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ACTA PATRONAT NÚM. 1/2011  

 
 
 
SESSIÓ CELEBRADA PEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PER A 
L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS EL DIA 15 D’ABRIL DE 2011. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
DATA: 15 D’ABRIL DE 2011. 
 
A Cornellà de Llobregat, a les 09:00 hores del dia 15 d’abril de 2011, 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 
 

• Creu Roja 
 

JOAN MIQUEL CULILLAS I JALENCAS (Secretari de la Fundació) 
 

• T.E.C.S.A.L., S.A. 
 

ANTON MARIA GÜELL ROCA, APODERAT-GERENT 
 
 
 
Assisteix en qualitat de Director Gerent de la Fund ació  
 
JOSEP SERRANO MÀRQUEZ 
 
 
Assisteixen com a convidats del Patronat  
 
MARIA JOSÉ PARDO LANUZA, REGIDORA D’ACCIÓ SOCIAL I SALUT 
PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ 
 
Ma. ÁNGELES SANZ ARRANZ, CAP DE CONTROL DE GESTIÓ 
ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ. 
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JOSÉ LUCENA GÓMEZ, ASSESSOR JURÍDIC DE LA FUNDACIÓ 
 
 
Excusa la seva assistència  
 
MONTSERRAT BALLARÍN ESPUÑA, DIPUTADA I PRESIDENTA DELEGADA 
DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
 
 
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 (26/11/2010).  
 
S’aprova el contingut de l’acta de referència 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 

 
En compliment de les funcions estatutàries el President, i en base als 
acords previs del Patronat de la Fundació , a proposta del Director-Gerent 
s’han realitzat les següents accions, de les quals s’ha facilitat informació en 
el dossier de la convocatòria: 

� Convenis de la Fundació per el desenvolupament de l es 
activitats fundacionals :: 

o Fundació I2Cat i Keep U Multimèdia, per el desenvolupament 
del projecte Livinglab4carers “Vidam” 

o Mútua Sinera, per a la participació al circuit Sinera 
Dependència 

� Pòlissa de crèdit : per atendre les necessitats de tresoreria de la 
Fundació, i facultats per l’acord del patronat de la Fundació  de data 
24/11/2008. 
Resum de les condicions de la pòlissa: 

o Entitat: La Caixa 
o Import: 400.000 € 
o Comissions: 
o  Interès vigent: 2,88% 
o  Obertura: 2.000 € (0.005%) 
o Interès per disposició:1% 
o Termini previst de liquidació: 31/12/2011 
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� Préstec ICO : per atendre l’adequació urgent de la planta segona de 
la residència per ampliar les places de psicogeriatria, la Fundació ha 
assolit un acord per obtindre un préstec a llarg terminin amb l’entitat 
d’estalvis “La Caixa”, dins del programa ICO-PYMES. 
Resum de les condicions del préstec: 

o Entitat: La Caixa 
o Import: 29.870,23 € 
o Comissions: 
o  Interès vigent: 4,354% 
o  Obertura: 82,30 €  
o Data del préstec: 21/01/2011 
o Termini previst de liquidació: 01/01/2018 
o Carència de principal fins 21/01/2013 

 
 

En relació a aquestes darreres accions, el president sol.licita la seva 
ratificació formal  per part del Patronat, que assisteix i acorda la seva 
ratificació. 
 
B) Sol·licituds presentades a diferents convocatòri es 

 
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. 
A continuació es detalla l’activitat realitzada 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. 
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Punt Tercer.-  INFORME DEL DIRECTOR GERENT. 
 
En aquest moment 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.  
 
Els patrons i convidats han rebut àmplia informació sobre l’estat de 
cadascun dels projectes de la Fundació conjuntament amb la convocatòria, i 
que integren la memòria d’activitat de l’any 2010.  
 
