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ACTA PATRONAT NÚM. 3/2008  

 
 
 
SESSIÓ CEL.LEBRADA PEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PER A 
L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 
2008. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
DATA: 24 DE NOVEMBRE DE 2008. 
 
A Cornellà de Llobregat, a les 10.00 hores del dia 24 de novembre de 2008, 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 
 

ANGELS NOGUÉ SOLÀ, COORDINADORA D’ÀREA DE BENESTAR 
SOCIAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
• 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 Fund ació  
 
JOSEP SERRANO MÀRQUEZ 
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Assisteixen com a convidats del Patronat  
 
MARIA JOSÉ PARDO LANUZA, REGIDORA D’ACCIÓ SOCIAL I SALUT 
PÚBLICA. 
 
 
Excussen l’assistència  
 
MONTSERRAT BALLARÍN ESPUÑA, DIPUTADA I PRESIDENTA DELEGADA 
DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL. 
 

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 (02/06/2008).  
 
S’aprova el contingut de l’acta de referència per unanimitat dels presents. 
 
 
Punt Segon.-  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) Apertura de comptes bancaris a entitats col.labo radores 
 
La Fundació ha obert comptes a les entitats que s’han afegit al grup 
d’entitats col.laboradores: 

o Caja Navarra 
o Caixa Penedès 

 
B) Oferiment places residencials a l’ICASS 
 
Com a continuació al compromís de finançament de la construcció de la 
Residència, s’ha ofert a la Generalitat de Catalunya el següent detall de 
places per a concertar: 

� Places de residència: 120 
� Places centre de dia: 100%  

 
C)  Acreditació formació de cuidadors no profession als 
 
La Fundació, en un projecte comú amb la Fundació Domicília,  ha rebut 
l’acreditació del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat 
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per a impartir els programes de formació a persones cuidadores no 
professionals de familiars en situació de dependència. 
 
D) Sol.licituds presentades a diferents convocatòri es 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. 
 

 
 
E) Convenis per activitats i necessitats organitzat ives 
 
La Fundació ha signat els següents convenis per a la realització de les 
activitats fundacionals i per a facilitar la gestió i administarció de la 
Fundació. 
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F) Contractes amb diferents administracions 
 
A petició de diferents administracions, la Fundació està prestant els 
següents serveis: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els patrons assistents aproven i ratifiquen per unanimitat tots i cadascuns dels 
punts detallats a l’informe del President. 
 
 
 

-- Pràctiques cursos treball 
familiar 

Fundació Pere 
Tarrés  

29.000 € Cuidadors en Xarxa KeepU, Fundació 
I2cat 

18.000 € Ajudes Personals Consorci 
Promoció i 
Dinamització 

19.000 € Cuidadors en Xarxa Obra Social La 
Caixa, fundació 

- 3.000.000 
€ 

Pagament de part de la 
construcció de la 

Emducsa 

- 2.847 € Serveis d’assessoria i 
gestoria 

Precsa 

 -79.018 € Formació vinculada a 
projecte “Forma i 

Sefor -Drecera 
S.C.C.L. 

Variable Habilitació proveïdor Xec 
Domicília 

Fundació 
Domicília  

Import Objecte Entitat 

18.000 € Grups de Suport a Cuidadors de 
persones dependents (setembre 
2008-maig 2009) 

Diputació de 
Barcelona 

7.000 € Prospecció Salut Mental Ajuntament 
de Cornellà  

15.500 € SAD Dependència (novembre i 
desembre 2008) 

Ajuntament 
de Cornellà  

Import Objecte Entitat 
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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 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. 
 
S’informa de l’estat actual de la direcció de personal: 

 
� Actiu a 24/11/08    14 
� Contractació indefinida       8 (57%) 
� Contractació per servei       6 (43%) 
� Personal vinculats a projectes 12 (85%) 
� Persones empleades durant l’any 21 (91% de l’objectiu inicial) 

� Persones en pràctiques    2 
 

El nombre de beneficiaris de les activitats de la Fundació l’any 2008 és 
actulament de 4.120 persones. 
 
B) Previsió de tancament exercici econòmic 2008 
 
Els patrons i convidats han rebut àmplia informació sobre l’estat del 
pressupost de 2008, amb data de tancament a 31 d’agost i incoprorades les 
previsions fins a final de l’exercici. 
 
