
FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS 
 
Acta 1/2014 
Sessió 14/03/2014 
JC/js 

1 

 
 

 
ACTA PATRONAT NÚM. 1/2014  

 
 
 
SESSIÓ CELEBRADA PEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ 
A PERSONES DEPENDENTS EL DIA 14 DE MARÇ DE 2014. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
DATA: 14 DE MARÇ DE 2014. 
 
A Cornellà de Llobregat, a les 11:30 hores del dia 14 de març de 2014, es 
reuneixen a la Sala de Juntes 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 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 
 

JOSEP OLIVA I SANTIVERI, Vicepresident 
 

• Creu Roja 
 

JOAN MIQUEL CULILLAS I JALENCAS, Secretari de la Fundació 
 

• Tecsal S.A. 
 
ANTON MARIA GÜELL ROCA, Vocal 
 

 
Assisteix en qualitat de Director Gerent de la Fund ació  
 
JOSEP SERRANO MÀRQUEZ 
 
 
Assisteixen com a convidats del Patronat  
 
MONTSERRAT PÉREZ LANCHO, TINENTA D’ALCALDE I REGIDORA 
DELEGADA DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES DE BENESTAR SOCIAL . 
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Ma. ÁNGELES SANZ ARRANZ, CAP DE CONTROL DE GESTIÓ 
ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ. 
 
 
JOSÉ LUCENA GÓMEZ, ASSESSOR JURÍDIC DE LA FUNDACIÓ. 
 
 
 
DESENVOLUPAMENT 
 
El President de la Fundació 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.-  LECTURA I APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
S’aprova el contingut de l’acta de la sessió 01/2013 per unanimitat dels 
presents. 
 
  
Punt segon.-   RESTAR ASSABENTATS DE LES SUBSTITUCIONS DE 
NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS EN LA CONFIGURACIÓ DEL  
PATRONAT QUE S’HAN PRESENTAT I PRENDRE RAÓ I, S’ESC AU, 
AUTORITZAR AL SECRETARI I AL DIRECTOR-GERENT PER DO NAR 
TRASLLAT I INSCRIPCIÓ ALS ORGANISMES I REGISTRES OP ORTUNS. 
 
La Diputació de Barcelona ha  comunicat la substitució de la persona que 
exerceix les funcions de Suplent del Titular al Patronat. En data 9 de maig de 
2013, la Sra. Mònica Badia Cortada ha estat substituïda pel Sr. Salvador de 
Horta Gausa Gascón. 
Els presents acorden donar-se per assabentats d’aquesta substitució de 
representants suplents de la Diputació de Barcelona i, s’escau, autoritzen al 
Secretari i al Director Gerent per donar trasllat i inscripció als organismes i 
registres oportuns. 
 
 
Punt tercer.-   PRESENTACIÓ I, S’ESCAU, APROVACIÓ DE LA PROPOSTA 
DE RENOVACIÓ DESL CÀRRECS DE SECRETARI I DE DIRECTO R 
GERENT, SEGONS ESTABLEIXEN ELS ESTATUTS.  
 
SECRETARI DE LA FUNDACIÓ 
 
L’ actual càrrec de Secretari del Patronat de  la Fundació, que va ser nomenat 
el 10/11/2009, per una durada de quatre anys, segons estableix l’article 28 dels 
Estatus d’aquesta Fundació i que per tant va finalitzar el seu mandat el 
9/11/2013, recau en el Sr. JOAN MIQUEL CULILLAS JALENCAS, representant 
de la Cruz Roja Española. 
Donat el calendari de sessions del Patronat, no va ser possible realitzar la 
segona sessió habitual de l’any 2013, per la qual cosa és en aquesta sessió, la 
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primera en la que hi ha ocasió, es proposa la renovació del càrrec de Secretari 
del Patronat de la Fundació al Sr. JOAN MIQUEL CULILLAS JALENCAS, 
representant de la Cruz Roja Española, per un període de quatre anys, efectiu 
a la data d’aquest Patronat. 
 
El Patronat acorda per unanimitat la renovacíó del càrrec de Secretari al Sr. 
JOAN MIQUEL CULILLAS JALENCAS, representant de la  Cruz Roja 
Española, per un període de quatre anys, efectiu des del 14/3/14 i vàlid fins el 
13/3/18.  
Tanmateix el Patronat acora facultar al Secretari de la Fundació per tal que 
efectuï totes les gestions que siguin oportunes fins obtenir la inscripció de 
l’esmentada renovació en el Registre de Fundacions.  
El Sr. JOAN MIQUEL CULILLAS JALENCAS pren raó del càrrec. 
 
