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1. LA FUNDACIÓ  RAFAEL PANASACHS                                                                                     
 
La Fundació Rafael Panasachs va ser instituïda pel Sr. Rafel Panasachs Mestres en el seu 
testament de l’11 de setembre de 1963 i codicil del 8 de setembre de 1965, la carta 
fundacional de la qual fou atorgada mitjançant escriptura del 10 de gener de 1974, i el seu 
funcionament està regulat en els Estatuts de la Fundació, els últims, aprovats l'any 2013. 
 
El domicili de la Fundació es el de la seu de la Diputació de Tarragona, actualment Passeig 
de Sant Antoni, núm. 100 de Tarragona. 
 
El Patronat de la Fundació està format, d'acord amb la voluntat del Fundador establerta en la 
Carta Fundacional, pels següents patrons: 
 

 President: Presidenta de la Diputació de Tarragona. Actualment, Sra. Noemí Llauradó 
Sans.  

 Vicepresident: Directora del Col·legi La Salle de Tarragona. Actulament, Sra. Alícia 
Fernandez Sivill. 

 Secretari: Rector de la Parròquia de Sant Joan de Tarragona. Actualment, Mn. 
Marcus Vinicius Texeira Araújo. 

 Vocal Vitalici. Sr. Francesc d’Assís Magarolas Jordà  

 Vocal. Sr. Romà Solé Blanco. 
 
L'administrador  de la Fundació no és patró de la Fundació i exerceix aquest  càrrec  el 
Sr.Francesc Cid Grau.  
 
La Fundació no té personal contractat. 

 
D’altra banda, la Fundació Rafael Panasachs es va acollir en l’exercici 2004 a la Llei 49/2002 
de 23 desembre de Règim Fiscal de les Entitats sense finalitats lucratives i dels incentius 
fiscals al mecenatge. La Fundació Rafael Panasachs està subjecta així mateix a la legislació 
de la Generalitat de Catalunya i les seves finalitats fundacionals queden limitades a 
Catalunya. 
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2. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ  RAFAEL PANASACHS                                                           
 
 
L’activitat de la Fundació Privada Rafael Panasachs, és de tipus assistencial, social i docent.   
 
Tal i com es reflecteix en els Estatuts de la Fundació, el seu objecte és la formació i la 
captació de disminuïts físics mitjançant beques destinades a qualsevol tipus d’estudis, així 
com subvencions per a institucions que, sense ànim de lucre, persegueixin aquestes mateixes 
finalitats.  
 
D’altra banda, la Fundació Rafael Panasachs concedeix anualment donatius a determinades 
institucions per tal de perpetuar el nom del seu benvolgut pare, Sr. Rafael Panasachs 
Salvany, tal i com aquest va establir en la Carta Fundacional. Actualment aquestes 
institucions s'han vist reduïdes a una: els pobres de la parròquia de Sant Joan Baptista de 
Tarragona, per a Càritas parroquial.  
 
 

3. ACTIVITATS DESENVOLUPADES PER LA FUNDACIÓ EN L'EXERCICI 2021                       
 
 
Per tal de fer efectiva la seva activitat i donar compliment a l'objecte social, la Fundació 
realitza les següents actuacions, de conformitat amb els estatuts:  
 

- Lliurament de beques a entitats sense ànim de lucre que donen suport a entitats sense 
ànim de lucre del municipi de Tarragona que tenen com a finalitat potenciar i millorar 
l'autonomia personal, la formació professional, la participació cívica i la inserció laboral 
d'aquelles persones amb discapacitat. 
  
- Ajut als Pobres de la Parròquia de Sant Joan Baptista. 
 

 
3.1 BEQUES A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 
 
De conformitat amb els criteris que es van establir en junta de patronat de la Fundació 
Panasachs per la distribució dels romanents pendents d’aplicació a destinar a activitats 
fundacionals, es determina per acord de acord de la Junta del Patronat de data 8 de juny de 
2021 un romanent pendent d’aplicacions fundacionals per l’exercici 2021 de 74.006,50 €.  
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Com es pot observar en aquest document, d’aquests 74.006,50 € pendents d’aplicar, una part 
correspon a l’import que s’havia de destinar a la convocatòria de beques i  ajuts de l’exercici 
2020, de 38.686,65 €, convocatòria que es concedeix i lliura per acord de junta del patronat 
de data 8 de juny de 2021, no obstant això però, l’import realment concedit ascendeix a 
29.718,35  € (no s’esgota tot l’import), el qual es lliura a cadascuna de les entitats amb data 4 
d’agost de 2021 mitjançant transferència.   
 
