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ACTA PATRONAT NÚM. 2/2011  

 
 
 
SESSIÓ CELEBRADA PEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ 
A PERSONES DEPENDENTS EL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2011. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
DATA: 25 DE NOVEMBRE DE 2011. 
 
A Cornellà de Llobregat, a les 10:00 hores del dia 25 de novembre de 2011, 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 
 

MÒNICA BADIA I CORTADA 
 

• Creu Roja 
 

JOAN MIQUEL CULILLAS I JALENCAS (Secretari de la Fundació) 
 

 
 
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 
 
Ma. ÁNGELES SANZ ARRANZ, CAP DE CONTROL DE GESTIÓ 
ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ. 
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JOSÉ LUCENA GÓMEZ, ASSESSOR JURÍDIC DE LA FUNDACIÓ 
 
 
Excusa la seva assistència  
 
ANTON MARIA GÜELL ROCA, APODERAT-GERENT DE TECSAL S.A. , 
VOCAL 
 
 
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 (15/4/11). 
 
S’aprova el contingut de l’acta de referència per unanimitat dels presents. 
 
  
Punt segon.-   RESTAR ASSABENTATS DE LES SUBSTITUCIONS I 
RATIFIACIONS DE NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS EN LA 
CONFIGURACIÓ DEL PATRONAT QUE S’HAN PRESENTAT I PRE NDRE 
RAÓ, I AUTORITZAR AL SECRETARI I AL DIRECTOR GERENT  PER 
DONAR TRASLLAT I INSCRIPCIÓ ALS ORGANISMES I REGIST RES 
OPORTUNS. 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en compliment de l’article 14 dels 
estatuts de la Fundació, ha comunicat la designació de la Sra. Montserrat 
Pérez Lancho com  a suplent del titular, que continua sent el Sr. Antonio 
Balmón Arévalo. 
 
La Diputació de Barcelona, en compliment de l’article 14 dels estatuts de la 
Fundació, ha comunicat la designació del Sr. Josep Oliva i Santiveri com  a 
substitut de la Sra. Montserrat Ballarín Espuña en les  seves funcions de 
Diputat Delegat d’Igualtat, Ciutadania i Benestar Social, així com la designació 
de la Sra. Mònica Badia i Cortada, com a suplent. 
 
Els presents es declaren assabentats d’aquests nomenaments de 
representants i acorden , per unanimitat, els següents nomenaments: 
 

• Ajuntament de Cornellà de Llobregat, Sra. Montserrat Pérez Lancho, 
suplent 

• Diputació de Barcelona, Sr. Josep Oliva i Santiveri, Vicepresident. 
• Diputació de Barcelona, Sra. Mònica Badia i Cortada, suplent. 

 
Les persones designades accepten el càrrec. 
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Punt Tercer.-  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 Fundació I2Cat i Keep U Multimèdia, per el desenvolupament 
del projecte Livinglab4carers “Vidam” premi Unnim 

o Mútua Sinera, per a la participació al circuit Sinera 
Dependència any 2011 

o Creu Roja Cornellà, addenda any 2011 del conveni de 
transport adaptat. 

o Cornellà Compra a Casa, per el servei Ajudes Personals. 
o Club Natació Cornellà, per el programa Fica’t a l’Aigua 
o Fundació El Redós, per a realització de grups de suport 
o Consell Comarcal, per a la realització de grups de suport. 

 
 

En relació a aquestes darreres accions, 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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La representant de la Diputació de Barcelona informa de les prioritats actuals 
d’atenció als projectes d’entitats que atenen situacions d’urgència social, per la 
qual cosa no es podran acceptar totes les propostes presentades per entitats 
de la demarcació. 
 
Els patrons assistents aproven i ratifiquen per unanimitat tots i cadascuns dels 
punts detallats a l’informe del President. 
 
 
 
Punt Quart.-  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,  

 
B) Convenis 

 
Aquest punt s’ha detallat en el punt tercer. 
 
C) Presentació i, s’escau, aprovació de les convoca tòries de borsa de  

treball per cobrir llocs de treball vacants de la F undació. 
 

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 
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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 
 

 
 

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 
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perfils per atendre les necessitats d’atenció als usuaris dels serveis de la 
Fundació. 

