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ACTA PATRONAT NÚM. 1/2013  

 
 
 
SESSIÓ CELEBRADA PEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ 
A PERSONES DEPENDENTS EL DIA 12 D’ABRIL DE 2013. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
DATA: 12 D’ABRIL DE 2013. 
 
A Cornellà de Llobregat, a les 10:30 hores del dia 12 d’abril de 2013, 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.-  LECTURA I APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
S’aprova el contingut de l’acta de la sessió 02/2012 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. 
 
 
B) Sol·licituds de subvencions presentades a difere nts convocatòries 

 
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. 
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A continuació es detallen les peticions  realitzades i l’estat de cadascuna de 
les convocatòries. 
 

 
 
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. 
 
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.  
 
De tots i cadascun dels projectes s’informa del seu estat i el resultat 
obtingut. 

  
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.-  PRESENTACIÓ I S’ESCAU, APROVACIÓ DE L’ESTAT DE 
COMPTES AMB INFORME AUDITOR I LA MEMÒRIA D’ACTIVITA TS DE 
L’EXERCICI 2012. 
 
 
Conjuntament amb la convocatòria de la reunió del Patronat s’ha facilitat un 
exemplar del tancament del pressupost del l’any 2012, de l’estat de comptes i 
memòria d’activitats de l’exercici 2012 de la Fundació, i còpia de l’informe previ 
favorable de l’auditor de Faura - Casas.  
 
Per part de la direcció de la Fundació es realitza el repàs de la informació 
d’ingressos i despeses de l’exercici 2012, balanç de situació i compte 
d’explotació de la Fundació, així com de la memòria d’activitats, assolint 
satisfactòriament els objectius plantejats per a l’exercici. 
 
S’annexa a l’acta un exemplar de la documentació econòmica detallada. 
 
S’informa que el resultat de l’exercici és 84.616,12 € , que els presents acorden 
destinar a compensar els resultats d’exercicis anteriors. D’aquesta situació 
s’informa que els resultats econòmics negatius acumulats a 31/12/12 són de 
259.026,07 €. 
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El representant de la Diputació, agraeix totes les informacions, documentació i 
explicacions que s’han facilitat amb caràcter previ, així com manifesta que ha 
tingut oportunitat de rebre per part dels auditors tota la informació relativa al 
procés d’elaboració de l’informe d’auditoria així com dels requisits legals 
exigibles. Malgrat això, manifesta que en la votació d'aquest punt s'abstindrà 
perquè el informe de la auditoria no té el caràcter de definitiu. 
 
S’aprova per majoria absoluta dels Patrons de la Fundació els comptes anuals i 
la liquidació de pressupost, acompanyats de l’informe auditor i la memòria 
d’activitats de l’exercici 2012. El resultat de la votació ha estat el següent: 
 

- Vots en contra: cap 
- Abstencions: una (Diputació de Barcelona) 
- Vots a favor: tres (Ajuntament de Cornellà, Tecsal S.A., Creu Roja) 

 
Com a conseqüència de l’acord, s’acorda donar trasllat del mateix a l’Auditor 
amb la finalitat de que el seu informe pugui passar a ser definitiu. 
 
Punt Cinquè.-   PRESENTACIÓ I, S’ESCAU, APROVACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2013.  

 
 
Conjuntament amb la convocatòria de la reunió del Patronat s’ha facilitat un 
exemplar complert de la proposta de pressupost per a l’exercici 2013. 
 
El resum per partides, i la seva comparació amb l’exercici precedent és el 
següent: 

 
 
La Direcció de la Fundació concreta que en aquest pressupost es consideren 
totes les activitats incloses en la proposta d’activitats per l’any 2013. Igualment, 
es puntualitza que les despeses han estat considerades en supòsits de 
màxims, mentre que els ingressos ho han estat en concepte de mínims. 
Els projectes s’iniciaran un cop es tingui la certesa dels ingressos estimats, o 
bé s’adaptaran a la dimensió dels ingressos reals dels mateixos, excepte en el 
de la Residència, on la Fundació manté obligacions des de l’inici de l’exercici i 
els ingressos estan supeditats al ingressos efectius dels nous usuaris. 
 

CONCEPTE PTO. 2012 PTO. 2013 VARIACIÓ

Prestació de serveis 2.862.120 €          3.657.756 €          28%

Altres ingressos explotació 1.038.326 €          985.159 €              -5%

TOTAL INGRESSOS 3.900.446 €          4.642.915 €          19%

Personal 1.980.003 €-          2.563.602 €-          29%

Altres despeses explotació 1.372.286 €-          1.409.203 €-          3%

Amortit. Immobilitzat 416.897 €-              417.995 €-              0%

TOTAL DESPESES 3.769.186 €-          4.390.799 €-          16%

RESULTAT FINANCER 10.589 €-                21.180 €-                100%

RESULTAT EXERCICI 120.671,0 €          230.935 €              91%
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S’aprova per unanimitat dels patrons de la Fundació la proposta de pressupost 
de la Fundació per a l’exercici 2013 (que s’uneix a l’acta com annex). 
 
