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ACTA PATRONAT NÚM. 2/2009 

 
 
 
SESSIÓ CEL·LEBRADA PEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PER A 
L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS EL DIA 6 DE NOVEMBRE DE 
2009. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
DATA: 6 DE NOVEMBRE DE 2009. 
 
A Cornellà de Llobregat, a les 09:30 hores del dia 6 de novembre de 2009, es 
reuneixen a la Sala de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment establerts, els 
patrons integrants del Patronat de la Fundació privada per a l’atenció a 
persones dependents que a  continuació es relacionen, en sessió ordinària: 
 
Assistents: 
 
Patrons 
 

• Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
 

ANTONIO BALMÓN ARÉVALO, PRESIDENT 
 

• Diputació de Barcelona 
 

MONTSERRAT BALLARÍN ESPUÑA, DIPUTADA I PRESIDENTA 
DELEGADA DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL. 

 
• Creu Roja 

 
JOAN MIQUEL CULILLAS I JALENCAS 
 

• T.E.C.S.A.L., S.A. 
 

ANTON MARIA GÜELL ROCA, APODERAT-GERENT 
 
 
Assisteix en qualitat de Secretari de la Fundació 
 
JOSÉ LUCENA GÓMEZ 
 
Assisteix en qualitat de Director Gerent de la Fundació 
 
JOSEP SERRANO MÀRQUEZ 
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Assisteixen com a convidats del Patronat 
 
MARIA JOSÉ PARDO LANUZA, REGIDORA D’ACCIÓ SOCIAL I SALUT 
PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ 
 
Ma. ÁNGELES SANZ ARRANZ, CAP DE CONTROL DE GESTIÓ 
ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ. 
 
 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT 
 
El President de la Fundació privada per a l’atenció a persones dependents, 
senyor Antonio Balmón Arévalo, dóna compte dels punts a tractar i a 
continuació s’inicia la sessió. 
 
 
Punt Primer.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (24/3/2009). 
 
S’aprova el contingut de l’acta de referència per unanimitat dels presents. 
 
 
Punt segon.- PROPOSTA DE RENOVACIÓ DELS CÀRRECS DE 
SECRETARI I VOCALS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ I DEL CÀRREC 
DE DIRECTOR GERENT, SEGONS ESTABLEIXEN ELS ESTATUTS. 
 
El President dóna compte de la situació actual del càrrec de Secretari de la 
Fundació, que va ser nomenat el 9/11/2005, i que donat que la durada 
estatutària està limitada fins el proper 9/11/2009, i en atenció a l’entrada en 
vigor de la nova Llei de Fundacions (4/2008) a la qual s’ha d’adaptar la 
Fundació abans de 2011, aconsella en aquest moment modificar el criteri de 
designació del càrrec de Secretari de la Fundació, i per aquest motiu es 
proposa que a partir del dia 10/11/09 es designi pel càrrec de Secretari de la 
Fundació a D. JOAN MIQUEL CULILLAS JALENCAS, actualment vocal del 
Patronat. 
 
Igualment, el President agraeix i reconeix la tasca desenvolupada per el 
Secretari sortint, D. JOSÉ LUCENA GÓMEZ. 
 
Tanmateix es sol·licita al Patronat facultar al Secretari de la Fundació per tal 
que efectuï totes les gestions que siguin oportunes fins obtenir la inscripció de 
l’esmentat nomenament en el Registre de Fundacions.  
 
La proposta és aprovada per unanimitat dels presents. 
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Seguidament, el President dóna compte als presents que el proper 9/3/2010 
expirarà el període estatutari pel qual va ser designat el Director Gerent, D. 
JOSEP SERRANO MÀRQUEZ 
 
Donat el calendari habitual de sessions del Patronat, pel qual podria ser que no 
hi hagués una nova reunió del Patronat abans de la data d’expiració de l’actual 
període de vigència del càrrec, es proposa en aquesta sessió la renovació del 
càrrec de Director Gerent de JOSEP SERRANO MÀRQUEZ  per un nou 
període estatutari de 4 anys a partir del dia 9 de març de 2010, a l’ampara del 
mateix contracte especial d’alta direcció signat entre les parts en data 
01/04/2006. 
D’altra banda el President informa del compromís de revisar les condicions 
contractuals del Director Gerent pel nou període de vigència, i de les quals 
s’informarà a la propera sessió del Patronat. 
 
