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ACTA PATRONAT NÚM. 1/2012  

 
 
 
SESSIÓ CELEBRADA PEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ 
A PERSONES DEPENDENTS EL DIA 21 DE MARÇ DE 2012. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
DATA: 21 DE MARÇ DE 2012. 
 
A Cornellà de Llobregat, a les 12:00 hores del dia 21 de març de 2012, 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 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, REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL I 
SALUT PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ 
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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.-  APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (25/11/11). 
 
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 Creu Roja Cornellà, addenda any 2012 del conveni de 
transport adaptat. 

 
 

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. 
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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.  
 

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 135 usuaris (119 places 
residencials i 16 de centre de dia), lleugerament inferior amb les 
previsions d’ocupació establertes des de l’obertura del centre però 
dins dels paràmetres dels objectius d’aquest any. 

o RATI ASSISTENCIAL: a data 1 d’abril, s’ofereix un rati 
assistencial de 0,42, superior al 0,35 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 LLISTA D’ESPERA: hi ha un total de 220 persones en espera de 
vacant per ingressar a la residència i al centre de dia. 
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CUIDADORS: 

o GRUPS DE SUPORT: enguany s’han gestionat fins a  12 grups 
de suport, 8 dels quals en col.laboració amb la Diputació de 
Barcelona.. 
La Fundació gestiona directament altres 4grups en el marc del 
projecte “Cornellà Cuida” i per els ajuntaments de El Prat, Sant 
Joan Despí i Sant Vicenç dels Horts 

 
DOMICILIS: 

o SAD: S’ha ofert detallada informació sobre l’activitat a l’any 2011. 
Actualment la Fundació atén mig centenar d’usuaris a domicili. 
El volum previst d’activitat per l’any 2012 es manté similar a l’any 
anterior 
 

o AJUDES PERSONALS: El servei d’entrega de comandes es 
manté en la mateixa projecció dels darrers trimestres, havent-se 
superat les 2.000 entregues des del seu inici. 
El servei de cadira compta amb 12 usuaris. 
 

SERVEIS COMPLEMENTARIS: 
o MENJADOR SOCIAL: actualment el servei compta amb 7 usuaris. 
o RESPIR RESIDENCIAL: l’any 2011 va comptar amb 9 beneficiaris 

i un total de 150 dies d’estada. En les properes setmanes 
s’iniciarà la campanya d’informació per l’estiu 2012. 

      
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 execució dels curs 2011-
12, i al juny es realitzarà la convocatòria pel curs 2013-13 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 IMLIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST, AMB INFORME AUD ITOR I 
LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’EXERCICI 2011.  
 
Conjuntament amb la convocatòria de la reunió del Patronat s’ha facilitat un 
exemplar del tancament del pressupost del l’any 2011, de l’estat de comptes i 
memòria d’activitats de l’exercici 2011 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 2011, 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. 
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S’annexa a l’acte un exemplar de la documentació econòmica detallada. 
 
S’informa que el resultat de l’exercici és -315.443,40 €. ,i que els resultats 
negatius acumulats de la Fundació a data 31/12/2011 són de 343.642,19 €. 
 
S’aprova per unanimitat dels Patrons de la Fundació els comptes anuals i la 
liquidació de pressupost acompanyats de l’informe auditor i la memòria 
d’activitats de l’exercici 2011 
 
 
Punt Cinquè.- PRESENTACIÓ I, S’ESCAU, APROVACIO DE LA PROPOSTA 
DE PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2012 
 
Conjuntament amb la convocatòria de la reunió del Patronat s’ha facilitat un 
exemplar complert de la proposta de pressupost per a l’exercici 2011. 
 
El resum per partides, i la seva comparació amb l’exercici precedent és el 
següent: 
 

CONCEPTE PTO. 2011 PTO. 2012 VARIACIÓ

Prestació de serveis 2.359.822 €           2.862.120 €           21%

Altres ingressos explotació 881.624 €              1.038.326 €           18%

TOTAL INGRESSOS 3.241.446 €          3.900.446 €          20%

Personal 1.902.733 €-           1.980.003 €-           4%

Altres despeses explotació 1.262.448 €-           1.372.286 €-           9%

Amortit. Immobilitzat 66.379 €-                416.897 €-              528%

TOTAL DESPESES 3.231.561 €-          3.769.186 €-          17%

RESULTAT FINANCER 9.885 €-                  10.589 €-                7%

RESULTAT EXERCICI 0,0 €-                       120.671 €              100%  
 
La Direcció de la Fundació concreta que en aquest pressupost es consideren 
totes les activitats incloses en la proposta d’activitats per l’any 2012. 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. 
 
