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ACTA PATRONAT NÚM. 1/2007 

 
 
 
SESSIÓ CEL.LEBRADA PEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PER A 
L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS EL DIA 21 DE MARÇ DE 2007. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
DATA: 21 DE MARÇ DE 2007. 
 
A Cornellà de Llobregat, a les tretze hores del dia 21 de març 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 
 

CATERINA CARRERAS-MOYSÍ CARLES-TOLRÀ, DIPUTADA I 
PRESIDENTA DELEGADA DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL. 

 
• Creu Roja 

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

 
• 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 
 
Ma. JOSÉ PARDO LANUZA, REGIDORA DE SALUT PÚBLICA, CONSUM I 
BENESTAR SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. 
 
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 (07/11/2006). 
 
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 dona 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) Signatura conveni Fundació Domicília 
 
En compliment dels acords adoptats en la reunió del Patronat de la Fundació de data 
07/11/2006, s’ha establert el conveni de col.laboració entre la nostra Fundació i la 
Fundació Domicília, regulador de les accions conjuntes relacionades amb el Xec 
Domicília, del qual ja s’han aportat 9.000 € del total previst de 33.248,74 € per tot 
l’any 2007.  
Els xecs obtinguts es possen a disposició dels Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Cornellà per a que regulin la seva distribució entre els beneficiaris que es 
determinen. 
 
B) Sol.licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per a l’any 2007. 
 
En compliment dels acords adoptats en la reunió del Patronat de la Fundació de data 
07/11/2006, la Fundació ha presentat a la convocatòria de subvencions a entitats 
sense ànim de lucre del Departament d’Acció Social i Ciutadania les següents 
activitats: 
  Cop de Calor,       sol.licitats 6.000 € 
  Cornellà Cuida,  sol.licitats 40.000 € 
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C)  Sol.licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a l’any 2007. 
 
En compliment dels acords adoptats en la reunió del Patronat de la Fundació de data 
07/11/2006, la Fundació ha presentat a la convocatòria de subvencions a entitats 
sense ànim de lucre de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona la 
següent activitat: 
  Cornellà Cuida,  sol.licitats 20.000 € 
 
D) Sol.licituds de col.laboració de les obres socials de les següents entitats: 

  
i. Caja Navarra: 

Presentat el projecte “TempsXTú”, amb un import de 
20.000 €.  
Aquesta entitat té un procés participatiu dels seus clients 
obert fins a 31/12/07, i l’aportació final de l’entitat es 
determina en funció de les decissions dels clients. Aquesta 
aportació es faria efectiva per a les activitats de l’any 
2008. 
 

ii. Caixa Manresa: 
Presentat el projecte “Cop de Calor”, amb un import de 
12.000 €. 
Aquesta entitat decidirà la seva participació el mes d’abril 
de 2007. 
 

iii. Caixa Tarragona: 
Presentat el projecte “Cop de Calor”, amb un import de 
15.000 €. 
Aquesta entitat té un procés participatiu dels seus clients 
obert fins el 31/03/07, i l’aportació final de l’entitat es 
determina en funció de les decissions dels clients. 

 
E) Contractació de la gestió comptable de la Fundació. 
 
A proposta del Director Gerent, i atenent als articles 31 i 37 dels Estatuts, des del 
mes de novembre s’ha  externalitzat la gestió comptable de la Fundació amb el 
consultor “Avellaneda España”. 
 
F) Proposta de dedicació del personal a les activitats fundacionals per a l’any 

2007. 
 
Atès l’acord adoptat pel Patronat de la Fundació de data 20/06/2006, per millor 
determinar les funcions i dedicacions del personal de la Fundació durant l’exercici 
2007, es determina la següent proposta de temps de dedicació a les activitats 
pròpies. 
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G) FEATE: acceptació de la proposta d’incorporació a la Junta Directiva i 

delegació de representació en el Director Gerent. 
 
Atesos els articles 7.f  i 31.g dels Estatuts de la Fundació, i atesa la invitació 
realitzada per la Junta Directiva de la Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera 
Edat, Sense Ànim de Lucre (FEATE), de la qual la Fundació és membre associat 
des de setembre de 2006, es propossa acceptar una vocalia a la Junta Directiva de 
FEATE i delegar la representació de la Fundació en el Director Gerent, Sr. Josep 
Serrano. 
 

 
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, del que els assistents 
han rebut complerta documentació conjuntamnet amb la convocatòria de la reunió. 
 
 

A) ACTIVITATS: AVALUACIÓ DE L’ESTAT DELS PROJECTES I 
PROPOSTA D’ACORDS. 

 
 
RESIDÈNCIA  

• Realitzada proposta de redefinició d’usos d’espais, en espera d’acords 
de realització d’aquest canvis en l’execució del projecte. 

