SEGON.- Presentació i lectura de l’informe del Sr. President.
Pren la paraula el president efectuant la presentació i l’informe anual de l’Entitat.
En la seva intervenció, el president fa un resum dels indicadors principals de l’activitat de Sant Tomàs,
que estan desenvolupats en la memòria que s’ha lliurat a cadascun dels assistents.
El 2015 la xifra de persones ateses va ser de 1761, el que va suposar un increment de 112 persones,
un 6,8% més respecte el 2014. D’aquestes, 49 van ser ateses al Tris Tras, que concentra un 53% dels
usuaris.
El número de persones contractades a 31 de desembre de 2015 va ser de 684 persones en total. Va
créixer poc respecte el 2014, només en 5 persones, després de tres anys seguits de forts increments.
La inversió en formació, amb dades agregades de professionals i treballadors-usuaris, es va mantenir
estable, movent-se en la forquilla de 51-52.000€.
La plantilla de treballadors usuaris no va variar respecte l’any anterior, es va mantenir en 277 persones.
El nombre de treballadors amb discapacitat inserits a l’empresa ordinària tot i pujar es va mantenir
bastant estable (va passar de 81 el 2014 a 82 el 2015), però encara per sota de la xifra que es va
aconseguir el 2012 (90). El president destaca que en la primera meitat del 2016 ja s’han aconseguit 8
nous llocs de treball.
El pressupost agregat de l’Associació Sant Tomàs i la Fundació Tac Osona, el 2015 va créixer al voltant
dels 300.000€, un 1,82%, arribant als 16,8 milions d’euros.
Pel que fa als ingressos i despeses, el 2015 l’administració pública continua sent el principal finançador
de Sant Tomàs, amb un 54% del total d’ingressos. Un 44% provenen principalment de l’activitat de
CET i només un 1% corresponen a donatius d’empreses i particulars i quotes de socis.
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El percentatge de recursos propis, des del 2011 fins ara, ha anat creixent en contraposició a les
aportacions de l’administració.
La principal despesa de l’entitat continua sent la partida de costos laborals, amb un 76% del total. La
segona partida són les despeses de funcionament, amb gairebé un 21%. Hi va haver poques variacions
respecte el patró dels darrers 4 anys.

TERCER.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació del pressupost i els comptes
de 2015.
Els auditors de l’empresa VIRAUDIT presenten la liquidació del pressupost i els comptes
corresponents a l’exercici de 2015 amb un superàvit de 48.221,93 euros.
No hi ha precs ni preguntes.
S’aprova per unanimitat de tots els assistents la liquidació del pressupost i els comptes corresponents
a l’exercici de 2015.

QUART.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost general de l’Entitat per a
l’exercici de 2016.
Acte seguit, el tresorer, Sr. Marc Mussons, fa la presentació del pressupost general de l’Entitat per a
l’exercici de 2016.
No hi ha precs ni preguntes.
S’aprova per unanimitat de tots els assistents el pressupost general de l’Entitat per a l’exercici de
2016.

CINQUÈ.- Proposta de la Junta de ratificació de 4 representants de la societat civil
conforme als Estatuts.
Seguidament el president explica la proposta de ratificar en el seu càrrec els quatre membres
representants de la Societat Civil que estan ocupant els càrrecs en l’Associació de forma provisional
fins a la seva ratificació en el si de l’Assemblea.
Es fa la presentació individual de cada un dels membres: Sr. Jaume Portús, Sra. Lurdes Baulenas, Sr.
Marc Mussons i Sr. Antoni Molas.
Dites ratificacions es decidiran en votació directa o representada per part dels socis de l’entitat en
l’acte de l’Assemblea.

