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ACTA PATRONAT NÚM. 2/2008 
 
 
SESSIÓ CEL.LEBRADA PEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PER A 
L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS EL DIA 2 DE JUNY  DE 2008. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
DATA: 2 DE JUNY DE 2008. 
 
A Cornellà de Llobregat, a les 10:45 hores del dia 2 de juny 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 
extraordinària: 
 
Assistents: 
 
Patrons 
 

• Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
 

ANTONIO BALMÓN ARÉVALO, PRESIDENT 
 

• 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 Fundació 
 
JOSEP SERRANO MÀRQUEZ 
 
 
Assisteixen com a convidats del Patronat 
 
MARIA JOSÉ PARDO LANUZA, REGIDORA D’ACCIÓ SOCIAL I SALUT 
PÚBLICA. 
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ANGELS NOGUÉ SOLÀ, COORDINADORA D’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Ma. ÁNGELES SANZ ARRANZ, CAP DE CONTROL DE GESTIÓ 
ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ. 
 
 
Excussen l’assistència 
 

• Diputació de Barcelona 
 
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 (06/03/2008). 
 
Es dona compte del contingut i de les esmenes formals a introduïr sobre 
l’esborrany facilitat. S’aprova el contingut de l’acta de referència per unanimitat 
dels presents. 
 
 
Punt Segon.- ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE LA RESIDÈNCIA I SOLAR 
DESTONATS A RESIDÈNCIA, SEGONS ELS ACORDS DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, I AUTORITZACIÓ AL 
DIRECTOR GERENT PER SUBSCRIURE I FORMALITZAR ELS 
DOCUMENTS DE TOTA NATURALESA QUE EN RESULTIN NECESSARIS 

El President informa que el Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en la 
seva sessió de data 28 de febrer de 2008 va aprovar definitivament la cessió 
gratuïta d’un terreny de propietat municipal, situat a l’Avinguda de Salvador 
Allende s/n, d’aquesta ciutat, així com la cessió de la futura construcció de la 
Residència de la Gent Gran, a favor de la “Fundació Privada per a l’Atenció a 
Persones Dependents”, amb la següent descripció: 

Terreny de 3.909 m2 sobre aquesta finca mitjançant acord de Ple de 23 de 
febrer de 2006 l’Ajuntament de Cornellà va efectura una permuta estant 
prevista en compensació a l’Ajuntament de Cornellà la construcció de les obres 
d’estructura de la Residència de la Tercera Edat Verdaguer, valorades segons 
informe municipal en 2.929.832.- i amb un termini màxim de realització de com 
a màxim fins a 31 de desembre de 2009, que s’incorporen als elements objecte 
de cessió. 
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També s’incorpora a la cessió la futura construcció de la Residència de la Gent 
Gran que mitjançant acord de Ple de 27 d’octubre de 2005 de l’Ajuntament de 
Cornellà s’executarà directament diversos projectes específics que conformen 
el Projecte d’Intervenció Integral al barri de Sant Ildefons, a través de l’empresa 
Municipal de Desenvolupament Urbà de Cornellà S.A., i conforme al projecte 
aprovat inicialment per acord del Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 23 
de febrer de 2006, havent-se aprovat definitivament el projecte en data 21 
d’abril de 2006. 

Els llindars de la parcel.la objecte de la cessió són: al nord amb el solar on està 
construïda l’Esglèsia del Pilar; al nord-est amb els testers dels edificis del carrer 
Durà; al sud-est amb el carrer Salvador Allende i al sud-oest amb l’interbloc del 
carrer Dolçamara. 

Destí del bé cedit: Residència per a la Gent Gran i atenció a persones 
dependents. 

Finalitat de la cessió: prestació pel servei de residència per a la gent gran i 
atenció a persones dependents. 

Els fins per als quals s’atorga la cessió s’han de mantenir de forma perpètua i 
permanent. 
S’aprova per unanimitat dels presents la proposta d’acceptació de la cessió 
referida i s’acorda: 
 
Acceptar la cessió definitiva de la Residència i solar destinats a residència, 
segons els acords del Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, de data 28 
de febrer de 2008. 
 
Tanmateix, en cumpliment de l’Article 20.e) i de l’Article 31.c) dels Estatuts de 
la Fundació, s’acorda per unanimitat dels presents autoritzar expressament al 
Director Gerent, Sr. Josep Serrano Màrquez a subscriure i formalitzar els 
documents de tota naturalesa que resultin necessaris per l’acompliment de 
l’acord de cessió abans referit, inclosa l’elevació a públic davant Notari i en els 
regstres oficials que es determinin. 
 
Punt tercer.- RECS 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 10,55 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 


