Assemblea General Ordinària i Extraordinària 2018
de l’Associació Sant Tomàs-PARMO
Acta de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària 2018 de l’Associació Sant Tomàs
celebrada el 28 de juny de 2018, a la Sala d’Actes de la Fundació Antiga Caixa Manlleu a
Vic, a la Rambla de l’Hospital, número 11. A les 20.20 hores, queda vàlidament
constituïda l’Assemblea amb l’assistència de:
-

Socis actius i col·laboradors:
Delegacions de vot:
TOTAL VOTS PRESENTS:

60
96
156

Actua en qualitat de Secretari el Sr. Antoni Molas i amb l’assistència del Director General
Sr. Ricard Aceves.
Per part del President es dona la benvinguda als assistents, i es comunica la defunció en
accident de trànsit del Fundador i President de l’Associació Sant Tomàs Sr. Màrius
Casany, fent una glossa de la seva vida en pro de l’Associació. Acte seguit se li guarda un
minut de silenci per part dels assistents, seguit d’un fort aplaudiment.
Acte seguit es passa al primer punt de l’ordre del dia.
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 i
Extraordinària del 29/06/2017.
SEGON.- Presentació i lectura de l’informe del Sr. President.
TERCER.- Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes de l’exercici 2017.
QUART.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost general de l’Entitat per a
l’exercici 2018.
CINQUÈ.- Informació sobre el traspàs de serveis a la Fundació Sant Tomàs i a la
Fundació Tac Osona en compliment dels acords presos en assemblea.
SISÈ.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació dels articles
10, 18 i 20 dels estatuts de l’Associació Sant Tomàs-PARMO per donar compliment al
requeriment del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
SETÈ.- Elecció dels representants del Centre Ocupacional i de l’escola l’Estel a la Junta
Directiva i al Patronat, per part dels socis actius familiars o tutors de les persones ateses
per aquests serveis (els representants dels familiars o tutors de les persones ateses per
la resta de serveis es mantenen en el càrrec, ja que no s’ha exhaurit el termini pel qual
foren escollits).
VUITÈ.- Precs i preguntes.
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PRIMER.- Constitució de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària.
Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària i
Extraordinària del 29/06/2017.
Per part del Secretari Sr. Antoni Molas s’explica que l’Acta s’ha entregat als assistents
amb el dossier a l’entrada de l’Assemblea, que a més està penjada en la web de l’entitat
des de fa dies, i també l’han signat de conformitat els dos interventors que es varen
oferir voluntaris a la darrera Assemblea, Srs. Antoni Llamas i Joan Codinachs.
S’aprova per unanimitat dels assistents l’acta de la reunió de l’Assemblea General
Ordinària i Extraordinària corresponent al dia 29/06/2017.

SEGON.- Presentació i lectura de l’informe del Sr. President
En primer lloc, es projecta un vídeo resum de la Memòria 2017 de l’entitat. A
continuació, el President Sr. Antoni Ramírez fa una explicació detallada de les fites
assolides per l’entitat així com dels projectes actuals i de futur, que són els següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creació d’una aula multisensorial
Seguir treballant en el model centrat en la família i en la persona
Seguir empoderant les persones usuàries amb la creació i seguiment del seu
programa d’atenció
Seguir oferint l’activitat de roboteràpia
Ampliar l’activitat assistida amb gossos a més persones ateses
Construcció de dues aules de formació i ampliació del magatzem a les
instal·lacions de Tac Osona a Manlleu
Promoure la participació dels usuaris a la comunitat
Millorar l’atenció a les persones en etapa d’envelliment
Potenciar l’Escola d’Educació Especial com a centre de recursos
Obrir una línia de negoci relacionada amb la xocolata
Creació d’un lot de Nadal social amb productes vinculats a l’entitat
Creació d’una llar-residència a Osona Nord
Ampliació de les places de centre de dia (CAE)
Definir l’ús del Monestir de Sant Tomàs de Riudeperes