Tanmateix es sol·licita al Patronat facultar al Secretari de la Fundació per tal 
que efectuï totes les gestions que siguin oportunes fins obtenir la inscripció de 
l’esmentada renovació en el Registre de Fundacions.  
 
La proposta és aprovada per unanimitat dels presents. 
 
 
Punt tercer.- INFORME DEL PRESIDENT 
 
 

A) Actuacions realitzades des de la darrera reunió del Patronat 
 
En compliment de les funcions estatutàries el President, i en base als 
acords previs del Patronat de la Fundació , a proposta del Director-Gerent 
s’han presentat projectes de la Fundació a les convocatòries per a les quals 
es reunien els requisits marcats a les bases corresponents. El següent 
quadre resumeix el nombre i estat de les propostes realitzades per la 
Fundació: 

 

Entitat Projecte Import 
Sol.licitat 

Resolució 

CAM Cornellà 
Cuida 

30.000 € Desestimada 

Bancaja Cornellà 
Cuida 

18.000 € Pendent 

Generalitat 
DASiC/Pla

n E 

Inversió 
Residència 

2.500.000 
€ 

2.500.000 € 

Caixa 
Manresa 

Casal 
Estiu 

8.000 € 3.000 € 

Caja Temps X 25.000 € Actualment 
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Navarra Tú (2010) 22.000 €) 

Caixa 
Tarragona 

Cop de 
Calor 

15.000 € 1.014 € 

Caja 
Madrid 

Cop de 
Calor 

Residència 
(2010) 

6.000 € 
120.000 € 

1.500 € 
Pendent 

Gencat 
DASiC 

Programes 
Vehicle 

transport 

25.000 € 
40.000 € 

16.500 € 
15.000 € 

La Caixa Conveni 
anual 

Iniciatives 
Socials 

42.000 € 
44.600 € 

42.000 € 
Pendent 

Minist 
Política 
Social 
(IRPF) 

Residencia 2.800.732 600.000 € 

Gencat 
GOVERNA

CIO 

Residència 
(prèstec) 

2.003.820 
€ 

Pendent 

Caixa 
Penèdès 

Fica’t a 
l’aigua 

14.215 € 14.215 € 

Gencat 
TREBALL 

Formació 
Pla 

Ocupació 
(2010) 

360.320 € 
92.462 € 

Pendent 
92.462 € 

Ajuntament 
Cornellà 

Activitats 281.395 € 281.395 € 

Consorci 
Comerç 
Cornellà 

Ajudes 
Personals 

18.000 € 18.000 € 

 
 
 Contractes amb administracions. 
 
La Fundació ha estat contractada per les següents administracions 
públiques 
 

Entitat Objecte Import 

Ajuntament de 
Cornellà 

Servei Tècnic nou model atenció 
domiciliària Sant Ildefons 

17.988 € 

Ajuntament de Sant 
Joan Despí 

Grup de suport cuidadors  2.052 € 

Ajuntament El Prat Grup d’ajuda mútua cuidadors 1.400 € 
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Diputació de Barcelona Grups de suport cuidadors no 
professionals 

16.702 € 

 
Visites institucionals a la Residència Teresa Duran 
 
La Fundació ha rebut les següents visites institucionals a la Residència 
Teresa Duran 
 

� 20 – març Visita Secretari General DASIC, Jordi Rustullet, i del  
   Director Projectes Estratègics, Josep Cortada 

� 25 – maig Visita President Generalitat Catalunya, Josep  
Montilla, i  de la Directora General ICASS, 
Carolina Homar 

