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ACTA PATRONAT NÚM. 1/2010  

 
 
 
SESSIÓ CELEBRADA PEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PER A 
L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS EL DIA 22 DE MARÇ DE 2010. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
DATA: 22 DE MARÇ DE 2010. 
 
A Cornellà de Llobregat, a les 13:00 hores del dia 22 de març de 2010, 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 (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 
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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. 
 
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 (06/11/2009).  
 
S’informa de la necessitat de modificar els contingut del punt 2 de l’acta de 
referència, motivat per la sol·licitud del Protectorat de Fundacions d’aclarir els 
termes concrets de nomenament del càrrec de Secretari de la Fundació. 
La proposta de contingut és la següent: 

 
Punt segon.-  PROPOSTA DE RENOVACIÓ DELS CÀRRECS DE SECRETARI I 
VOCALS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ I DEL CÀRREC DE DIRECTOR 
GERENT, SEGONS ESTABLEIXEN ELS ESTATUTS . 
 
El President dóna compte de la situació actual del càrrec de Secretari General  de la 
Fundació, que va ser nomenat el 9/11/2005, per una durada de quatre anys, segons 
estableix l’article 28 dels Estatus d’aquesta Fundació i que per tant finalitza el seu 
nomenament el 9/11/2009. 
 
Tenint en compte l’entrada en vigor de la nova Llei de Fundacions (4/2008) a la qual 
s’ha d’adaptar la Fundació abans de l’any 2011, s’aconsella en aquest moment procedir 
a la designació del càrrec de Secretari de la Fundació en un dels seus membres 
patrons, tal com es preveu en l’esmentada normativa i en conseqüència  es proposa al 
Sr.  JOAN MIQUEL CULILLAS JALENCAS, actualment membre patró d’aquesta 
Fundació en representació de la Creu Roja, amb efectes 10/11/2009. 
 
Igualment, el President, abans de sotmetre a consideració la proposta. agraeix i 
reconeix la tasca desenvolupada per el Secretari  General sortint, D. JOSÉ LUCENA 
GÓMEZ. 
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Tanmateix es sol·licita al Patronat facultar al Secretari de la Fundació per tal que 
efectuï totes les gestions que siguin oportunes fins obtenir la inscripció de l’ esmentat 
nomenament en el Registre de Fundacions.  
 
La proposta és aprovada per unanimitat dels presents. 
 
En Joan Miquel Culillas Jalencas, representant de la Creu Roja Espanyola, accepta el 
càrrec de Secretari del Patronat de la Fundació 

 
S’aprova  el text proposat , així com la resta del contingut de l’acta de 
referència per unanimitat dels presents, restant pendent d’aprovació definitiva 
per part del Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 
 
  
 
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: 

� Acord amb FAVCO Domicilios : conveni amb l’entitat veïnal per 
integrar els seus serveis d’atenció domiciliària a l’estructura de la 
Fundació, així com la subrogació laboral de dos treballadores 
familiars, amb efectes 1/1/10 

� Convenis i contractes derivats de les obligacions l egals de la 
recepció provisional de la Residència Teresa Duran : altes en 
subministres i cobertures inherents a la residència, des del passat 
mes d’octubre: 

o Orona 
o Gas Natural 
o Endesa Distribució 
o Aigües de Barcelona 
o Reale Seguros Generales 

� Obertura de compte a Caixa Catalunya : requisit imprescindible per 
formar part del circuit del xec servei de SAD del projecte d’atenció a 
Cuidadors no Professionals de la Generalitat de Catalunya. 

� 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: euríbor trimestral + 2% 
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o  Obertura: 2.000 € (0.005%) 
o Interès per disposició:1% 
o Data de constitució: 28/1/2010 
o Termini previst de liquidació: 30/07/10 

 
En relació a aquesta darrera acció, 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. 
 

 
 
 

C) Assignació de condicions laborals del Director G erent  
 
De conformitat amb l’acord de l’anterior sessió del Patronat de data 
06/11/09, de renovació del període estatutari del nomenament del Director 
Gerent, el President proposa al Patronat l’adopció del següent acord: 
assignar al Director Gerent un salari per l’any 2010 de 75.400 €, per tots els 
conceptes, mantenint la mateixa jornada laboral. 
 

 
Els patrons assistents aproven i ratifiquen per unanimitat tots i cadascuns dels 
punts detallats a l’informe del President. 
 
 
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.  
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Els patrons i convidats han rebut àmplia informació sobre l’estat de 
cadascun dels projectes de la Fundació conjuntament amb la convocatòria.  
 
 
B) Proposta i, en el seu cas, aprovació de dedicaci ó del personal a les 

activitats fundacionals per a l’any 2010. 
 