En relació al moment actual de les activitats, s’informa detalladament 
d’alguns aspectes generals dels projectes: 
 
RESIDÈNCIA:  

o OCUPACIÓ: actualment hi ha un total de 96 usuaris (92 places 
residencials,i 4 de centre de dia), en línia amb les previsions 
d’ocupació establertes des de l’obertura del centre. 

o RATI ASSISTENCIAL: a data 1 d’abril, s’ofereix un rati 
assistencial de 0,61, superior al 0,39 al que s’està obligat a 
prestar segons normativa, principalment perquè en el procés 
d’ingressos d’usuaris en els que ens trobem s’han establert 
equips d’atenció suficientment amples per assumir l’augment 
d’usuaris  sense minvar l’atenció als residents existents. La 
previsió amb el 100% d’ocupació és prestar un rati de 0,44 
(aproximadament) respecte al 0,39 exigible, si es mantenen els 
nivells de dependència dels usuaris actuals. 

o AMPLIACIÓ DE PLACES DE PSICOGERIATRIA: davant el ràpid 
esgotament de les 32 places inicials de l’unitat de psicogeriatria, i 
vista la planificació dels ingressos d’usuaris previstos, amb un alt 
grau de dependència afectats per problemes psicogeràtrics, s’han 
creat 34 places addicionals  mitjançant l’adequació de la planta 
segona de la residència. Les obres han tingut un import de 
29.870,24 € i han estat realitzades per l’empresa GEMA, donat 
que s’havia d’ampliar el sistema de control d’errants preexistent a 
la residència instal.lat originàriament per aquesta empresa.  

 
CUIDADORS: 

o GRUPS DE SUPORT: enguany es té la previsió de gestionar 10 
grups de suport en col.laboració amb la Diputació de Barcelona. 
La Fundació participa també amb el Projecte Cuidadors de la 
Generalitat de Catalunya i Catalunya Caixa, encara que encara 
no s’han concretat accions per l’any 2011. 
La Fundació gestiona directament altres grups en el marc del 
projecte “Cornellà Cuida” i per els ajuntaments de El Prat i Sant 
Joan Despí. 
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o VIDAM: el projecte es manté obert després de la seva finalització 
a l’empara del Plan Avanza, com a part del compromís del premi 
Unnim rebut a finals de l’any 2010. 

 
DOMICILIS: 

o SAD: S’ha ofert detallada informació sobre l’activitat a l’any 2010. 
Actualment la Fundació atén mig centenar d’usuaris a domicili. 

o PLA INTEGRAL SANT ILDEFONS: un cop finalitzat l’estudi 
realitzat amb l’Ajuntament de Cornellà, es té la previsió d’iniciar 
una part dels serveis aquest any: respir residencial, menjador 
social i banys amb suport. 

o AJUDES PERSONALS: aquest servei ha crescut significativament 
a partir del 4t trimestre de 2010, per l’augment del servei 
d’entrega de comandes a domicilis. La tendència enguany és la 
consolidar aquest increment de serveis i incorporar i re definir 
recursos per optimitzar aquesta demanda. 

     ALTRES PROJECTES: 
o Els projectes temporals de Cop de Calor i Casal Estiu resten 

pendents de concretar una part del seu finançament, i el seu 
abast s’haurà d’ajustar a la disponibilitat pressupostària 

o El projecte Fica’t a l’Aigua es troba en preparació de la nova 
convocatòria pel curs 2011-12 amb l’Ajuntament de Cornellà. 

 
Els patrons assistents 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’ACTIVIT ATS DE 
L’EXERCICI 2010.  
 
Conjuntament amb la convocatòria de la reunió del Patronat s’ha facilitat un 
exemplar del tancament del pressupost del l’any 2010, de l’estat de comptes i 
memòria d’activitats de l’exercici 2010 de la Fundació, i còpia de l’informe 
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 20010, 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’acte un exemplar de la documentació econòmica detallada. 
 
S’informa que el resultat de l’exercici és 0 €. ,i que els resultats negatius 
acumulats de la Fundació a data 31/12/2010 són de 58.198,79 €. 
 
S’aprova per unanimitat dels Patrons de la Fundació els comptes anuals 
acompanyats de l’informe auditor i la memòria d’activitats de l’exercici 2010 
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Punt Cinquè.-   PRESENTACIÓ I, S’ESCAU, APROVACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE PLA DE SOSTENIBILITAT I REPOSICIÓ DE FO NS PROPIS 
DE LA FUNDACIÓ 
 