� 09 – octubre Visita Consellera Acció Social i Ciutadania, Carme  
   Capdevila 

� 12 – octubre Jornada de Portes Obertes  
 
Vehicle transport adaptat 
 
La Fundació ha rebut una subvenció  de l’ICASS (Generalitat de Catalunya) 
de 15.000 € per a l’adquisició d’un vehicle de transport adaptat destinat a la 
Residència Teresa Duran ( Resolució 17/09/2009 de la Directora General de 
l’ICASS) 
 
Donat el calendari de la resolució , l’expedient de la convocatòria i de la 
sol·licitud, i tenint com a data final de justificació el 30/11/09, a proposta del 
Director Gerent s’ha cursat de forma URGENT l’adquisició d’un dels 
vehicles que havien estat presentats a la sol.licitud  de la Fundació. 
Vehicle: WW Crafter 2.5, 9 places 
Preu amb adaptacions: 39.000 € (IVA inclòs) 
Proveïdor: Motorsol Motor Vehicles Industrials S.L: 
Plaç entrega: setmana 52 
Cessió posterior: per al bon funcionament del servei de transport adaptat i 
amb l’objectiu d’enfortir la xarxa pública destinada a cobrir aquestes 
necessitats al municipi, la Fundació cedirà el vehicle a la Creu Roja de 
Cornellà, que és l’entitat que actualment gestiona el servei públic de 
transport adaptat a Cornellà. En el conveni es recolliran les obligacions i 
contraprestacions per ambdues parts. 
 
Existeix acord amb l’Ajuntament de Cornellà per subvencionar la diferència 
entre el cost del vehicle i l’import concedit per l’ICASS a l’exercici 2010 
 
Activitats de control 
 
La Fundació ha estat sotmesa a diferents controls de gestió econòmica i 
funcional en aquest exercici 2009 
 
Maig  Generalitat /Justícia.  
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  Auditoria realitzada per el Protectorat de Fundacions de la   
  Generalitat. 
 
 
 
Març-Setembre   Fundació Domicilia 

Auditories de seguiment de condicions laborals del 
 personal adscrit als serveis d’atenció domiciliària 

 
Setembre  Generalitat / Treball 
   Auditoria econòmica del projecte de Formació de RRHH 
 
La Fundació no té encara l’obligació d’auditar econòmicament la seva 
activitat, donat que no reuneix els requisits obligats per la Llei 4/2008 (de 
fundacions). 
Els Patrons senyalen la conveniència que la Fundació sigui auditada en la 
seva globalitat l’any 2010, com a mesura de transparència en la seva gestió. 
 
 
Participació 
 
La Fundació ha format part dels següents òrgans de participació 
 

Consell Serveis Socials Cornellà 
Participació a les reunions mensuals, i la Fira d’Entitats del mes 
de setembre. La Fundació ha col·laborat econòmicament en el 
sosteniment de la participació del Consell a la Fira, amb les 
despeses generades per la instal·lació de la carpa del Consell. 

 
Agència Cohesió Cornellà 

Participació en aquesta agència, i en l’elaboració de les mesures i 
indicadors d’ordre tècnic per reduir l’impacte  social de la crisi 

 
Acord Social contra la crisi 

La Fundació ha signat el document de base “Acord Social  contra 
la crisi”, impulsat per l’Ajuntament de Cornellà i amb la participació 
de 27 entitats de Cornellà. 

 
Projecte ILOQUID 

La Fundació participa en el projecte ILOQUID de la  Diputació de 
Barcelona, col·laborant amb la fase actual d’estudi de les 
necessitats de professionalització i  formatives en el nostre sector, 
conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
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Acció Social 
 
La Fundació , en compliment dels seus objectius fundacionals, atén 
persones amb necessitats assistencials i que no tenen accés a altres 
serveis per la seva manca de recursos. 
 
