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ACTA PATRONAT NÚM. 1/2008 

 
 
 
SESSIÓ CEL.LEBRADA PEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PER A 
L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS EL DIA 6 DE MARÇ DE 2007. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
DATA: 6 DE MARÇ DE 2007. 
 
A Cornellà de Llobregat, a les 09:30 hores del dia 6 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 
 

MONTSERRAT BALLARÍN ESPUÑA, DIPUTADA I PRESIDENTA 
DELEGADA DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL. 

 
• Creu Roja 

 
JOAN MIQUEL CULILLAS I JALENCAS 

 
• 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. ÁNGELES SANZ ARRANZ, CAP DE CONTROL DE GESTIÓ 
ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ. 
 
 
Excussen l’assistència 
 
MARIA JOSÉ PARDO LANUZA, REGIDORA D’ACCIÓ SOCIAL I SALUT 
PÚBLICA. 
 

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 (12/11/2006). 
 
S’aprova el contingut de l’acta de referència per unanimitat dels presents. 
 
 
Punt Segon.- APROVACIÓ SUBSTITUCIÓ DEL REPRESENTANT DEL 
CÀRREC DE VICEPRESIDENT DEL PATRONAT, A INSTÀNCIES DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

El President informa que , en virtut de l’article 14 dels Estatuts de la Fundació, 
la Diputació de Barcelona ha comunicat al Patronat de la Fundació que en data 
19 de juliol de 2007, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
acordar propossar el nomenament de la Diputada i Presidenta Delegada de 
l’Àrea de Benestar Social,  Sra. Montserrat Ballarín Espuña, com a 
representant de la seva Corporació en el Patronat de la Fundació, en 
substitució de la Ima. Sra. Catarina Carreras-Moysí Carles-Tolrà, de la qual 
cosa es va informar per escrit en data 15 de gener de 2008. 

El Patronat ostenta, entre d’altres atribucions i funcions, la de designar el 
vicepresident, segons l’article 19.k) dels Estatuts, i es proposa: 
 
Atendre la proposta realitzada per la Diputació de Barcelona i que el candidat 
per cobrir l’esmentat  lloc signi la Sra. Montserrat Ballarín Espuña, Presidenta 
Delegada de l’Área de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, que n’és 
patró fundacional. 
 
S’aprova per unanimitat dels presents la designació del vicepresident de la 
Fundació per a l’atenció a persones dependents i s’acorda: 
 
Designar la Sra. Montserrat Ballarín Espuña com a vicepresidenta de la 
Fundació Privada per a l’atenció a persones dependents. 
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La Sra. Montserrat Ballarín Espuña, Presidenta Delegada de l’Àrea de Benestar 
Social de la Diputació de Barcelona, accepta el càrrec 
 
 
Punt tercer.- RATIFICACIÓ DEL REPRESENTANT DEL CÀRREC DE 
VOCAL DEL PATRONAT, A INSTÀNCIES DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 

El President informa que , en virtut de l’article 14 dels Estatuts de la Fundació, 
la Cruz Roja Española ha comunicat al Patronat de la Fundació que D. Joan 
Miquel Culillas Jalencas menté la representació d’aquesta institució a la 
Fundació, tot i no ser actualment el President de l’Assemblea Local de Crreu 
Roja a Cornellà de Llobregat. 

El Patronat ostenta, entre d’altres atribucions i funcions, la de designar el 
vicepresident, segons l’article 19.k) dels Estatuts, i es proposa: 
 
Atendre la proposta realitzada per la Cruz Roja Española i ratificar al Sr. Joan 
Miquel Culillas Jalencas com a Vocal del Patronat en representació de Cruz 
Roja Española, que n’és patró fundacional. 
 
S’aprova per unanimitat dels presents la ratificació del vocal de la Fundació per 
a l’atenció a persones dependents i s’acorda: 
 
Ratificar el Sr. Joan Miquel Culillas Jalencas com a vocal de la Fundació 
Privada per a l’atenció a persones dependents. 
 
 
Punt quart.- INFORME DEL PRESIDENT. 
 