 
 

D) Presentació i, s’escau, aprovació dels processos  de licitació, 
contractació i renovacions 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 Cinquè.-  INFORMACIÓ ECONÒMICA. 
 

A) Presentació de l’estat d’execució del pressupost  de l’exercici 2011.  
 
Conjuntament amb la convocatòria de la reunió del Patronat s’ha facilitat un 
exemplar del seguiment d’execució del pressupost del l’any 2011, a data 
30/09/2011.  
 
Per part de la direcció de la Fundació es realitza el repàs de la informació 
d’ingressos i despeses de l’exercici 2011, destacant-se que respecte a la 
situació inicialment coneguda pel Patronat, en la que es preveia una desviació 
de 261.000 €, actualment la previsió de tancament se situa en una desviació 
aproximada de 301.000 €. En el capítol d’ingressos existeix una dràstica 
reducció de les ajudes que habitualment atorgaven les obres socials, que es 
suma a la desviació que s’ha produït per la diferència d’usuaris privats en la 
residència respecte als previstos a inicis de l’any. 
En el capítol de  despeses, cal ressenyar l’augment en partides de 
professionals independents, despeses bancàries, fungibles i farmàcia. D’altra 
banda s’informa de l’optimització de la despesa aconseguida fins al moment en 
les partides de personal (en l’apartat de bonificacions de les càrregues socials), 
la contractació dels serveis de cuina i neteja, així com una millora en els  
consums de subministres energètics, malgrat que la variació de les tarifes ha 
estat significativa durant l’any. 
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B) Presentació de l’escenari de pressupost de l’exe rcici 2012. 
 
Conjuntament amb la convocatòria de la reunió del Patronat s’ha facilitat un 
exemplar de l’avanç de proposta del pressupost del l’any 2012. 
 
Aquesta proposta contempla la continuïtat en la reducció de les aportacions de 
les obres socials a les activitats de la Fundació. Tanmateix es planteja que 
l’activitat de la Residència ja no estigui contemplada a la subvenció de 
l’Ajuntament de Cornellà, donat que es preveu que la seva explotació 
econòmica permeti obtenir resultats que comencin a afrontar la resolució dels 
fons propis negatius acumulats de la Fundació. 
 

C) Seguiment del Pla de Sostenibilitat i reposició de fons propis de la 
Fundació. 

 
Tal i com s’ha detallat en l’apartat A), a 31/12/2011 es preveu que els fons 
propis acumulats de la Fundació es situïn aproximadament en 360.000 € 
negatius. 
Si l’exercici econòmic 2012 finalitzes segons les previsions vistes en l’apartat 
B), la situació dels fons propis acumulats a 31/12/2012 se situaria 
aproximadament en 209.000 € negatius.  
Aquesta tendència permetria regularitzar la situació dels fons propis de la 
Fundació en l’exercici 2013, tal i com ja es va informar al Protectorat de 
Fundacions. 
 
S’annexa a l’acte un exemplar de la documentació econòmica detallada. 
 
S’aprova per unanimitat dels Patrons presents de la Fundació la informació 
econòmica presentada. 
 
 
Punt Sisè.-   PRESENTACIÓ I, EN EL SEU CAS, APROVACIÓ DE LES 
TARIFES DELS SERVEIS DE LA FUNDACIÓ PER A L’ANY 201 2 
 
El Director Gerent presenta la proposta de tarifes dels diferents serveis de la 
Fundació per a l’any 2012, per a les quals s’han considerat els següents 
aspectes: 
 

- IPC 
- S’han establert pres com a índex de variació de l’IPC la darrera 

dada oficial publicada per l’INE, corresponent al mes d’octubre, i 
que situa la variació interanual en el 3% 

-  
- SERVEI DE MENJADOR SOCIAL  

-  Es manté com a referència el preu de la cartera de serveis de 
l’Ajuntament de Cornellà, i no presenta variació respecte al preu 
de l’any 2011.  

 
Donada la condició d’ajuda pública la que  reben determinats usuaris dels 
serveis de la Fundació que són derivats i responsabilitat directa de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat, es proposa que en aquests casos els sigui d’aplicació 
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els preus de referència de la cartera de serveis socials de Catalunya, sempre i 
quan els imports dels serveis siguin a càrrec de l’Ajuntament de Cornellà. 
 