 

SAD 
La Fundació atén persones derivades des dels serveis socials de 
l’Ajuntament de Cornellà, les quals estan mancades de  
resolucions de situació de reconeixement de grau de dependència 
o que, per la situació de  necessitat d’atenció urgent i temporal, 
poden ser ateses directament per la Fundació mentre es resol la 
seva situació. 
 

Fica’t a l’aigua 
La Fundació atén a infants que tot i no reunir els requisits 
 generals de l a convocatòria que gestiona l’Ajuntament de 
 Cornellà, són susceptibles de formar part del programa en  relació 
a la seva escolarització a Cornellà o per assistir a escoles 
especialitzades de fora de Cornellà, tot i ser veïns de la ciutat. 
 

Ajudes Tècniques 
La Fundació compta amb alguns equips (ajudes tècniques) que ha 
recollit de la via pública o bé han estat  desats anònimament a la 
Fundació. Aquest material es cedeix temporalment a persones 
amb necessitats d’aquests elements que s’adrecen a la Fundació 
o bé a les persones que són derivades des d’altres recursos o 
 professionals 

 
 
Els patrons assistents aproven i ratifiquen per unanimitat tots i cadascuns dels 
punts detallats a l’informe del President. 
 
 
Punt Quart.- INFORME DEL DIRECTOR GERENT. 
 
En aquest moment el Director Gerent dóna compte de les novetats i activitats 
concretades des de la passada reunió del Patronat de la Fundació, del que els 
assistents han rebut complerta documentació conjuntament amb la 
convocatòria de la reunió. 
 

A) Activitats: avaluació de l’estat dels projectes. 
 
Els patrons i convidats han rebut àmplia informació sobre l’estat de 
cadascun dels projectes de la Fundació conjuntament amb la convocatòria. 
El quadre resum s’annexa com a Document 1 a la present Acta. 
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Respecte al personal de la Fundació, s’ofereixen les següents  dades 
actualitzades: 
 
Personal en contracte en vigor a 06/11/09:  37 
  

Per tipologia de la contractació: 
Contractació indefinida      13 (35%) 
Contractació per servei      24 (65%) 
  

Per causalitat de la contractació 

  

Personal vinculat a projectes     33 (89%) 
Personal d’administració i gestió            4 (11%) 
  

Contractacions laboral realitzades durant l’any 2009:   47 

(117% de l’objectiu inicial, exceptuant la residència) 

  

Personal que ha realitzar pràctiques durant l’any 2009:   30 
 
 
El nombre de beneficiaris de les activitats de la Fundació és de 4.908 
(còmput anual) 

 
Finalment, s’ofereixen dades corresponents a incidències i abast 
comunicatiu de la Fundació: 
 

� Blog 
1. Visites rebudes 2008: 3.436 (+186% vs 2007) 
2. Vistes rebudes 2009: 27.158 
 

� La Fundació avui: editats 1 butlletí al 2009 
 
� Aparicions a mitjans: 36 insercions al 2009 

 
� Reconeixement projecte “Cuidadors en xarxa”, com a finalista 

dels premis BDigital (maig 209) 
 
 
 
B) Previsió de tancament exercici econòmic 2009 
 
La informació econòmica corresponent a la previsió de tancament de 
l’exercici actual ha estat facilitada conjuntament amb la documentació de la 
convocatòria del Patronat. 
Es destaca que el resultat negatiu previst al tancament de l’exercici és de 
102.691,30 €, un cop aplicats els resultats acumulats dels exercicis 
anteriors i els fons disponibles de la Fundació. 
 



FUNDACIÓ PRIVADA PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS 
 
Acta 122009 
Sessió 06/11/2009 
JL/js 

9 

Es destaquen els següents apunts sobre l’origen de la situació 
pressupostària: 
 
• A l’octubre de 2008 es va determinar com a data d’obertura de la 

residència el mes d’octubre de 2009, i el mes de març de 2009 es va 
determinar que la data d’obertura seria gener 2010. Actualment, 
l’escenari d’obertura és març 2010. 

