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ACTA PATRONAT NÚM. 2/2010  

 
 
 
SESSIÓ CELEBRADA PEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PER A 
L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS EL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 
2010. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
DATA: 26 DE NOVEMBRE DE 2010. 
 
A Cornellà de Llobregat, a les 10:00 hores del dia 26 de novembre 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 (22/3/2010). 
 
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 
LES ACTIVITATS FUNDACIONALS  
La Fundació ha establert  els següents convenis amb diferents 
entitats per a la consecució de diferents objectius:  
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Data  Entitat  Objecte  

Maig  Creu Roja, Ass. Cornellà de 
Llobregat  

Cessió vehicle de transport 
adaptat  

Setembre  Club Natació Cornellà  Col·laboració programa Fica’t a 
l’aigua  

Octubre  Fundació Domicilia  Col·laboració grups de suport 
emocional i ajuda mútua  

Octubre  Fundació El Llindar  Col·laboració projecte 
d’assessorament i cura de la 
imatge dels usuaris de la 
Residència  

Octubre  Consorci Cornellà Compra a 
Casa  

Renovació acord projecte 
“Ajudes Personals”  

Octubre  Creu Roja Catalunya i F. 
Pere Tarrés  

Col·laboració projecte Cuidadors 
Catalunya Caixa  

 
 

� Pòlissa de crèdit : Per atendre les necessitats de tresoreria de la 
Fundació i conegudes les restriccions actuals de crèdit del mercat 
financer, s’ha assolit un acord per renovar la pòlissa de crèdit existent 
amb l’entitat d’estalvis “La Caixa”,  

o Resum de les condicions de la pòlissa: 
o Import: 400.000 € 
o Comissions: 

� Interès vigent: 2,88%  
� Obertura: 2.000 € (0.005%) 

o Interès per disposició:1% 
o Termini previst de liquidació: 31/12/10 

 
� PRÈSTEC  

Per atendre les necessitats de tresoreria de la Fundació en el mes de 
novembre, i a causa de la disfunció entre el termini d’execució de les 
subvencions tramitades des d’inici de 2010,  i el seu pagament 
efectiu, la Fundació ha assolit un acord per obtindre un préstec a curt  
amb l’entitat d’estalvis “La Caixa” 

o Resum de les condicions del préstec: 
o Import: 50.000 € 
o Comissions: 

� Interès vigent: 8,10% 
� Obertura: 250 €  

o Data del préstec: 27/10/2010 
o Termini previst de liquidació: 01/01/2011 
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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. 
 

 
 
 

C) Assignació de condicions laborals del Director G erent  
 
 
En compliment de les mesures de racionalització i de contenció de la 
despesa davant la situació econòmica, i com a compromís de la Fundació 
amb les mesures impulsades per l’Ajuntament de Cornellà en les entitats en 
les quals hi participa o forma part,  el President proposa al Patronat 
l’adopció del següent acord: modificar el salari al Director Gerent amb una 
disminució del 5,31% a partir del 1/6/2010, per tots els conceptes, mantenint 
la mateixa jornada laboral.  
. 
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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 
s’informa dels trets més destacats: 
 
RESIDÈNCIA 
El calendari previst inicialment per l’ inici de les activitats de la residència va 
patir una darrera modificació a causa de l’estat de finalització dels treballs 
dels equipaments, posposant-ne fins al setembre de 2010. 
Es detallen a continuació algunes de les fites del projecte: 

• Concert places amb l’ICASS: signat concert de 100 places 
residencials i 15 de centre de dia (procés al juliol, agost i setembre) 

• RRHH: acomplerta primera fase d’incorporació del personal de la 
residència. Cal destacar la finalització de 2 cursos de formació 
subvencionats per la Generalitat (Forma i Contracta) i la incorporació 
de 16 persones (mínim obligatori del compromís de contractació) 

• Equip actual: 47 professionals Fundació i 14 treballadors indirectes. 
• Acte en record de la Teresa Duran: celebrat el 27 d’octubre amb un 

centenar d’assistents  
• Ocupació: a la data, la Residència compta amb un total de 25 usuaris 

(23 plaça pública i 2 privats). Considerem que les 100 places 
residencials concertades inicialment estaran complertes el mes 
d’abril. Respecte a les places públiques de centre de dia, només hi 
ha previst 1 ingrés fins a final d’any. 