Com a conseqüència del tancament econòmic de l’any 2009, el Protectorat de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat l’any 2010 en dues 
ocasions la presentació d’aclariments als comptes anuals dels anys 2008 i 
2009. 
Un cop aclarits els termes sol·licitats per la Generalitat, el Protectorat ha 
demanat al Patronat de la Fundació que presenti un pla de sostenibilitat per a la 
reposició dels fons propis negatius acumulats . 
Vist el tancament de l’exercici 2010, es presenta el següent pla de sostenibilitat 
que, si és validat pel Patronat, serà remés al Protectorat de Fundacions. 
Proposta: 
L’exercici 2011 encara registrarà un dèficit d’explotació de la residència pel 
diferencial de despeses d’explotació i la cadència dels ingressos d’usuaris. 
Actualment s’està incrementant el nombre d’ingressos inicialment previstos, i a 
la vegada s’estan posant en marxa nous serveis complementaris que permetin 
la generació de més recursos econòmics, mentre que es manté el control sobre 
la despesa corrent. 
Es preveu que l’exercici 2012 , amb un any complert d’activitat amb “plena 
ocupació” de la residència, la Fundació pugui generar excedents suficients per 
compensar els resultats negatius acumulats. 
 
S’aprova per unanimitat informar al Protectorat de Fundacions de la Generalitat 
de Catalunya sobre el pla de viabilitat amb el contingut de la proposta 
presentada. 
 
 
Punt Sisè.-   PRESENTACIÓ I, S’ESCAU, APROVACIO DE LA PROPOSTA 
DE PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2011 
 
Conjuntament amb la convocatòria de la reunió del Patronat s’ha facilitat un 
exemplar complert de la proposta de pressupost per a l’exercici 2010. 
 
El resum per partides, i la seva comparació amb l’exercici precedent és el 
següent: 
 

CONCEPTE PTO. 2010 PTO. 2011 VARIACIÓ

Prestació de serveis 1.000.552,42 €     2.359.822,33 €     136%

Altres ingressos explotació 1.252.061,50 €     881.623,66 €        -30%

TOTAL INGRESSOS 2.252.613,92 €     3.241.445,99 €     44%

Personal 1.337.863,25 €-     1.902.733,11 €-     42%

Altres despeses explotació 901.139,13 €-        1.262.448,22 €-     40%

Amortit. Immobilitzat 8.288,90 €-             66.379,32 €-           701%

TOTAL DESPESES 2.247.291,28 €-     3.231.560,65 €-     44%

RESULTAT FINANCER 5.322,64 €-             9.885,35 €-             86%

RESULTAT EXERCICI 0,0 €                       0,0 €-                       0%  
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La Direcció de la Fundació concreta que en aquest pressupost es consideren 
totes les activitats incloses en la proposta d’activitats per l’any 2011. 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. 
 
S’aprova per unanimitat dels patrons de la Fundació la proposta de pressupost 
de la Fundació per a l’exercici 2011 (que s’uneix a l’acta com annex ) 
 
 
Punt Setè.- PRESENTACIÓ I, S’ESCAU, APROVACIO DE LA PROPOSTA 
DE PLA D’ACTIVITATS PER L’EXERCICI 2011 
 
S’ha facilitat amb anterioritat a la reunió del Patronat la proposta d’activitats de 
la Fundació per a l’exercici 2011: 
 

           
 
 
S’aprova per unanimitat dels patrons de la Fundació la proposta d’activitats de 
la Fundació per l’exercici 2010. 
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Punt Vuitè.-   SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS PER L’EXERCICI 2011, I 
AUTORITZACIÓ AL PRESIDENT PER SOL·LICITAR SUBVENCIO NS A 
D’ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I ENTITATS PRIVA DEDS 
 
El Director Gerent exposa el detall d’activitats de l’any 2010 que formaran part 
de la sol·licitud de les diferents subvencions que es presentaran inicialment a 
les convocatòries públiques: 
 
 
S' aprova per unanimitat la sol·licitud de subvenció a l'Ajuntament de Comellà 
de Llobregat de 530.000 €, per a l' exercici 2011. 
 
S' aprova per unanimitat la sol·licitud de subvenció a la Generalitat de 
Catalunya, Departament de Benestar i Família, de 117.000 €, per a l' exercici 
2011. 
 
Igualment, s’acorda autoritzar al President del Patronat 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 
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 Novè.-  PRESENTACIÓ I, S’ESCAU, APROVACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ EN COMPLIM ENT DE 
LA LLEI 4/2008 DE 24 D’ABRIL. 
 