• ICASS, inici del tràmit administratiu per validar el projecte 
constructiu i d’explotació, per poder concretar els acords de 
finançament signats pel Departament de Benestar i Família el 
26/10/2006. 

 
 
 

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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XEC DOMICÍLIA 

• Realitzada primera aportació de 9.000 € a compte de l’exercici 2007, 
i els 1.800 xecs serveis obtinuts s’han possat a disposició dels Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Cornellà. 

• La previsió de noves aportacions, mentre la Fundació no rebir la 
subvenció de l’Ajuntament de Cornellà de l’any 2007, es faria contra 
els fons propis de la Fundació. 

 
CORNELLÀ CUIDA 

• Iniciades realcions amb la resta d’entitats locals per establir una 
plataforma comunitària d’atenció als cuidadors informals. 

• El finançament del projecte s’està negociant a diferents bandes: 
� Obra Social de La Caixa:  45.000 € 
� Generalitat de Catalunya:  40.000 € 
� Diputació de Barcelona:   20.000 € 

• En el moment que es concretin els primers ajuts econòmics, es 
possarà en marxa el projecte, que preten beneficiar a 75 famílies i 
unes 500 persones aquest any 2007. 

 
TEMPS X TÚ 

• En relació al projecte “Cornellà Cuida”, s’ha demanat la col.laboració 
de Caja Navarra per l’obtenció de finançament per afrontar els 
serveis de SAD substitutiu a la llar dels cuidadors que assiteixin a les 
sessions de cuidadors.  

• L’import sol.licitat és de 20.000 €, que en qualsevol cas, es farien 
efectius per les activitats de l’any 2008. 

• En aquest any 2007, i d’acord amb l’entitat financera, es podrien 
realitzar accions informatives del nostre projecte entre els seus clients 
amb l’objectiu d’obtenir el seu recolçament en el procés participatiu 
establert per Caja Navarra en les decisions de suport de la seva Obra 
Social. 

 
DINAMITZACIÓ DE L’AUTONOMIA 

• El projecte presentat a Caja Madrid ha estat denegat per la 
convoctòria nacional, degut a que la Fundació encara no té els 3 anys 
d’antiguitat que marca l’entitat com a barrera d’accés al seu suport. 

• Paral.lelament, la Direcció a Catalunya de Caja Madrid està molt 
interessada en concretar un suport puntual amb la Fundació aquest 
any 2007, motiu per el qual s’estan realitzant les gestions 
encaminades a aquest objectiu. 

• Si es concreten aquests ajuts, la Fundació podria assumir alguns dels 
programes actuals en matèria de suport a la gent gran de 
l’Ajuntament de Cornellà, seguint l’exemple del programa “Cop de 
Calor”, i alliberant d’aquesta manera recursos municipals per altres 
activitats. 
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ESTUDI DE MERCAT 

• Projecte finalitzat segons les previsions (veure apartat B de l’informe 
del Director Gerent) 

 
COP DE CALOR 

• El finançament del projecte per a 2007 s’està negociant amb: 
� Generalitat de Catalunya    6.000 € 
� Caixa Manresa   12.000 € 
� Caixa Tarragona   15.000 € 

• Viabilitat: aquest any 2007 el projecte es podria ajustar a un mínim 
de 20.000 € de pressupost, garantint la seva execució i obtenció de 
resultats òptims. 

• PROPOSTA D’ACORD AL PATRONAT: 
o Per donar cobertura a l’execució del projecte Cop de Calor 

2007, i atesa l’existència d’imports de l’exercici 2005 
pendents d’aplicar a activitats fundacionals, es demana al 
Patronat autorització a fer ús d’aquests fons per assumir la 
part de la despesa del projecte que no fos finançada per les 
aportacions que estan en fase de negociació. 

 
o Els patrons assistents, per unanimitat, aproven la proposta. 

 
 
B) ESTUDI DEL SECTOR D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA A CORNELLÀ 

DE LLOBREGAT 
 
Conjuntament amb la convoctòria de la reunió s’ha adjuntat el document de 
referència, del qual els presents en fan un repàs dels temes més destacats.  
L’Estudi romandrà a disposició dels assistents, als quals s’els facilitarà còpia en 
format electrònic. 
Reproduïm el resum executiu de l’estudi 
 

Cornellà té actualment un 12% de la població major de 75 anys (que viu 
sola o amb altra persona d’edat similar) amb algun tipus de suport 
professional com a suport a la seva manca d’autonomia o per a la cura de 
la llar. 
  
El 72% d’aquest col.lectiu accedeix a aquests serveis particularment, 
mentre el 28% restant rep un servei institucionalitzat. 
 
