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ACTA PATRONAT NÚM. 2/2012  

 
 
 
SESSIÓ CELEBRADA PEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ 
A PERSONES DEPENDENTS EL DIA 11 DE DESEMBRE DE 2012. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
DATA: 11 DE DESEMBRE DE 2012. 
 
A Cornellà de Llobregat, a les 12:00 hores del dia 11 de desembre de 2012, es 
reuneixen a la Sala de Juntes 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 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 
 

JOSEP OLIVA I SANTIVERI, Vicepresident 
 

• Creu Roja 
 

JOAN MIQUEL CULILLAS I JALENCAS, Secretari de la Fundació 
 

• Tecsal S.A. 
 
ANTON MARIA GÜELL ROCA, Vocal 
 
 

 
 
Assisteix en qualitat de Director Gerent de la Fund ació  
 
JOSEP SERRANO MÀRQUEZ 
 
 
Assisteixen com a convidats del Patronat  
 
MONTSERRAT PÉREZ LANCHO, TINENTA D’ALCALDE I REGIDORA 
DELEGADA DE L’ÀREA DE POLÑITIQUES DE BENESTAR SOCIAL . 
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Ma. ÁNGELES SANZ ARRANZ, CAP DE CONTROL DE GESTIÓ 
ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ. 
 
 
JOSÉ LUCENA GÓMEZ, ASSESSOR JURÍDIC DE LA FUNDACIÓ 
 
 
 
 
DESENVOLUPAMENT 
 
El President de la Fundació 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 (01/2012). 
 
S’aprova el contingut de l’acta de referència per unanimitat dels presents. 
 
  
Punt segon.-   INFORME DEL PRESIDENT 
 
 

A) Donar compte de les resolucions de Presidència d es de la darrera 
reunió del Patronat 

 
El president en compliment de les funcions estatutàries,  als acords previs 
adoptats pel Patronat de la Fundació , i a proposta del Director-Gerent; 
informa que  s’han realitzat les següents accions, de les quals s’ha facilitat 
informació en el dossier de la convocatòria: 
 
 
CONVENIS ACTIUS 

 
 

El Patronat es dóna per assabentat, assisteix i acorda ratificar les accions 
realitzades. 
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B) Sol·licituds presentades a diferents convocatòri es 

 
A proposta del Director Gerent s’han presentat projectes de la Fundació a 
les convocatòries per les quals es reunien els requisits marcats a les bases 
corresponents. 
A continuació es detalla l’activitat realitzada i l’estat de cadascuna de les 
convocatòries. 

 
 
Igualment, la Fundació ha participat en els següents concursos públics de 
gestió de serveis. 
 

     
 
El President , sobre l’adjudicació del Servei d’Assistència Domiciliària per part 
de l’Ajuntament de Cornellà, assenyala  que culmina un procés iniciat per la 
Fundació l’any 2007 i permet consolidar la diversificació de les activitats de 
l’entitat amb una perspectiva multianual fruit de la durada prevista d’aquest nou 
contracte. 
 
Els patrons assistents aproven i ratifiquen per unanimitat tots i cadascuns dels 
punts detallats a l’informe del President. 
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Punt Quart.-  INFORME DEL DIRECTOR GERENT. 
 
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 Vicepresident de la Fundació valora positivament les activitats realitzades 
per la Fundació en aquest exercici, malgrat el context generalitzat de 
dificultats. 

 
B) Convenis 

 
Aquest apartat s’ha detallat en el punt segon. 
 
 
C) Presentació i, s’escau, aprovació de les convocatòr ies de borsa de  

treball per cobrir llocs de treball vacants de la F undació  
 

El Director Gerent informa de les convocatòries realitzades des de la darrera 
reunió del Patronat per proveir la borsa de treball de diferents categories 
professional, dóna compte del resultat de l’admissió de candidatures d’acord 
amb la preselecció realitzada inicialment  per cada categoria professional 
convocada. La proposta de resultats de les convocatòries  que es sotmeten a la 
consideració del Patronat per la seva ratificació son  els següents 
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Es recorda que als candidats admesos en les convocatòries se’ls té en 
consideració per a la provisió dels llocs de treball  vacants de la Fundació que 
es produeixin, i que en cas de esgotar-se la relació de candidats de la borsa 
s’inicia la tramitació d’un nova convocatòria per a cada perfil que es precisa. 

 
 

A la vista de les dades informades pel Patronat s’aproven per unanimitat els 
resultats de les convocatòries de borsa de treball i s’acorda autoritzar al 
Director Gerent a gestionar el nombre de vacants del perfils per atendre les 
necessitats d’atenció als usuaris dels serveis de la Fundació. 

 
 

D) Presentació i, s’escau, aprovació dels processos  de licitació, 
contractació i renovacions de la Fundació. 

