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01 Activitat de la fundació 
 
A. Identificació 
 

L'empresa AMICS JOAN PETIT NENS AMB CANCER, FUNDACIÓ es va constituir el 12 de novembre de 2004 , 
sent la seva forma jurídica en l'actualitat de Fundació. 

 
En la data de tancament de l'exercici econòmic, La fundació té com a domicili C/ VIDAL I BARRAQUER, nº 6, 

BLANES (GIRONA), sent el seu Nombre d'Identificació Fiscal G17824160. 

 
B. Objecte social 
 
L'atenció als afectats directa i indirectament pel càncer infantil i la divulgació del coneixement d'aquesta malaltia. La 
fundació portarà a terme aquestes finalitats mitjançant, entre d'altres, les següents actuacions: 
 
- Organitzar actes lúdic-esportius i lúdic-culturals per a la divulgació del càncer infantil, del càncer i l'esport, del càncer i la 
rehabilitació, del càncer i les relacions familiars, del càncer i l'arquitectura de les instal·lacions sanitàries. 
- Prestar assessorament a l'infant malalt de càncer i a les seves famílies. 
- Fer actuacions tendents a la normalització de la vida de l'infant malalt de càncer 

 
C. Activitats de la fundació 
 
La fundació desenvolupa la seva activitat de divulgació arreu de Catalunya i els beneficiaris son els centres hospitalaris i de 

recerca de referència en pediatria oncològica a Catalunya, Hospital de Sant Pau, Hospital Vall d’Hebron, Hospital Sant Joan 

de Déu de Barcelona, Hospital Parc Taulí de Sabadell i Hospital Germans Tries de Badalona.. 

Activitats de divulgació especifiques: 

- 6 de gener: aportació de joguines i llibres de contes recollides pels Amics Joan Petit nens amb càncer Fundació a 

diversos hospitals. 

- 16 de gener: ens han fet entrega de la recaptació del Nadal sobre Rodes que s'ha portat a terme el 30 desembre del 2017 
a Vic.El projecte on aniran destinats aquests diners integrament, és pel projecte de recerca: " Noves teràpies per tumors 
pediàtrics del sistema nerviós" de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. 
 
-14 de febrer: nenes, nens, voluntaris, infermeres, metges, equips de recerca,... Dia Internacional del Càncer Infantil. 
 
-27 de febrer: reunió a Andorra  per organitzar la 18ª Festa-Torneig Joan Petit Nnes amb Càncer a Andorra. 

 
- 9 de Març: 5é Premi Joan Petit de Conte Infantil dins la convocatòria del premis Recull . Es proclama deserta aquesta 

edició per part del jurat. 

- Abril : El gegantó es trasllada a Andorra des de l’hospital Parc Taülií de Sabadell per tots els actes de la 18ª Festa-

Torneig  Joan Petit d’ANDORRA 2018. 

- 23 d’abril: Parada de Llibres de contes del Premi Joan Petit d’edicions anteriors i roses dins de la diada de Sant Jordi.a 

aquesta edició Diada de Sant Jordi! I parada a Andorra La Vella. 

- 15 abril:  Caminada i cursa solidaria pels carrers d’Andorra,. 

- 27 d’abril: Presentació de la 18 ª Festa- Torneig Joan Petit nens amb càncer ANDORRA 2018 a la seu d’ANDBANK a 

Andorrra, juntament amb el Ministre de Salut , el d’Esports i el president de la Federació Andorrana de patinatge i del CH 

Andorra, , ASANDCA , així com els representants de ’ajuntament de Tordera.. A les 12h a l’Auditori ANDBANK. 

