Arran de les acusacions i informacions mal interpretades del Sr. Pau Duran respecte dels comptes de
l’Associació Orfeó Català i la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, a continuació s’expliquen i
aclareixen de manera detallada les interpretacions esbiaixades que la seva candidatura ha difós sobre
diversos conceptes. La principal informació mal interpretada rau en la comparació de les previsions i del
tancament dels comptes.

1. La candidatura “Socis de l’Orfeó” publicava aquests comptes a la seva pàgina web:

Sobre el pressupost de l’Associació Orfeó Català per a l’exercici 2012
La imatge de l’esquerra correspon al pressupost de l’Associació Orfeó Català presentat i aprovat per
l’Assemblea celebrada el març de 2012. Aquest pressupost és el primer que es realitza amb la premissa de la
unificació de la gestió en la Fundació. Es va preparar un pressupost molt prudent, tant d’ingressos com de
despeses. Es van estimar uns ingressos de 169.000 € repartits en dues partides: 90.000 € en concepte de
quotes de socis i 79.000 € derivats d’un conveni de rescabalament provinent del frau de l’antiga Direcció i
amb Pau Duran com a tresorer responsable dels cabals de l’Associació.
Pel que fa a les despeses, es van estimar –d’acord amb la millor informació disponible– els costos de les
assemblees previstes, l’auditoria, la hipoteca del local del carrer d’Ortigosa i els tributs corresponents, per un
total de 35.000 €.

Aquest resultat ofereix un excedent de 134.000 €, el qual es decideix aportar a la Fundació OC-PMC per
ajudar en les activitats que aquesta darrera té cedides per part de l’Associació com a conseqüència del
conveni tribanda.

Sobre el compte de resultats auditat de l’Associació Orfeó Català per a l’exercici 2012
Ara bé, en la imatge de la dreta sí que s’expressa el compte de pèrdues i guanys auditat de l’Associació OC.
La xifra de les quotes de socis que s’havien estimat va ser 6.768 € superior a la pressupostada, amb la qual
cosa els ingressos d’aquest epígraf van ser de 96.768 €. L’aportació corresponent al conveni CATDEM és el
que es va pressupostar i, per tant, coincideix tant amb el conveni com amb el pressupost.
Pel que fa als ingressos diversos per valor de 83.534 € (al quadre que es mostra a continuació es pot veure el
detall), corresponen a la revaloració d’un fons d’inversió per valor de 50 milers d’euros. 20 milers d’euros
són ingressos financers, dels quals 16 milers d’euros provenen dels interessos d’aquest fons d’inversió i prop
de 4.000 € corresponen als interessos del crèdit atorgat al Cor de Cambra, tal com obliga la normativa
comptable. La resta corresponen a altres resultats, com cobraments de sinistres diversos per part de
l’asseguradora i excessos de provisions.

Pel que fa a les despeses (quadre següent), es divideixen clarament en dos epígrafs. Un primer corresponent
a despeses extres i deteriorament d’actius, per valor de 113 milers d’euros, dels quals 68 milers són derivats
de l’operativa habitual de l’Associació segons que es desglossa en el quadre inferior i en què la partida més
important correspon als serveis professionals de tipus legal i d’auditoria, per un import de 44 milers euros.
L’epígraf següent per import és l’amortització i deteriorament de l’immobilitzat, en què la dotació d’un
deteriorament del valor del local de l’Associació situat davant del Palau de la Música, al número 12 del carrer
de Sant Pere Més Alt, ha estat de 30.000 €.

El segon gran epígraf de les despeses del compte de resultats presentat en la Memòria 2012 és la
condonació del deute que mantenia l’Associació Cor de Cambra amb l’Associació Orfeó Català per import de
128.568 €.

Conclusió
El pressupostos que confecciona l’Associació Orfeó Català es realitzen a partir de la millor informació
disponible i cal recordar que l’exercici 2012 és el primer en què s’unifica tota la gestió en la Fundació OCPMC i és freqüent que hi pugui haver desajustos entre una previsió –que és només això, una previsió a
priori– i un compte de resultats, que conté informació a posteriori, quadre que recull allò que s’ha
esdevingut durant l’exercici analitzat i que mostra la imatge fidel dels comptes de l’Associació a 31 de
desembre de 2012.
Les diferències apuntades per la candidatura del Sr. Pau Duran entre el pressupost i el compte de resultats
és de 90.302 € d’ingressos i 17.609 € de resultat. La divergència en els ingressos correspon a l’epígraf
d’ingressos diversos per 83.534 € i el major ingrés de quotes de socis per valor de 6.768 €.
Pel que fa al resultat positiu de 17.609 €, no s’entén la preocupació del Sr. Duran, ja que no només no s’han
traspassat els 134.000 € previstos en el pressupost de l’OC com a aportació a la Fundació, sinó que com a
resultat positiu ha incrementat el patrimoni de l’Associació en 17.609 €. El fet d’haver condonat el deute del
Cor de Cambra ha compromès l’aportació a la Fundació per a les activitats del Cor de l’Orfeó i l’Escola Coral,

però el que busca la Junta Directiva de l’Orfeó Català és el benefici col·lectiu de la resta d’entitats que
gestiona i que integren el Palau de la Música. La realitat de l’Associació Orfeó Català i la de la resta d’entitats
és única i totes actuen amb lleialtat institucional envers la resta. Tant per part dels membres de la Junta
Directiva de l’Associació OC com de les administracions públiques i, per descomptat, dels Mecenes.