El resultat de l’exercici es preveu en –35.691 €, el que supossa una millora 
del 4,15 % respecte a les anteriors previsions. 

 
 
Els patrons assistents aproven i ratifiquen per unanimitat totes i cadascuna de 
les propostes detallades a l’informe del Director Gerent. 
 
Punt Quart.-  PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS DE L’EXERCICI 2009 . 
 
Conjuntament amb la convocatòria de la reunió del Patronat s’ha facilitat un 
dossier detallat de les propostes que a continuació s’enumeren: 
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A – RESIDÈNCIA 
 

A) Escenaris apertura residència 
 
L’apertura de la residència està prevista per al mes d’octubre de 
2009. 

 
B) Concertació de places i costos 

 
S’informa sobre la indefinició de preus de concertació actual, donada 
la proposta de rebaixa de preus a les entitats no lucratives per part de 
la Generalitat. L’estudi aportat al Patronat contempla els preus 
actuals, sense cap variació al 2009. 

 
 C) Equip directiu i de gestió. 
   

S’ha propossat un organigrama per a la Fundació, amb un equip de 
Serveis Generals, que agrupi la gestió laboral, de recursos humans, 
gestió econòmica, jurídica i d’altres, com a suport per a totres les 
activitats. 
 
El proper 1/1/09 s’incorporarà a la Fundació Lina Paz Vila, com a 
Directora de la Residència 

 
D)Planificació RRHH 
 

La Fundació desenvoluparà fins a 2010 un projecte de sel.lecció, 
formació, inserció i contractació , en col.laboració de l’Ajuntament de 
Cornellà i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
(SOC), que haurà de permetre la contractació del personal vinculat 
als projectes de la Fundació, que s’estimen que seran més de 130 
llocs de treball fins a 2010. 
 

E) Equipaments i dotacions 
 

Un cop finalitzi l’obra civil de construcció de la residència, es 
realitzarà l’equipamnet interior. Segons projecte, existeix una partida 
de 700.000 €, que  hom estima haurà de crèixer fins a 1.200.000 € 
per atendre les necessitats reals i actualitzades d’un centre de les 
característques del qque s’està cionstruint. En aquest sentit, s’estan 
arribant a compromisos amb l’ICASS per a gestionar subvenions a 
càrrec del repartiment del 0,7% de l’IRPF estatal. 

 
B - SAD 
 
La Fundació ha iniciat aquest any el servei de SAD, amb un equip de 8 
professionals. Si es compelixen les planificacions d’increment d’activitat, 
s’espera ampliar l’equip de la Fundació fins a 21 professionals en aquesta àrea. 
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C- ALTRES PROJECTES 
 
Donada la previsió de projectes per 2009, el Director Gerent recomana centrar 
les activitats del 2009 en els projectes actuals, només potenciant els que 
disposen d’una estructura suficient per autogestionar-se i mantenint els que , 
en raó al seu interés general, precissen de la col.laboració de la Fundació er a 
la seva realització. 
 
Punt Cinquè.-  ESBORRANY PRESSUPOSTARI 2009 
 
Considerant la informació dels punts anteriors, s’informa de l’abast 
pressupostari per a l’exercici 2009, i que podria arribar fins a 1.200.000 de 
despeses, segons el detall facilitat conjuntament amb la convocatòria 
 
 
Punt Sisè.-   NECESSITATS DE FINANÇAMENT I, EN EL SEU CAS, 
AUTORITZACIÓ PER A LA SEVA CONTRACTACIÓ. 
 
La procedència dels ingressos de la Fundació està majoritàriament vinculada a 
subvencions, convocatòries i administracions públiques (67%), subjectes a 
justificacions prèvies per l’alliberament dels pagaments. 
Actualment, la Fundació compta amb fons propis, que, degut als resultats 
presentats, es redueix i no pot assumir amb solvència la previsió de tresoreria 
com en anys anteriors. 
D’altra banda, la Fundació compta amb resolucions fermes dels organs 
contractants o titulars de les subvencions, la qual cosa permet a la Fundació 
negociar amb les entitats bancàries l’avançament de les mateixes o obrir línies 
de finançament de tresoreria. 
L’abast pressupostari de 2009 (1,2 MM €) ens causarà tensions de tresoreria 
que es poden arribar fins a 300.000 €. 
 