SISÈ.- Presentació i aprovació, si s’escau, del procés d’actuació per completar
l’actualització de l’estructura jurídica de la institució iniciada el 2008. La Junta directiva,
a tal efecte, posa a consideració dels socis tres opcions:
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1) Avançar en l’execució de l’acord de 18 de juliol de 2008, tot ratificant-lo, mitjançant
la creació d’una nova fundació que integri els serveis educatius i assistencials, els serveis
generals i la protecció del patrimoni.
2) Transformar l’Associació Sant Tomàs en una Fundació.
3) Mantenir l’estructura jurídica actual, com a associació, mentre s’obre un debat
participatiu per valorar avantatges i inconvenients de la transformació en fundació i així
garantir la màxima participació de les famílies.
El President fa la lectura de la proposta que la Junta de l’Associació presenta a l’Assemblea,
consensuada amb els representants d’un grup de familiars que s’agrupen en una Coordinadora, i que
és la següent:
“1) Avançar en l’execució de l’acord de 18 de juliol de 2008, tot ratificant-lo, mitjançant la creació
d’una nova fundació que integri els serveis educatius i assistencials, els serveis generals i la protecció
del patrimoni.
A tal efecte, es ratifica l’acord pres per aquesta assemblea el dia 18 de juliol de 2008 (veure aquest
acord a la Nota al final al revers de la butlleta) i fent constar que:
En aquesta opció, es manté l’Associació Sant Tomàs-PARMO acordant autoritzar a la Junta Directiva
per tal d’adequar l’article 19è dels estatuts de l’Associació Sant Tomàs-PARMO amb la finalitat que
els “Socis Actius” de cada servei siguin els que elegeixin per votació el representant dels familiars i
tutors del seu servei a la Junta Directiva (veure document adjunt amb article 19è dels estatuts de
l’Associació a adequar).
L’associació constitueix la nova Fundació que passa a integrar els serveis educatius, assistencials,
transversals i la protecció del patrimoni. S’adjunta una relació dels béns immobles amb la seva
valoració i dades cadastrals que constituiran la dotació fundacional i s’acorda traspassar en bloc tota
la resta de béns, drets i obligacions titularitat de l’Associació. S’acorda un període màxim d’un any
per iniciar el procés fundacional.
El Patronat de la nova Fundació estarà integrat per:
1) fins a un representant de les famílies per cada Servei, que seran els mateixos de l’Associació Sant
Tomàs-PARMO.
2) fins a 5 representants de les corporacions locals o institucions públiques i privades designats pel
Patronat de la nova Fundació i
3) fins a 5 membres, persones físiques o jurídiques representants de la societat civil, designades pel
Patronat de la nova Fundació procurant que siguin les mateixes que les de l’Associació Sant TomàsPARMO.
La Junta Directiva redactarà els estatuts de la nova Fundació mitjançant una comissió paritària formada
per 3 membres nomenats per la Junta i 3 membres familiars de diferents serveis i un assessor extern
expert de la matèria nomenat per consens, que durant un màxim de quatre mesos haurà de complir
el seu encàrrec.
L’Associació conserva la funció de promoció del lleure i de la vida associativa, activitats lúdiques,
participatives i socials i l’actuació transversal en la relació entre les famílies.”
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Es dona la paraula a l’assessor jurídic de l’Entitat, Sr. Rafael Montes, que fa una exposició i explicació
jurídica detallada de l’OPCIÓ 1 presentada per la junta de Sant Tomàs a l’Assemblea, fent èmfasi en
el tema dels representats de les famílies i la seva presència en la futura Fundació Sant Tomàs. En
aquest apartat, va explicar que els familiars i tutors de cada Servei votaran al seu representant. I que
cada servei de l’entitat tindrà un representant.
La Sra. Cuberta demana si el representant serà família. Se li respon que serà familiar o bé tutor de
l’usuari de la Fundació, ja que no hem de perdre de vista que els usuaris o bé estan representats per
algun familiar o bé per un tutor legal.
La Sra. Cuberta manifesta que si la Fundació té 18 patrons, els familiars es quedaran en minoria.
El Sr. Montes li comenta que actualment els familiars i tutors ja estan en minoria. També que hi ha
socis que no tenen dret a vot, tal i com ho estableixen els Estatuts de l’Associació.
La Sra. Cuberta demana que s’informi als socis que es canviaran els Estatuts.
El Sr. Montes li respon que per això hi ha l’Assemblea de socis on s’informa d’aquesta situació.
Agafa la paraula el Sr. Àngel Andreu i demana a l’assessor jurídic què és millor jurídicament, una
Associació o una Fundació.