•  La Fundació va planificar i contractar els recursos adients per complir 
aquests calendaris (personal de direcció, inici programa de formació 
amb subvenció del SOC, etc.) 

•  Les posteriors modificacions de dates de finalització de les obres 
comporten el manteniment dels compromisos de la Fundació, així com 
les despeses que comporta l’entrega provisional de l’obra a la Fundació 
en data 1/10/09 (assegurança, manteniments, subministres, etc.) 

•  L’afectació econòmica principal és el compromís de contractació de 
personal format per la Fundació des de desembre de 2008, amb el 
suport d’una subvenció de Generalitat/Treball, i que ens ha forçat a 
contractar 16 persones en data 30/9/09 per un període de 6 mesos. 

•  La Residència no genera cap ingrés fins al moment en que comença a 
atendre usuaris, per la qual cosa la disfunció del calendari inicial d’obres 
i la data real d’obertura comporta que totes les despeses generades 
siguin considerades com a dèficit d’explotació. 

• Els projectes de la Fundació (a excepció de la residència) tenen una 
previsió global de tancament a 31/12/09 d’un excedent positiu de 39.910 
€ 

 
 

Els patrons assistents aproven i ratifiquen per unanimitat totes i cadascuna de 
les propostes detallades a l’informe del Director Gerent. 
 
Punt Cinquè.- Planificació d’activitats per l’exercici 2010 
 
 
Es presenta la planificació d’activitats de la Fundació per l’any 2010, tot i no 
correspondre en aquest moment la seva aprovació per motius estatutaris 
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Es destaca que l’any 2010 culminarà el projecte global de RRHH de la 
Fundació amb l’entrada en funcionament de la residència i el creixement dels 
serveis d’assistència domiciliària. En aquest sentit es contempla l’escenari 
d’obertura de la residència al març 2010, i l’inici del Projecte Integral Sant 
Ildefons a l’abril de 2010. 
El nombre de professionals d’atenció directa està estimat en funció del grau de 
dependència dels usuaris dels serveis (a proporcions del 33%), i s’aplica el rati 
assistencial estipulat per la normativa vigent. 
Actualment estem a l’espera de resolució del projecte presentat al SOC 
(Gencat) per a la realització de 6 cursos de formació en Atenció Sociosanitària 
en Institucions i en Domicilis. 
Paral·lelament, la Fundació ha obtingut un Pla d’Ocupació de Gencat, per 
desenvolupar fins el 30/6/2010, amb 16 persones de l’àmbit de la geriatria i del 
treball familiar. 
Amb aquestes iniciatives es vol atendre una part significativa de les necessitats 
de  treballadors de la Fundació. D’altra banda, la Fundació continua treballant 
amb les persones que es van presentar a la convocatòria de la borsa de treball 
que es va tancar al març de 2009 
 
 

Activitat Desricpció Beneficiaris

RESIDÈNCIA Seguiment del procés constructiu i creació 
dels models de gestió, explotació i residencial 300               

COP DE CALOR Campanya informativa al col.lectiu de 
persones grans i dependents de Cornelà 
durant l'estiu per prevenir els efectes de les 
altes temperatures

4.100            

CORNELLÀ CUIDA / 
FORMACIÓ DE 
CUIDADORS

Programa d'atenció psicosocial a cuidadors no 
professionals de persones dependents de 
Cornellà i d'altres municipis

175               

XEC DOMICÍLIA Col.laboració en el projecte "Xec Domicília" 
d'atenció al col.lectiu de persones amb 
dependència de Cornellà

30                 

AJUDES PERSONALS Programa d'ajuda a la millora de la mobilitat i 
dels hàbits de consum de les persones 
dependents de Cornellà

100               

CASAL ESTIU Activitats de lleure d'estiu per persones 
discapacitades de Cornellà

