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ACTA PATRONAT NÚM. 2/2007 

 
 
 
SESSIÓ CEL.LEBRADA PEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PER A 
L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS EL DIA 12 DE NOVEMBRE DE 2007. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
DATA: 12 DE NOVEMBRE DE 2007. 
 
A Cornellà de Llobregat, a les deu hores del dia 12 de novembre de 2007, 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 (en fase de desiganció) 

 
• 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 
 
Assisteixen com a convidats del Patronat 
 
Ma. JOSÉ PARDO LANUZA, REGIDORA DE SALUT PÚBLICA, CONSUM I 
BENESTAR SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. 
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ANGELS NOGUÉ SOLÀ, COORDINADORA D’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Excussa la seva assistència. 
 

• Creu Roja 
 
JOAN MIQUEL CULILLAS I JALENCAS, REPRESENTANT DE CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 
 

DESENVOLUPAMENT  
 
El President de la Fundació privada per a l’atenció a persones dependents, senyor 
Antonio Balmón Arévalo, dóna la benvinguda al Patronat de la Fundació a la senyora 
Montserrat Ballarín Espuña, que està en fase de ser dessignada representant de la 
Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació, com correspon a la seva 
responsabilitat com a Presidenta Delegada de l’Àrea de Benestar Social. 
Seguidament, el President del Patronat, existint el quórum legal necessari,  dóna compte 
dels punts a tractar i a continuació s’inicia la sessió. 
 
Punt Primer.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (21/03/2007). 
 
S’aprova el contingut de l’acta de referència per unanimitat dels presents. 
 
 
Punt Segon.- INFORME DEL PRESIDENT . 
 
El President informa que els objectius marcats per la Fundació estan cumplint-se 
satisfactòriament. 
 
En aquest moment el President 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) Actuacions realitzades des de la darrera reunió. 
a. Sol.licitud d’ampliació de subvenció a l’Ajuntament de Cornellà. 

 
En compliment dels acords adoptats en la reunió del Patronat de la Fundació de data 
07/11/2006, relatius el projecte Xec Domicilia, i a la subvenció sol.licitada a 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per l’any 2007, en data 20 de juliol de 2007, 
es va sol.licitar la seva ampliació per un import de 8.600 € per fer front als nous 
objectius del programa Xec Domicília 2007,   i que s’estableixen en un total de 
41.848, 74 € per a tot l’any 2007. 
 
S’informa als presents que a la data de la reunió ja ha estat concedida i acceptada la 
subvenció, i només resta pendent l’ingrés de l’import al compte de la Fundació. 
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b. Sol.licituds presentades a diverses convocatòries. 
 

En compliment dels acords del Patronat de la Fundació de data 07/11/2006 relatius a 
les activitats de la Fundació per a l’any 2007, i a proposta del Director Gerent, s’han 
presentat projectes a les convocatòries per a les quals es reunien els requisits 
necessaris.  
El següent quadre resumeix les convocatòries ateses i l’estat de les les resolucions. 

 
 

c. Apertura de comptes i dipòsits bancaris 
 

Com a conseqüència de les resolucions possitives de les convocatòries detallades en 
el punt anterior de l’ordre del dia, i atenent els articles 19, 26.g) i 31.d dels Estatuts 
de la Fundació, relatius a les funcions del Patronat, el President i el Director Gerent, 
la Fundació ha obert comptes i dipòsits d’estalvi a les següents entitats: 
 

� Caixa Manresa  1 compte 
� Caixa Tarragona  1 compte 
� Caja Madrid   1 compte 
� Caixa Sabadell  1 compte 
� La Caixa de Pensions  2 comptes i 3 dipòsits 

5.600 € 
Provisional

20.000 €Temps X Tú 
(Cornellà Cuida’08)

Caja Navarra

3.000 €12.000 €Cop de CalorCaixa Manresa

1.912 €15.000 €Cop de CalorCaixa Tarragona

2.000 €6.000 €Cop de calorCaja Madrid

8.000 €24.000 €Cornellà Cuida’08Caixa Sabadell

Denegada20.000 €Cornellà CuidaDiputació de Barcelona

Pendent21.047,70 €Suports PersonalsGeneralitat de Catalunya
Departament de Treball
Obres i Serveis d’Interés General

Denegada51.720,28 €Cornellà CuidaGeneralitat de Catalunya
Departament de Treball
Jaciments d’Ocupació

Denegada113.000 €Cuidadores en RedMinisterio de Industria Turismo Y 
Comercio

Desistida
Pendent

631.817 €
10.520 €

Residència
Cornellà Cuida

Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (IRPF)

28.500 €46.000 €Cop de Calor 
Cornellà Cuida

Generalitat de Catalunya 
Dep. Acció Social i Ciutadania

Resolució
Import 

Sol.licitat
ProjecteEntitat
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B) Residència. 

a. Acord del ple de l’Ajuntament de Cornellà de 25/10/07 de cessió a la 
Fundació del sòl i l’estructura de la residència. 