 
De les places de règim privat, no existeix gaire demanada actualment. 
A inici de 2011 s’ha de negociar amb l’ICASS l’augment del nombre de 
places concertades 
 
 
CUIDADORS 
L’àrea de Cuidadors de la Fundació presenta novetats significatives des de 
la darrera reunió del Patronat  
•  Grups de Suport:  

• Diputació de Barcelona: en el marc del projecte Cuidadors de 
Catalunya Caixa i Prodep, la Fundació ha rebut l’encàrrec de 
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gestionar 11 grups en col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona (fins a finals d’any). La presentació institucional del 
primer grup  d’aquesta activitat va tenir lloc a la Residència 
Teresa Duran. 

Al primer semestre van finalitzar 8 grups iniciats l’any 2009. 
•  Aquesta demanda ha facilitat la incorporació de nous 

col·laboradors professionals a la Fundació (2 psicòlogues) 
•  Altres grups: la Fundació gestiona grups de suport i/o ajuda 

mútua per encàrrecs dels Ajuntaments de Sant Joan Despí i El 
Prat de Llobregat. En el marc del programa “Cornellà Cuida” es 
gestiona un grup per a familiars de malalts mentals. 
 

•  Vidam : 
El projecte Vidam té diferents fases d’execució: 

• Projecte Plan Avanza: finalitza el 31/12/10, i es troba en fase de 
recollida de dades finals  

• Unnim: Vidam ha rebut un premi d’Unnim Caixa i pot continuar 
atenent el grup actual d’usuaris l’any 2011. 

• Diputació de Barcelona: la Fundació ha rebut l’encàrrec de la 
Diputació per elaborar un informe prospectiu sobre la possibilitat 
d’evolució dels participants dels grups de suport presencials al 
projecte VIDAM (termini 31/12/10). 

• Difusió: el projecte VIDAM ha estat presentat institucionalment a: 
•  ICASS i Prodep, Generalitat de Catalunya 
•  Diputació de Barcelona 
•  Salón Avante 2010  

 
DOMICILIS 
L’àrea de Domicilis de la Fundació presenta les següents novetats des de la 
darrera reunió del Patronat  

•  SAD:  
•  Usuaris: actualment hi ha 60 usuaris, 51 dels quals han estat 

derivats per l’Ajuntament de Cornellà amb el circuit del Xec 
Domicilia. La Fundació té 9 usuaris privats. 

•  Volum de serveis: la Fundació realitza una mitjana de 1.200 
hores de serveis mensuals. Durant l’any s’han arribat a 1.400 
hores/mes en 2 ocasions. 

 
En el marc del programa Cuidadors de Catalunya Caixa, la Fundació 
proveeix serveis d’atenció domiciliària als participants dels grups de 
formació o suport que ho necessiten. 
 
• RRHH: l’equip actual està format per 1 treballadora social i 16 

treballadores familiars. 
• La Fundació va desenvolupar un pla d’ocupació, amb 6 

treballadores familiars que van ser destinades a atendre 17 
casos de persones sense recursos que va derivar 
l’Ajuntament de Cornellà. A la finalització del Pla 



FUNDACIÓ PRIVADA PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDE NTS 
 
Acta 2/2010 
Sessió 26/11/2010 
JC/js 

7 

d’ocupació, el 50% de les persones ocupades es van 
incorporar als serveis de la Fundació. 
 

• Pla Integral Sant Ildefons : 
La Fundació i l’Ajuntament de Cornellà han finalitzat la redacció d’un 
Projecte d’Atenció Integral a les Persones Dependents al barri de 
Sant Ildefons de Cornellà, que identifica les potencialitats de les 
millores assistencials als seus habitants considerant l’entrada en 
funcionament de la Residència Teresa Duran. 
 

• Ajudes Personals : 
• Servei cadira: actualment hi ha 11 usuaris del servei. 
• Servei Compres: des de l’ inici del projecte s’han efectuat  623 

serveis d’entrega de compres. 
 
 
ALTRES PROJECTES  

La Fundació continua executant altres projectes previstos en el pla 
d’activitats 
  

•  COP DE CALOR:  
Executat per cinquè any consecutiu. Les dades finals han tornat a 
ser satisfactòries. La memòria es pot consultar al blog de la 
Fundació  

•  CASAL ESTIU : 
Desenvolupat en col·laboració amb l’AMPA del C.E. Virolai, 
Aquesta tercera edició ha comptat amb 30 participants. 

