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DATA I ASSISTÈNCIA PRINCIPALS ACORDS DE PATRONAT 2021 

 
14 de gener de 2021 
 
Núm. assistents: 9 
No assistents:1  
Total Patronat: 10 
 
Assistència ~90 % 

 El Patronat aprova, desprès d’estudiar-los detalladament i per unanimitat dels assistents, el Programa Anual 
2021 i el conjunt dels Pressupostos de la Fundació Pere Tarrés per a l’any 2021 

 

 

11 de març de 2021 
 
Núm. assistents: 8 
No assistents: 3 
Total Patronat: 11 
 
Assistència ~ 73% 

 El Patronat es reuneix amb el Consell Assessor, l’Agrupació d’Amics FPT i el Consell de Direcció de la 
Fundació per abordar la col·laboració de la Fundació amb empreses. S’obren diverses noves vies de relació 
per anar seguint des de la Fundació.  

6 de maig  de 2021 
 
Núm. assistents: 9 
No assistents: 2 
Total Patronat: 11 
 
Assistència ~ 81% 

 El Patronat aprova, per unanimitat dels assistents, els Comptes Anuals i la Memòria Econòmica de l’exercici 
2020. 

 El patronat aprova, per unanimitat dels assistents, una proposta de modificació dels Estatuts de la Fundació.  

10 de juny de 2021 
 
Núm. assistents: 8 
No assistents: 3 
Total Patronat: 11 
 
Assistència ~ 73% 

 El Patronat aprova, per unanimitat, l’informe de govern corporatiu.  

 El Patronat escolta i debat un informe del moment de la Fundació presentat pel director general.  
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DATA I ASSISTÈNCIA PRINCIPALS ACORDS DE PATRONAT 2021 
 
18 de setembre  de 2021 
 
Núm. assistents: 8 
No assistents: 3 
Total Patronat: 11 
 
Assistència ~73 % 

 El Patronat acorda, per unanimitat, estudiar la possibilitat d’entomar el projecte socioeducatiu del centre 
Barnabitas, a proposta d’aquesta entitat.   

 El Patronat analitza el conjunt de la campanya de vacances de la qual està força satisfet per l’impacte de la 
mateixa.  

 El patronat es felicita per l’acord signat el passat juliol, de cessió de sòl per a la nova seu social de la 
Fundació per part de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

28 d’octubre de 2021 
 
Núm. assistents: 8 
No assistents: 3 
Total Patronat: 11 
 
Assistència ~ 73% 

 El Patronat recolza que la Fundació Pere Tarrés consti com a entitat acreditada al 100% en tots els 
principis de transparència i bones pràctiques i la conveniència de continuar auditant-se amb la Fundación 
Lealtad.  

 El Patronat és informat de la marxa de la Xarxa de Centres Socioeducatius.  

 El Patronat aprova el projecte de Càtedra de Lleure Educatiu, promoguda per la Facultat d’Educació Social 
i Treball Social Pere Tarrés- Universitat Ramon Llull.  

 
 

 
Reunions de Patronat realitzades durant el 2021: 6 reunions.  
 
Mitjana de participació a les reunions de Patronat l’any 2021: 77  % 
 