Vista la proposta presentada de un text refós dels Estatuts del Patronat, que 
incorporés les modificacions adients per tal d’adequar-lo al que preveu  la Llei 
4/2008 de 24 d’abril. 

 
Atès que l’aprovació d’un un text refós ve motivat fonamentalment per la 
necessitat d’incorporar l’article 25,  a més de la resta d’articles modificats 
d’acord amb la normativa vigent. 

 
Atès que el projecte compleix el que està previst a la Llei i en els propis Estatus 
en lo referent al quòrum per aprovar i modificar els Estatuts. 

 
Atesa la voluntat d’aquest Patronat de que els seus  Estatuts, enregistrats en el  
Protectorat en data 20 de febrer de 2006, siguin adequats al que preveu el text 
legal esmentat anteriorment; es  considera la conveniència d’aprovar un text 
refós. 

 
ACORD: 

 
Primer: Aprovar el text refós dels Estatuts la Fundació Privada per a l’Atenció a 
Persones Dependents que s’adjunta com Annex  de la present acta. 
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Segon: Donar trasllat del present acord al Protectorat a fi i efectes de la seva 
aprovació una vegada formalitzada l’escriptura pública del text refós, autoritzant 
en aquest acte al Secretari de la Fundació a fer els tràmits que siguin 
necessaris amb aquesta finalitat. 
 
Punt Desè.-  PRESENTACIÓ I, S’ESCAU, APROVACIÓ DE LES 
CONVOCATÒRIES DE BORSA DE TREBALL PER COBRIR LLOCS DE 
TREBALL VACANTS DE LA FUNDACIÓ. 
 
El Director Gerent informa de les convocatòries tramitades des de la darrera 
reunió del Patronat per proveir la borsa de treball de diferents categories 
professionals. Un cop analitzades les candidatures, s’han establert les 
consideracions d’ admesos i exclosos inicialment de cada categoria. Als 
candidats admesos se’ls té en consideració per a la provisió de les vacants de 
la Fundació. Si la borsa existent no pot cobrir les vacants, es procedeix a 
l’obertura d’una nova convocatòria per a cada perfil que és necessari 
 
Els resultats de les convocatòries han estat els següents: 
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S’aproven per unanimitat els resultats de les convocatòries de borsa de treball i 
s’acorda autoritzar al Director Gerent a gestionar el nombre de vacants del 
perfils per atendre les necessitats d’atenció als usuaris dels serveis de la 
Fundació. 
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Punt Onzè.-  PRESENTACIÓ I, S’ESCAU, APROVACIÓ DE PROCESSOS 
DE LICITACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA FUNDACIÓ. 
 
S’informa dels processos de licitació i contractació tancats : 

     

Expedient Objecte Import
Adjudicació

Empresa

03/2011 Manteniment --- Desert

04/2011 Auditoría 5.800 €/any
+IVA

Faura-Casas

           
S’informa del procés de licitació i contractació que s’ha d’iniciar properament: 

     

Expedient Objecte Import
Licitació

Procediment

05/2010 Manteniment 63.000,00 €
Iva no inclós

Negociat amb
publicitat

 
 
Els processos són aprovats per unanimitat dels presents. 
 
 
Punt Dotzè .- PRESENTACIÓ I, S’ESCAU, APROVACIÓ DE NOUS SERVEI S 
I TARIFES DELS SERVEIS DE LA FUNDACIÓ PER A L’ANY 2 011 
 
S’ha facilitat informació sobre la proposta de crear un nou servei denominat 
“MENJADOR SOCIAL”, amb detall del seu contingut, desenvolupament i estudi 
de costos. La proposta determina que el preu unitari del servei de per l’any 
2011 seria de 5,41 €. S’informa que s’ha d’establir un acord de Patronat que 
validi els preus dels serveis de la Fundació, que el Director Gerent explica 
detalladament, realitzant la següent proposta 
 
El Patronat de la Fundació aprova per unanimitat la proposta de creació del 
servei “MENJADOR SOCIAL” amb el preu unitari  de referència de 5,41 €  per a 
l’any 2011. 
 
Punt Tretzè .- PRECS I PREGUNTES 
 
No es formulen 
 
Punt Catorzè .- TEMES SOBREVINGUTS 
 
No es formulen 
 
I,  no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió per indicació de la 
presidència, quan són les 10.05 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 