 
 
S’aproven per unanimitat dels patrons presents de la Fundació les tarifes 
presentades dels serveis per l’any 2012 
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Punt Setè.-   PRESENTACIÓ I, S’ESCAU, APROVACIO DE L’ACORD DE 
FINANÇAMENT EN LA MODALITAT “FACTORING” 
 
Davant l’escenari futur de tresoreria de la Fundació i la minoració de la pòlissa 
de crèdit en el proper exercici, s’ha negociat l’accés a una operació de cessió 
de crèdits i factoring amb Caixabank S.A., en els següents termes: 
 

•  Data de l’acord: 13-09-2011 
•  Durada: indefinida 
•  Cessions de crèdits dels drets principals i accessoris, referents a la 

facturació amb l’ICASS. 
•  Finançament dels crèdits: 

•  Límit del risc : 320.000 € (equivalent a 2 mensualitats de 
facturació) 

•  Percentatge màxim: 95% 
•  Comissions: 

•  Inicial: 0,500 % 
•  Suplementària: 0,100 % 
•  Per manipulació: 15 € 
•  Interès primera fase: 5,527 % 

Proposta d’acord : 
Aprovar l’operació de cessió de crèdits i factoring amb Caixabank S.A., i 
autoritzar al Director Gerent a signar els documents necessaris per a la seva 
formalització, així com a tramitar l’avançament de facturació en els casos 
necessaris segons la previsió de tresoreria de la Fundació: 
 
S’aprova per unanimitat dels patrons presents de la Fundació la proposta de 
presentada i s’autoritza al Director-Gerent a formalitzar-la, així com a tramitar 
l’avançament de facturació quan sigui necessari per garantir la viabilitat de la 
tresoreria de la Fundació. 
 
 
Punt Vuitè.-   SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS PER L’EXERCICI 2011 I  
2012, I AUTORITZACIÓ AL PRESIDENT I AL DIRECTOR GER ENT PER 
SOL·LICITAR SUBVENCIONS A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES  I 
ENTITATS PRIVADEDS 
 
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. 
 
 
Punt Novè.-  PRESENTACIÓ I, S’ESCAU, APROVACIÓ DE LA PROPOSTA 
DE PARTICIPACIÓ EN LA CONSTITUCIÓ DE L’ENTITAT FEAT E 
PATRONAL I AUTORITZAR AL SECRETARI I AL DIRECTOR GE RENT A 
FORMALITZAR ELS ACORDS I DOCUMENTS NECESSARIS PER A  TAL FI. 
 
La Fundació té la seva representació patronal estructurada a través de FEATE. 
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Per poder participar en les meses de negociació dels convenis catalans 
d’atenció a la dependència, l’any 2006 FEATE va impulsar la CECAD. 
Amb l’objectiu de potenciar la representació patronal de les entitats socials de 
Catalunya, l’any 2009 es va crear La Confederació, amb la participació de la 
CECAD, amb prop de 50.000 persones empleades. 
FEATE precisa constituir la vesant patronal (FEATE PATRONAL) per complir 
amb els requisits legals establerts per la Generalitat de Catalunya per participar 
a les negociacions col·lectives, i que fins ara ho havia fet sota el paraigües de 
la CECAD.  
En previsió de possibles escenaris de la negociació col·lectiva  i l’accés als fons 
de formació continuada és obligat estructurar la FEATE, que ja compta amb la 
vessant associativa i que jurídicament precisa constituir-se com a entitat 
patronal, amb estatuts diferents. 
Es tracta de crear l’ instrument jurídic de FEATE PATRONAl, que estarà 
vinculat a la FEATE existent, amb els mateixos socis, representants i càrrecs 
de Junta Directiva, segons els acords de la seva Assemblea general de juny de 
2011.  
 
Els patrons presents del patronat aproven per unanimitat la participació de la 
Fundació per a l’atenció a persones dependents com a entitat impulsora en la 
constitució de la FEATE PATRONAL, segons els Estatuts proposats a 
l’Assemblea General de FEATE de juny de 2011,  i autoritzen al Secretari del 
Patronat i al Director Gerent a formalitzar els acords i documents necessaris 
per tal fi.  
Igualment es designa al Director Gerent com a representant de la Fundació en 
aquesta entitat. 
 
 
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 10.40 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 


