1-FITXA TÈCNICA
NOM: FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JON BAPTISTA
ADREÇA: Carrer Cardenal Vidal i Barraquer, 2
08870 SITGES (BARCELONA)
TLF.:93-894 00 03
e-mail: info@hospitaldesitges.cat
pàgina web: www.hospitaldesitges.cat
REGISTRE DE LA FUNDACIÓ: registre nº : 220
REGISTRE DE LA RESIDÈNCIA: F02073
CIF: G08246720
ACTIVITAT
La Fundació Privada Hospital de Sitges desenvolupa les següents activitats:





Residència Geriàtrica
Menjador Social
Conreu de Malvasia i producció de vins i Licors
Gestió patrimonial

Les finalitats globals son:
1. La conservació i la gestió del patrimoni que li ha estat llegat
2. L’atenció geriàtrica i la col·laboració amb els estaments locals u autonòmics
que treballen en pro d’una millor qualitat de vida de la gen gran
3. El conreu i l’elaboració de la Malvasía de Sitges

2. PATRONAT DE LA FUNDACIÓ
2.1- Junta del patronat
Membres:
Ilm. Sr. Miquel Forns, Alcalde de la ciutat i President de la Fundació
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Mn. Josep Pauses, Rector de la parròquia i vicepresident de la Fundació
Sr Fernando Herraiz Philip, Administrador
Sr. Xavier Nin, Regidor de l’Ajuntament
Sra. Mireia Rosell, Regidora de l’Ajuntament
Sr Oriol, Ripoll i Pañella, representant veïnal
Sr Miquel Marzal i Ortiz, representant veïnal
Sra. Neus Gironés i Biarnés, representant veïnal

2.2.- Comissió Permanent
Està formada per tots els membres del patronat excepte el President i Vice-president,
assisteixen amb veu però sense vot l’equip directiu de la fundació que conformen
l’equip de gestió.
Com a mínim aquest equip es reuneix un cop per mes, on es debaten tots els temes
generals de la gestió, i temes extraordinaris procedents de l’Equip de Gestió.

3- RELACIONS INSTITUCIONALS:
3.1 – Convenis:
MENJADOR SOCIAL:
Durant l’any 2017, s’ha continuat donant el servei de menjador social, contractat per
l’Ajuntament.
CONCERT PLACES RESIDÈNCIA:
Al mes de març de 2017, es va signar la pròrroga corresponent al període 01/01 a
31/12/2017, del concert de 60 places, amb el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
LLOGUERS SOCIALS
Durant l’any 2017, s’han continuat llogant, a través dels Serveis Socials de
l’Ajuntament de Sitges dos immobles amb objecte social.
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3.3- Subvencions i Donacions


No hi ha hagut donacions immobiliàries de particulars durant l’any 2017.



En data 13/12/2017 es va rebre notificació de subvenció de la Regidoria de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sitges, per la contractació de
persones aturades, per un import de 3.600 €, dels quals 2.700 € s’imputaven a
l’exercici 2017.

4- USUARIS I BENEFICIARIS DE L’ACTIVITAT
4.1- La residencia:
L’ocupació de l’any 2017 va ser del 99,10%.
Perfil dels usuaris del servei de residència
Per tal de valorar el perfil general tenim en compte sexe, edat i grau de dependència i
nivell cognitiu (segons escala Pheiffer) i funcional (segons escala Barthel).
Al 2017 el perfil dels usuaris és de un 83% dones i un 17% homes, la edat mitjana ha
estat de 86 anys i el grau de dependència de mitjana durant el període es distribueix
de la següent manera:

GRAU I

8%

GRAU II

37%

GRAU III

55%
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4.2- Menjador social:
Num de
Beneficiaris
Gener
63
Febrer
72
Març
51
Abril
58
Maig
59
Juny
51
Juliol
50
Agost
58
Setembre
64
Octubre
72
Novembre
73
Desembre
77
4.3- Animació sociocultural:
Es desenvolupen activitats diàries grupals amb els residents (segons grau d’autonomia
o dependència) sense distinció de sexes.
Addicionalment es preparen i executen activitats en grups de les Escoles Pies, taller de
costura i pintura Fòrums Culturals y una Coral coordinada pels voluntaris, d’entre
altres.
A més de totes aquestes activitats hi han les de dies assenyalats com per Reis, Sant
Valentí, Revetlla de Sant Joan, etc
Aquest Any s’han fer les següents excursions i sortides:
 Sortida “Exposició dels Clavell de Corpus . Retiro”
 Sortida al mercat.
 Sortida al Parc Robert.
 Sortida Palau Miramar- Recicla Art-.
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5- EL CELLER
5.1- Producció
La collita de l’any 2017, ha estat de 16.658 kg., un 51% mes que l’any 2016.
El most obtingut ha estat de 11.200 litres.

5.2- Comercialització
Les vendes a l’any 2017 han augmentat significativament
2.016

Vendes nacionals
Vendes export
Total ingrés

36.085,18
1.479,00
37.564,18

2.017

45.430,92
201,00
45.631,92

Variación
20,57%
-635,82%
17,68%

6- PATRIMONI
6.1- Rendibilitat:
Els ingressos per lloguers han estat 630.830,31 € , el que suposa un increment del 4,18
% respecte el període del 2016.

7 – ALTRE INFORMACIÓ
La fundació aplica a totes les contractacions de personal un criteri d’igualtat de tracte
entre homes i dones, i de publicitat i transparència
El Secretari

Vist i plau del President

Fernando Escura Serés

Miquel Forns i Fusté
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