Als efectes de validar la posterior aplicació a diferents partides de la 
dedicació prevista per personal d’atenció indirecta afecte a àrees concretes, 
la seva activitat als projectes de l’entitat durant l’any 2010 serà la següent, 
 
 

 
 

. 
 

C) Informació i aprovació, en el seu cas, de les co nvocatòries de borsa 
de treball i vacants de la Fundació. 

 
La Fundació va realitzar una convocatòria general per a 14 perfils 
professionals, que va ser oberta els mesos de gener, febrer i març de 2009, 
amb les següents magnituds 
 

    
 
L’estratègia de la Fundació està adreçada a capacitar professionalment a 
través de formació pròpia al major nombre de persones dels grups 
professionals d’atenció directa (grup cuidador) i del personal de serveis 
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complementaris (cuina, neteja i bugaderia). Aquests perfils estaven enquadrats 
al Grup B de la convocatòria. 
Donat el volum de candidatures, es van seguir el següent procés de selecció: 

1- Triat de candidats no ajustats a convocatòria 
2- Convocatòria a sessions informatives (14) 
3- Convocatòria a reunions grupals dels candidats amb formació 
acreditada, per a la seva posterior gestió personalitzada en el moment 
de l’existència de vacants 
4- Convocatòria grupal dels candidats sense formació acreditada i amb 
voluntat de rebre formació. 

 
De la fase 3, es van obtenir un total de 63 persones interessades per ser 
incorporades a la borsa de treball. 
 
De la fase 4, es van obtenir un total de 85 persones interessades en participar 
en els cursos de formació,. L’accés als cursos es va realitzar segons l’ordre de 
valoració obtingut en el procés, cobrint-se les renuncies que es produeixen 
seguin el mateix ordre de la llista aprovada. 
 
VACANTS DE LA FUNDACIÓ 
 
La Fundació haurà de anar incorporant progressivament segons les necessitats 
dels Serveis al personal previst en cadascun d’ells segons els perfils 
professionals que  a continuació s’indiquen  d’acord amb les planificacions 
presentada i aprovades amb anterioritat pel Patronat: 
 

 
 
Els perfils s’ajusten a l’aplicació de les normatives assistencials d’aplicació als 
centres concertats, col·laboradors o amb places de la xarxa pública de l’ICASS 
per a centres especialitzats d’atenció a persones dependents, als perfils 
reclamats per l’administració per a la prestació de serveis d’atenció domiciliària 
i la pròpia dimensió dels serveis generals d’administració de la Fundació  
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Es sol·licita al Patronat l’autorització expressa en favor del Director Gerent per 
gestionar el nombre de vacants de cada perfil relacionat anteriorment, 
mitjançant la publicació en la web de la Fundació de l’existència de les vacants 
i la seva forma de provisió, mitjançant la borsa de treball establerta amb 
anterioritat per a cada perfil. 
 
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, EN EL SEU CAS, APROVACIÓ DE L’ESTAT  
DE COMPTES I LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’EXERCICI 2009. 
 
Conjuntament amb la convocatòria de la reunió del Patronat s’ha facilitat un 
exemplar del tancament del pressupost del l’any 2009, de l’estat de comptes i 
memòria d’activitats de l’exercici 2009 de la Fundació. 
 
Per part de la direcció de la Fundació es realitza el repàs de la informació 
d’ingressos i despeses de l’exercici 2009, 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. 
 
Els quadres que més endavant es detallen,  resumeixen el balanç de situació i 
el compte d’explotació de l’exercici 2009. 
 
S’informa que el resultat d’excedent negatiu de l’exercici de 141.279,07 € és 
conseqüència de les despeses inherents al manteniment ordinari de la 
Residència Teresa Duran des de la data de recepció provisional al mes 
d’octubre i a les obligacions de la Fundació en compliment dels contractes 
laborals de les persones que s’han incorporat al projecte de la residència 
seguint les planificacions aprovades per el Patronat en sessions anteriors, quan 
existien dates d’inici d’activitats previstes per l’octubre de 2009, i posteriorment 
posposades al març de 2010.  
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FUNDACIÓ PRIVADA PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENENTS
NIF: G-63908669

ACTIU 2009

A) Actiu no corrent 11.379.937,37

I. Immobilitzat intangible 9.118.425,11
6. Drets sobre bens cedits en ús gratuïtament 9.118.425,11

II. Immobilitzat material 2.261.512,26
2. Construccions 2.202.345,27
5. Altres instal·lacions i utillatge 6.252,50
6. Mobiliari 2.840,42
7. Equips per a processaments d'informació 5.984,97
8. Elements de transport 43.465,39
9. Altre immobilitzat 623,71

B) Actiu corrent 848.722,64

793.962,68
1. Usuaris i deutors por vendes i prestació de serveis 790.230,54
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 3.732,14

