
























































FUNDACIO PRIVADA TUTELAR FAMiLIA I SOCIETAT 
MEMORIA DE L'EXERCICI 2020 

19. HONORARIS D'AUDITORIA
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Els honoraris relatius a serveis d'auditoria de comptes de la Fundaci6 corresponents a l'exercici
2020 han estat de 1.175,- euros (mateix import al 2019).

20. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

Al tancament dels exercicis 2020 i 2019 els saldos i operacions amb parts vinculades (patrons)
s6n els segOents:

Subvencions rebudes del patrons per import de 8.000,- euros (3.000 euros a l'exercici 2019). 
El saldo pendent de pagament al tancament del exercici es de 250,- euros (250,- euros 
pendent de cobrar a l'exercici 2019). A 31 de desembre del 2020 s'han rebut entregues a 
compte per part de patrons, per 3.000 euros, per la subvenci6 d'activitats durant el 2021 
(donat que corresponia a activitats amb els tutelats que es van haver de posposar per la 
pandemia de la Covid-19). 

Despeses relatives a part del servei de neteja de les oficines de la fundaci6 realitzat per Cipo, 
S.C.C.L., per import de 2.658,19 euros (1.815,11 euros en 2019).

No existeix cap tipus de remuneraci6 als membres del Patronat, per qualsevol tipus de concepte. 

21. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

No procedeix consignar cap esdeveniment important ocorregut amb posterioritat a la data de
tancament de I' exercici.

22. AL TRA INFORMACIO

a) Canvis dels components del Patronat:

El Patronat a tancament del present exercici es el seguent:

Presidenta: 
Vicepresidenta: 
Secreta ria: 
Tresorer: 
Vocal: 
Vocal: 
Vocal: 

Rosa Graells Domingo, designada per ATENDIS 
Teresa Puig Amat, representant de ILUNION CIPO 
Cristina Anton Soto, representant de CIPO 
Joaquim Badia Casas, representant d'ATENDIS 
Gloria Homs Corominas, designada per ILUNION CIPO 
Marfa Trinidad Gonzalez Rodrfguez, designada per CIPO 
Dolors Videra Parcel, representant de PRODIS 

No hi ha canvis respecte l'any anterior 

A Sabadell queden formulats els Comptes Anuals, donant conformitat mitjani;ant signatura el Patronat 
de l'entitat: 

Sra Rosa Graells Dom 11go 
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