DIRECTOR GERENT DE LA FUNDACIÓ  
 
El  dia 9/3/2014 expiraba el període estatutari pel qual va ser designat el 
Director Gerent, SR. JOSEP SERRANO MÀRQUEZ, segons es va acordar en 
la sessió del Patronat de data 6/11/2009. 
Es  proposa en aquesta sessió la renovació del càrrec de Director Gerent de 
JOSEP SERRANO MÀRQUEZ  per un nou període estatutari de 4 anys a partir 
del dia 9 de març de 2014, a l’empara del mateix contracte especial d’alta 
direcció signat entre les parts en data 01/04/2006, amb validesa fins el 8 de 
març de 2018. 
Tanmateix es sol·licita, s’escau,  al Patronat facultar al Secretari de la Fundació 
per tal que efectuï totes les gestions que siguin oportunes fins obtenir la 
inscripció de l’esmentada renovació en el Registre de Fundacions. 
El Sr. JOSEP SERRANO MÀRQUEZ pren raó del càrrec. 
 
Punt quart.-   INFORME DEL PRESIDENT 
 
 

A) Donar compte de les resolucions de Presidència d es de la darrera 
reunió del Patronat 

 
El president en compliment de les funcions estatutàries,  als acords previs 
adoptats pel Patronat de la Fundació , i a proposta del Director-Gerent; 
informa que  s’han realitzat les següents accions, de les quals s’ha facilitat 
informació en el dossier de la convocatòria: 
 
 
1 -CONVENIS ACTIUS 
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2 – FINANÇAMENT  
 
La Fundació ha subscrit els següents contractes de finançament: 

 
FACTORING 
Permet  l’avançament del cobrament dels imports corresponents al concert de 
places de la Residència Teresa Duran amb l’ICASS.                                                                  
La Fundació disposa d’aquest producte  amb Caixabank des de l’any 2011 
Resum de les condicions: 
Import: 300.000,00 € 
Comissions: 0,10% sobre crèdit cedit 

Interès vigent:  4,788% 

Obertura: 1.500 €  
Data del contracte: 21/01/2011 
Data finalització: 31/12/2014 
 
AVALS TÈCNICS  
Permet canviar els actuals avals amb pignoració que la Fundació                            
té dipositats davant la Generalitat de Catalunya (Concert places residència) i                     
l’Ajuntament de Cornellà (contracte de SAD), i recuperar aquest imports 
pignorats per millorar la capacitat de resposta de la tresoreria.                                                                    
Aquesta operació s’ha signat amb Oiñarri. 
Resum de les condicions: 



FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS 
 
Acta 1/2014 
Sessió 14/03/2014 
JC/js 

5 

Import: 120.000,00 € 
Comissions: 1% aval, 1.200 €/any 
Subscripció: 5% en participacions socials Oiñarri (amb garantia de devolució) 
6.000 € 
Obertura: 240 €  
Data del contracte: 03/03/2014  
Data finalització: 3 anys (revisable) 

 
3 – ACTUACIONS DAVANT DEMANDA DE CONFLICTE COL·LECT IU DELS 
TREBALLADORS CONTRA LA FUNDACIÓ.  
 
Com a entitat pertanyent al sector públic local, la Fundació ha hagut d’aplicar 
per imperatiu legal des de l’any 2010 les normes i resolucions emeses per el 
Govern d’Espanya en matèries com ara el control i limitació de la massa 
salarial de la Fundació, la supressió de la paga extraordinària de Nadal de 
2012, etc. 
Els anys 2011 i 2013 els treballadors de la Fundació van impulsar mediacions 
davant el Tribunal Laboral de Catalunya, que van resoldre’s sense avinença. 
Finalment, els treballadors de la Fundació han interposat demanda de Conflicte 
Col·lectiu contra la Fundació per diverses matèries salarials, i ha estat senyalat 
judici pel proper 14 de juliol de 2014. 
Vist l’ interès dels treballadors de la Fundació en no considerar el fet de que la 
Fundació pertanyi al sector públic, s’ha considerat necessari contractar els 
serveis d’un  equip d’advocats especialitzats en dret administratiu per tal que 
s’encarreguin de la defensa dels interessos de la Fundació. 
Vistes les diferents alternatives existents, finalment s’ha contractat l’equip del 
Doctor en Dret Civil José Domingo Valls Lloret, jurista expert en dret 
administratiu i amb experiència contrastada en altres casos de similar tipologia i 
estret col·laborador de l’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona. 
Ja s’han donat poders de representació i s’han personat en la causa, i a  la 
data d’emissió d’aquest informe està prevista la primera reunió amb els 
representants dels treballadors del Comitè d’Empresa. 
L’import corresponent als honoraris professionals han estat dotats en el 
tancament econòmic de l’exercici 2013. 
S’ha facilitat als membres del Patronat un informe avançat pel Doctor en Dret 
Civil  J.D. Valls per assumir la defensa dels interessos de la Fundació en 
aquesta demanda. 