Majoritàriament, els professionals que realitzen aquesta tasca als 
particulars ho fan sense cap relació contractual. 
 
D’altra banda, existeix un apreciable nombre d’empreses i institucions 
socials que presten serveis a la ciutadania, que ofereixen serveis amb 
personal propi, tot i que és destacable que un terç d’aquestes empreses ho 
fan sense l’acreditació necessària devant l’Administració competent. 
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Globalment per Cornellà, estimem  que aquest sector d’activitats 
assistencials té un volum mínim de facturació de 1.608.000 €/any, amb 
157.000 hores de serveis prestats i que generen uns 160 llocs de treball 
d’atenció directa. 
 
La situació futura de l’atenció domiciliària a les persones dependents  
continuarà marcada per l’atenció per part de l’entorn familiar, anomenat 
“informal”, i les atencions institucionalitzades, que properament es 
veuran reforçades per l’aplicació de les lleis de dependència (estatal) i de 
serveis socials (autonòmica). 

 
 
C) PRESENTACIÓ PROPOSTES I EL.LECCIÓ DE LA IMATGE 

CORPORATIVA DE LA FUNDACIÓ. 
 
Es presenten les cinc propostes de imatge corporativa el.laborades per el 
Departament de Premsa i Comunicació de l’Ajuntament de Cornellà. 

 
Els patrons assistents, per unanimitat, acorden  l’el.lecció de la proposta núm. 5 com 
a imatge corporativa de la Fundació, que reproduïm a continuació. 

 

 
 

 
Punt Quart.- PRESENTACIÓ I, EN EL SEU CAS, APROVACIÓ DE L’ESTAT 
DE COMPTES I LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’EXERCICI 2006. 
 
Conjuntament amb la convocatòria de la reunió del Patronat s’ha facilitat un exemplar 
de l’Estat de comptes i memòria d’activitats de l’exercici 2006 de la Fundació, que 
s’annexa en la seva integritat a la present acta. 
 
Per part de la direcció de la Fundació es realitza el repàs de la informació d’ingressos i 
despeses de l’exercici 2006, balanç de situació i compte d’explotació de la Fundació, 
així com de la memòria d’activitats, assolint satisfactòriament els objetius plantejats per 
a l’exercici. 
 
El següent quadre ressumeix el detall econòmic de l’exercici 2006. 
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INGRESSOS 
Ingressos per les activitats  101.516,00 € 
Ingressos financers          624,95 € 
Total Ingressos                   102.140,97 € 
 
DESPESES 
Compres i suministres         748,78 € 
Despeses de personal     78.738,08 € 
Dotacions per amortitzacions         431,46 € 
Altres despeses       6.447,04 € 
Total Despeses                   86.365,36 € 
 
EXCEDENT POSITIU EXERCICI     15.775,61 € 

 
S’aprova per unanimitat dels patrons de la Fundació els comptes anuals i la memòria 
d’activitats, i respecte a l’excedent de l’exercici, s’acorda destinar-lo a romanent. 
 
 
 
Punt Cinquè.- PRESENTACIÓ I, EN EL SEU CAS, APROVACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2007. 
 
Conjuntament amb la convocatòria de la reunió del Patronat s’ha facilitat un exemplar 
complert de la proposta de pressupost per a l’exercici 2007, el qual s’annexa en la seva 
integritat a la present acta. 
 
El resum per partides, i la seva comparació amb l’exercici precedent és el següent: 
 
 

Concepte  Pto. 2006  Pto. 2007  Variació % 
 
Ingressos  70.000,00 €  148.185,00 €  111,69 
Convenis                6,00 €  100 
Donacions       30.000,00 €  100 
Subv. Ajuntament 70.000,00 €  118.179,00 €    68,83 
 
Despeses  70.000,00 €  141.580,45 €  102,26 
Personal  68.600,00 €    98.163,39 €    43,10 
Serveis Externs      42.399,98 €  100 
Amortitzacions   1.400,00 €      1.017,09 €   -27,35 
 
Resultat financer           600,00 €  100 
 
Resultat operatiu        7.204,55 €  100 

 
 



FUNDACIÓ PRIVADA PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS 

 
Acta 1/2007  
Sessió 21/03/2007 
JL/js 

9 

 
La Direcció de la Fundació concreta que en aquest pressupost es consideren les 
activitats “Xec Domicília” i “Cop de Calor”, i que les activitats que concretin el seu 
finançament durant l’exercici 2007 s’aniran incorporant amb posterioritat al seguiment 
econòmic periòdic, com a modificacions de la previsió de tancament de l’exercici 2007. 
 
S’aprova per unanimitat dels patrons de la Fundació la proposta de pressupost de la 
Fundació per a l’exercici 2007. 
 
 
Punt Sisè.- 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 13,55 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 


