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ACTA  PATRONAT NÚM. 2/2006 
 
  

SESSIÓ CELEBRADA PEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PER A L’ATENCIÓ A 
PERSONES DEPENDENTS EL DIA 20 DE JUNY DE 2006. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
DATA: 20 DE JUNY DE 2006 
 
A Cornellà de Llobregat, a les onze hores del dia 20 de juny de 2006, 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:                                          
 
Srs. assistents:   
 

• PATRONS 
 

• Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
 

ANTONIO BALMÓN ARÉVALO, PRESIDENT 
 

• Creu Roja  
 

JOAN MIQUEL CULILLAS I JALENCAS, PRESIDENT DE L’ASSEMBLEA LOCAL DE 
LA CREU ROJA. 

 
•  “T.E.C.S.A.L, S.A.” 

  
 ANTONIO MARIA GÜELL ROCA, APODERAT – GERENT  “T.E.C.S.A.L, S.A.” 
 
Excusa la seva assistència: 
 

•  Diputació de Barcelona  
 

CATERINA CARRERAS-MOYSÍ CARLES-TOLRÀ , VICE-PRESIDENTA  
 

Assisteix en qualitat de Secretari de la Fundació: 
 

• JOSÉ LUCENA GÓMEZ. 
Assisteix en qualitat de Director Gerent de la  Fundació: 
 

• JOSEP SERRANO MÁRQUEZ 
 

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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• Mª ÁNGELES SANZ ARRANZ- Cap de Control de Gestió Econòmica de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.  

 
 

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 (09-03-2006). 
  

• S’aprova per unanimitat dels membres presents.  
 
Punt Segon: PRESENTACIÓ I, EN EL SEU CAS, APROVACIÓ DE L’ESTAT DE 
COMPTES I ACORD SOBRE EL DESTÍ DEL RESULTAT, AIXÍ COM LA MEMÒRIA 
D’ACTIVITATS DE L’EXERCICI 2005. 
 
          Per part de la direcció de la Fundació es facilita la informació d’ingressos i 
despeses de l’exercici 2005, balanç de situació i compte d’explotació de la Fundació.  
El total d’ingressos de l’exercici va ser de 17.742,92.- euros, considerant que la Fundació 
ha de destinar com a mínim el 70% dels seus ingressos nets a activitats fundacionals, el 
total de les despeses de l’exercici han estat 12.470,04.- euros. Per tant, s’hi produeix un 
excedent de l’exercici de 5.272,88.- euros, segons el següent detall: 
 

TANCAMENT EXERCICI 2005 
 

INGRESSOS 
Ingressos de les activitats 
Ingressos financers nets 

 

 
17.739,00  

                              3,92 
 

TOTAL INGRESSOS 17.742,92 

 
DESPESES 
Dotacions per amortitzacions 
Despeses fi fundacional pendents   
de destí en l’exercici 2006 

 
 
                            50,00 
 

12.420,04 

TOTAL DESPESES 
 

12.470,04 
 

EXCEDENT DE L’EXERCICI 
 

5.272,88 
 

 
 
 
 Es dona compte de la memòria 2005 de la Fundació al membres del patronat. 
 S’aprova per unanimitat dels membres presents els comptes anuals i la memòria 
d’activitats; i respecte de l’excedent de l’exercici, s’acorda destinar-lo a romanent. 
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 El Patronat acorda per unanimitat que els imports pendents de destí a l’exercici 
2006 per activitats fundacionals, s’apliquin al finançament de les campanyes i activitats 
proposades per la direcció de la Fundació. 
 
Punt Tercer.- INFORME DEL PRESIDENT I, EN EL SEU CAS, RATIFICACIÓ DELS 
ACORDS RELATIUS A: 

a) Contractació recepcionista. 
b) Conveni AGINEEL 
c) Suport Associatiu 
d) Dotació fundacional 
e) Distribució de funcions i temps de dedicació del personal de la Fundació. 
f) Acceptació subvenció Ajuntament. 