• FICA’T A L’AIGUA : 
Iniciat el 3r. curs del programa assistencial per a infants. El 
nombre de sol·licitants ja  supera a la capacitat del programa, i 
enguany s’ha articulat un conveni estable amb el Club Natació 
Cornellà que permet establir més garanties en l’atenció als nens i 
nenes beneficiaris. 

•  PROJECTE HABITATGES:  
La Fundació, conjuntament amb l’Ajuntament de Cornellà i la 
Fundació RUT van iniciar l’estudi per a la construcció d’un 
equipament d’habitatges assistencials. El projecte està 
temporalment inactiu  

•  PLA INTEGRAL SANT ILDEFONS : 
En col·laboració amb l’Ajuntament de Cornellà i el suport tècnic de 
la Diputació de Barcelona, s’ha elaborat un projecte que 
contempla les potencialitats de millora assistencial a la població 
del Bari de Sant Ildefons de Cornellà, a partir de l’entrada en 
funcionament de la Residència Teresa Duran, que ha de permetre 
l’accés als ciutadans a una àmplia cartera de serveis i atencions 
socials. 
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Els patrons assistents aproven i ratifiquen per unanimitat totes i cadascuna de 
les activitats i propostes detallades a l’informe del Director Gerent 
 
Punt Quart.-  INFORME ECONÒMIC SOBRE EL PRESSUPOST 2010.  
 
Conjuntament amb la convocatòria de la reunió del Patronat s’ha facilitat un 
exemplar de la previsió de tancament del pressupost del l’any 2010. 
 
Per part de la direcció de la Fundació es realitza el repàs de la informació 
d’ingressos i despeses de l’exercici 2010. 
 
El President del Patronat informa que la Fundació ha estat pendent durant tot 
l’any de dues operacions que haurien permès arribar a final de l’exercici 2010 
amb una situació més equilibrada. D’una banda la Fundació optava a continuar 
renovant la subvenció  rebuda l’any 2009 del Ministerio de Sanidad y Política 
Social (Convocatòria del IRPF), per completar el finançament de les dotacions i 
equipaments de la Residència. Tot i reunir els requisits establerts, el Ministerio 
ha avançat a la Fundació que la resolució serà denegatòria. 
D’altra banda, també es va iniciar al segon trimestre de l’any la negociació d’un 
préstec amb l’Institut Català de Finances, i que no podrà concretar-se per 
l’exigència final del ICF de l’aportació de garanties i avals a l’Ajuntament de 
Cornellà. 
 
Donat que s’ha tingut coneixement de la negativa  a les dues operacions de 
finançament fa molt poques dates i vista la situació econòmica presentada, 
l’Ajuntament de Cornellà ha acordat concedir una subvenció extraordinària a la 
Fundació que permetrà, d’una banda, equilibrar tat l’exercici 2010 com els fons 
negatius del 2009, i d’altra banda afrontar una part significativa dels imports 
corresponents a l’equipament i dotacions de la residència. D’aquesta darrera 
part, restarà una quantitat pendent de concretar amb Emducsa i que es 
liquidarà directament per part de la Fundació en un termini encara per decidir. 
 
Els patrons assistents ratifiquen i aproven la informació presentada i acorden 
autoritzar el President i el Director Gerent a la realització dels tràmits que siguin 
necessaris per a la gestió de la subvenció de l’Ajuntament de Cornellà, en els 
termes i imports que es concretin. 
 
Punt Cinquè.-   PRESENTACIÓ I EN EL SEU CAS, VALORACIÓ I 
APROVACIO D’ACTIVITATS PER L’EXERCICI 2011 
 
S’ha facilitat amb anterioritat a la reunió del Patronat la proposta d’activitats de 
la Fundació per a l’exercici 2011: 
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El President intervé per informar que aquesta és la proposta inicial d’activitats, 
subjecte encara a un major desenvolupament i que vista la situació econòmica 
general, caldrà ajustar en les properes setmanes la viabilitat definitiva de tots 
els projectes, especialment els que depenen d’ingressos econòmics que hores 
d’ara no estan garantits. 
S’aprova inicialment i per unanimitat dels patrons de la Fundació la proposta 
d’activitats de la Fundació per l’exercici 2010, que caldrà ser ratificada en la 
propera reunió del Patronat un cop vista la sostenibilitat de cadascun d’ells. 
 