- 27 de maig: de 10 a 19h: 18ª Festa- Torneig Joan Petit nens amb càncer . Aquest torneig s’organitza amb l’objectiu 

d’assolir una millor conscienciació de la societat respecte el càncer infantil i recollir recursos per a la investigació. Amb  
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aquest esdeveniment esportiu  es fa un homenatge als nens que en aquest moments lluiten o han lluitat contra un rival que 

s’anomena càncer (infantil) i també als malalts adults. Fer-ne una festa d’aquest esdeveniment, i entendre que l’esport es 

una manera de superar adversitats que malauradament també afecten als nens i nenes.  

Arrossada i fideuà a les grades del camp de futbol d’Andorra. 

- 28 de maig: L’escola el Despujol de les Masies de Voltregà. La seva contribució. Com cada any, destinen el 25% de la 
recaptació de venda de roses a fer una donació a la Fundació Joan Petit nens amb càncer. Una salutació a aquesta escola i 
a qui anònimament contribueix a aquesta finalitat fundacional. 

- 24 de juny: La Fundació Amics Joan Petit, la Parròquia Santa Maria de Blanes i molta col·laboració anònima van 

organitzar la “16ª FESTA DELS CONTES DE SANT JOAN” adreçada a nens petits i grans, que s’expliquen contes la tarda 

de Sant Joan als Jardí Botànic Marimurtra.  

- 25 d'agost: Caminada Popular nocturna a Malgrat de  Mar per sisè  any consecutiu per sensibilitzar i donar a conèixer 

la malaltia. 

- 12 d'octubre, matí festiu entre família, amics,..visitant les Caves Llopart amb un preu d'entrada simbòlic , que serà 

destinat als projectes Joan Petit 2018. 

- Octubre:  Convocatòria del "6è Premi Conte Infantil Joan Petit". 

- Novembre: Assistència al 10é Sopar d’oncologia pediàtrica de l’Hospital de Sant Joan de Déu. 

- Desembre: Presentació i Publicació del llibre “Culleres que Cuiden”  a Andorra a la seu d’Andbank. amb col·laboració del 

Govern d’Andorra i Andbank. 

- Desembre: El gegantó Joan Petit, està aquests dies de Nadal acompanyant a totes les nenes i els nens hospitalitzats a la 

planta de pediatria de l'Hospital Meritxell d’Andorra. 

- 22 de desembre: Nadal sobre Rodes a Mataró. Organització del torneig i col·laboració amb els partits de seleccions 

Catalunya- Selecció Xile masculina i femenina. 

- Durant l’any 2018 s’han fet entrega de contes i most a la Planta de Pediatria als hospitals de Sant Joan de Déu, Sant Pau 

i Vall d’Hebron de Barcelona, de Can Ruti de Badalona i de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Col·laboració Caves Llopart.  

-  Durant l’any 2018 Publicació de Auques de la Cullera d'en Joan com a difusió pedagògica de la malaltia a les escoles 

infantils i de primària a l’entorn de on es fa la festa. 

-  Durant l’any 2018 Aportacions de material de Joguines, llibres i contes als Hospitals de referència en càncer infantil a 

casa nostra: Hospital de Sant Pau, Hospital de la Vall d'Hebron, Hospital de Sant Joan de Déu, Hospital Parc Taulí de 

Sabadell i Hospital Germans Trias- Can Ruti de Badalona. 
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Aportacions del 2018: 

- Durant l’exercici 2018, 21.11.2018 la Fundació ha atorgat un ajut monetari per import de 3.000,00 euros a la  

Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Deu, d’Esplugues de Llobregat. 

- Durant l’exercici 2018, 15.01.2018. la Fundació ha atorgat un ajut monetari per import de 10.000,00 euros  a 

PROJECTES DE RECERCA EN EL SERVEI DE ONCO-HEMATOLOGIA PEDIÀTRICA DE VALL D’HEBRON. 

GRUP DE RECERCA.INVESTIGACIÓ TRANSLACIONAL EN EL CÀNCER EN L’INFANCIA I 

ADOLESCENCIA. VHIR. JOSÉ SÁNCHEZ DE TOLEDO CODINA 

 

Donades les actuacions, així com les aportacions fetes en aquest exercici 2017, considerem que s’han acomplert les 

directrius dictades pel Patronat, totes elles molt en concordança amb l’esperit  de l’Estatut fundacional. 