S’aprova per unanimitat dels patrons de la Fundació autoritzar al President i al 
Director Gerent per  negociaciar i contractar dels instruments financers que 
puguin ser necessaris per  garantir   la viabilitat de la tresoreria de la Fundació 
durant l’exercici 2009. 
 
Punt Setè .- APODERAMENTS AL DIRECTOR GERENT 
 

Atès que de conformitat amb l’article 19.i) dels Estatuts de la Fundació 
Privada per a l’Atenció a Persones Dependents, el Patronat, com a òrgan 
suprem de govern i representació de la Fundació, ostenta, entre d’altres 
funcions i atribucions, la facultat d’aprovar la realització i establir el procediment 
per portar a terme les activitats previstes en l’article 8è dels Estatuts (àmbit 
comepentencial), amb les limitacions establertes pels articles 20.e), 20.f) i 20.g) 

 
Atès que de conformitat amb l’article 19.p) dels Estatuts de la Fundació 

Privada per a l’Atenció a Persones Dependents, el Patronat, com a òrgan 
suprem de govern i representació de la Fundació, ostenta, entre d’altres 
funcions i atribucions, la facultat de subscriure i formalitzar els contractes de 
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tota naturalesa que resultin necessaris pel compliment dels objectius 
fundacionals. 

 
Atès que de conformitat amb l’article 19.o) dels Estatuts de la Fundació 

Privada per a l’Atenció a Persones Dependents, el Patronat, com a òrgan 
suprem de govern i representació de la Fundació, ostenta, entre d’altres 
funcions i atribucions, la facultat d’adquirir, posseir, reivindicar, gravar o alinear 
tota classe de béns. 

 
Atès que de conformitat amb l’article 19.q) dels Estatuts de la Fundació 

Privada per a l’Atenció a Persones Dependents, el Patronat, com a òrgan 
suprem de govern i representació de la Fundació, ostenta, entre d’altres 
funcions i atribucions, la facultat de formalitzar convenis amb institucions 
públiques i privades dirigit al compliment dels objectius fundacionals. 

 
Atès que de conformitat amb l’article 31 dels Estatuts de la Fundació 

Privada per a l’Atenció a Persones Dependents, el Director-Gerent, com a 
òrgan d’assessorament i gestió, ostenta, entre d’altres funcions, exercir la 
direcció del personal de la Fundació, coordinar, promocionar i executar els 
plans i programes de la Fundació, realitzar les funcions de gestió i 
representació que el Patronat o el seu President li deleguin, dispossar dels fons 
de la Fundació i, en general, qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel 
Patronat, amb les limitacions legals vigents. 

 
Vist el contingut de l’art. 20 dels Estatuts, segons el qual el Patronat 

podrà delegar les seves funcions en els seus membres i nomenar apoderats, i 
en cap cas delegar les competències relatives a la modificació d’estatuts, la 
fusió, l’escissió o la dissolució de la fundació, l’aprovació dels comptes anuals, 
la formulació del pressupost, la disposició sobre béns, entre d’altres. 

 
 
Vist el contingut de l’acord del Patronat, de data 09.03.06, segons el qual 

el Patronat va delegar els articles 19.p) i 19.q) en el President de la Fundació. 
 
Atès que la cal comptar amb una major practicitat i rapidesa en la gestió 

quotidiana i ordinària de la Fundació en relació a l’execució dels plans i 
directrius fixades pel Patronat que tenen com a fí el compliments dels objectius 
fundacionals. 
 

Per tot això, el President proposa al Patronat l’adopció dels següents 
 
 

A C O R D S 
 
 
 Primer.- Atorgar poders amples i generals al Director Gerent de la 
Fundació per: 
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� subscriure i formalitzar contractes que siguin necessaris pel compliment 
dels objectius fundacionals, amb les limitacions establertes pels articles 
20.e), 20.f), 20.g) i 40 dels Estatuts. 

� formalitzar convenis amb institucions públiques i privades dirigits al 
compliment dels objectius fundacionals. 

 
 Segon.- Facultar al Sr. José Lucena Gómez, Secretari General de la 
Fundació per tal que comparegui davant de notari per apoderar al Director-
Gerent, Sr. Josep Serrano Màrquez, per executar les competències establertes 
als acords primer i segon anteriors, i efectuï totes les gestions que siguin 
oportunes fins obtenir la inscripció de l’esmentat poder notarial en el Registre 
de Fundacions. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat dels patrons de la Fundació 
 
Punt Vuitè.-   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 10,50 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 