 
El president informa de les activitats realitzades en aplicació de les delegacions, les 
atribucions i  les funcions que li son pròpies, des de l’anterior reunió del patronat; 

a) Contractació en data 3 d’abril de 2006 d’en Carlos Alberto Puerta Valdezate, per 
realitzar les tasques de recepcionista – informador de la Fundació. 
La seva contractació és amb caràcter indefinit, acollida a les relacions per a 
treballadors amb disminució. La jornada laboral es de 4 hores diàries amb un 
salari anyal de 4.200.- euros. 
 

b) En data 26 de maig de 2006, es va subscriure un Conveni-tipus amb la Diputació 
de Barcelona sobre l’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels 
Empleats dels Ens Locals (AGINEEL). Amb aquest conveni, la Diputació realitzarà 
els serveis habituals d’administració de personal per a la Fundació, sense cap cost 
per la mateixa. 

 
c) La Fundació ha estat donada d’alta al Club d’Usuaris de “Suport Associatiu” amb 

l’objectiu d’obtenir els programaris per la gestió econòmica i documental de la 
Fundació (programes de comptabilitat i altres), al resultar aquesta la proposta 
més avantatjosa de les rebudes per la Fundació. 

 
d) En data 9 de maig de 2006, es va constituir un dipòsit d’estalvi a termini amb 

l’entitat “La Caixa” per un import de 30.000.- euros, corresponent a la dotació 
fundacional. Aquest dipòsit, té un termini inicial de 6 mesos, disponibilitat 
immediata, una taxa d’interès de 2’35% nominal i no contempla comissions ni 
penalitzacions per la seva cancel·lació anticipada. 

 
e) Per millor determinar les funcions i dedicacions del personal de la Fundació, el 

president realitza la següent proposta de model de dedicació per l’exercici 2006: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcions
Temps 

dedicació Funcions
Temps 

dedicació

Administració 15% Administració 50%
Gestió de personal 4% Atenció telefònica 25%
Gestió econòmica 6% Gestió documental 25%
Gestió administrativa 5%

Estudis i activitat fundacional 85% Estudis i activitat fundacional 50%
Preparació projectes 30% Recerca informació 40%
Projecte Residència 25% Visites 10%
Seguiment cartera serveis 30%

Total detall 100% Total detall 100%

DIRECTOR GERENT RECEPCIONISTA / INFORMADOR
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f) En data 26 de maig de 2006, el president de la Fundació va signar la resolució 
d’acceptació de la subvenció de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per l’any 
2006 de 70.000.- euros., que ja s’ha fet efectiva a data d’avui. 

 
Els presents ratifiquen unànimement tots els punts anteriors, validant les activitats i 
acords que el Sr. President ha dut a terme en l’exercici de les funcions que li son 
pròpies. 

 
Punt Quart.- INFORME DEL DIRECTOR-GERENT: 
 

a. Activitats 
b. Previsió pressupostària 2006 

 
a. El Director Gerent de la Fundació, senyor Josep Serrano Màrquez, informa de les 

activitats desenvolupades des del moment de la seva incorporació, estructurades 
en relacions amb les institucions, empreses i organitzacions del sector, l’activitat 
econòmica, facilita dades relatives a les projeccions de la dependència a la ciutat 
fins l’any 2020 i, finalment, presenta un informe sobre el projecte constructiu de 
la Residència “Verdaguer”. 
D’altra banda, informa de la campanya “Cop de Calor”, que es durà a terme 
conjuntament amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i amb el suport de 
l’Obra Social de “La Caixa”, els mesos del juliol, agost i setembre. 
Aquesta campanya, té un pressupost inicial aproximat de 30.000.- euros, dels 
quals ja s’han tancat 18.000.- euros amb una aportació de “La Caixa”. 
Els membres presents, aproven l’informe presentat pel Director Gerent, i, en el 
cas de la campanya “Cop de Calor”, autoritzen a cobrir el 100 % del seu 
pressupost amb els imports pendents de destí per a l’exercici 2006 per activitats 
fundacionals, detallats al punt segon, sempre en el cas que no s’obtingués el 
finançament addicional necessari pel projecte. 

 
b. Es dona compte de la previsió pressupostària per l’exercici 2006 amb la despesa 

tancada a 31 de maig d’enguany, i la previsió d’ingressos i despeses fins a 31 de 
desembre, segons el quadre que s’annexa a la present acta. 

 
Punt Cinquè: PRECS I PREGUNTES. 

  
• No n’hi ha. 

 
 
I,  no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió per indicació de la 
presidència, quan són les 11,45 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 secretari, 
El president,           
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