Per altra banda, la resta d’import a aplicar, de 44.288,15 €, s’acorda destinar-lo a aplicacions 
fundacionals de l’exercici 2021, dels quals 41.099,40 € es destinaran a la convocatòria de 
beques a institucions de l’exercici 2021 (que es concedirà i pagarà a 2022).  
 
3.2 AJUTS ALS POBRES DE LA PARRÒQUIA DE SANT JOAN BAPTISTA  
 
Per acord de la Junta del Patronat de data 8 de juny de 2021 es va acordar destinar a 
aplicacions fundacionals un import total de 44.288,15 €, del qual es destina a beques l’import 
esmentat en l’apartat anterior, i la resta d’import de 3.188,75 € es destina com ajut als Pobres 
de la Parròquia de Sant Joan Baptista corresponent a l’any 2021, ajut que es va fer efectiu 
mitjançant transferència de data 2 d’agost de 2021.  
 
4. ALTRES DESPESES IMPUTABLES A LES APLICACIONS  FUNDACIONALS                       
 
Per tal de poder desenvolupar les activitats fundacionals derivades de l'objecte social de la 
Fundació, aquesta ha de suportar despeses de tipus general però que són directament 
imputables a aquesta activitat, pel fet de ser una fundació amb activitat única.  
 
Aquestes despeses comuns l'any 2021 varen ascendir, de conformitat amb la informació dels 
comptes anuals de la Fundació, a 3.096,65 €, i són bàsicament despeses corresponents a 
serveis professionals independents, serveis bancaris i publicitat de les convocatòries.  
 
 
5. COMPLIMENT DELS COMPROMISOS DERIVATS DE L’APORTACIÓ DE L’OBRA 
SOCIAL LA CAIXA A LA FUNDACIÓ PANASACHS  
 
 
De conformitat amb les condicions fixades en el Conveni de col·laboració de data 15 de 
novembre de 2021 signat entre Caixabank i La Fundació Rafael Panasachs com a 
conseqüència de l’aportació de 15.000,00 de l’Obra Social a la Fundació Panasachs, aquesta 
es va comprometre a:  
 

- destinar íntegrament l’import de l’aportació econòmica de l’Obra social “la Caixa” a la 
realització de les activitats objecte de la col·laboració.  
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- Aportar tots els recursos humans i materials necessaris per dur a terme el programa 

objecte d’aquest conveni i és l’únic responsable de l’acció. 
 

- presentar a l’Obra Social “la Caixa”, a través del seu representant en la Comissió de 
Seguiment, un informe explicatiu de l'aplicació dels fons percebuts, com també dels 
resultats aconseguits. 
 

D’altra banda, la Fundació Rafael Panasachs fa constar la col·laboració de l’Obra Social en 
els documents i actes de difusió de les activitats que es duguin a terme amb càrrec a la 
dotació efectuada per aquesta, i en la seva memòria anual, amb l’autorització de la Caixa per 
utilitzar la seva imatge corporativa a la Web de la Fundació i a la correspondència relacionada 
amb les beques (utilització logo Caixabank).  
 
També es farà constar aquesta col·laboració en les comunicacions de les concessions de 
beques de la convocatòria de 2021, que es concediran i lliuraran a 2022, a fi de posar en 
coneixement d’aquesta col·laboració de l’Obra social la Caixa a les entitats perceptores 
d’ajuts de la Fundació.  
 
En relació al compromís d’informar sobre el destí i aplicació dels fons percebuts, s’aporta 
aquesta memòria d’activitats de la Fundació durant aquest exercici 2021, activitats a les quals 
s’ha destinat íntegrament el donatiu de 15.000,00 euros aportat per Caixabank per aquest 
exercici.  
 
Tarragona,  a la data de signatura electrònica 
 
 
 
Francesc Cid Grau  
Administrador de la Fundació Panaschs   