 
 
02 Bases de presentació dels comptes anuals 
 
A. Imatge fidel 
 
01. Disposicions legals 
 

Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de la fundació, havent-se aplicat les 
disposicions legals vigents en matèria comptable per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i 
dels resultats de la fundació. 

 
 
B. Principis comptables no obligatoris aplicats 
 

No ha estat necessari, ni s'ha cregut convenient per part de l'administració de la fundació, l'aplicació de principis 
comptables facultatius diferents dels obligatoris als quals es refereix l'art. 38 del Codi de Comerç i la part primera del Pla 
General de Comptabilitat de Pimes. 

 
C. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 
 

En l'elaboració dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2018 se n'han determinat estimacions i hipòtesi en 
funció de la millor informació disponible a 31/12/2018 sobre els fets analitzats, és possible que esdeveniments que 
puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l'alça o a la baixa) a pròxims exercicis el que es faria de forma 
prospectiva, reconeixent els efectes del canvi d'estimació en els corresponents comptes anuals futurs. 

 
D. Comparació de la informació 
 
01. Impossibilitat de comparació 
 
No existeix cap causa que impedeixi la comparació dels estats financers de l'exercici actual amb els de l'any anterior. 
 
03 Aplicació de resultats 
 
A. Proposta de distribució de beneficis 
 
01. No hi ha base de repartiment 
 

No procedeix la distribució de resultats per ser la base de repartiment igual a zero. A l'existir pèrdues a l'exercici 
per valor de -10.140,69 euros, es procedirà a la seva compensació en pròxims exercicis. 
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04 Normes de registre i valoració 
 
A. Immobilitzat intangible 
 
01. Valoració immobilitzat intangible 
 

No es d'aplicació 
 

B. Immobilitzat material 
 
01. Capitalització 
 

Durant el present exercici la fundació no ha comptat amb elements patrimonials considerats com a Immobilitzat 
Material. 

 
D. Béns integrants del patrimoni històric i cultural 
 

No és d’aplicació 
 
E. Actius financers i passius financers 
 
01. Qualificació i valoració dels actius i passius financers 
 

Actius financers a cost amortitzat 
 
En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la venda de béns i prestació de serveis per a 

operacions de tràfic de la fundació. També s'han inclòs aquells actius financers que no s'han originat en les operacions 
de tràfic de la fundació i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments de quantia 
determinada o determinable. 

 
 
Aquests actius financers s'han valorat pel seu cost, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots els 

costos que són directament atribuïbles. Tanmateix, aquests últims podran registrar-se en el compte de pèrdues i guanys 
en el moment del seu reconeixement inicial. 

 
Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el compte de pèrdues i guanys 

els interessos meritats, aplicant el mètode de l'interès efectiu. 
 
Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys els reemborsaments de 

principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) per la part imputada sistemàticament a resultats de la 
diferència entre el cost inicial i el corresponent valor de reembossament al venciment. En el cas dels actius financers, el 
cost amortitzat inclou, a més, les correccions al seu valor motivades pel deteriorament que hagin experimentat. 

 
El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el valor d'un instrument financer a la 

totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats per tots els conceptes al llarg de la seva vida. 
 
Els dipòsits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als compromisos contractuals. 
 
Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i reversions de provisions per deteriorament del valor dels 

actius financers per diferència entre el valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu recuperables. 
 
Passius financers a cost amortitzat 
 
En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers que s'han originat en la compra de béns i serveis per a 

operacions de tràfic de la fundació i aquells que no sent instruments derivats, no tenen un origen comercial. 
 
Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu cost que és el valor raonable de la transacció que 

ha originat més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles. Tanmateix, aquests últims, així com les 
comissions financeres que s'hagin carregat a la fundació es poden registrar en el compte de pèrdues i guanys. 