 
Punt Sisè.- PRESENTACIÓ I, EN EL SEU CAS, APROVACIÓ DE LES 
CONVOCATÒRIES DE BORSA DE TREBALL PER COBRIR LLOCS DE 
TREBALL VACANTS DE LA FUNDACIÓ 
 
El Director Gerent informa que 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. 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.  
 
DADES GENERALS DE LA CONVOCATORIA GENER 2009  
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 
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- Cribatge 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 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, passant a la persona següent de l’ordre de la 
llista en els casos de renúncia. 
Amb el procés en marxa es va rebre la resolució de la Generalitat en la que 
finalment, només van concedir 2 dels 10 cursos de formació sol·licitats, que es 
van iniciar a finals de desembre de 2009. 
 
A la plana següent hi ha el detall final dels candidats a rebre la formació 
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proposada per la Fundació en Atenció Sociosanitària en Atenció a Persones 
Dependents en Institucions. 
 

 
 
 
A continuació hi ha el detall final dels candidats per cadascun dels perfils que 
han comptat amb convocatòries obertes, i s’expressa la consideració d’ admès 
o exclòs. 
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VACANTS DE LA FUNDACIÓ  
La Fundació haurà d’incorporar de forma gradual als diferents serveis, personal 
adscrit a cadascun dels següents perfils professionals, que formen part de les 
planificacions que s’han presentat amb anterioritat al 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  
Es sol·licita al Patronat l’autorització expressa al 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 
 
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 
 
S’aproven per unanimitat dels patrons de la Fundació les convocatòries de 
borsa de treball i els perfils de les vacants presentades i s’acorda autoritzar al 
Director Gerent a gestionar el nombre de vacants del perfils aprovats segons la 
proposta presentada. 
 
 
 

SERVEI DETERMINACIÓ ATENCIÓ GRUP PERFIL

Residència i centre de dia Atenció directa Cuidador
Tècnic/a Sociosanitari d'atenció a persones 
dependents en institucions, i assimilats segons la 
normativa vigent

Sanitari Metge/essa
Diplomat/da Universitat Infermeria
Fisioterapeuta

Social Treballador/a social
Psicòleg
Terapeuta Ocupacional
Educador Social

Atenció indirecta Recepció/informació

Treballador/a Social

Tècnic/a Sociosanitari d'atenció a persones 
dependents en domicilis o treballado/a familiar
Auxiliar de neteja 

Administració general Auxiliar administració

VACANTS PROFESSIONALS GENERALISTES DELS SERVEIS DE LA FUNDACIÓ

Servei d'atenció 
domiciliària

Atenció directa
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Punt Setè.-   PRESENTACIÓ I, EN EL SEU CAS APROVACIÓ, DE 
PROCESSOS DE LICITACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA FUNDACI Ó. 
 
El Director Gerent els processos de contractació tancats: 
 

Expedient  Objecte  Import 
Adjudicació  

Empresa  

01/2010  Servei cuina i 
alimentació  

42.865,20 € 
IVA inclòs  

Sodexo 
España S.A.  

02/2010  Servei neteja, fer 
llits i bugaderia  

62.896,76 € 
IVA inclòs  

Net-Brill S.L.  

 
S’informa dels propers processos de contractació: 
 

Expedient  Objecte  Import 
Licitació  

Procediment  

03/2010  Servei cuina i 
alimentació  

417.463,20 € 
Iva no inclòs  

Obert 
harmonitzat  

04/2010  Servei neteja, fer 
llits i bugaderia  

334.889,41 € 
Iva no inclòs 

Obert 
harmonitzat  

05/2010  Servei 
manteniment 
instal·lacions  

78.000,00 €  Negociat amb 
publicitat  

 
 

S’aproven per unanimitat dels patrons de la Fundació els processos detallats. 
 
 
Punt Vuitè.-  PRESENTACIÓ I, EN EL SEU CAS, APROVACIÓ DE LES 
TARIFES DELS SERVEIS DE LA FUNDACIÓ PER A L’ANY 201 1. 
 
