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ACTA  PATRONAT NÚM. 3/2006 
 
  

SESSIÓ CELEBRADA PEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PER A L’ATENCIÓ A 
PERSONES DEPENDENTS EL DIA 7 DE NOVEMBRE DE 2006. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
DATA: 7 DE NOVEMBRE DE 2006, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA 
 
A Cornellà de Llobregat, a les deu hores del dia 7 de novembre de 2006, 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:                                          
 
Srs. assistents:   
 

• PATRONS 
 

• Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
 

ANTONIO BALMÓN ARÉVALO, PRESIDENT 
 

• Creu Roja  
 

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

 
•  “T.E.C.S.A.L, S.A.” 

  
 ANTONIO MARIA GÜELL ROCA, APODERAT – GERENT  “T.E.C.S.A.L, S.A.” 
 

•  Diputació de Barcelona  
 

CATERINA CARRERAS-MOYSÍ CARLES-TOLRÀ, Diputada i Presidenta Delegada de 
l’Àrea de Benestar Social. 
 

Assisteix en qualitat de Secretari de la Fundació: 
 

• JOSÉ LUCENA GÓMEZ. 
 

Assisteix en qualitat de Director Gerent de la  Fundació: 
 

• JOSEP SERRANO MÀRQUEZ 
 

Assisteixen com a convidats del patronat: 
 
• Mª ÁNGELES SANZ ARRANZ- Cap de Control de Gestió Econòmica de 

l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.  
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Excusa la seva assistència com a convidada del patronat: 
 

• Mª JOSÉ PARDO LANUZA- Regidora de Salut Pública, Consum i Benestar Social 
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 

 
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 (20/06/2006). 
  

• S’aprova per unanimitat dels membres presents.  
 
Punt Segon: APROVACIÓ SUBSTITUCIÓ DEL CÀRREC DE VICE-PRESIDENT 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 29 de juny 
de 2006, 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, Ima. 
Sra. Catarina Carreras-Moysí Carles-Tolrà, com a representant de la seva Corporació en 
el Patronat de la Fundació, en substitució de la Ima. Sra. Núria Carreras Comes, de la 
qual cosa es va informar per escrit amb data 30 de juny de 2006. 
 
 El Patronat va designar en data 9 de novembre de 2005 a la Ima. Sra. Núria 
Carrera Comes com a Vice Presidenta del Patronat, en representació de la Diputació de 
Barcelona. 
 

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. Catarina Carreras-Moysí Carles-Tolrà, Presidenta 
Delegada de l’Àrea 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. Catarina Carreras-Moysí Carles-Tolrà com a vicepresidenta de la 
Fundació Privada per a l’atenció a persones dependents. 
 

• La Ima. Sra.  Catarina Carreras-Moysí Carles-Tolrà, Presidenta  Delegada de 
l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona,  accepta el càrrec. 
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Punt Tercer.- INFORME DEL PRESIDENT. 
 
 El President informa que els objectius inicials de la Fundació estan evolucionant 
de manera satisfactòria. 
 
 D’una banda, el projecte de la Residència “Verdaguer” ja està en marxa, havent 
estat adjudicada la seva construcció a l’empresa “Fomento”. El projecte haurà de ser 
cedit a la Fundació pert part de l’Ajuntament de Cornellà i d’Emducsa en els propers 
mesos.  
 

Respecte al finaçament del projecte, s’informa que el passat 26 d’octubre es va 
signar un conveni entre l’Ajuntament de Cornellà i el Departament de Benestar i Família 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual la Generaltat s’ha compromés a 
finançar la construcció de la Residència amb 2.000.000 €, així com a concertar un 
mínim del 20% de les places residencials, i a assumir el 100% de la despesa de 
funcionament del centre de dia que s’ubicarà a la Residència. 

 
En el mateix acte de signatura del conveni, la Consellera de Benestar i Família va 

entregar a la Fundació un escrit de compromís del seu Departament per contribuïr amb 
1.000.000 € adicionals al finançament de la construcció de la Residència. Aquesta 
aportació es concretarà a través del Fons Socials de les caixes d’estalvis que gestiona la 
Generalitat, i es faria en els anys 2007 i 2008, amb l’aportació de 500.000 € cada 
exercici. 
 

D’altra banda, el President informa que el segon gran grup d’objectius de la 
Fundació, centrat en la col.laboració en les polítiques municipals d’atenció a les 
situacions de dependències, també evoluciona favorablement. 
 