 
 
 

El Patronat es dóna per assabentat, assisteix i acorda ratificar les accions 
realitzades. 

 
 

B) Sol·licituds de subvencions presentades a difere nts convocatòries 
 
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 detallen les peticions  realitzades i l’estat de cadascuna de les 
convocatòries. 



FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS 
 
Acta 1/2014 
Sessió 14/03/2014 
JC/js 

6 

 

ORIGEN FINALITAT IMPORT 
SOL.LCITAT RESOLUCIÓ 

AJUNTAMENT DE 
CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT 

 
Cornellà Cuida 
Fica’t a l’aigua 
Cop de Calor 
Casal d’Estiu 
 

  482.006,08 €  482.006,08 € 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

 
Fica’t a l’Aigua 
Cop de Calor 
Cornellà Cuida 
Casal d’Estiu 
 

  117.000,00 €     1.400,00 € 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

Voluntariat       6.000,00 €  0 € 

LA CAIXA Activitats 
Fundacionals 

    42.000,00 €     42.000,00 € 

CAIXA PENEDÈS Fica’t a l’aigua      15.000,00 €      1.875,00 € 

TOTAL             525.281,08 € 
 

 
 
El Patronat aprova i ratifica per unanimitat tots i cadascuns dels punts detallats 
a l’informe del President. 
 
 
Punt Tercer.-  INFORME DEL DIRECTOR GERENT. 
 
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.  
 
De tots i cadascun dels projectes s’informa del seu estat i el resultat 
obtingut. 

  
Els patrons de la Fundació  aproven i ratifiquen per unanimitat totes i 
cadascuna de les propostes detallades a l’informe del Director Gerent 
 
 
Punt Cinquè.-  PRESENTACIÓ I S’ESCAU, APROVACIÓ DE L’ESTAT DE 
COMPTES I LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’EXERCICI 201 3, AMB LA 
PROPOSTA DE L’INFORME AUDITOR SUPEDITAT A LAPROVACI Ó PEL 
PATRONAT. 
 
 
Conjuntament amb la convocatòria de la reunió del Patronat s’ha facilitat un 
exemplar del tancament del pressupost del l’any 2013, de l’estat de comptes i 
memòria d’activitats de l’exercici 2013 de la Fundació, i còpia de l’informe previ 
favorable de l’auditor de RSM Gassó.  
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Per part de la direcció de la Fundació es realitza el repàs de la informació 
d’ingressos i despeses de l’exercici 2013, 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’acta un exemplar de la documentació econòmica detallada. 
 
S’informa que el resultat de l’exercici abans de distribució és de 259.302,76 € , 
que els presents acorden destinar a compensar els resultats d’exercicis 
anteriors i a romanent. D’aquesta situació s’informa que els resultats econòmics 
acumulats a 31/12/13 són de 276,69 €. 
 
El representant de la Diputació, agraeix totes les informacions, documentació i 
explicacions que s’han facilitat amb caràcter previ, així com manifesta que ha 
tingut oportunitat de rebre per part de la Direcció tota la informació relativa al 
procés d’elaboració de l’informe d’auditoria així com dels requisits legals 
exigibles. En aquest sentit manifesta que en la votació d'aquest punt emetrà vot 
positiu, condicionat a que l’informe definitiu de l’auditor corrobori la informació 
econòmica facilitada al Patronat per la seva aprovació. 
 