 
S’informa dels processos de licitació i contractació oberts:  
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S’informa del procés de licitació i contractació que s’ha d’iniciar properament: 

 
 
 
Els patrons de la Fundació  aproven i ratifiquen per unanimitat totes i 
cadascuna de les propostes detallades a l’informe del Director Gerent 
 
Punt Quart.-  INFORMACIÓ ECONÒMICA. 
 

A) Presentació de l’estat d’execució del pressupost  de l’exercici 2012.  
 
Conjuntament amb la convocatòria de la reunió del Patronat s’ha facilitat un 
exemplar del seguiment d’execució del pressupost del l’any 2012, a data 
30/10/2012, que contempla la previsió de tancament de l’exercici.  
 
Per part de la direcció de la Fundació es realitza el repàs de la informació 
d’ingressos i despeses de l’exercici 2012, destacant-se que respecte al 
pressupost aprovat pel Patronat, en el que es preveia un resultat de 
120.584,51€, actualment la previsió de tancament se situa en 75.782 €.  
En el capítol d’ingressos existeix una dràstica reducció de les ajudes que 
habitualment atorgaven les obres socials de les Entitats Financeres, només es 
mantenen dues.  D’altra banda s’ha registrat una lleu diferència d’usuaris 
privats en la residència respecte als previstos a inicis de l’any, que ha afectat a 
la facturació per usuaris privats. L’activitat general de la Fundació s’ha 
incrementat en el darrer trimestre amb l’inici del servei de SAD amb 
l’Ajuntament de Cornellà. 
En el capítol de  despeses, la partida de personal ha estat superior a la prevista 
precisament per l’inici del servei de SAD, que ha comportat la subrogació del 
personal provinent de l’empresa que prestava el servei amb anterioritat. D’altra 
banda s’informa que malgrat la contenció de la despesa dels serveis externs i 
en els  consums de subministres energètics, l’impacte de l’augment de l’IVA 
(del qual la Fundació és finalista), les variacions de les tarifes de 
subministraments i l’augment de les despeses financeres han estat 
significatives durant l’any, impactant negativament en el resultat esperat. 
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B) Presentació de l’escenari de pressupost de l’exe rcici 2013. 

 
Conjuntament amb la convocatòria de la reunió del Patronat s’ha facilitat un 
exemplar de l’avanç de proposta del pressupost del l’any 2013. 
 
Aquesta proposta contempla la continuïtat de totes les activitats actuals de la 
Fundació.  
 
 

C) Seguiment del Pla de Sostenibilitat i reposició de fons propis de la 
Fundació. 

 
La previsió de tancament de l’exercici econòmic 2012 , amb un any complert 
d’activitat amb “plena ocupació” de la residència i l’inici de la gestió del 
contracte d’atenció domiciliària de Cornellà, ja permeten a la Fundació generar 
excedents suficients per iniciar la compensació dels resultats negatius 
acumulats. 
L’escenari pressupostari de l’exercici 2013 permetria destinar els resultats a la 
recuperació de les pèrdues acumulades i la reposició dels fons propis de la 
Fundació. 
 
 

 
 
 
S’annexa a l’acte un exemplar de la documentació econòmica detallada. 
 
S’aprova per unanimitat dels Patrons de la Fundació la informació econòmica 
presentada. 
 
 
 
Punt Cinquè.-   PROPOSTA D’ACORD PER DONAR COMPLIMENT  A 
L’ARTICLE 2 DEL RD 20/2012 DE 14 DE JULIOL REFERENT  A LA 
SUPRESSIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE DEL  
PERSONAL DE LA FUNDACIÓ I DEIXAR COM A NO DISPONIBL E LA 
DOTACIÓ ECONÒMICA CORRESPONENT.  

 
 
Per obligació legal, el Patrons de la Fundació acorden per unanimitat donar 
compliment a l’Article 2 del RD 20/2012 de 14 de juliol, referent a la supressió 
de la paga extraordinària de desembre del personal de la Fundació i deixar com 
a no disponible la dotació econòmica corresponent, fins que el Govern de 
l’Estat dictamini el destí d’aquests imports.  
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Punt Sisè.-   PRESENTACIÓ I, EN EL SEU CAS, APROVACIÓ DE LES 
TARIFES DELS SERVEIS DE LA FUNDACIÓ PER A L’ANY 201 3 
 
El Director Gerent presenta la proposta de tarifes dels diferents serveis de la 
Fundació per a l’any 2013, per a les quals s’han considerat els següents 
aspectes: 
 

- Proposta de Congelació de les tarifes de serveis de la Fundació, que 
l’any 2012 van ser actualitzades en un 3%.  

- El servei de Menjador Social mantindrà el preu de referència de la 
cartera de serveis de l’Ajuntament de Cornellà. 