TERCER.- Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes de l’exercici 2017.
El Tresorer Sr. Marc Mussons exposa els resultats agregats de tota l’entitat. En primer
lloc, explica el projecte del CDIAP Tris Tras. Com s’han obtingut els fons i les
aportacions efectuades per sector públic i sector privat. El terreny on està ubicat
l’immoble ha estat cedit per l’Ajuntament de Vic en forma de subvenció.
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Les principals xifres del nou edifici del Tris Tras són les següents:
•

Recerca de fons: 2009-2017

•

Obres de construcció: 2015-2017

•

Superfície construïda: 1.262,80 m2 (878,80 m2 planta alta, 384 m2 planta baixa)

•

Subvencions públiques:
o Ajuntament de Vic (terreny): 762.362,16 €
o 0,7 % IRPF (mobiliari): 30.000 €

•

Inversió total en la construcció i l’equipament: 1.689.561,36 €

•

Donatius i llegats privats pel finançament del nou edifici: 1.136.013,24 €

•

Inversió assumida per Sant Tomàs: 523.548,12 €

•

Cost/m2 de la construcció: 1.052,15 €/ m2 + IVA (inclou asfalt i acabats exteriors)

El Sr. Mussons explica que es fan els traspassos de l’Associació envers la Fundació, i el
balanç agregat entre les tres entitats.
Acte seguit, passa la paraula a l’auditora, Sra. Dolors Oriol, la qual fa una explicació
detallada dels números de l’Associació, amb els diferents traspassos que hi ha entre
l’Associació i les Fundacions Tac Osona i Sant Tomàs, amb un resultat de 4.205 euros
de l’Associació Sant Tomàs, i un resultat agregat de tota l’Entitat de l’exercici de 2017
de 179.444 euros de benefici. S’informa que l’informe d’auditoria no ha presentat cap
incidència.
S’aproven per unanimitat dels assistents els comptes corresponents a l’exercici de 2017.

QUART.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost general de
l’Entitat per a l’exercici 2018.
El Tresorer continua amb l’exposició i explicació del pressupost de l’entitat.
S’aprova per unanimitat dels assistents el pressupost general de l’Associació
corresponent a l’exercici 2018.

CINQUÈ.- Informació sobre el traspàs de serveis a la Fundació Sant Tomàs
i a la Fundació Tac Osona en compliment dels acords presos en assemblea.
Per part del director general Sr. Ricard Aceves es fa una exposició detallada sobre els
traspassos dels serveis. Comenta que és una feina complexa però que es farà de forma
ordenada i assumible per tots.
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Durant un temps s’han de duplicar garanties davant de l’Administració però això té una
durada limitada atès que a mesura que es vagin fent els traspassos s’aniran cancel·lant
garanties.