El Sr. Montes fa una exposició als assistents sobre en què és millor una que l’altra. Comenta que l’eina
inicial que hi havia eren les Associacions i que amb posterioritat als anys 90 la legislació va evolucionar,
passant a estar molt més regulades les Fundacions que les Associacions, que varen quedar amb un
caràcter menys important.
Catalunya ha estat pionera en el tema de l’associacionisme i està a un molt bon nivell de les fundacions,
entitats que actualment estan sotmeses al control del protectorat de la Generalitat de Catalunya (o
el Ministeri corresponent a la resta d’Espanya), amb el qual la Generalitat vetlla perquè es faci bé en
l’àmbit fundacional i no passa el mateix en les Associacions. A més, el patrimoni de l’entitat queda
molt més protegit en les Fundacions que en les Associacions.
Una altra característica és que la responsabilitat és diferent, ja que en les Associacions decideixen els
socis en última instància i en les Fundacions els patrons.
Per últim, comenta que en les Associacions si hi ha un dèficit en l’entitat els socis han de respondre
amb el seu patrimoni, mentre que en les Fundacions no. Tot i això, amb la proposta presentada
número 1, els patrons representants de les famílies seran elegits per les pròpies famílies de cada
servei.
El Sr. Ferran Calàs demana si la responsabilitat dels patrons és total, contestant el Sr. Montes que
només es responsabilitat per l’actuació dels patrons.
El Sr. Jordi Corominas demana perquè es modifica el sistema de votació, i el Sr. Montes li contesta
que perquè aquest sistema de votació per cada representant és molt més democràtic, havent-se de
postular per presentar-se al càrrec de patró.
El Sr. Jordi Prat comenta que hi haurà un període de quatre mesos per redactar uns Estatus
consensuats entre l’Entitat i representants dels usuaris.
El Sr. Corominas comenta que si es vota aquest canvi ja no hi haurà marxa enrere. I demana que si
una persona està en tres serveis que farà.
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El Sr. Montes li comenta que votarà o millor dit tindrà dret a votar tres representants, un per cada
servei en el qual estigui atès el seu familiar o tutoritzat.
La Sra. M. Carme Bover demana que cada servei tingui un representant a la junta.
El Sr. Miquel Trulls demana la diferència entre risc d’Associació i Fundació.
El Sr. Montes li comenta si hi ha per exemple una derrama en l’Associació, aquestes són reintegrables
mentre que en les Fundacions no.
També comenta que hi haurà dues Fundacions: 1) TAC OSONA, que ja existeix, i 2) FUNDACIÓ
SANT TOMÀS.
Es crearà una fundació on s’aportaran immobles garantint el futur dels usuaris. La Junta, o millor dit,
el Patronat (nou òrgan de govern de la Fundació), no podrà decidir res dels immobles aportats sense
que el protectorat de la Generalitat de Catalunya ho autoritzi prèvia motivació i justificació adient.
El Patronat de la Fundació Sant Tomàs estaria format pels mateixos membres que conformen la Junta
de l’Associació Sant Tomàs. Serien replicats els mateixos membres de l’Associació a la Fundació.
Rafel Montes explica que el perquè de la fundació és per garantir el futur de tots els usuaris de Sant
Tomàs, amb una dotació que voltaria sobre els 5.000.000 d’euros, aproximadament.
El Sr. Àngel Andreu demana perquè s’ha de mantenir l’Associació Sant Tomàs, i a més comenta que
hi fa falta una altra Fundació.
El Sr. Aceves comenta que no s’ha posat l’altra Fundació (la Fundació Tutelar l’Esguard) perquè està
a part i es va constituir conjuntament amb l’entitat del Vallès Oriental Viver de Belloc. És una persona
jurídica independent.
El Sr. Andreu comenta que es pretén treure el pes a la majoria dels socis. Manifesta que la Junta de
Sant Tomàs va proposar de transformar l’Associació de Sant Tomàs en Fundació Sant Tomàs, sent un
punt de l’ordre del dia de l’Acta de l’Assemblea i per obtenir el màxim de consens entre els socis, el
President el va trucar per buscar vots. La seva sorpresa va ser el canvi d’opinió per part de la Junta
de mantenir l’Associació i que explica que va conèixer per la premsa l’últim dia abans de l’Assemblea.
En conseqüència, creu que ha estat enganyant els socis als que va demanar el vot. No entén perquè
un grup de pares que no representen ni el 10% dels pares de l’Associació poden fer canviar l’opinió
d’una Junta quan ja té els vots més que suficients per guanyar.
Agafa la paraula el Sr. Josep Maria Vila d’Abadal, exmembre de junta com alcalde de Vic, per felicitar
a Sant Tomàs per l’Associació, i comenta que els pares sols no podrien fer ni donar serveis a les
persones i usuaris. Que s’alegra del consens al qual s’ha arribat entre tots i totes. Explica que ell va