 
Punt Sisè.-   PRESENTACIÓ I, EN EL SEU CAS, APROVACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE PLA D’ACTIVITATS PER L’EXERCICI 2013 
 
 
S’ha facilitat amb anterioritat a la reunió del Patronat la proposta d’activitats de 
la Fundació per a l’exercici 2013: 
 

 
 
 
S’aprova per unanimitat dels Patrons de la Fundació el pla d’activitats per l’any 
2013. 
 
Punt Setè.-   SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS PER L’EXERCICI 2013, I 
AUTORITZACIÓ AL PRESIDENT I AL DIRECTOR GERENT PER 
SOL·LICITAR SUBVENCIONS A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES  I 
ENTITATS PRIVADES. 
 
S’acorda autoritzar al President del Patronat i al Director Gerent a presentar les 
sol·licituds de les convocatòries a les quals la Fundació tingui dret a presentar 
propostes,  i en especial a les que es convoquin fins a la propera reunió del  
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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 Vuitè.-   PRESENTACIÓ I, S’ESCAU, APROVACIÓ DE LES 
CONVOCATÒRIES DE BORSA DE TREBALL PER COBRIR LLOCS DE 
TRREBALL VACANTS DE LA FUNDACIÓ. 

 
El Director Gerent informa que degut a la baixa maternal de la Responsable de 
RRHH de la Fundació i la impossibilitat legal de cobrir-la amb una persona 
substituta, les seves tasques han estat parcialment  assumides per la Direcció 
Gerència, i en properes reunions del Patronat es donarà la informació 
corresponent a aquest punt. 
 
 
Punt Novè .- PRESENTACIÓ I S’ESCAU APROVACIÓ DELS PROCESSOS 
DE LICITACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA FUNDACIÓ. 
 
S’informa dels processos de licitació i contractació tancats : 
     

           
* En suspens l’adjudicació per incompliment de terminis per part de l’empresa 
adjudicatària. 
      
Els patrons assistents aproven i ratifiquen per unanimitat tots els processos 
detallats. 
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Punt Desè .- PRESENTACIÓ I , S’ESCAU, APROVACIÓ DE L’ADAPTACI Ó 
DE LA NORMATIVA DE CONTRACTACIÓ DE LA FUNDACIÓ. 
 
S’informa que després de les modificacions introduïdes per l’Ordre 
EHA/3479/2011, de 19 de desembre, per la que es publiquen els límits dels 
diferents tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic a 
partir de l’1 de gener de 2012 i el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, cal adaptar els  
imports que figuren en l’article 1 de la normativa interna de contractació de la 
Fundació als límits establerts en l’Ordre EHA/3479/2011 i en el RDL 3/2011. 
Així, la modificació afecta a l’article 1 de la normativa que quedaria redactat de 
la següent forma: 
 

Article 1.- Contractes que han d’ajustar-se en la s eva totalitat a la 
Llei de Contractes del Sector Públic.   
   
La fundació quan celebri contractes d’activitats subvencionades pel 
sector públic de forma directa en més del 50% del seu import, respecte 
de determinats contractes d’obres de valor superior a 5.000.000,-euros i 
de serveis vinculats a les obres anteriors per import de 200.000,-euros, 
en ambdós casos, IVA exclòs i quan celebri contractes d’obres de valor 
superior a 5.000.000,-euros, contractes de subministrament de valor 
superior a 200.000,-euros i contractes de serveis compresos en les 
categories 1 a 16 de l’Annex II de la Llei de Contractes del Sector Públic 
de valor superior a 200.000,-euros, haurà de complir les prescripcions de 
la Llei de Contractes del Sector Públic establertes pel que fa a la 
regularització harmonitzada 

 
Els patrons assistents aproven per unanimitat l’adaptació de la normativa de 
contractació de la Fundació. 
 
 
Onzè.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE L’ANTERIOR  
SESSIÓ DEL PATRONAT, EN RELACIÓ AL COMPLIMENT DE L’ ARTICLE 2 
DEL RD 20/2012 DE 14 DE JULIOL, REFERENT A LA SUPRE SSIÓ DE LA 
PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE DEL PERSONAL DE LA 
FUNDACIÓ I DEIXAR COM A NO DISPONIBLE LA DOTACIÓ EC ONÒMICA 
CORRESPONENT. 
 
Com a conseqüència de la Instrucció del BOICAC nº 92/2012- Consulta 2, amb 
opinió de la Intervención General de la Administración del Estado, no correspon 
que es mantinguin com a no disponibles els imports de la supressió de la paga 
extraordinària de desembre del personal de la Fundació; es proposa deixar 
sense efecte l’acord pres en la sessió del Patronat 02/2012 pel qual es va 
establir aquell import resultant com a no disponible per aplicació de la 
disposició fixada en la Llei i altres normativa que va regular la suspensió de 
l’esmentada paga al personal. 
 
 
Els patrons assistents aproven per unanimitat l’adaptació de la normativa de 
contractació de la Fundació. 
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Dotzè.-  TEMES SOBREVINGUTS 
 
No es formulen. 
 
 
Tretzè.- 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 10.55 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 