SISÈ.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació dels
articles 10, 18 i 20 dels estatuts de l’Associació Sant Tomàs-PARMO per
donar compliment al requeriment del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya.
Per part del Secretari Sr. A. Molas es fa una explicació del requeriment efectuat per la
Generalitat de Catalunya en relació a la modificació dels Estatuts. En primer lloc, es fa
un èmfasi especial en l’article 10, quant al règim disciplinari, que fins ara no se’n tenia i
s’ha de tenir. La junta proposa de moment aprovar el règim que ens aconsella la
Generalitat, deixant per la propera Assemblea la presentació i aprovació, si s’escau, d’un
reglament de règim intern de l’Associació, que inclourà entre d’altres el règim disciplinari
dels socis, la normativa electoral, etc.
El Sr. Jordi Viver demana què es considera una infracció lleu, greu i molt greu segons
surt a la proposta. El Secretari li respon que la Junta treballarà per fer el reglament
esmentat abans, i aleshores s’entrarà en el detall de tot el tema disciplinari, en especial
quines són les infraccions de cada classe i les sancions corresponents.
El Sr. Codinachs demana si es crearà una Comissió. Li contesta el Secretari que no hi ha
cap problema si la Junta ho vol fer així i en tot cas l’assemblea tindrà la darrera paraula.
Quant a l’article 18 de modificació del quòrum per demanar la convocatòria de Junta
General Extraordinària passant a un 10%, no hi ha cap pregunta ni qüestió al respecte.
Pel que fa a l’article 20 dels Estatuts, el Sr. Llamas comenta que el que hauria de ser és
que com a màxim els membres de Junta estiguessin 2 mandats o vuit anys en el càrrec,
a fi i efecte que hi hagi renovació dels membres i que la gent no es perpetuï en els
càrrecs.
El Secretari comenta que estem en una Associació democràtica i que per tant el que ha
de fer la gent, els socis, és implicar-se, presentar-se i respectar el resultat de la votació.
Que ja es va fer la limitació de dos mandats i màxim vuit anys en cada càrrec perquè no
passi el que comenta el Sr. Llamas. És cert que una persona pot estar vuit anys en un
càrrec i després presentar-se a un altre, però si la gent el vota s’entén que està en tot el
dret de fer-ho.
El Sr. Rafael Montes, advocat de l’entitat, comenta que és molt perillós prohibir que la
gent no es pugui presentar, i que en tot cas, s’ha de tenir en compte que a la persona se
l’ha de votar. Que anem cada dia més a una societat que es prohibeix i això no és bo a
nivell democràtic.
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La Sra. Dolors Pena, ex membre de la Comissió de redacció dels Estatuts de la Fundació,
comenta que la idea de la Comissió dels Estatus era que hi hagi higiene democràtica i
que hauria de ser com a màxim dos mandats o vuit anys. Que a més, la majoria dels socis
amb familiars a l’Associació hi estaran tota la vida. És una Associació de llarga durada.
El Secretari li comenta que, de tota manera, avui no modifiquem els estatus en aquest
aspecte, sinó només es clarifica que tots els càrrecs són els que estan limitats en el temps
i mandats, i no solament el de President.
El President fa un incís i comenta que ara potser sembla que tothom vol participar en
l’Associació i això és molt bo, ja que a la gent jove és a la que correspon agafar el relleu.
Però vol recordar que anys enrere, ningú no volia estar a la Junta, i varen ser anys molt
complicats on els membres de junta avalaven personalment amb el seu patrimoni tots
els temes econòmics de l’Associació. Per sort ara està tot sanejat, i la situació de l’entitat
és bona.
De tota manera s’acorda en aquest acte estudiar-ho per la propera Assemblea.
S’aprova per unanimitat dels assistents les modificacions dels articles en qüestió, si bé
s’acorda que quan es faci el reglament de règim intern de l’Associació inclourà entre
d’altres el règim disciplinari del soci i la normativa electoral. Els socis hi podran fer
esmenes i se sotmetrà a l’Assemblea per a la seva aprovació si es considera oportú.
SETÈ.- Elecció dels representants del Centre Ocupacional i de l’escola l’Estel
a la Junta Directiva i al Patronat, per part dels socis actius familiars o tutors
de les persones ateses per aquests serveis (els representants dels familiars o
tutors de les persones ateses per la resta de serveis es mantenen en el càrrec,
ja que no s’ha exhaurit el termini pel qual foren escollits).

CENS TOTAL DE VOTANTS:
-

Escola l’Estel: Total 42 vots (13 assistents i 29 delegacions de vot).
Centre Ocupacional: Total 71 vots (22 assistents i 49 delegacions de vot).

ESCOLA L’ESTEL:
El candidat Sr. Joan Codinachs fa una breu presentació explicant el seu projecte.
Acte seguit es passa a la votació del càrrec, amb un resultat de:
JOAN CODINACHS ALONSO ......................... 41 vots
Per tant queda escollit com a representant dels socis actius familiars de l’Escola l’Estel a
la Junta i el Patronat de Sant Tomàs el Sr. JOAN CODINACHS ALONSO.
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CENTRE OCUPACIONAL:
Els candidats Srs. Jordi Viver i Joan Castell fan una breu presentació de la seva candidatura
i del projecte de cadascun.
Tot seguit es procedeix a la votació, essent el resultat el següent:
TOTAL VOTS ............................................................ 71 vots

JORDI VIVER FABREGÓ .....................................

44 vots

JOAN CASTELL PARRAMON ...........................