 Respecte a la provisió de la futura cartera de serveis del municipi, s’informa de 
l’estudi realitzat per Albert Serra per a l’Ajuntament de Cornellà i la Diputació de 
Barcelona, i que degut a haver estat rebut recentment serà obejcte de properes 
aproximacions. 
 En aquest sentit la Fundació, a partir de l’any 2007,  pendrà protagonisme en la 
provisió d’alguns dels serveis que es presten en l’actualitat a la ciutat, com ara 
l’assumpció del conveni amb la Fundació Domicília , amb l’objectiu d’agilitar els 
procesos administratius actuals i possar a disposició de la població els xecs-servei del 
programa Domicília amb la supervisió del Departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Cornellà. 
  

Finalment, el President informa que la Fundació està estudiant la possibilitat             
d’ assumir part de la futura cartera de serveis del municipi, així com liderar una borsa 
de treball i de serveis  accessible per a la població en general. 

 
 

Punt Quart.- INFORME DEL DIRECTOR-GERENT: 
 

El Director Gerent de la Fundació, senyor Josep Serrano Màrquez, informa de les 
activitats desenvolupades des de la darrera reunió del Patronat, estructurades en 
direcció del personal, assistències diverses, relacions interdepartamentals, gestió 
econòmica, activitats realitzades i memòria d’activitats propostes per 2007, i del que 
ha facilitat detall conjuntament amb la convocatòria de la reunió. 
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a. Gestió econòmica: s’adjunta a l’acta el document de resum del seguiment 

econòmic de la Fundació a data 30 d’octubre de 2006. 
 
b. Activitats realitzades: Cop de Calor 

• Es fa entrega de la memòria actualitzada del projecte, destacant la 
valoració possitiva que es fa de la campanya, de la que es detallen els 
indicadors més significatius: 

- 93% de domicilis contactats 
- 7.567 trucades realitzades 
- 519 visites a domicilis 
- 983 casos amb seguiment especial 
- 8’8/10 de valoració general otorgat pels beneficiaris. 
- Recolocació de 4 de les 6 professionals contractades 
- Resultat econòmic satisfactori. 
 

c. Activitats realitzades: blog. S’informa de l’apertura del blog de la Fundació, com 
espai d’informació de les activitats de la Fundació i “contenidor” de notícies i 
articles relacionats amb el sector. Aquesta activitat no comporta cap despesa a la 
Fundació. 

 
d. Memòria d’activitats propostes per 2007 

 
S’informa de les activitts en les que la Fundació vol centrar les seves actuacions 
en el proper any 2007. A continuació s’enumeren les propostes realitzades pel 
Director-Gerent: 
 
XEC DOMICÍLIA 
Pressupost projecte: 33.248,74 € 

 Beneficiaris: - 
 

L’any 2007 la nostra Fundació (FAPD) assumirà la relació existent entre la 
Fundació Domicília i la ciutat de Cornellà. 

 
Els Xecs Domicília que s’obtenen es possaran a disposició dels Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Cornellà, que determinaran els beneficiaris als que seran 
entregats. 

 
Amb aquesta nova relació es preten agilitar el procés administratiu actual sense 
afectar al nombre de serveis disponibles per a la població. 
 
 
COP DE CALOR 
Pressupost projecte: 20.000,00 € 
 Beneficiaris: 3.800 
 
 La Fundació preten assumir de nou la gestió del projecte Cop de Calor, tal i com 
va realitzar l’any 2006, en col.laboració amb el Departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Cornellà. 
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 Un cop realitzada la campanya del 2006, es preten optimitzar l’assignació de 
recursos a les accions més rendibles, prenent en consideració els resultats 
obtinguts. 
 
 Així, la campanya hauria d’iniciar-se a mitjans de juny, i finalitzar a l’agost. 
L’activitat telefònica s’anvançaria i es concretaria abans el cens de domiclis a 
visitar, reduïnt l’activitat en el mes d’agost al seguiment telefònic dels casos més 
significatius. 
  
 Aquesta nova definició, juntament a l’existència dels recursos informàtics 
instaurats l’any 2006, propiciarà una reducció del pressupost del projecte. 
 
 
DINAMITZACIÓ DE L’AUTONOMIA 

Pressupost projecte: 80.484,28 € 
 Beneficiaris: 3.303 
 

La Fundació ha presentat una sol.licitud d’Ajuda a l’Obra Social de CajaMadrid 
per tal que aquesta col.labori en el finançament del programa Dinamització de 
l’Autonomia. 

 
Aquest projecte es correspon amb les activitats per a la gent gran que realitza 
l’Ajuntament de Cornellà. 