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) Suports Personals 
 
En compliment dels acords adoptats en la reunió del Patronat de la 
Fundació de data 12/11/2007, s’ha iniciat aquest projecte amb l’impuls de la 
subvenció concedida per la Generalitat de Catalunya – Departament de 
Treball. Per el correct funcionament de l’activitat s’han realitzat les  
següents actuacions: 

� Conveni de col.laboració amb Creu Roja (15/1/08) 
� Adquisició de 3 cadires autoàtiques, amb finançament aliè (leasing) 
� Adqusició de 2 vehicles amb finançament aliè (prèstec) 

Les adquisicions d’equips han estat finançades per l’entitat “La Caixa”, amb 
les següents condicions: 

� Import : 21.395,32 € 
� Interés: 6,5 € 
� Termini: 36 mesos 
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B) Adhesió al programa XBMQ 2008-2011 de la Diputació de Barcelona 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va informar la Fundació de la seva 
adhesió al programa referit de la Diputació de Barcelona així com de 
l’autorització expressa a la Fundació per tal que aquésta es pogués adherir 
igualment al programa com a entitat vinculada a l’Ajuntament. 
 
La Fundació va adherir-se en data 25 de  febrer de 2008 al programa XBMQ 
2008-2011, cumplint amb els plaços establerts a la convocatòria. 
 
S’aprova per unanimitat dels presents la proposta del President del Patronat 
i s’acorda: 

 
Sol.licitar l’adhesió de la Fundació al programa XBMQ 2008-2011 de la 
Diputació de Barcelona. 
 
C)  Homologació dels serveis de la Fundació davant la Fundació 

Domicília. 
 
La Fundació Domicília ha realitzat la 13ª Convocatòria d’Homologació 
d’empreses de serveis per el programa Xec Domicília. 
Donada la relació existent entre la nostra entitat I la Fundació Domicília I als 
efectes de col.laborar en determinades situacions excepcionals per agilitar 
la prestació de serveis en el territori, s’ha tramitat la sol.licitud 
d’homologació per a la prestació dels serveis: 

� Servei d’Atenció Domiciliària 
� Suports Personals 

 
D) Sol.licituds presentades a diferents convocatòries d’entitats 

privades: 
 
La Fundació ha presentat projectes a les convocatòries per a les quals es 
reunien els requisits assenyalats a les bases corresponents. A continuació 
es detallen les convocatòries ateses I l’estat de cadascuna de les mateixes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

Pendent 25.000 €Cornellà Cuida Caja Navarra 

Pendent 12.000 €Cop de Calor Caixa Manresa 

Pendent 15.000 €Cop de Calor Caixa 
Tarragona 

Pendent 60.000 €Cuidadors en 
Xarxa (amb 

La Caixa  
Inclusió Social 

Resolució Import 
Sol.licitat 

Projecte Entitat 
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Els patrons assistents aproven i ratifiquen per unanimitat tots i cadascuns dels 
punts detallats a l’informe del President. 
 
 
Punt Cinquè.- 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 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 quadre resum s’annexa com a Document 1 a la present Acta. 
 
 
B) Proposta i, en el seu cas, aprovació de dedicació del personal a les 

activitats fundacionals per a l’any 2008. 
 
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 2008, es determina la següent proposta de temps de 
dedicació a les activitats pròpies. 
. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanmateix, s’informa del nombre actual de treballadors així com de la 
projeciió d’ocupació per l’any 2008: 
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Els patrons assistents aproven i ratifiquen per unanimitat totes i cadascuna de 
les propostes detallades a l’informe del Director Gerent. 
 
Punt Sisè.- PRESENTACIÓ I, EN EL SEU CAS, APROVACIÓ DE L’ESTAT 
DE COMPTES I LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’EXERCICI 2007. 
 
Conjuntament amb la convocatòria de la reunió del Patronat s’ha facilitat un 
exemplar del tancament del pressupots del l’any 2007, de l’Estat de comptes i 
memòria d’activitats de l’exercici 2007 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 2007, 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. 
 
El següent quadre ressumeix el detall econòmic de l’exercici 2007. 
 

