ACTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE
MENORCA
Caràcter de la sessió: extraordinari
Data: 26 de febrer de 2020
Hora: 17’30 a 18’00 hores
Lloc: Ajuntament de Ciutadella

HI ASSISTEIXEN:
Sra. Susana Irene Mora Humbert, presidenta del Consell Insular de Menorca
Sra. Bárbara Inmaculada Torrent Bagur, Consellera de Benestar Social del CIMe
Sr. Francisco Javier Blay Oliver, president de Down Menorca
Sra. Mónica Llera Rico, Presidenta de TEA Menorca
Sr. Josep Pastrana Huguet, conseller del Departament de Serveis Generals
Sra. Maria Pilar Simón García, directora insular de Gent Gran, Dependència i Diversitat
Funcional
Sra. Laura Anglada Seara, en representació de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Sra. Maria Antònia Pons Mascaró, en representació de l’Ajuntament d’Alaior
Sr. Javier Mateo Periáñez Párraga, en representació de l’Ajuntament des Mercadal
Sr. Enric Mas Martínez, en representació de l’Ajuntament de Maó
Sra. Francisca Allés Camps, en representació de l’Ajuntament de Ferreries
Sr. Orestes Carreras Petrus, president d’ASINPROS
Sra. Núria Adrián Serra, presidenta de LLIGA REUMATOLÒGICA
Sra. Isabel Garriga Pons, presidenta d’AEMIM
Sr. Amaru Gaston Maraval Drinkovic, president de S’OLIVERA
Sr. Andrés Cardona Bosch, president d’ASSORME
Sra. Adela Salord, presidenta d’ AFEM
Sr. Bruno Calafat Calafat, president d’APARKINSONME
Sra. Yolanda Sintes González, presidenta de la Fundació Convivència
Sr. José Giménez Fuguet, president de VIDALBA
Sr. Sebastià Carreras Petrus, vocal de FUNDACIÓ TUTELAR DE MENORCA
Sr. Joan Riudavets Coll, president de COORDINADORA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

DELEGACIÓ DE VOT:
Sra. Maria Teresa Martínez Martínez, representant de l’Ajuntament de Sant Lluis, delegació de
vot a la Sra. Bàrbara Torrent
Sra. Noemí Gomila Carretero, representant de l’Ajuntament des Castell, delegació de vot a la
Sra. Presidenta, Susana I.Mora Humbert
NO ASSISTEIX:
Sra. Antonia Camps Florit, representant de l’Ajuntament des Migjorn Gran
ORDRE DEL DIA:

1- Moció de confiança del gerent

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:
Obra la sessió la Sra. Presidenta, la Sra. Susana I. Mora, agraint l'assistència als membres del
patronat presents. Comenta que fa quinze dies va rebre una petició via registre d'entrada dels
representants de les 13 entitats socials que formen Fundació on demanaven el cessament del
gerent d'aquesta. Van telefonar al gerent per comunicar-li el contingut del document i que el
Consell Insular faria costat a les entitats, ja que creuen que la raó de ser i el motor de la

Fundació són elles, ja que representen a les persones amb discapacitat i els seus
familiars. És per això que s'ha convocat el patronat extraordinari d'avui amb un únic punt de
l'ordre del dia, la moció de confiança del gerent. Abans de res, la Sra. Presidenta vol donar la
paraula al portaveu de les entitats, el Vicepresident segon, el Sr. Francisco Javier Blay. El
Sr. Blay diu que qualsevol dels patrons que hagi estat seguint el dia a dia de la Fundació durant
el darrer any i els qui porten més temps encara més, hauran detectat que l'actual
gerent té certes dificultats per complir amb la seva tasca. No volen entrar a fer valoracions
concretes ni exposar fets concrets, que per altra banda tots coneixem, simplement creuen que a
escala general no és la persona en qui han de confiar. La proposta de les entitats no té res a
veure amb ideologies sinó que és una qüestió d'idoneïtat. En alguna reunió de junta executiva
on el Comitè d'empresa de la Fundació ha assistit, també han manifestat el malestar dels
treballadors amb la gestió de la gerència. Per tot això vam decidir fer el pas i demanar la seva
cessió.
La Sra. Presidenta també vol comentar que s'havia convidat a assistir a l'actual gerent, el Sr.
Andreu Hernández però que ha declinat l'invitació. Comenta que el que si li ha demanat és
que digues unes paraules de part seva. Diu que el Sr. Hernández vol traslladar a tots els
membres del patronat que està dolgut per les formes amb què s'ha portat a terme aquest tema,
ja que actualment hi ha entitats que estan presidides per persones que han agafat la
presidència fa poc temps i per tant no el coneixen prou per dir que han perdut la confiança amb
ell. Creu que ha estat objecte de certa persecució des de l'any 2015 i que fins aquí ha arribat,
que no pensa fer cap passa per defensar-se perquè està cansat. Vol demanar que en cas que es
decideixi el seu cessament voldria que la sortida de Fundació fos el més prest possible, ja que se
li faria incòmode seguir a la Fundació un dia més. La Sra. Presidenta comenta que ahir es van
reunir amb ell i que van acordar que l'endemà de la celebració del Patronat, si avui es votés que
sí a la moció de confiança, se li avisaria perquè pogués passar a recollir immediatament els
papers d'acomiadament. També vol informar, abans de procedir a la votació, que el comiat es
faria amb caràcter improcedent donant un import de 43.000 € que no estan pressupostats. La
Sra. Presidenta demana si algú més vol fer alguna intervenció, no hi ha cap. Es procedeix a la
votació a mà alçada per blocs, entitats i administracions, amb un resultat de:
Entitats: 13 vots a favor, 0 en contra, 0 abstencions.
Administracions: 10 vots a favor, 0 en contra, 1 abstenció.

S’acorda per majoria el cessament de l’actual gerent de la Fundació, el Sr. Andreu Hernández
Galmes.
La Sra. Presidenta informa que demà es rescindirà el contracte i li serà comunicat.

El patronat vol agrair la labor i dedicació del que fins ara ha estat el gerent de la Fundació i li
desitgen molts d’èxits.
S’acorda per unanimitat escriure una nota de premsa comunicant la decisió del patronat d’avui.

La Sra. Presidenta diu que durant les pròximes setmanes s’obrirà un procés de concurs públic
per tal de cobrir aquesta figura, espera que aquest procés sigui el mes breu possible.
Mentrestant diu que per poder continuar fent feina amb normalitat a la Fundació avui s’hauria
de designar a una persona perquè assumís la representació i signatures de la Fundació. Es
proposa que sigui la Sra. Pilar Simón.
S’acorda per unanimitat designar a la Sra. Pilar Simón la representació i signatures de la
Fundació.
No havent-hi més intervencions, s’aixeca la sessió.

Signat,
Mónica Llera Rico
Secretaria

Vist-i-plau,
Susana Irene Mora Humbert
Presidenta

