
C. Castelladral 5-7 (Pol. Ind. Els Dolors) Palau Firal Ap. 559 – 08243 Manresa – Tel. +34 938 776 313 – fira@firamanresa.com – NIF G61185815 

 

 

 

 
Secretaria General  
Assessoria sector públic municipal  
SOM.SES 2/2022 
 

 

 

JOSE LUIS GONZÁLEZ 

Manresa en liquidació 

LEAL, secretari de la Fundació Turisme i Fires de 

 

 
 

CERTIFICO: Que en sessió del dia 24 d’octubre de 2022, el Patronat de la Fundació Fira 

de Manresa va adoptar, per la unanimitat dels membres presents, i complint el requisit de 
la majoria absoluta dels 21 membres legals que formen el Patronat, I'acord que es 
transcriu a continuació:  

  

“D’acord amb el previst a l’article 332-1 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer      

del codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques així com en l’article 8 dels 

Estatuts de la Fundació, correspon al Patronat l’elaboració i aprovació del pressupost. 

 

El comitè executiu, en sessió de 17 d’octubre de 2022, ha proposat al Patronat l’adopció 

del següent: 

 

ACORD: 
 

Aprovar el projecte de pressupost per a l’exercici 2023 que s’incorpora com a annex a   

aquesta proposta d’acord. 

 

No obstant això, el Patronat de la Fundació Turisme i Fires de Manresa resoldrà.”
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ANNEX 

 

PRESSUPOST 2023 
 
 
 

 

 
 

COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT PRESSUPOST

PRESSUPOST

2023

1. Ingressos per les activitats 1.129.946,30

a) Vendes i prestacions de serveis 1.114.946,30

d) Subvencions oficials a les activitats 15.000,00

5. Aprovisionaments -380.595,42

a) Consum i deteriorament d'existencies -36.000,00

b) Treballs realitzats per altres entitats -344.595,42

7. Despeses de personal* -663.350,89

8. Altres despeses d'explotació -81.200,00

a) Serveis exteriors -80.990,00

a2) Arrendaments i cànons -39.000,00

a3) Reparacions i conservació -2.000,00

a4) Serveis professionals Independents -16.000,00

a6) Primes d'assegurances -4.990,00

a7)Serveis bancaris -2.000,00

a8)Publicitat, propaganda i relacions públiques -2.000,00

a9)Subministraments -6.000,00

a10)Altres serveis -9.000,00

b) Tributs -210,00

c)Pérdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats 0,00

d) Ajust negatiu en la imposició indirecte 0,00

9. Amortització de l'Immobilitzat -3.500,00

13. Altres resultats 0,00

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.300,00

14.Ingressos financers 0,00

15. Despeses financeres -1.300,00

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) -1.300,00

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) 0,00

19. Impostos sobre beneficis 0,00

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) 0,00
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I perquè així consti i als efectes oportuns, expedeixo aquest certificat, amb el vist i plau 
del president, de conformitat amb el que disposa l’article 318-8.5 de la Llei 4/2008, de 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
 
 

 

El Secretari                                                                     Vist i plau   

José Luis González Leal                                                El President 

                                                                                      Marc Aloy Guàrdia
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