El President manifesta que la Fundació ha assolit una estabilitat financera 
malgrat que ha hagut d’adaptar-se a les circumstàncies del sector. D’altra 
banda senyala que caldrà estar atents per  la incidència que la LRSAL tindrà 
per l’entitat i en  el seu àmbit d’activitat. 
 
S’aprova per unanimitat dels Patrons de la Fundació els comptes anuals i la 
liquidació de pressupost i la memòria d’activitats de l’exercici 2013, en espera 
de la formulació definitiva de l’informe auditor. 
 
El resultat de la votació ha estat el següent: 
 

- Vots en contra: cap 
- Abstencions: cap  
- Vots a favor: dos (Ajuntament de Cornellà, Tecsal S.A., Creu Roja) 
- Vots a favor condicionats: un (Diputació de Barcelona) 

 
Com a conseqüència de l’acord, s’acorda donar trasllat del mateix a l’Auditor 
amb la finalitat de que el seu informe pugui passar a ser definitiu. 
 
Punt Sisè.-   PRESENTACIÓ I, S’ESCAU, APROVACIÓ DE LA PROPOSTA 
DE PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2014.  

 
 
Conjuntament amb la convocatòria de la reunió del Patronat s’ha facilitat un 
exemplar complert de la proposta de pressupost per a l’exercici 2014. 
 
El resum per partides, i la seva comparació amb l’exercici precedent és el 
següent: 
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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 2014. 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 2014 (que s’uneix a l’acta com annex). 
 
 
Punt Setè.-   PRESENTACIÓ I, EN EL SEU CAS, APROVACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE PLA D’ACTIVITATS PER L’EXERCICI 2014 
 
 
S’ha facilitat amb anterioritat a la reunió del Patronat la proposta d’activitats de 
la Fundació per a l’exercici 2014: 
 

CONCEPTE PTO. 2013 PTO. 2014 VARIACIÓ

Prestació de serveis 3.657.756 €          3.536.973 €          -3%

Altres ingressos explotació 985.159 €              1.000.725 €          2%

TOTAL INGRESSOS 4.642.915 €          4.537.698 €          -2%

Personal 2.563.602 €-          2.571.160 €-          0%

Altres despeses explotació 1.409.203 €-          1.454.512 €-          3%

Amortit. Immobilitzat 417.995 €-              432.719 €-              4%

TOTAL DESPESES 4.390.800 €-          4.458.391 €-          2%

RESULTAT FINANCER 21.180 €-                23.400 €-                10%

RESULTAT EXERCICI 230.935,0 €          55.907 €                -76%
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S’aprova per unanimitat dels Patrons de la Fundació el pla d’activitats per l’any 
2014. 
 
Punt Vuitè.-   SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS PER L’EXERCICI 2014, I 
AUTORITZACIÓ AL PRESIDENT I AL DIRECTOR GERENT PER 
SOL·LICITAR SUBVENCIONS A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES  I 
ENTITATS PRIVADES. 
 
S’acorda autoritzar al President del Patronat i al Director Gerent a presentar les 
sol·licituds de les convocatòries a les quals la Fundació reuneixi els requisits 
per 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. 
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Punt Novè.-   PRESENTACIÓ I, S’ESCAU, APROVACIÓ DE LES 
CONVOCATÒRIES DE BORSA DE TREBALL PER COBRIR LLOCS DE 
TRREBALL VACANTS O ABSÈNCIES TEMPORALS DE LA FUNDAC IÓ. 

 
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’ aptes i no aptes inicialment de cada categoria. Als candidats 
admesos se’ls té en consideració per a la provisió de les vacants de la 
Fundació. 
Els resultats de les convocatòries han estat els següents. 
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S’informa que si la borsa existent no pot cobrir les vacants, es procedediria  a 
l’obertura d’una nova convocatòria per a cada perfil que és fos necessari. 
 
 
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. 
 
 
 
Punt Desè .- PRESENTACIÓ I S’ESCAU APROVACIÓ DELS PROCESSOS 
DE LICITACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA FUNDACIÓ. 
 
S’informa dels processos de licitació i contractació tancats : 
     

Expedient  Objecte  Import Licitació  Procediment  Import 
Adjudicació Adjudicatari 

01 /13 
Servei 

d’Auditoria 
7.500,00 €               

IVA no inclòs Negociat 
5.300,00 € + 

IVA 

RSM Gassó 
Auditores 

S.L.P. 
 