INGRESSOS 
Ingressos per les activitats 198.003,87 € 
Ingressos financers  i altres     2.788,55 € 
Ingressos extraordinaris                        20,00 € 
Total Ingressos                200.812,42 € 
 
DESPESES 
Ajudes monetàries ind.                  39.416,24 € 
Compres i suministres      8.211,29 € 
Despeses de personal                  111.122,52 € 
Dotacions per amortitzacions           1.964,06 € 
Altres despeses       8.426,49 € 
Despeses extraodinàries                 8.627,27 € 
Total Despeses              177.767,87 € 
 
EXCEDENT POSITIU EXERCICI            23.044,55 € 

 

23 11 Total 

2 0 Residència 

3 0 Casal Estiu 

2 0 Pis tutelat 

3 3 Suports Personals 

8 3 Cornellà Cuida 

3 3 Cop de Calor 

2 2 Gestió i Direcció 

2008 2007 Activitat 
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En referència a la memòria d’activitats es destaca que el nombre de benificiaris 
de les activitats de la Fundació durant l’nay 2007 ha estat de 20 famílies i més 
de 4.000 persones. Igualment, se senyala que la Fundació ha ocupat durant el 
darrer exercici 11 persones, 8 de les quals continuen en situació activa i que 
l’index de llocs de treballs indefinits és del 50%. 
 
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 Setè.-  PRESENTACIÓ I, EN EL SEU CAS, AMPLIACIÓ D’ACTIVITATS 
PER L’EXERCICI 2008. 
 
S’ha presentat amb anterioritat el nou detall d’activitats previstes per l’exercici 
2008, el qual recull les ampliacions previstes des de la darrera reunió del 
Patronat. 
Donat que existeix un acord previ que determinava la proposta d’activitats, es 
presenta el quadre resum de les propostes per l’exercici 2008: 

 
 

Activitat Desricpció Beneficiaris
Despessa 
estimada

RESIDÈNCIA Seguiment del procés constructiu i creació 
dels models de gestió, explotació i residencial 300               71.376,85 €    

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

4.000            17.954,12 €    

ALTRES PROJECTES Creació i desenvolupament de projectes 
relacionats amb el territori

- 15.471,96 €    

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

100               161.461,93 €  

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

20                 43.368,20 €    

VEHICLE 
SOCIOSANITARI

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

84.000          -  €              

SUPORTS 
PERSONALS

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

400               86.047,09 €    

CASAL ESTIU Activitats de lleure d'estiu per persones 
discapacitades de Cornellà

40                 12.001,62 €    

PIS AUT. PRÒPIA 
LLAR

Servei de suport especialitzat a persones amb 
disminució que viuen a un habitatge de la 
seva titularitat

4                   34.876,62 €    

TASQUES 
D'ADMINISTRACIÓ 
GENERAL

Conducció i administració general de la 
Fundació 27.699,15 €    

470.257,54 €  Total any 2008
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S’aprova per unanimitat dels patrons de la Fundació la nova proposta 
d’activitats de la Fundació per l’exercici 2008. 
 
Punt Vuité.-PRESENTACIÓ I, EN EL SEU CAS, APROVACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2008. 
 
Conjuntament amb la convocatòria de la reunió del Patronat s’ha facilitat un 
exemplar complert de la proposta de pressupost per a l’exercici 2008, 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. 2008  Pto. 2007  Variació % 
 
Ingressos         426.771,75 €  148.185,00 €  188 
Convenis         157.301,75 €             6,00 €  100 
Donacions  92.320,00 €    30.000,00 €  207 
Subv. Ajuntament 138.000,00 €  118.179,00 €    16 
 
Despeses          470.157,54 €  141.580,45 €  232 
Personal          341.973,54 €    98.163,39 €  248 
Serveis Externs     125.216,91 €             42.399,98 €  195 
Amortitzacions   2.967,09 €      1.017,09 €  191 
 
Resultat financer   1.250,00 €                  600,00 €  108 
 
Resultat operatiu  -42.135,79 €      7.204,55 €  -684 

 
La Direcció de la Fundació concreta que en aquest pressupost es consideren 
totes les activitats incloses en la proposta d’activitats per l’any 2008, i que es 
consideren els fons disponbles de la Fundació (53.000 €), per fer front a la 
despesa global. 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. 
 
Es dona informació complementària respecte algunes consideracions 
necessàries per el millor coneixement de la proposta pressupostària: 

� Personal: els programes de la Fundació contemplen augmentar fins a 23 
el nombre de professionals contractats. 

� Projectes en funcionament: es contempla passar de 6 (2007) fins a 10 
en 2008. 

� Despesa en activitats fundacionals: es contempla ampliar del 75% 
(2007) fins al 92% (2008) 
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� Beneficiaris: l’estimació per 2008 és ampliar fins a 5.000 el nombre de 
beneficiaris (4.000 en 2007) 

� Increments salarials: proposta d’augment del 4,3% dels salaris al 
personal de la Fundació. 