El Director Gerent presenta la proposta de tarifes dels diferents serveis de la 
Fundació per a l’any 2011, per a les quals s’han considerat els següents 
aspectes: 
 

- RESIDÈNCIA 
- S’han establert en base als preus de mercat de centres 

residencials de similars característiques, dimensions i ubicacions 
metropolitanes, i considerant la no aplicació d’IVA als serveis de 
la Fundació. 

- SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
-  Es consideren com a base els preus aprovats per l’any 2010. En 

el cas de serveis de nova implantació, es pren com a referència 
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els valors imputats a contractes públics d’igual naturalesa en 
l’àmbit metropolità.  

 
En el cas de revisions de preus base 2010, s’ha considerat un augment de 
tarifes vinculades a la previsió de variació del IPC per l’any 2010. 
 

 

2010 2011 Variació %

RESIDÈNCIA
Servei residencial (llarga estada)

Dependència Grau 1 (estada i mes) 1.800,00 €   1.845,00 €   2,5%

Dependència Grau 2 (estada i mes) 1.975,00 €   2.024,38 €   2,5%

Dependència Grau 3 no allitat (estada i mes) 2.190,00 €   2.244,75 €   2,5%

Dependència Grau 3  allitat (estada i mes) 2.350,00 €   2.408,75 €   2,5%

Servei acolliment diürn

Tot el dia (8 a 20) laborables (estada i dia) 32,00 €         32,80 €         2,5%

Tot el dia (8 a 20) dissabtes i festius (estada i dia) 48,00 €         49,20 €         2,5%

Mig dia (6 hores) laborables (estada i dia) 25,00 €         25,63 €         2,5%

Mig dia (6 hores) dissabtes i festius (estada i dia) 38,00 €         38,95 €         2,5%

Estades temporals servei residencial

Preu  base segons nivell dependència

1 setmana estada +20%

2 setmanes estada +15%

3 setmanes estada +12%

4 setmanes estada +10%

Serveis complementaris

Imatge personal segons aportacions taulell anuncis

Podologia

Usuaris residència 20,00 €         20,50 €         2,5%

Usuaris externs 23,58 €         

Fisioteràpia

Usuaris externs 30,00 €         

Marcatge roba 50 unitats 18,00 €         18,00 €         0,0%

Banys amb suport

Realitzat per Treballador/a Fundació servei 45 minuts 34,00 €         

SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
Atenció a la persona

Laborables hora 16,50 €         16,91 €         2,5%

Festius hora 20,63 €         21,14 €         2,5%

Nocturnitat hora +25% +25%

Neteja de la llar

Laborables hora -- 14,50 €         

Apats a domicili (servei continuat) per àpat diari 8,00 €           

Bugaderia a domicili per servei (5 kg) 8,00 €           

Ajudes personals

Servei cadira

5 dies a la setmana (laborables) 180,00 €       184,50 €       2,5%

4 dies a la setmana (laborables) 165,00 €       169,13 €       2,5%

3 dies a la setmana (laborables) 155,00 €       158,88 €       2,5%

Servei esporàdic 28,00 €         28,70 €         2,5%

Servei compres gratuït

PROPOSTA DE TARIFES SERVEIS 2011
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S’aproven per unanimitat dels patrons de la Fundació les tarifes presentades 
dels serveis per l’any 2011. 
 
 
Punt Novè.-  TEMES SOBREVINGUTS. 
 
El President del Patronat informa als assistents de la proposta del Director 
Gerent d’aprovar el detall de llocs de treball de la Fundació i el detall dels 
salaris estipulats, vigents aquest any 2010. 
El Director Gerent explica el contingut de la relació de llocs de treball i els 
salaris, que s’han expressat en la seva valoració de jornada complerta, amb 
indicació que cada persona contractada amb una jornada inferior rep com a 
salari la part proporcional. Tanmateix s’informa que les variables vinculades al 
treball nocturn, festius, etc., queden regulades en el marc del V Convenio 
Estatal de Servicios de Atención a las Personas dependientes y Desarrollo de 
la promoción de la autonomía personal. 
 

 
S’aprova per unanimitat dels patrons de la Fundació la relació de llocs de 
treball i salaris de l’any 2010. 
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Punt Desè .- 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 10.35 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 


