David Quirós Brito amb Document Nacional d’Identitat número 44181006F, Patró i Secretari del Patronat
de la Fundació Arranz-Bravo, domiciliada a L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona (08901), a l’Avinguda
Josep Tarradellas i Joan, núm. 44, i amb Número d’Identificació Fiscal G64850167,

C E R T I F I C A:
Que en data 6 de maig de 2020, el Patronat de la Fundació Arranz-Bravo en reunió ordinària, va adoptar a
reserva d’aprovació definitiva de l’acta, els següents acords:
“Segon. Acordar, si s’escau, deixar sense aplicació i no elevar a document públic la taxació del
fons d'art de la Fundació Arranz-Bravo, aprovada per acord del patronat de data 13 de febrer de
2019, i sotmetre, amb caràcter previ aquell acord i la mateixa taxació als acords que al respecte
adopti l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, previ informe de la seva Intervenció General
Municipal sobre l’adequació a norma de la taxació i el seu impacte en els comptes de la
Fundació.
Vist l’acord adoptat el 13 de febrer de 2019 pel Patronat de la Fundació Arranz Bravo sobre la
valoració del fons d’art realitzat per l’empresa Domusartis per un import de 2.567.850,00€.
Atès l'informe de control financer la Intervenció general municipal en la modalitat d’auditoria de
comptes anuals de la Fundació Arranz Bravo de l’exercici 2018, efectuat en base a l’informe emès
per l’auditor coadjuvant Cecili Tarruella i Fornés (ROAC núm. 13.495), va concloure amb resultat de
denegació de l’opinió degut a les limitacions i la materialitat de les incerteses derivades de la
valoració del fons d’art de la Fundació per entendre que aquesta no s’ajustava als requisits de la
Norma Tècnica d’Auditoria sobre utilització del treball d’experts independents per auditors de
comptes, aprovada per Resolució del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas de 20 de
desembre de 1996,
(..., intervencions dels assistents)
El Secretari sotmet a votació l’aprovació de l’acord :
Vots a favor:
Sra. Núria Marín Martínez - Presidenta
Sr. Eduard Arranz-Bravo – Vicepresident
Sr. David Quirós Brito – Patró i Secretari
Sra. Natàlia Arranz Mestres – Patrona
Sr. Lluís Bassat Coen – Patró
Sra. Sonia Esplugas González – Patrona
Sr. Jordi Garcés Bruses – Patró
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Sr. Jorge Garcia Muñoz – Patró
Sra. Ana Maria González Montes – Patrona
Sr. Jaume Graells Veguin -Patró
Abstencions:
Sr. Jesús Amadeo Martín González - Patró
És pren el següent ACORD:
DEIXAR SENSE APLICACIÓ i no elevar a document públic la taxació del fons d'art de la Fundació
Arranz-Bravo, aprovada per acord del Patronat de data 13 de febrer de 2019, i SOTMETRE, amb
caràcter previ aquell acord i la mateixa taxació als acords que al respecte adopti l'Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat, previ informe de la seva Intervenció General Municipal sobre
l’adequació a norma de la taxació i el seu impacte en els comptes de la Fundació.

Tercer. Presentar i aprovar , si s’escau, els Comptes Anuals de la Fundació (Balanç de situació, ,
Compte d’explotació, Estat de Canvis en el Patrimoni Net i Memòria econòmica) i la Memòria de
les activitats realitzades corresponents a l’exercici 2019

El Sr. David Quirós, presenta als patrons al Sr. Miquel Segú de Segú Associats, que du a terme les
tasques d’assessoria fiscal i comptable de la Fundació
El Secretari passa la paraula al Sr. Miquel Segú . i es qui dona compte del tancament comptable de
l’exercici 2019.
La documentació s’ha distribuït als assistents juntament amb la convocatòria.
Els Comptes Anuals figuren com a ANNEX 1 de l’acta i són objecte de l’aprovació del Patronat tal
qual s’annexen.
(...(S’exposa pel Sr. Miquel Segú la documentació presentada i es debat per part dels assistents)
El Secretari sotmet a votació l’aprovació els Comptes Anuals de la Fundació ( Balanç de situació,
Compte d’explotació, Estat de Canvis en el Patrimoni Net i Memòria econòmica) i la Memòria de les
activitats realitzades corresponents a l’exercici 2019.
Vots a favor:
Sra. Núria Marín Martínez
Sr. Eduard Arranz-Bravo
Sra. Natalia Arranz Mestres
Sr. Lluís Bassat Coen
Sr. Jordi Garcés Bruses
Sr. Jaume Graells Veguin
Sr. David Quirós Brito
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Vots en contra:
Sr. Jesus A. Martín González
Abstencions:
Sra. Sonia Esplugas González
Sr. Jorge Garcia Muñoz
Sra. Ana González Montes
S’adopta el següent Acord:
APROVAR els Comptes Anuals de la Fundació ( Balanç de situació, Compte d’explotació, Estat de
Canvis en el Patrimoni Net i Memòria econòmica) i la Memòria de les activitats realitzades
corresponents a l’exercici 2019, que s’annexen a la present Acta com Annex 1.
S’aprova per 7 vots a favor.
S’Annexen els Comptes Anuals de la Fundació com Annex únic al present certificat.
I perquè consti signo aquest certificat.
L’Hospitalet, 13 de maig de 2020
Vist i plau,
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David Quirós Brito
Secretari del Patronat

Núria Marín i Martínez
Presidenta
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