 
Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats s'han comptabilitzat en el compte de 

pèrdues i guanys, aplicant el mètode d'interès efectiu. 
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Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d'interès 
contractual, així com els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, el pagament de les quals s'espera 
que sigui en el curt termini, s'han valorat pel seu valor nominal. 

 
Els préstecs i descoberts bancaris que reporten interessos es registren per l'import rebut, net de costos directes 

d'emissió. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la liquidació o el reemborsament i els costos 
directes d'emissió, es comptabilitzen segons el criteri de meritació en el compte de resultats utilitzant el mètode de 
l'interès efectiu i s'afegeixen a l'import en llibres de l'instrument en la mesura que no es liquiden en el període que es 
meriten. 

 
Els préstecs es classifiquen com a corrents llevat que la Societat tingui el dret incondicional per ajornar la 

cancel·lació del passiu durant, almenys, els dotze mesos següents a la data del balanç. 
 
Els creditors comercials no meriten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal. 

 

J. Existències 
 
01. Criteris de valoració 
 

Durant l'exercici, no s'han comptabilitzat existències. 
 

L. Impost sobre beneficis 
 
01. Criteris de registre 
 

Totes les rendes obtingudes per la Fundació son rendes exemptes de l' Impost Sobre Societats d'acord amb 
l'article 6è de la llei 49/2002. 

 
Les rendes obtingudes en l'exercici d'explotacions econòmiques estan exemptes de l' Impost sobre Societats 

perquè es desenvolupen en el compliment de l'objecte fundacional i estan emparades per l'article 7è, apartat 7è, de la 
llei 49/2002. Com que totes les rendes estan exemptes, els ingressos i despeses corresponents coincideixen amb els 
que configuren els estats comptables annexos. 

   

Rendes exemptes  Import 
Article de la 
Llei 49/2002 

Despeses Associades 

Promocions 2.620,00 Art. 6.1º.a 44.898,20 

Ajudes 48.093,15 Art. 6.1º.a  

Total rendes exemptes 50.713,15  44.898,20 

Rendes no exemptes    

    

Total rendes no exemptes    

 
M. Ingressos i despeses 
 
02. Prestacions de serveis 
 

Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció pugui ser estimat amb 
fiabilitat, considerant per a això el percentatge de realització del servei en la data de tancament de l'exercici. 

 
En conseqüència només es comptabilitzaran els ingressos procedents de prestació de serveis quan es 

compleixin totes i cadascuna de les següents condicions: 
 
a) L'import dels ingressos pot valorar-se amb fiabilitat. 
 
b) És probable que la fundació rebi els beneficis o rendiments econòmics derivats de la transacció. 
 
c) El grau de realització de la transacció, en la data de tancament de l'exercici, pot ser valorat amb fiabilitat. 
 
d) Els costos ja incorreguts en la prestació, així com els que queden per incórrer fins a completar-la, poden ser 

valorats amb fiabilitat. 
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La fundació revisarà i, si és necessari, modificarà les estimacions de l'ingrés per rebre, a mesura que el servei es 

va prestant. La necessitat de tals revisions no indica, necessàriament, que el desenllaç o resultat de l'operació de 
prestació de serveis no pugui ser estimat amb fiabilitat. 

 
05 Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries 
 
A. Anàlisi de moviment immobilitzat material 
 
01. Anàlisi del moviment brut de l'immobilitzat material 
 

No és d'aplicació. 
 

B. Anàlisi de moviment immobilitzat intangible 
 
01. Anàlisi del moviment brut de l'immobilitzat intangible 
 
No és d'aplicació 

 
D. Arrendaments financers i operacions anàlogues 
 

No existeixen arrendaments financers o operacions anàlogues sobre actius no corrents. 