V. Inversions financeres a curt termini 30.000,00
5. Altres actius financers 30.000,00

VI. Periodificacions a curt termini 0,00

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 24.759,96
1. Tresoreria 24.759,96

TOTAL ACTIU 12.228.660,01

PATRIMONI NET I PASSIU 2009

A) Patrimoni net 12.142.571,59

A-1) Fons propis -28.198,79

I. Fons dotacionals o fons socials 30.000,00

1. Fons dotacional 30.000,00

IV. Excedents d'exercicis anteriors 83.080,28
1. Remanent 70.660,24

v. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries 12.420,04

VI. Excedent de l'exercici -141.279,07

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 12.170.770,38
1. Subvencions oficials de capital 3.052.345,27
3. Altres subvencions, donacions  i llegats 9.118.425,11

B) Passiu no corrent 8.067,13

II. Deutes a llarg termini 8.067,13
1.  Deutes amb entitats de crèdit 3.285,72
3. Altres passius financers 4.781,41

C) Passiu corrent 78.021,29

V. Creditors per activitats i altes comptes a pagar 78.021,29
3. Creditors varis 46.102,22
4. Personal (remuneracions pendents de pagament) 1.510,63
5. Passius por impost corrent 12.003,57
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques 18.404,87

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 12.228.660,01

BALANÇ DE SITUACIÓ DE L'EXERCICI 2009

III. Usuaris,  patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar
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FUNDACIÓ PRIVADA PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENENTS
NIF: G-63908669

2009

1. Ingressos per les activitats                                                              708.741,49

b) Prestació de serveis                                                                   151.446,68

d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 122.244,71

e) Subvencions oficials a les activitats 435.050,10

2. Ajuts concedits i altres despeses -132.360,30

a) Ajuts concedits -132.360,30

5. Aprovisionaments                                                                                 -16.978,53

a) Consum de béns destinats a les activitats -2.731,93

c) Treballs realitzats per altres entitats                                                       -14.246,60

7. Despeses de personal                                                                              -516.448,47

a) Sous, salaris i assimilats                                                               -405.448,72

b) Càrregues socials                                                                              -110.999,75

8. Altres despeses d'explotació                                                                       -188.798,34

a) Servicios exteriores                                                                         -198.705,34

   a2) Arrendaments o cànons -11.021,27

   a3) Reparacions i conservació -5.857,09

   a4) Serveis professionals independents -103.068,52

   a6) Primes d'assegurances -8.020,25

   a7) Serveis bancaris i similars -457,21

   a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -7.876,15

   a9) Subministraments -35.376,40

   a10) Altres serveis -27.028,45

b) Tributos                                                                                     -3.121,70

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats 13.028,70

9. Amortització de l'immobilitzat                                                                      -8.278,44

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ ( 1 + 2 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 )                                -154.122,59

14. Ingressos financers                                                                               13.467,90

b)  De valors negociables i altres instruments financers                                     13.467,90

b2) En tercers                                                                              13.467,90

15. Despeses financeres                                                                                -624,38

b) Per deutes amb tercers                                                                      -624,38

A.2) RESULTAT FINANCER  (  14 + 15)                                                        12.843,52

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS ( A.1 + A.2 )                                                              -141.279,07

19. Impostos sobre beneficis

A.4) RESULTAT DE L' EXERCICI ( A.3 + 19 )                                                                    -141.279,07

COMPTE DE RESULTATS EXERCICI 2009
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S’aprova per unanimitat dels Patrons de la Fundació els comptes anuals i la 
memòria d’activitats. 
 
 
Punt Cinquè.-   PRESENTACIÓ I EN EL SEU CAS, APROVACIO 
D’ACTIVITATS PER L’EXERCICI 2010 
 
S’ha facilitat amb anterioritat a la reunió del Patronat la proposta d’activitats de 
la Fundació per a l’exercici 2010: 
 
 

RESIDENCIAL RESIDÈNCIA Finalització obres, legalització i inici 
d'activitats prevista per el mes de maig

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

VIDAM Projecte de creació de grups de suport 
psicosicial on-line

GRUPS DE SUPORT Realització d'activitats de suport i formació a 
cuidadors no professionals a altres territoris 
diferents de Cornellà

DOMICILIS SAD Serveis d'atenció a les persones dependents 
al sus domicilis

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

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

PROJECTE INTEGRAL SANT 
ILDEFONS

Atenció integral de les necessitats de la 
població en sitació de dependència

ALTRES PROJECTES 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

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

FICA'T A L'AIGUA Programa de suport a infants amb 
necessitats especials

HABITATGES SOCIALS Projecte de construcció d'un equipamENt 
d'habitages amb finalitats socials

ADMINISTRACIÓ FORMACIÓ RRHH Sel.lecció, formació i inserció dels 
professionals a incorporar als nous serveis 
de la Fundació

TRASLLAT RESIDÈNCIA Trasllat a oficines Residència de part del 
staff, inclós en Administració

TASQUES D'ADMINISTRACIÓ 
GENERAL

Conducció i administració general de la 
Fundació

ÀREA Activitat Desricpció

 
 
 
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 Sisè.- PRESENTACIÓ I, EN EL SEU CAS, APROVACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2010. 
 