           
S’informa dels propers processos de licitació i contractació  
      

Expedient  Objecte  Import Licitació  Procediment  

01 /14 Serveis prevenció riscos laborals i 
vigilància de la salut  i PAU 

28.233,20 €               
IVA no inclòs  

Negociat  

02 / 14 Manteniment ascensors  
32.640,00 €              
IVA no inclòs  

Negociat 

 

 
 
Els patrons assistents aproven i ratifiquen per unanimitat tots els processos 
detallats. 
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Punt Onzè .- PRESENTACIÓ I , S’ESCAU, APROVACIÓ DE LA REGULAC IÓ 
ACTUAL DE LA FUNDACIÓ EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PE R TAL 
D’ADAPTAR-LA A LA NORMATIVA VIGENT.   
 
S’informa que després de les modificacions introduïdes en la Llei de Contractes 
del Sector Públic des del 2010, cal adaptar la normativa reguladora del 
procediment de contractació de la Fundació, proposant-se un nou text refós, 
que s’inscriu a continuació . 
 

NORMATIVA REGULADORA DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACI O  DE  LA 
 FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que el passat dia 30 d’abril de 2008 va entrar en vigor la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic, en el successiu LCSP. 
 
Ateses les modificacions introduïdes per l’Ordre EHA/3479/2011, de 19 de desembre, per la 
que es publiquen els límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la contractació del 
sector públic a partir de l’1 de gener de 2012 i el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que el passat dia 1 de gener de 2014 va entra en vigor l’Ordre HAP/2425/2013 de 23 de 
desembre de 2013, de nous límits dels distints tipus de contractes a efectes de contractació 
pública. 
 
Atès l’àmbit subjectiu d’aplicació de la LCSP, segons el qual la Fundació per a l’Atenció a 
Persones Dependents compleix els requisits exigits per l’article 3.3 per ser considerada poder 
adjudicador, per entendre que es donen els requisits següents: 

• Que d’acord amb les lletres f) de l’article 3.1 de la LCSP forma part del sector 
públic a efectes d’aquesta i d’altres lleis. 

• Que amb independència de la seva naturalesa jurídica privada, va ser creada per 
satisfer necessitats d’interès general de caràcter no industrial ni mercantil, per la 
qual cosa és indiferent que també exerceixi activitats purament econòmiques. 

•  Que reuneix els requisits de finançament i/o control exigits per l’article 3.3.b) de la 
LCSP per ser considerada poder adjudicador  (finançament majoritari, control de 
la seva gestió o nomenament de més de la meitat dels membres dels seus 
òrgans, direcció o vigilància per un o varis poders adjudicadors).  

 
En aquests supòsits, no obstant, els contractes que subscrigui la Fundació tindran 
naturalesa privada, encara que restin subjectes a aquesta llei amb major o menor 
intensitat. 

 
 
 
 

TEXT ARTICULAT 
 
CAPÍTOL I. CONTRACTES SOTMESOS A LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR 
PÚBLIC. 
 
Article 1.- Contractes que han d’ajustar-se en la seva totalitat a la Llei de Contractes del Sector 



FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS 
 
Acta 1/2014 
Sessió 14/03/2014 
JC/js 

15 

Públic. 
 
La fundació quan celebri contractes d’activitats subvencionades pel sector públic de forma 
directa en més del 50% del seu import, respecte de determinats contractes d’obres de valor 
superior a 5.186.000,-euros i de serveis vinculats a les obres anteriors per import de 207.000,-
euros, en ambdós casos, IVA exclòs i quan celebri contractes d’obres de valor superior a 
5.186.000,-euros, contractes de subministrament de valor superior a 207.000,-euros i 
contractes de serveis compresos en les categories 1 a 16 de l’Annex II de la Llei de Contractes 
del Sector Públic de valor superior a 207.000,-euros, haurà de complir les prescripcions de la 
Llei de Contractes del Sector Públic establertes pel que fa a la regularització harmonitzada. 
 

C) CAPÍTOL II. CONTRACTES SOTMESOS ALS PRINCIPIS DE PUBLICITAT, 
CONCURRÈNCIA, TRANSPARÈNCIA, CONFIDENCIALITAT, IGUALTAT I NO 
DISCRIMINACIÓ. 

 
Article 2.- Contractes que han d’ajustar-se als principis de publicitat, concurrència, 

transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació. 