 
E Béns del patrimoni cultural 

 
 No és d’aplicació 

 
06 Actius financers 
 
A. Anàlisi actius financers en el balanç 
 

Els actius financers a curt termini són els següents: 
 

CRÈDITS, DERIVATS I ALTRES CT  IMPORT 2018  IMPORT 2017  

Actius financers mantinguts per negociar      

Actius financers a cost amortitzat                77.637,98                86.868,23  

Actius financers a cost      

TOTAL                             77.637,98               86.868,23 

 
 
L'import total dels actius financers a curt termini és: 
 

TOTAL ACTIUS FINANCERS CT  IMPORT 2018  IMPORT 2017  

Actius financers mantinguts per negociar      

Actius financers a cost amortitzat                77.637,98               86.868,23 

Actius financers a cost      

TOTAL                77.637,98                            86.868,23 

 
07 Passius financers 
 
B. Informació sobre: 
 
01. Deutes que vencen en els pròxims 5 anys 
 

No existeixen deutes a llarg termini en el passiu del balanç. 
 
02. Deutes amb garantia real 
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No existeixen deutes amb garantia real. 

 
08 Fons propis 
 
A. Capital social 
 

La Fundació està dotada inicialment amb la quantitat de 30.000,000 euros. 
 

 

DOTACIÓ A 31/12 

30.000,00 

 
 
 
09 Situació fiscal 
 
La fundació gaudeix del règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre de la Llei Estatal 49/2002. No realitza 
cap activitat econòmica que doni lloc a l’obtenció d’ingressos gravats a efectes de l’Impost de Societats. 
 
L’entitat ajusta els ingressos no subjectes i per tant també les despeses que no generen dret a deducció fiscal 
en virtut del règim especial previst en la llei 9/2002 
 

10 Ingressos i despeses 
 
A continuació es detalla desglossat la partida de pèrdua i guanys de: 

Ingressos: 

Els convenis de col·laboració signats amb entitats públiques i privades ho han estat per desenvolupar les 

activitats i fins d’interès general propis de la Fundació. Els contractes han generat aportacions gratuïtes amb 

l’única obligació de fer menció expressa de la participació de l’entitat en l’activitat. 

Tots els ingressos s’han destinat als objectius propis de l’entitat. 

Despeses: 

S’ha produït les següents donacions i/o ajuts segons el desglossament “Altres despeses d’explotació”: 

 

Concepte Import 2018  Import 2017  

Altres despeses d'explotació:        60.853,84         36.597,09  

  a) Pèrdues i deteriorament     

  b) Altres despeses de gestió corrent (ajuts concedits) 13.070,00  22.775,88  

  c) Altres despeses d'explotació 47.783,84 13.821,21 

  d) Excès de provisió   

 
La fundació no posseeix càrregues socials. 
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No hi ha provisió per insolvències. 

 

11 Subvencions, donacions i llegats 
 
A. Subvencions, donacions i llegats rebuts 
 
L'import de les subvencions, donacions i llegats rebuts és de 48.093,15 euros. 
 
L’import de les donacions figuren les donacions privades rebudes d’empreses i particulars per tal de que la fundació pugui 
complir amb el seu objecte social. 
 
La finalitat per a la qual ha estat rebuda o acceptada la subvenció, donació o llegat, esta especificada a la memòria 
d’activitats de la Fundació. 

 
 
12 Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries 
 
En l’exercici 2018, no s’ha produït cap increment ni disminució de la dotació fundacional de la Fundació. 
 
En l’exercici tancat a 31 de desembre de 2018, s’ha acomplert amb l’article 333-2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, que 
estableix que les fundacions han de destinar almenys el setanta per cent de les rendes i els altres ingressos nets anuals 
que s’obtenen al compliment de les finalitats fundacionals, i la resta s’ha de destinar o bé al compliment diferit de les  
finalitats o bé incrementar-ne la dotació, d’acord amb el que es detalla en el quadre següent: L’entitat ha destinat la totalitat 
dels seus ingressos a l’activitat fundacional i l’excedent l’aplicarà en períodes futurs, per tant compleix amb escreix la 
obligació de destinar a l’activitat fundacional el 70% dels recursos generats. 
 