27 vots

Queda escollit com a representant dels socis actius familiars del Centre Ocupacional a
la Junta i el Patronat de Sant Tomàs el Sr. JORDI VIVER FABREGÓ.

VUITÈ.- Precs i preguntes.
En l’apartat de precs i preguntes, en primer lloc es comenta la pregunta presentada per
escrit a la Junta per part del Sr. Antoni Llamas, com a President de l’AMPA de l’Estel, en
relació al tema dels Itineraris Formatius Específics (IFES).
Per part del Secretari es llegeix la carta enviada pel Sr. Llamas i el President respon els
dos punts demanats. El Sr. Llamas comenta que és un tema que preocupa a l’escola i
demana que es tingui en compte la finalitat a què i a qui va dirigida. Demana que no siguin
perjudicats els representants de l’escola, que es poden arbitrar mecanismes o comissions
tècniques i que es un projecte educatiu sota la direcció de l’Estel i sota els Serveis
Territorials. Que hi ha aspectes que ha de quedar clar i que es pot col·laborar amb Eina
però que la direcció ha de ser de l’Estel. Que l’any passat els IFES eren ramaders i de
serveis. I com que sembla que és un tema de serveis, ell considera que no hi ha d’haverhi interferències amb Eina. Demana que es deixi que l’Estel tiri endavant aquest IFE, i no
podem esperar a què s’aprovi, ja que s’ha de fer feina abans de preparació.
El President diu que tot i que la decisió correspon a la Junta de l’Associació, encara no
hi ha res aprovat, per part de ningú, ni de la Junta ni del propi projecte presentat en el
seu dia. Que en prenem nota.
En un altre ordre de coses, el Sr. Codinachs proposa que, ja que es farà un reglament
de règim intern, s’aprofiti també per regular el tema electoral. El Sr. Rafel Montes li dona
la raó i li respon que ja es contempla i que s’aprofitarà per deixar clar el sistema electoral,
delegacions de vot, etc.
El Sr. Toni Vilà comenta que hi ha un tema que es podria mirar de millorar en relació als
usuaris del Centre Ocupacional. Com que a vegades hi ha usuaris que tenen un
comportament més agressiu que d’altres i que poden arribar a pegar o fer destrosses,
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demana que l’assegurança ho cobreixi. A tall d’exemple, explica que el seu fill porta
ulleres graduades i s’ha trobat que un altre usuari li ha trencat, sense entrar a valorar si
intencionadament o sense voler. Diu que les ulleres no estan cobertes per l’assegurança
de Sant Tomàs. Demana a la Junta que si es pot incloure aquestes situacions que
comporten despeses pels pares, i que ell no pretén que Sant Tomàs se’n faci càrrec.
El President comenta que es demanarà a les asseguradores i s’informarà adequadament.
El Sr. Ricard Aceves comenta que hi ha una franquícia i per això ho pagava Sant Tomàs.
El Sr. Josep Cerdà segueix amb el tema de l’assegurança i comenta que a l’autocar també
passa el mateix i si van al centre ocupacional és com si anessin a treballar i per tant hauria
d’estar inclòs. Demana si us plau que es miri.
El President comenta que se’n pren nota i també es mirarà i se n’informarà.
El Sr. Antoni Llamas comenta que els tràmits per sol·licitar beques per part dels pares
de l’escola, i que gestiona la direcció de l’Estel, comporten una sobrecàrrega de feina
durant dos mesos i demana si es pogués posar una persona de serveis centrals que ajudi
en aquest tema.
Se li respon que s’estudiarà i també s’informarà degudament.
Finalment la Sra. Dolors Pena explica que el Centre Ocupacional fa 40 anys i convida a
les famílies als actes que se celebrin.
El President agraeix el comentari i fa extensiva la invitació a tothom.
Es nomenen dos interventors per signar l’Acta: els Srs. Joan Codinachs i Antoni Llamas.
No havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 22.40 hores.

Antoni Molas i Casas
Secretari

Antoni Ramírez i Juvany
President

Antoni Llamas Rodríguez
Interventor

Joan Codinachs Alonso
Interventor
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