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. 2009  Pto. 2010   
 
Ingressos       1.449.669,73 €  2.252.613,92 €   
Convenis         339.991,00 €       19.440,00 €   
Donacions  41.138,06 €       84.716,50 €   
Subv. Ajuntament 289.000,00 €     423.652,61 €   
Altres subv.           425.000,00 €                137.946,06 €          
Activitats               354.540,67 €                 981.112,42 €            
Altres ingressos                                          605.746,33 € 
Despeses           470.157,54 €   2.247.291,28 €   
Personal          647.389,09 €   1.337.863,25 €   
Serveis Externs     607.016,93 €                901.139,13 €  
Amortitzacions       194.642,33 €          8.288,90 €           
 
Resultat financer       -621,38 €                  -5.322,64 €   
 
Resultat operatiu             0,00 €              0,00 €   

 
La Direcció de la Fundació concreta que en aquest pressupost es consideren 
totes les activitats incloses en la proposta d’activitats per l’any 2010. 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 a la seva  l’entrada en funcionament. 
 
S’aprova per unanimitat dels patrons de la Fundació la proposta de pressupost 
de la Fundació per a l’exercici 2010. (que s’uneix a l’acta com annex I) 
 
 
Punt Setè.-   SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS PER L’EXERCICI 2010 
 
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: 
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S' aprova per unanimitat la sol·licitud de subvenció a l'Ajuntament de Comellà 
de Llobregat de 423.326,97 €, per a l' exercici 2010. 
 
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 2010. 
 
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 Vuitè.-  PRESENTACIÓ I, EN EL SEU CAS, APROVACIÓ DE LA 
NORMATIVA REGULADORA DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACI Ó DE 
LA FUNDACIÓ. 
 
Conjuntament amb la convocatòria de la reunió del Patronat s’ha facilitat un 
exemplar de la normativa reguladora del procediment de contractació de la 
Fundació privada per a l’atenció a persones dependents, que és aprovada per 
unanimitat dels presents. (S’adjunta a l’acta com annex II) 
 
 
Punt Novè.-  PRESENTACIÓ I, EN EL SU CAS, APROVACIÓ DE 
PROCESSOS DE LICITACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA FUNDACI Ó. 
 
S’informa dels serveis necessaris per a la posada en marxa de la Residència 
Teresa Duran, que s’haurien de contractar fins al 31/12/2010: 
 

SERVEI    Base licitació          
Cuina     98.985,80 €           
Neteja, bugaderia i fer llits  58.464,00 €           
           

 
Els processos detallats s’ajustaran al contingut de la normativa de contractació 
de la Fundació. 
 
Els processos són aprovats per unanimitat dels presents. 
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Punt Desè .- PRESENTACIÓ I, EN EL SU CAS, APROVACIÓ DE LES 
TARIFES DELS SERVEIS DE LA FUNDACIÓ PER A L’ANY 201 0 
 
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 
 

TARIFES  PER USUARIS DELS SERVEIS DE LA FUNDACIÓ 
ANY 2010 

 
SERVEI   PERIODICITAT   PREU DEL SERVEI  
 
AJUDES PERSONALS  
Sortir de casa   5 dies a la setmana         180,00 € / mes 
Sortir de casa   4 dies a la setmana         165,00 € / mes 
Sortir de casa   3 dies a la setmana         155,00 € / mes 
Sortir de casa   Esporàdic               28,00 € / servei 
Entrega de compres              sense càrrec 
 
ASSITÈNCIA DOMICILIÀRIA  
Atenció a la persona                                              16,50 €/hora 
Neteja de la llar           14,25 €/hora 
 
SERVEIS RESIDENCIALS I DE CENTRE DE DIA  
Seran d’aplicació els preus que determini per centres i serveis similars la Generalitat de 
Catalunya per a aquesta anualitat. 
 
*Preus finals (la Fundació té reconeguda l’exempció d’ IVA per seu caràcter benèfic - 
assistencial) 
 
El Patronat de la Fundació aprova per unanimitat la proposta , i a la vegada 
sol·licita al Director Gerent l’elaboració d’un reglament de bonificacions a les 
tarifes, que haurà de ser aprovat pel Patronat. 
 
Punt Onzè .- PRECS I PREGUNTES 
 
No es formulen 
 
Punt Dotzè .- 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 13.40 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 