 
En el cas que es concreti la participació de Caja Madrid, es podrien ampliar els 
grups d’activitats fins a un total de 3.303 places  (actualment s’ofereixen 2.305) 
 
 
CUIDAR DELS CUIDADORS 
Pressupost projecte: 43.000,00 € 

 Beneficiaris: 500 
 

La Fundació està impulsant la creació d’un mapa de recursos de programes d’ajut 
i suport als cuidadors a Cornellà, que haurà de liderar el Departament de Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Cornellà. 
Aquest programa serà presentat a l’Obra Social de La Caixa per obtenir una part 
del seu finançament. 

 
L’objectiu és unificar l’oferta existent en el municipi, i ampliar les places 
disponibles, possant-les a l’abast de tots els professionals implicats per tal que 
puguin gestionar els casos que siguin de la seva competència. 

 
 Aquest projecte es complementa amb el programa Temps X Tu. 
 
 

TEMPS X TU 
 Pressupost projecte: 46.152,75 € € 
 Beneficiaris: 500 
 

La Fundació presentarà una sol.licitud d’Ajuda a l’Obra Social de Caja Navarra 
per tal que aquesta col.labori en el finançament del programa Temps X Tú. 
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Aquest projecte és complementari al projecte “Cuidar dels Cuidadors”, i té per 
objectiu garantir la substitució a la llar de les persones que assiteixin als grups de 
formació i suport als cuidadors que es pretenen realitzar l’any 2007, 
proporcionant servei amb auxiliars d’ajuda a domicili, voluntaris o, fins i tot, el 
trasllat de la persona dependent a un centre d’atenció  mentre duren aquestes 
sessions. 

 
En el cas que es concreti la participació de Caja Navarra, es podrien realitzar 
4.425 hores de servei de substitució domiciliària. 

 
Aquest projecte podria comportar l’inici d’activitats de prestació de serveis i la 
contractació d’un mínim de 15 treballadors, en el cas que nop es vulguin 
sotscontractar aquests serveis. 
 
 
ESTUDI DE MERCAT SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
En aquest moment s’està realitzant un estudi de mercat dels serveis d’atenció 
domiciliària a l’àmbit territorial de la nostra ciutat, així com de les entitats i 
empreses que en presten servei. 

 
 Els objectius d’aquest estudi són els següents: 
 

1.Determinar el mapa d’operadors d’aquest sector 
2.Quantificació i qualificació dels serveis oferts 
3.Determinació de serveis no ofertats al territori 
4.Mercat laboral: condicions ofertades als treballadors 
5.Avaluació dels operadors (serveis ofertats/condicions laborals) 
 
Aquest estudi s’estima que estigui finalitzat el mes de gener de 2007. 

 
 
ACTIVITATS REGULARS 
Tal i com es va acordar en la sessió del Patronat del dia 20 de juny de 2006, el 
staff de la Fundació haurà de continuar la seva tasca habitual de seguiment sobre 
les següents activitats: 

 
1.Administració de la Fundació 
2.Seguiment del projecte de la Residència Verdaguer 
3.Seguiment de la cartera de serveis 
4.Proposta de noves activitats i serveis 
 
CRONOGRAMA DE LES ACTIVITAS PROPOSSADES 
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Punt Cinquè.- EN EL SEU CAS, APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE 
L’EXERCICI 2007, I PROPOSTA DE PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2007 
 
 
 El Patronat ostenta, entre d’altres atribucions i funcions, la d’aprovar la 
realització i establir el procediment per portar a terme les activitats previstes en l’article 
8 dels Estatuts, segons l’article 19.c) dels Estatuts. 
 

El Director Gerent ha presentat la memòria d’activitats previstes per 2007 i el 
Patronat, per unanimitat dels presents,  acorda: 
 
  Aprovar el Pla d’Activitats per a l’exercici 2007 detallat al punt Quart.d,  així com 
autoritzar al President del Patronat a subscruiure els acords, contractes i convenis de 
tota mena que siguin necessaris per a desenvolupar les  referides activitats, en aplicació 
dels articles 19.p i 19.g dels Estatuts de la Fundació. 
 
  Aprovar, en relació al  projecte “Xecs Domicília”, que els xecs-servei que s’obtenen 
es possaran a disposició dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Cornellà, que 
determinaran els beneficiaris als que seran entregats. 
 
Punt Sisè.- SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT PER L’ANY 2007. 
 
S’aprova per unanimitat la sol·licitud de subvenció a l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat de 118.719 euros, per a l’exercici 2007 
 
 
Punt Setè.- PRECS I PREGUNTES. 

  
• No n’hi ha. 

 
 
I,  no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió per indicació de la 
presidència, quan són les 10,37 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 secretari, 
El president,           
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