El representant de la Diputació de Barcelona informa que aquest exercici 
proposarà un conveni de col·laboració amb la Fundació, que es concretarà en 
les properes setmanes amb l’objectiu de coadjuvar proporcionalment a 
l’activitat de la Fundació. El President agraeix a la Diputació la seva implicació 
en el projecte de l’entitat. 
 
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 ) 
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Punt Sisè.-   PRESENTACIÓ I, EN EL SEU CAS, APROVACIÓ DE LA 
PROPOSTA D’ACTIVITATS PER A L’EXERCICI 2012 
 
S’ha facilitat amb anterioritat a la reunió del Patronat la proposta d’activitats de 
la Fundació per a l’exercici 2011: 
. 

PROPOSTA D'ACTIVITATS 2012

RESIDENCIAL RESIDÈNCIA Continuitat al procés d'ingressos usuaris 
concertats, ampliació de places concertades 
i desenvolupament de la cartera de serveis

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

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

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

ALTRES PROJECTES COP DE CALOR Campanya informativa al col.lectiu de 
persones grans i dependents d'una zona a 
detremionar al Baix Llobregat 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

SERVEIS CENTRALS Conducció i administració general de la 
Fundació

ACTIVITAT Projecte Desricpció

 
 
 
S’aproven per unanimitat dels patrons presents de la Fundació les tarifes 
presentades dels serveis per l’any 2012 
 
 
Punt  Setè.-   SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS PER L’EXERCICI 2012, 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 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. 



FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS 
 
Acta 1/2012 
Sessió 21/03/2012 
JC/js 

7 

 
 
Punt Vuitè .- PRESENTACIÓ I, S’ESCAU, APROVACIÓ DE LES 
CONVOCATÒRIES DE BORSA DE TREBALL PER COBRIR LLOCS DE 
TRREBALL 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 
 
DESEMBRE 2011 EQUIP CUIDADOR 

DNI APTE NO APTE

14561066L x

20019880J x

23868330B x

25368491C x

28664467G x

30237208M x

35029087H x

35644562Z x

36570407Q x

37365223K x

37390247K x

37392313V x

37728869Z x

38405019X x

38455498G x

39363818P x

39905724B x

41006133P x

41007361V x

43452059E x

44185471X x

44198731E x

45494518N x

45580585 J x

46450210P x

46451869B x

46459862T x

464616669J x

46471198C x

46475939 T x

46539094C x

46550929X x

46599332K x

46683636F x

46722016T x

46729341B x

46759248 H x

46795100J x

46804428A x

46812333J x

46946436D x

46993392-E x

47110606M x

47160573Q x

47189800X x

47606688T x

47662056F x

DNI APTE NO APTE

20019880J x

23868330B x

25368491C x

28664467G x

30237208M x

35029087H x

35644562Z x

36570407Q x

37365223K x

37390247K x

37392313V x

37728869Z x

38405019X x

38455498G x

39363818P x

39905724B x

41006133P x

41007361V x

43452059E x

44185471X x

44198731E x

45494518N x

45580585 J x

46450210P x

46451869B x

46459862T x

464616669J x

46471198C x

46475939 T x

46539094C x

46550929X x

46599332K x

46683636F x

46722016T x

46729341B x

46759248 H x

46795100J x

46804428A x

46812333J x

46946436D x

46993392-E x

47110606M x

47160573Q x

47189800X x

47606688T x

47662056F x

47665042A x

DNI APTE NO APTE

47666311F x

47715472V x

47726030H x

47731497B x

47779603R x

47782548W x

47785755N x

47801299P x

47803231P x

47804292B x

47831037F x

47834888V x

47873894 S x

478988023V x

47899033S x

47899704L x

47905732K x

47913470P x

47953547L x

48062392M x

48073662M x

48163750W x

50442506X x

51313388D x

52408641 J x

75960098E x

87811046Z x

X07412202S x

X4144888N x

X5133872L x

X5133872L x

X6311923X x

X6397099V x

X6399383R x

X6404895Q x

X6480905B x

X6565585M x

X6619466-C x

X7698180B x

X7719125A x

X8270490N x

X9502982A x

X95343192 x

Y0114964R x

Y0456359 x

Y0848262J x

Y456359F x  
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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. 
 
Punt Novè.- PRESENTACIÓ I, S’ESCAU, APROVACIÓ DELS PROCESSOS 
DE LICITACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA FUNDACIÓ. 
 
S’informa dels processos de licitació i contractació tancats : 

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

      
 
 
Els patrons assistents aproven i ratifiquen per unanimitat totes i cadascuna de 
les propostes detallades a l’informe del Director Gerent 
 
 
Punt Desè .- TEMES SOBREVINGUTS   
 
No es formulen.  
 
Punt Onzè .- 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 12.55 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 