 
El President del Patronat informa als presents que  en data 25 d’octubre de 2007, el 
Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va aprovar per unanimitat cedir a la 
Fundació, amb caràcter gratuït , el terreny i futura construcció de la Residència, amb 
la finalitat d’ús de residència per a la gent gran i atenció a persones dependents, 
acord del qual s’ha facilitat una còpia amb la documentació de la reunió. 
La cessió no contempla un període determinat, i està condicionada al manteniment 
de forma perpètua i permanent del bé cedit al destí que s’ha determinat. 
 

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

A) ACTIVITATS: AVALUACIÓ DE L’ESTAT DELS PROJECTES . 
 
Es detallen a continuació les dades més significatives de l’informe presentat 
 
RESIDÈNCIA  

• Concretat acord de finançament amb la Generalitat i La Caixa, amb 
l’aportació de 500.000 € per part de La Caixa, amb una bestreta ja 
ingressada del 50%. 

• Seguiment del projecte constructiu i de modificacions necessàries 
dictades per la Generalitat de Catalunya. 

• Inici de valoració i creació del model de gestió residencial. 
• El.laboració dels plans d’equipament i dotacions. 

 
XEC DOMICÍLIA 

• Realitzada 100% de l’aportació prevista inicialment de l’exercici 
2007. Els xecs serveis obtinguts s’han possat a disposició dels Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Cornellà. 

• Ampliació del projecte, segons consta a l’informe del President. 
 
CORNELLÀ CUIDA 

• Projecte en funcionament: 
o 3 grups 
o 38 benficiaris directes 
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o Finançament assolit per 2007 amb La Caixa de Pensions i la 
Generalitat de Catalunya.. 

• Inici SAD propi. 
• Relacions amb altres entitats del territori. 
 

TEMPS X TÚ 
• Projecte integrat a “Cornellà Cuida”. 
• Finançament assolit amb Caja Navarra per a l’exercici 2008. 

 
DINAMITZACIÓ DE L’AUTONOMIA 

• El projecte presentat a Caja Madrid ha estat denegat per la 
convoctòria nacional. 

 
ESTUDI DE MERCAT 

• Projecte finalitzat segons les previsions i entregat al Patronat . 
 
COP DE CALOR 

• Projecte finalitzat amb els resultats esperats 
• Finançament: segons acords del Patronat de data 21/3/07, la 

diferència entre els ingressos i les despeses generades per aquesta 
activitat seran assumides per la Fundació.  

 
CARTERA DE SERVEIS 

• La Fundació ha realitzat o està desenvolupant en aquest període el 
següent detall d’estudis preparatoris de la cartera de serveis: 

� Servei Sad Cornellà Cuida 
� Pis tutelat per a discapacitats 
� Colònies discapacitats 
� Servei d’atenció diurna per caps de setmana 

 
SUPORTS PERSONALS 

• La Fundació ha el.laborat un projecte destinat a la millora de la 
mobilitat i els hàbits alimentaris i de consum de les persones 
dependents, que s’ha presentat al Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, que podria beneficiar a un mínim de 400 
ciutadans de Cornellà de Llobregat. 

 
ALTRES INFORMACIONS 

• Comunicació: Blog de la Fundació, noticiari “La Fundació Avui” i 
detall d’aparicions als mitjans. 

• Feate - Cecad: participació a les entitats i taules representatives del 
sector. 

 
B) DIRECCIÓ DEL PERSONAL 
 
S’informa als assistents del personal incorporat a la Fundació en l’exercici 2007: 
 
.  
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S’informa que properament la Fundació té previst incoprorar al projecte Cornellà 
Cuida d’un mínim de 2 treballadors nous amb categoria de Treballador/a Familiar. 

 
Punt Quart.- PROPOSTA D’ACTIVITATS DE L’EXERCICI 2008 . 
 
En compliment de les atribucions i funcions del Patronat de la Fundació, segons l’article 
19 dels Estatuts, correspon a aquest aprovar les activitats previstes per a cada exercici. 
 
El Director Gerent expossa la proposta inicial d’activitats per a l’exercici 2008, que 
seguidament es detalla, amb la indicació de l’estimació del nombre de beneficiaris i la 
despesa prevista, als efectes de determinar la seva conveniència. 
 