recomanar fer una Fundació, ja que s’havia de dotar de més seguretat jurídica. Però que també hi ha
d’haver la participació d’altres persones que no hi tinguin fills ni tutoritzats. Tothom vol el servei per
als usuaris. I que s’ha de liderar a nivell de país. Li comenta també al Sr. Àngel Andreu que hi ha hagut
un consens i que de cap manera s’ha de polititzar, i posa com a exemple la Fundació Santa Creu.
Reitera que s’ha de fer la Fundació, i finalitza la seva exposició manifestant que “som socis i volem
estar amb vosaltres”.
El President Sr. Ramírez li respon al Sr. Andreu que té tota la raó, afirma que “vàrem començar la
campanya volent transformar. Era molt més àgil i fàcil de portar a terme, i que s’ha d’assegurar el
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patrimoni”, per això explica que es va demanar el parer de molta gent, entre ells a l’anterior president,
el propi Sr. Àngel Andreu.
Per altra banda, el president comenta que s’han hagut d’acostar totes les parts per mirar d’arribar a
un consens pel bé de l’Entitat. El president explica que està molt orgullós de la Junta que té l’Entitat i
que s’hi ha abocat amb el cor. Responent sobre si s’ha defraudat algú diu que al soci se li ha anat a
buscar el vot i aquest soci ha donat la confiança i en nom de la Junta afirma no tenir cap remordiment
d’haver enganyat a ningú i recorda que es va enviar una carta explicant la posició de la Junta.
El Sr. Andreu comenta que des del 24 de maig que té la convocatòria i sense avisar s’hi ha afegit una
altra cosa. Que s’hauria de posposar la votació.
El Sr. Montes li comenta que es permet incorporar un nou punt de l’ordre del dia perquè així ho
marca la Llei d’Associacions i més si així ho volen els socis.
El Sr. Miquel Sánchez comenta que el President ha resumit la realitat del que hi ha. Tenia preocupació
que això acabés malament. Afirma que hi havia un trencament molt fort i que al president es
preocupava per l’Entitat. Diu que sap que s’ha treballat molt, i el que val és el resultat final. Que està
agraït a tothom que ha arribat a aquest acord, i afirma que és cert que han canviat coses, però tothom
hi surt guanyant. Agraeix l’esforç al President.
El Sr. Bernat Prat, pare d’un usuari i membre de Junta, comenta que les paraules que s’han dit
reflecteixen el que s’ha viscut a la junta de Sant Tomàs i el fet que s’hagi pogut arribar a un consens
entre totes les parts. El Sr. Prat afirma “aquí no hi ha d’haver guanyadors ni perdedors. Senzillament
s’ha de tirar endavant i empènyer el carro de Sant Tomàs. Sant Tomàs és un patrimoni de la Comarca
d’Osona, i acompanya als usuaris i famílies des del primer moment. Sant Tomàs no és meu, és del
meu fill i dels seus companys i companyes. En definitiva hem de treure els personalismes de Sant
Tomàs”.
Pren la paraula el Sr. Jordi Prat, membre de la Coordinadora de Famílies i Usuaris, i que ha treballat
en reunions amb membres de la junta de Sant Tomàs. Fa un resum de com s’ha arribat a la postura
de consens entre totes les parts i explica que s’ha treballat sobre una idea conjunta. Demana la votació
per l’OPCIÓ 1 de consens, i afegeix “així també tindrem una Associació més cohesionada”.
El Sr. Josep Tió dona les gràcies a totes les parts que han treballat en l’acord. Explica que els seus
pares van ser uns dels membres fundadors, i que ell ha estat sempre i format part de Sant Tomàs si
bé el seu familiar ara és al Nadal.
La Sra. Pilar Edo pren la paraula i comenta que té una familiar a un servei. Admet la seva sorpresa de
com era Sant Tomàs. Per la seva condició d’advocada, explica els avantatges de la nova Fundació i
afirma que tothom s’ha implicat per una bona causa i per millorar la qualitat de vida dels usuaris.
S’ofereix per participar i col·laborar en el procés que s’ha de fer amb els nous estatuts.
El Sr. Antoni Vila comenta que s’ha dit pràcticament tot, i vol fer un agraïment als membres de Junta
i als Pares. També vol agrair als socis que han donat vots delegats.
Pren la paraula el Sr. Joaquim Vivas, exalcalde de Manlleu i un dels fundadors de l’entitat presents en
aquesta assemblea. Comenta que com molt bé saben la majoria dels assistents, es va fer campanya
per comprar el Monestir de Sant Tomàs, i que, efectivament, Sant Tomàs és patrimoni de la Comarca
d’Osona gràcies a la generositat de les persones. Afirma que hem de ser generosos per uns i pels
altres.
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Acte seguit es procedeix a la votació tant pel que fa a la ratificació dels Membres de Junta
representants de la Societat Civil com de les 3 opcions presentades:

a) RATIFICACIÓ MEMBRES DE JUNTA:
a. A favor:
b. En contra:
c. En Blanc:

450 vots.
7 vots.
4 vots.

b) OPCIONS:
a.
b.
c.
d.

Opció 1:
Opció II:
Opció 3:
En Blanc:

411 vots.
46 vots.
3 vots.
1 vot.

No va haver-hi cap vot nul.
Pel recompte de vots es va comptar amb la participació de voluntaris de la sala.
Es van emetre 461 vots, tot i que inicialment se’n van acreditar 472 (9 vots no es van emetre).

SETÈ.- Precs i preguntes.
No hi ha hagut precs i preguntes ja que s’han anat formulant en cada punt de l’ordre del dia.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la reunió quan són les 00.30 hores del dia 23 de juny
de 2016, de la qual el secretari n’estén acta amb el vistiplau del president.

Antoni Molas i Casas
Secretari

Antoni Ramírez i Juvany
President
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ANNEXOS a l’Acta de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària 2016 de
l’Associació Sant Tomàs-PARMO (consultables en arxiu a banda)

El més destacat de l’any
Sant Tomàs en xifres
Balanç de situació 2015 de l’Associació Sant Tomàs-PARMO
Compte de resultats 2015 de l’Associació Sant Tomàs-PARMO
Liquidació pressupost 2015 i pressupost 2016
Butlleta de votacions punt 6 de l’Ordre del dia
Proposta de modificació de l’article 19 dels Estatuts de l’Associació Sant Tomàs-PARMO
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