La fundació, per als contractes no inclosos en l’article anterior, haurà de complir amb els 
principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, 
observant per això en la seva activitat contractual el procediment que es regula en els articles 
següents. 

No obstant l'anterior, quan la naturalesa de l'operació a realitzar sigui incompatible amb aquests 
principis, i així es justifiqui mitjançant informe motivat, quedarà exonerada del compliment de 
les previsions contingudes en las Normes presents. 
 
Article 3.- Àmbit d’aplicació. 
Les Normes presents a què es refereix l’anterior article seran aplicables a totes les classes de 
contractes que, tenint un objecte compatible amb els principis de publicitat, concurrència, 
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, subscrigui la fundació, a excepció 
dels següents: 
• Contractes exclosos de l’àmbit d’aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
• Contractes menors per no excedir la seva quantia de 50.000.- euros, IVA exclòs, en el cas 

dels contractes d’obres, o de 18.000,- euros, IVA exclòs, en el cas de la resta de 
contractes. En aquests supòsits, la tramitació de l’expedient solament exigirà l’aprovació de 
la despesa per la direcció-gerència i la incorporació a aquest de la factura corresponent 

 
Article 4.- Inici de l'expedient contractual. 
 
Plantejada la necessitat de subscriure algun dels contractes objecte de les Normes d’aquest 
capítol per la fundació, els tràmits preparatoris del contracte seran els següents: 
 
a) Quan es tracti de contractes d'obres, serà necessari que amb caràcter previ, el Patronat, 
doni el vist i plau al projecte tècnic corresponent, que inclourà un Plec de condicions tècniques. 
b) En els altres supòsits, l'expedient s'iniciarà amb l'aprovació pel Patronat del Plec de 
Clàusules administratives que l’hagi de regir, així com del Plec de Condicions Tècniques.  
A aquests efectes la fundació podrà tenir aprovat, pel Patronat, un Plec de Clàusules 
administratives generals tipus, que serveixi de suport a totes les contractacions que de la 
mateixa naturalesa realitzi la fundació, el qual serà complementat, per a cada cas, per un Plec 
de condicions particulars que aprovarà el Patronat, en el seu cas, que regulin les condicions 
específiques de cada contracte. 
 
Article 5.- Concurrència d'ofertes. 
 
Elaborats i aprovats els documents anteriors, pel President s’ordenarà la publicació de l'anunci 
promovent concurrència d'ofertes. 
L' esmentat Anunci es publicarà en un diari dels de major difusió de la Província, i haurà de 
contenir, com a mínim, les dades següents:. 

- Objecte de la concurrència. 
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- Pressupost del contracte. 
- Termini de presentació d'ofertes. 
- Lloc de presentació d'ofertes. 
- Lloc, dia i hora de l'acte públic d'obertura d'ofertes. 
- Qualsevol altra circumstància que es consideri convenient. 

 
Article 6.- Prohibició per a contractar. 
La fundació no podrà contractar amb persones en les quals concorri algun del supòsits de 
prohibició previstos per l'article 49 de la Llei 30 /2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Article 7.- Presentació d'ofertes. 
Les ofertes dels concurrents a la convocatòria, es presentaran en el domicili social, dins del 
termini que en cada cas es prevegi en l'anunci, i hauran d'anar en sobre tancat en l'exterior del 
qual es faci constar el títol del contracte al que es concorre i el nom de l'empresa oferent. 
 
Els interessats en participar en la concurrència d'ofertes podran presentar una o més 
proposicions, però un  cop presentada no podran retirar-la, encara que sí presentar una 
proposició alternativa dins de termini.  
En el moment de presentació de cada oferta, es procedirà a la inscripció de la plica en el llibre 
oficial de pliques, que sota la responsabilitat directa de la Secretaria General, es custodiarà en 
les dependències de la  fundació. 
 
Article 8.- Acte públic d'obertura de pliques. 
Finalitzat el termini de presentació d'ofertes, en el dia i hora en que es faci constar en l'Anunci 
de concurrència, es procedirà en el domicili social, a la seva obertura en acte públic, per part de 
la Mesa de contractació, aixecant d'aquest acte, la corresponent acta, sense que la Mesa tingui 
l'obligació de realitzar cap adjudicació provisional. 
 