Alta01/11/07Cornellà 
Cuida

Coordinadora 
SAD

ANTEQUERA GARRIDO, 
CAROLINA

Baixa
10/09/07

19/06/07Cop de 
Calor

InformadoraCHAPARRO RODRÍGUEZ, 
ROCÍO

Baixa
10/09/07

19/06/07Cop de 
Calor

InformadoraNOGALES MARTÍN, INES

Baixa
10/09/07

19/06/07Cop de 
Calor

InformadoraGONZALEZ SEGADOR, 
LAURA

Alta21/06/07Cornellà 
Cuida

PsicòlogaGAYA MARTÍ, PILAR

Alta23/04/07Cornellà 
Cuida

CoordinadoraMORAL CEREZO, REMEI

SituacióData 
Alta

ProjecteCàrrecNom

Alta01/11/07Cornellà 
Cuida

Coordinadora 
SAD

ANTEQUERA GARRIDO, 
CAROLINA

Baixa
10/09/07

19/06/07Cop de 
Calor

InformadoraCHAPARRO RODRÍGUEZ, 
ROCÍO

Baixa
10/09/07

19/06/07Cop de 
Calor

InformadoraNOGALES MARTÍN, INES

Baixa
10/09/07

19/06/07Cop de 
Calor

InformadoraGONZALEZ SEGADOR, 
LAURA

Alta21/06/07Cornellà 
Cuida

PsicòlogaGAYA MARTÍ, PILAR

Alta23/04/07Cornellà 
Cuida

CoordinadoraMORAL CEREZO, REMEI

SituacióData 
Alta

ProjecteCàrrecNom

Activitat Desricpció Beneficiaris
Despessa 
estimada

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

182               21.711,22 €    

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

3.900            11.053,13 €    

CARTERA DE SERVEIS Seguiment de nous serveis de la Fundació - 22.730,19 €    
ALTRES PROJECTES Creació i desenvolupament de projectes 

relacionats amb el territori
- 23.138,20 €    

CORNELLÀ CUIDA Programa d'atenció psicosocial a cuidadors no 
professionals de persones dependents de 
Cornellà

100               199.829,07 €  

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

20                 43.367,00 €    

VEHICLE 
SOCIOSANITARI

Col.laboració en la dotació d'un vehicle 
sociosanitari per a l'atenció a la població de 
Cornellà

84.000          21.000,00 €    

SUPORTS 
PERSONALS

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

400               109.028,18 €  

COLÒNIES 
DISCAPACITATS

Activitats de lleure d'estiu per persones 
discapacitades de Cornellà

40                 8.000,00 €      

TASQUES 
D'ADMINISTRACIÓ 

Conducció i administració general de la 
Fundació

19.327,97 €    

479.184,96 €  Total any 2008
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S’aprova per unanimitat dels patrons de la Fundació presents a la reunió la proposta de 
d’activitats de la Fundació per a l’exercici 2008. 
 
Seguidament, el Director Gerent expossa el detall d’activitats de l’any 2008 que 
formaran part de la sol.licitud de subvenció a l’Ajuntament de Cornellà per a les 
activitats de la Fundació i que es detalla a continuació: 
 

• Residència   21.711,22 € 
• Cartera de Serveis  22.730,19 € 
• Altres projectes  23.138,20 € 
• Xec Domicília  43.367,00 € 
• Vehicle sociosanitari 21.000,00 € 
• Colònies discapacitats   8.000,00 € 
• Tasques d’administració 18.367,97 € 

Total            158.314,58 € 
 
S'aprova per unanimitat la sol.licitud de subvenció a l'Ajuntament de Comellà de 
Llobregat de 158.314,58 euros, per a l'exercici 2008 
 
Punt Cinquè.- SEGUIMENT PRESSUPOSTARI A 30/9/07 
 
Es dona compte de la previsió pressupostària per l’exercici 2007 amb la despesa tancada 
a 30 de setembre d’enguany, i la previsió d’ingressos i despeses fins a 31 de desembre, 
segons el quadre que presentat amb la convocatòria. 
El Director Gerent detalla que el programa Cornellà Cuida contempla els ingressos 
generats durant l’exercici 2007, una part dels quals es traspassaran a l’exercici 2008 per 
garantir la seva continuïtat.  
 
Punt Sisè.- PRECS I PREGUNTES 
 
La senyora Motserrat Ballarín Espuña, en relació a algunes de les activitats de la 
Fundació,  ofereix la col.laboració de la Diputació de Barcelona i dels seus tècnics per 
orientar i facilitar a la Fundació la informació i els coneixements necessaris per la 
possada en marxa de les activitats que s’han detallat. 
Igualment, recomana que la Fundació valori gestionar la sol.licitud de “declaració 
d’entitat d’utilitat pública”, tot coïncidint amb el recent traspàs de la competència 
administrativa a la Generalitat de Catalunya. 
 
No es presenta cap altre prec ni pregunta per part dels presents. 
 
I,  no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió per indicació de la 
presidència, quan són les 10,55 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 
 