- Aplicació de preus de referència dels serveis de la cartera de serveis 
socials a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat: 

- Donada la condició d’ajuda pública la que  reben determinats usuaris 
dels serveis de la Fundació que són derivats i responsabilitat directa de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, es proposa que en aquests casos 
els sigui d’aplicació els preus de referència de la cartera de serveis 
socials de Catalunya, sempre i quan els imports dels serveis siguin a 
càrrec de l’Ajuntament de Cornellà. 
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2012 2013 Variació %

RESIDÈNCIA
Servei residencial (llarga estada)

Dependència Grau 1 (estada i mes) 1.854,00 €  1.854,00 €   0,0%

Dependència Grau 2 (estada i mes) 2.034,25 €  2.034,25 €   0,0%

Dependència Grau 3 no allitat (estada i mes) 2.255,70 €  2.255,70 €   0,0%

Dependència Grau 3  allitat (estada i mes) 2.420,50 €  2.420,50 €   0,0%

Servei acolliment diürn

Tot el dia (8 a 20) laborables (estada i dia) 32,96 €        32,96 €         0,0%

Tot el dia (8 a 20) dissabtes i festius (estada i dia) 49,44 €        49,44 €         0,0%

Mig dia (6 hores) laborables (estada i dia) 25,75 €        25,75 €         0,0%

Mig dia (6 hores) dissabtes i festius (estada i dia) 39,14 €        39,14 €         0,0%

Estades temporals servei residencial

Preu  base segons nivell dependència

1 setmana estada +20% +20%

2 setmanes estada +15% +15%

3 setmanes estada +12% +12%

4 setmanes estada +10% +10%

Serveis complementaris

Imatge personal segons aportacions taulell anuncis

Podologia

Usuaris residència 21,12 €        21,12 €         0,0%

Usuaris externs 24,28 €        24,28 €         0,0%

Fisioteràpia

Usuaris externs 30,90 €        30,90 €         0,0%

Marcatge roba 50 unitats 18,54 €        18,54 €         0,0%

Banys amb suport

Realitzat per Treballador/a Fundació servei 45 minuts 35,02 €        35,02 €         0,0%

Menjador social

Usuaris externs derivats circuit social laborables 5,41 €          5,41 €           0,0%

SERVEIS ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
Atenció a la persona

Laborables hora 17,42 €        17,42 €         0,0%

Festius hora 21,77 €        21,77 €         0,0%

Nocturnitat hora +25% +25%

Neteja de la llar

Laborables hora 14,94 €        14,94 €         0,0%

Apats a domicili (servei continuat) per àpat diari 8,24 €          8,24 €           0,0%

Bugaderia a domicili per servei (5 kg) 8,24 €          8,24 €           

Ajudes personals

Servei cadira

5 dies a la setmana (laborables) 190,04 €      190,04 €      0,0%

4 dies a la setmana (laborables) 174,20 €      174,20 €      0,0%

3 dies a la setmana (laborables) 163,64 €      163,64 €      0,0%

2 dies a la setmana (laborables) 147,80 €      --

Servei esporàdic 29,56 €        29,56 €         0,0%

Servei compres gratuït

PROPOSTA DE TARIFES SERVEIS 2013

 
 
 
 
S’aproven per unanimitat dels Patrons de la Fundació les tarifes presentades 
dels serveis per l’any 2013. 
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Punt Setè.-   PRESENTACIÓ I, S’ESCAU, APROVACIO DE L’ACORD DE 
FINANÇAMENT EN LA MODALITAT “FACTORING”  AJUNTAMENT DE 
CORNELLÀ . 
 
 
Els Patrons de la Fundació acorden la retirada del present punt de l’Ordre del 
Dia, per no aconsellar-se la seva aprovació per part del Director - Gerent 
 
 
Punt Vuitè.-   SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS PER L’EXERCICI 2012 I  
2013, I AUTORITZACIÓ AL PRESIDENT I AL DIRECTOR GER ENT PER 
SOL·LICITAR SUBVENCIONS A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES  I 
ENTITATS PRIVADEDS 
 
S’acorda autoritzar al President del Patronat i al Director Gerent  a formalitzar 
les sol·licituds  en  totes aquelles convocatòries en que  la Fundació tingui dret 
a presentar propostes,  i en especial a les que es convoquin fins a la propera 
reunió del Patronat relatives al finançament, la construcció, els equipaments, 
les dotacions i, en general, qualsevol altra necessitat relacionada amb la 
residència, el centre de dia o qualsevol servei i activitat de la Fundació. 
 
 
 
Punt Novè.-   TEMES SOBREVINGUTS   
 
No es formulen. 
 
Punt Desè .- 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 13.00 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 