DESCRIPCIÓ IMPORTS

INGRESSOS BRUTS

Ingressos Fundacionals 50.713,15

Altres Ingressos

TOTAL INGRESSOS 50.713,15

DESPESES I INVERSIONS ACTIVITAT FUNDACIONAL

Despeses directes activitat fundacional 57.968,20

Altres despeses 2.885,64

Despeses extraordinaries 0,00

TOTAL DESPESES 60.853,84

RESULTAT DE L'EXERCICI -10.140,69

TOTAL ASSIGNACIÓ FUNDACIONAL 57.968,20

Percentatge aplicat a finalitat fundacionals 100,00%
 

 
13 Operacions amb parts vinculades 
 
A. Identificació de les parts vinculades 
 

A l'exercici actual, no hi ha operacions amb parts vinculades. 
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15 Altra informació  
 
A. Nombre mig de persones empleades 
 

En el present exercici la Fundació no ha tingut treballadors 
 

16 Informació segmentada 

 A continuació es detalla la distribució d’ingressos i despeses de les activitats: 

 
 Ejercicio 2018   

 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS    0,00  

 
A) Excedente del ejercicio    0,00  
    1. Ingresos de la actividad propia          50.713,15  
    2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil    0,00  
    3. Gastos por ayudas y otros         -13.070,00  
    4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación    0,00  
    5. Trabajos realizados por la entidad para su activo    0,00  
    6. Aprovisionamientos    0,00  
    7. Otros ingresos de la actividad    0,00  
    8. Gastos de personal    0,00  
    9. Otros gastos de la actividad         -47.783,84  
    10. Amortización del inmovilizado    0,00  
    11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del 
ejercicio  

  0,00  

    12. Excesos de provisiones    0,00  
    13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado    0,00  

 
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)         -10.140,69  
    14. Ingresos financieros    0,00  
    15. Gastos financieros    0,00  
    16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros    0,00  
    17. Diferencias de cambio    0,00  
    18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros    0,00  

 
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)    0,00  

 
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)         -10.140,69  
    19. Impuestos sobre beneficios    0,00  

 
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 
(A.3+19)  

       -10.140,69  

 
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto    0,00  
    1. Subvenciones recibidas    0,00  
    2. Donanciones y legados recibidos    0,00  
    3. Otros ingresos y gastos    0,00  
    4. Efecto impositivo    0,00  

 
B.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente 
patrimonio neto (1+2+3+4)  

  0,00  

 
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio    0,00  
    1. Subvenciones recibidas    0,00  
    2. Donanciones y legados recibidos    0,00  
    3. Otros ingresos y gastos    0,00  
    4. Efecto impositivo    0,00  

 
C.1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 
ejercicio  (1+2+3+4)  

  0,00  

 
D) Variaciones de PN por ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto (B.1+C.1)  

  0,00  

 
E) Ajustes por cambios de criterio    0,00  

 
F) Ajustes por errores    0,00  

 
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social    0,00  



MEMORIA 2018 
AMICS JOAN PETIT NENS AMB CANCER, FUNDACIÓ 

 

 

-10- 

 
H) Otras variaciones    0,00  

 
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H)  

       -10.140,69  

  

 

 
 
 
 
A  BLANES, a 31 de març de 2019, queda formulada la Memòria, donant la seva conformitat mitjançant 

signatura: 
 

                                                  JOAN TORNER CORCOY amb N.I.F. 38786845J  
                                                  com a President  

                                                           
 
 
 
                                                 ALBERT SOLER ROCA amb N.I.F. 77302643B  
                                                 com a Secretari  
 

 
 

     

                                

                                  
 