30                 

FORMACIÓ RRHH Formació del personal adscrit als serveis de la 
Fundació

90                 

SAD Serveis d'atenció domiciliària 100               
CUIDADORS EN 
XARXA

Projecte TIC d'atensió psicosocial a cuidadors 
no professionals

10                 

FICA'T A L'AIGUA Suport a infants amb necessitats especials 
per a la pràctica de la natació escolar

15                 

PROJECTE INTGRAL 
SANT ILDEFONS

Disseny i implentació inicial d'un servei 
integral d'atenció a persones dependents al 
barri de Sant Ildefons

150               

TASQUES 
D'ADMINISTRACIÓ 
GENERAL

Conducció i administració general de la 
Fundació -

PROPOSTA D'ACTIVITATS EXERCICI 2010
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Projecte Integral Sant Ildefons 
 
Amb l’entrada en funcionament de la Residència Teresa Duran, la Fundació i 
l’Ajuntament de Cornellà comparteixen la visió d’oferir a la ciutadania afectada 
per situacions de dependència, una atenció integral basada en la plataforma de 
serveis que oferirà la residència, i que pot atendre a la comunitat, ampliant el 
nombre de persones beneficiàries més enllà de les que hi resideixin o siguin 
usuàries del centre de dia. 
Els serveis que actualment ofereix complementàriament la Fundació (atenció a 
cuidadors no professionals, atenció domiciliària, ajudes personals, etc.) són 
susceptibles d’optimització i potenciació, en especial per la creació de sinèrgies 
en la concepció integral de l’atenció als usuaris, amb independència de la seva 
vinculació amb la Residència. 
L’objectiu principal és que els residents dependents del barri de Sant Ildefons i 
les seves famílies, puguin accedir a tota l’oferta assistencial que realitza la 
Fundació, i l’Ajuntament pugui comptar amb els serveis de la Residència i de la 
Fundació per cobrir les necessitats habituals i les eventuals de la població de la 
qual en gestiona les seves prestacions socials. 
 
 
Els Patrons de la Fundació valoren positivament les propostes presentades en 
espera de ratificar-les en la propera sessió del Patronat. 
 
 
 
Punt Sisè.-  AVANÇ PRESSUPOSTARI 2010 
 
S’informa de l’escenari actual del pressupost de l’exercici 2010, i es fa menció 
especial de l’afectació que suposarà l’entrada en funcionament de la 
residència, que ocasionarà un resultat negatiu de l’exercici, estimat actualment 
en 188.805 €, tot considerant que la resta de projectes generarien un excedent 
de 71.500 €. 
 
 
 
 
Punt Setè.- PRESENTACIÓ I, EN EL SEU CAS, APROVACIÓ DE LA 
NORMATIVA REGULADORA DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE 
LA FUNDACIÓ. 
 
S’informa que el contingut d’aquest punt està pendent de concretar-se per 
harmonitzar-lo a la resta d’entitats amb participació majoritària en la seva 
constitució de l’Ajuntament de Cornellà, per la qual cosa s’obvia el seu debat 
d’aquest Ordre del Dia. 
 
Punt Vuitè.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ACORDS DE CESSIÓ DE 
LA RESIDÈNCIA TERESA DURAN, A PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT. 
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S’informa que el contingut d’aquest punt està pendent de concretar-se per part 
de l’Ajuntament de Cornellà, per la qual cosa s’obvia el seu debat d’aquest 
Ordre del Dia. 
 
 
El Director Gerent exposa el detall d’activitats de l’any 2009 que formaran part 
de la sol·licitud de les diferents subvencions que es presentaran inicialment a 
les convocatòries públiques i que es detallen a continuació: 
 
Punt Novè.- PRECS I PREGUNTES 
 
No es formulen 
 
 
I,  no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió per indicació de la 
presidència, quan són les 10.15 hores, i perquè quedi constància del que s’ha 
tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta amb la conformitat del 
president. 
 
Vist i Plau 
EL PRESIDENT      EL SECRETARI 