Article 9.- Composició de la Mesa de Contractació. 
La Mesa de contractació estarà formada pels membres següents: 
 

- El/la President/a de la fundació, o persona en qui delegui,  que assumirà la seva 
Presidència. 
- El/la Director/a Gerent de la fundació, que actuarà com a Vocal. 
- El/la Responsable d’ Administració de la fundació, que actuarà com a Vocal. 
- El/la Secretari/a de la fundació, qui donarà fe de l' acte. 

Article 10.- Funcions de la Mesa de contractació. 
La Mesa de contractació tindrà les funcions següents: 
 
a) En acte públic tindrà com a funció l'obertura de les ofertes i la comprovació del seu contingut. 
b) En acte privat, l'estudi i valoració d'aquests, podent per a això, sol·licitar, abans de formular 
la seva proposta, tots aquells informes tècnics que consideri convenient i es relacionin amb 
l'objecte del contracte. 
Avaluades les ofertes, la Mesa de contractació, a través de l'acta corresponent, podrà optar 
entre efectuar una nova ronda de consultes entre els participants en la concurrència d'ofertes, o 
realitzar proposta motivada d'adjudicació. 
 
Article 11.- Segona ronda de consultes. 
D'obrir-se per la Mesa de contractació nova ronda de consultes amb les empreses participants 
a la concurrència d'ofertes, s'invitarà a aquestes, pel President, a presentar nova proposició 
que millori la presentada en la  primera ronda. 
 
L' esmentada nova proposició haurà de presentar-se en el domicili social, dins del termini que a 
tal efecte hagi atorgat la Mesa de contractació, i haurà de realitzar-se en sobre tancat amb les 
mateixes característiques que la primera oferta. 
 
Finalitzat el termini de presentació d'ofertes de millora, en el dia i hora que s'hagi fet constar en 
l'escrit sol·licitant noves ofertes, es procedirà, en el domicili social, a l'obertura d'aquestes en 
acte públic per la Mesa de contractació, que un cop obertes, i en acte privat, procedirà al seu 
estudi i valoració, i a realitzar la corresponent proposta motivada d'adjudicació. 
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Article  12.-  Adjudicació del contracte. 
Elaborada la  proposta d'adjudicació per la Mesa de contractació, s'elevarà aquesta, per a la 
seva aprovació, al Patronat de la fundació. 
 
Article 13.- Formalització del contracte:  
Adjudicat el contracte, es comunicarà aquesta circumstància, per la direcció - gerència de la 
fundació, al contractista seleccionat, formalitzant-se l'oportú document contractual. 
 
Disposició final:  
El  Reglament  present  serà d'aplicació a partir del moment de la seva aprovació pel Patronat 
de la fundació, i mentre no sigui modificat o revocat mitjançant nou acord del mateix òrgan 
 
 
Els patrons aproven per unanimitat l’adaptació de la normativa de contractació 
de la Fundació. 
 
 
Dotzè.- PRESENTACIÓ I, EN EL SEU CAS, APROVACIÓ DE LA PR OPOSTA 
DE LES TARIFES DESL SERVEIS DE LA FUNDACIÓ PER A L’ ANY 2014. 
 
Amb la convocatòria s’ha facilitat un informe d’antecedents i un estudi de 
mercat de residències, que es presenta als efectes d’informar de l’impacte que 
està tenint la supressió de les Prestacions Econòmiques Vinculades (PEVS) als 
usuaris privats de la residència, i la previsible pèrdua d’usuaris en els propers 
mesos. 
Així, s’ha presentat una reordenació dels preus dels serveis que ofereix la 
Fundació en règim privat, amb uns objectius a assolir i un pla d’acció que 
pretén posicionar els preus dels serveis en línia amb els que el mercat ofereix 
en el nostre entorn i facilitar un alt nivell d’ocupació de les places privades, 
indispensable pel sosteniment econòmic de la Fundació. 
 
Així es proposen les següents tarifes dels serveis de la Fundació per l’any 
2014, aplicables a partir del dia 1 d’abril. 
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Els 
patrons aproven per unanimitat l’adaptació de la 

normativa de contractació de la Fundació. 

 
 
 
Els patrons aproven per unanimitat les tarifes dels serveis de la Fundació per 
l’any 2014, amb data d’entrada en vigor 1 d’abril de 2014. 
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Tretzè.-  TEMES SOBREVINGUTS 
 
No es formulen. 
 
 
Catorzè .- 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 12.15 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 