2. La candidatura “Socis de l’Orfeó” publicava pressupostos dels exercicis 2012, 2013 i 2014 de l’OC

Sobre el pressupost de l’exercici 2012
La imatge de l’esquerra correspon al pressupost de l’Associació Orfeó Català presentat i aprovat a
l’Assemblea celebrada el març de 2012. Aquest pressupost és el primer que es realitza amb la premissa de la
unificació de la gestió en la Fundació. Es va preparar un pressupost molt prudent, tant d’ingressos com de
despeses. Es van estimar uns ingressos de 169.000 € repartits en dues partides: 90.000 € en concepte de
quotes de socis i 79.000 € derivats d’un conveni de rescabalament provinent del frau de l’antiga Direcció i
amb Pau Duran com a tresorer responsable dels cabals de l’Associació.
Pel que fa a les despeses, es van estimar –d’acord amb la millor informació disponible– els costos de les
assemblees previstes, l’auditoria, la hipoteca del local del carrer d’Ortigosa i els tributs corresponents, per un
total de 35.000 €. Aquest resultat ofereix un excedent de 134.000 €, el qual es decideix aportar a la Fundació
OC-PMC per ajudar en les activitats que aquesta darrera té cedides per part de l’Associació com a
conseqüència del conveni tribanda.
Sobre el pressupost de l’exercici 2013

La pàgina web de la candidatura de Pau Duran també publicava aquesta comparació:

La imatge central anterior i esquerra correspon al pressupost de l’Associació presentat i aprovat a
l’Assemblea celebrada el març de 2013. Amb l’experiència i una millor informació que en l’exercici 2012, es
van estimar uns ingressos superiors a l’any anterior, per un total de 191.000 €, que com en l’any anterior
presentava l’epígraf Conveni CATDEM per import de 79.000 €, un increment en les quotes de socis respecte
l’any anterior fins als 100.000 € i una nova partida de 12.000 € derivada dels interessos de les inversions
financeres.
Pel que fa a les despeses, es van calcular a partir de les expectatives de disminució de l’activitat en
l’Associació, la qual cosa es va manifestar en un resultat estimat de despesa corrent de 27.000 €; volem
recordar que no es pot preveure allò que és extraordinari.
Tot i aquestes xifres, l’excedent de 164.000 € que s’estima que l’Associació OC podrà aportar a la Fundació
per a les activitats cedides no es confirma, ja que els resultats de les taxacions dels locals propietat de
l’Associació reflecteixen un deteriorament de 196.026 € i, com en l’exercici 2012, no és possible fer
l’aportació a la Fundació.

Els ingressos al tancament de l’exercici són de 216.557 €. Tot i que no s’arriba a ingressar per quotes de socis
la quantitat pressupostada, l’ingrés d’aquest epígraf és de 87.040 €, dada que suposa 12.960 € menys del
previst. L’aportació de la CATDEM és la mateixa que l’exercici 2012. Els ingressos diversos arriben als 50.517
€ i són els següents:

Les despeses de serveis extres corresponen a despeses corrents per 29.963 €, amortitzacions per 10.639 € i
8.669 € de provisions comercials. A continuació es detallen les despeses de serveis extres:

L’epígraf més important del compte de resultats és el deteriorament dels locals propietat de l’Associació, per
un import de 196.026 €, sobre els quals es van efectuar les taxacions pertinents per poder registrar el valor
real del patrimoni de l’entitat a petició de la Junta Directiva actual. Cal recordar que aquests locals van ser
adquirits a través d’empreses que van resultar que eren propietat de l’antiga Direcció i sota el mandat com a
tresorer del Sr. Pau Duran.

Els quadres següents mostren el resultat patrimonial regularitzat a partir de les taxacions tal com consten en
els comptes anuals de l’Associació corresponents a l’exercici 2013.

Resum patrimonial de l’immobilitzat material de l’Associació Orfeó Català:

Detall de la valoració dels locals propietat de l’Associació Orfeó Català:

Sobre el pressupost 2014
Del pressupost 2014 només cal comentar que, com en exercicis anteriors, s’ha utilitzat la millor informació
disponible, s’han especificat els conceptes que componen el pressupost de l’Associació, i val a destacar que
el misteri a què fa referència el Sr. Pau Duran respecte de l’epígraf Hipoteca Ortigosa equival a l’epígraf
Altres dels pressupostos 2012 i 2013. Ortigosa, antiga seu de l’Escola Coral, local que, com s’ha comentat
anteriorment, es va adquirir en temps del Sr. Pau Duran com a tresorer.

