CERTIFICAT
Badalona, 24 de setembre de 2019

Jo, Grau Ussetti Iriarte, Educador Social col·legiat al Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de
Catalunya amb nº de col·legiat 6037, en nom i representació de la Fundació Carles Blanch, amb
CIF G-61391850, com a apoderat, segons escriptura pública amb núm. de protocol 1.169, atorgada
en data 4 de maig de 2016, davant del Notari de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, sr.
Francisco Armas Omedes, vigent en data d’avui, per actuar en nom i representació de l’entitat.
Certifico que:

Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1091. CIF: G-61391850

Que l’entitat que represento compleix amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, en tot el que li és aplicable.

A la pàgina web www.fundaciocarlesblanch.org està publicada la informació subjecte al règim de
transparència.

Que actualment es reben subvencions i/o ajuts públics que sumen un import superior a 10.000€, i
en conseqüència comuniquem mitjançant aquest document que les retribucions dels òrgans de
direcció són:
-

Els diferents Patrons i Patrones de la Fundació Carles Blanch, tal i com consta a l'Article 19
dels Estatuts de la Fundació, exerceixen el seu càrrec de forma voluntària i sense percebre
cap compensació econòmica

-

El càrrec de Direcció de la Fundació Carles Blanch, a partir dels barems establerts al
“Conveni col·lectiu d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc”,
exerceix el seu càrrec amb una retribució anual de 38.753,40€ bruts anuals.
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