� Realització d’auditoria de comptes de l’exercici 2008. 
� Realització d’una consultoria externa del model assistencial i de qualitat 

dels equipaments de la Fundació. 
� Pagament del crèdit i del leasing dels equips i vehicles del servei 

“Suports Personals”. 
 
S’aprova per unanimitat dels patrons de la Fundació la proposta de pressupost 
de la Fundació per a l’exercici 2008. 
 
Punt Novè.-  SOL.LICITUDS DE SUBVENCIONS PER L’EXERCICI 2008. 
 
El Director Gerent expossa el detall d’activitats de l’any 2008 que formaran part 
de la sol.licitud de les diferents subvencions que es presentaran a les 
convocatòries públiques i que es detallen a continuació: 

 

Activitat
Despessa 
estimada

Subvenció 
sol.licitada a 

l'Ajuntament de 
Cornellà

Subvenció 
sol.licitada a la 

Generalitat  
DACS

Subvenció 
sol.licitada a la 
Diputació de 

Barcelona

RESIDÈNCIA 71.376,85 €           25.469,35 €           24.000,00 €           

COP DE CALOR 17.954,12 €           -  €                     5.000,00 €             

ALTRES PROJECTES 15.471,96 €           15.274,50 €           

CORNELLÀ CUIDA 161.461,93 €         11.455,87 €           80.000,00 €           18.000,00 €           

XEC DOMICÍLIA 43.368,20 €           43.367,00 €           

VEHICLE 
SOCIOSANITARI

-  €                      -  €                     

SUPORTS 
PERSONALS

86.047,09 €           7.637,25 €             8.000,00 €             

CASAL ESTIU 12.001,62 €           8.000,00 €             

PIS AUT. PRÒPIA 
LLAR

34.876,62 €           3.818,62 €             

TASQUES 
D'ADMINISTRACIÓ 
GENERAL

27.699,15 €           22.977,41 €           

TOTAL 470.257,54 €         138.000,00 €         117.000,00 €         18.000,00 €           
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S'aprova per unanimitat la sol.licitud de subvenció a l'Ajuntament de Comellà 
de Llobregat de 138.000 €, per a l'exercici 2008. 
 
S'aprova per unanimitat la sol.licitud de subvenció a la Generalitat de 
Catalunya, Departament d’Acció Social i Ciutadania de 117.000 €, per a 
l'exercici 2008. 
 
La Vicepresidenta de la Fundació intervé per aclarir que la propera 
convocatòria de la Diputació de Barcelona d’ajuts per entitats descarta els ajuts 
per a la prestació de serveis, per la qual cosa propossa que la Fundació 
plantegi un acord amb la Diputació de Barcelona fòra de la convocatòria, com 
ara un conveni de col.laboració. 
El Director Gerent informa als membres del Patronat de les negociacions 
iniciades amb la Diputació de Barcelona, en el sentit de les indicacions 
realitzades per la Vicepresidenta, encara que senyala que, arribat el moment, 
serà necessari comptar amb un acord del Patronat, el qual pot cenyir-se al 
paràmetres detallats anteriorment. 
 
S'aprova per unanimitat la sol.licitud de subvenció o , en el seu cas, de 
formalització de conveni amb la Diputació de Barcelona de 18.000 €, per a 
l'exercici 2008. 
 
Punt Desè.- APROVACIÓ TRAMITACIÓ DECLARACIÓ D’ENTITAT 
D’UTILITAT PÚBLICA. 
 
S’informa de la possibilitat de tramitar la Declaració d’Entitat d’Utilitat Pública 
per a la Fundació, amb un expedient administratiu que es pot tramitar 
actualment a través de la Generalitat de Catalunya. Amb aquesta declaració la 
Fundació podria gaudir d’excempcions i beneficis fiscals especials, així com els 
seus benefactors. 
 
S'aprova per unanimitat la tramitació de la declaració d’entitat d’utilitat pública 
per a la Fundació. 
 
Punt Onzè.- PRECS I PREGUNTES 
 
No es formulen 
 
Punt Dotzè.- TEMES SOBREVINGUTS 
 
No es presenten 
 
I,  no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió per indicació de la 
presidència, quan són les 10,25 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 