3. La candidatura “Socis de l’Orfeó” publicava pressupostos dels exercicis 2012, 2013 i 2014 de la
Fundació OC-PMC

La candidatura del Sr. Pau Duran, a més a més de confondre pressupostos (previsions) i comptes de resultats
(tancaments reals), entén les xifres com li interessa i interpreta els números com millor li convé. Els números
presentats en aquest full pel Sr. Duran han estat manipulats a la seva conveniència.
En primer lloc, no sabem si per ignorància o mala fe, fa agrupacions sense conèixer la naturalesa de la
despesa que forma part de l’epígraf.

En l’agrupació de les despeses de CONCERTS FUNDACIÓ en els epígrafs Artístic, Promoció de Concerts,
Intercanvi Publicitat i Comunicació. Per començar, la despesa de comunicació és comunicació institucional i
no de concerts; hem de restar, doncs, dels 3.520.730 €, la quantitat de 243.790 € i les parts proporcionals de
la promoció de concerts i d’intercanvi publicitari. L’intercanvi publicitari no s’aplica únicament a concerts,
sinó que també n’hi ha per als concerts dels diversos cors, com determinada publicitat del Concert de Sant
Esteve, concerts dels cicles corals i de qualssevol activitats en què intervenen els cors de la casa; també
s’aprofita per fer promoció de visites i dels serveis que ofereix el Palau de la Música, com poden ser el
restaurant, etc.
A continuació reexpressem els quadres mostrats interessadament pel Sr. Duran:

La despesa directa en els cors de l’Orfeó Català del Cor de Cambra del Palau de la Música i dels cors de
l’Escola Coral representa un 14,04 %, 15,65 % i 15,02 % del pressupost total de la Fundació OC-PMC. A més,
aquesta partida ha anat augmentant des del 2012. Les diferències parcials entre els diversos cors i l’Escola
Coral han estat derivades de les activitats anuals previstes, ja que molts projectes són tancats a un any vista
o més.
Si a aquestes despeses directes, hi afegim el que s’ha indicat anteriorment, els números queden de la
manera següent:

I amb la reducció de despeses en el càlcul de la candidatura del Sr. Pau Duran, el quadre quedaria com
segueix:

Cal afegir també que el cost de personal està inclòs en cadascun dels epígrafs i que excepcionalment el 2012
es va discriminar la partida d’indemnitzacions per tractar-se d’una situació excepcional d’aquell exercici
inicial d’unificació.

Sobre els comptes de resultats de la Fundació OC-PMC 2012 previsions, memòria i tancament real
En primer lloc, no té sentit parlar de previsions de tancament presentades en reunions on únicament es
presentaven per informar del camí que prendria el resultat de l’exercici en qüestió. Per tant, anirem
directament a explicar les versions definitives i comparables de tancament de l’exercici 2012.
Els resultats presentats a l’Assemblea el març del 2013 indicaven la previsió de tancament en aquell
moment. Cal fer esment que el tancament de 2012 va ser molt curós per tot el que representava i les
previsions de tancament responien únicament, i així es va fer saber, al tancament d’explotació de l’exercici.
Així mateix i amb més informació, es va presentar la previsió de tancament al Patronat de la Fundació, que
com es obvi diferia del presentat a l’Assemblea en contenir més informació i on certs canvis en la legislació
comptable a aplicar en aquell exercici va fer registrar moviments addicionals. El tancament següent que es
mostra, el de la Memòria 2012, per import de 288.003 €, es va donar sense tenir en compte els impactes de
la unificació i els resultats extraordinaris del procés penal, tal com indica l’asterisc en la xifra del resultat.

Al dia d’avui encara resta pendent a la Fundació l’aplicació definitiva de l’aportació compromesa en el
conveni tribanda des del Consorci a la Fundació, amb un impacte d’1.171.352 €.
El tancament definitiu i que consta registrat al Protectorat de Fundacions del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya és el següent:

COMPTE DE RESULTATS DE LA FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

EXERCICI 2012

La diferència entre el resultat de tancament dels CCAA de 2012 i el que es presenta en la Memòria 2012 és el
següent:

La partida més important correspon, com ja s’ha comentat anteriorment, al Pacte CINQUÈ Apartat 2 del
conveni tribanda d’unificació. A tancament de l’exercici 2013 encara no s’ha aclarit la finalitat última
d’aquesta aportació i, per tant, és possible que s’hagi de regularitzar durant l’exercici 2014 o 2015.
Finalment, cal apuntar que els comptes que es publiquen a la memòria anual de l’Associació i de la Fundació,
corresponen a una lògica de publicar els resultats ordinaris, que reflecteixen les activitats ordinàries de
l’entitat, excloent-ne les partides de resultats extraordinaris, tal com s’apunta.

