CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS I
L’AJUNTAMENT DE SOLSONA EN RELACIÓ AL SERVEI D'ÀPATS A DOMICILI
REUNITS:
D’una part, la Sra. Sara Alarcón i Postils, presidenta del CONSELL COMARCAL DEL
SOLSONÈS, que actua en el seu nom i representació, amb domicili a Solsona, carrer
Dominics, 12, Plaça del Consell Comarcal.
I, de l’altra el Sr. David Rodríguez i González, alcalde i president de l'AJUNTAMENT DE
SOLSONA, actuant en el seu nom i representació, amb domicili al carrer Castell, 20 de la
ciutat de Solsona.
Ambdues parts es reconeixen mútuament en la qualitat en què intervenen la capacitat
legal necessària per atorgar aquest conveni i a aquest efecte,
EXPOSEN:
I.

L'Ajuntament de Solsona va iniciar la prestació del servei d'àpats a domicili el
qual gestiona a través dels Serveis Socials Bàsics (SSB) del Consell Comarcal del
Solsonès. Aquest servei és complementari al Servei d'Atenció a Domicili que
presta el Consell Comarcal del Solsonès.

II.

El servei assenyalat té els objectius següents:
−
−
−

III.

Garantir que les persones grans amb dificultats per fer-se el menjar rebin
un àpat calent cada dia.
Millorar la qualitat de l'alimentació d'aquelles persones que volen
continuar vivint en el seu domicili.
Ajudar a seguir una dieta adequada i equilibrada segons les seves
necessitats, sempre sota supervisió mèdica.

El servei està destinat a persones majors de 65 anys que viuen soles o en parella
i que no poden, o els és molt dificultós anar a comprar i elaborar els àpats per si
mateixos.
Prèvia valoració tècnica dels Serveis Socials també es pot oferir el servei a
persones menors de 65 anys amb malalties greus o disminucions que no disposin
de suport familiar.

IV.

Aquest servei té molt bona acollida entre els seus usuaris i d'ençà del seu inici no
ha parat de créixer.

V.

Els beneficiaris d'aquest servei són majoritàriament veïns del municipi de
Solsona, per la qual cosa les parts entenen convenient que la seva contractació
sigui realitzada per part de l'Ajuntament de Solsona.

VI.

Atès, doncs, que és voluntat de les parts la col·laboració mútua per dur a terme
aquest servei,

DISPOSEN:
Primer. El Consell Comarcal del Solsonès i l'Ajuntament de Solsona manifesten la
voluntat de continuar prestant el servei d'àpats a domicili, d'acord amb el Projecte
dissenyat pels Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal del Solsonès i aprovat per
l'Ajuntament de Solsona i el Reglament regulador del servei d’atenció domiciliària del
Consell Comarcal del Solsonès.
Segon. El cost del servei es finançarà:
a) Aportació dels usuaris: 3,60 €/dia.
b) Programa Xec Servei del Consell Comarcal del Solsonès: a través d'aquest
programa es subvenciona 2,72 €/dia més IVA (del 10%).
c) En casos de parelles en què només un dels dos dóna el perfil per ser usuari, la
parella pagarà el cost del menú a 5,10 €/dia i no se li emetrà xec servei.
c) L'Ajuntament assumeix la resta del cost que és variable segons el número de
persones.
Tercer. Aquest servei es prestarà a través d'una empresa especialitzada en el sector del
càtering la qual serà contractada per part de l'Ajuntament de Solsona, mitjançant el
procediment que correspongui segons la normativa de contractació pública aplicable.
El servei s'haurà de prestar donant compliment, entre altres, al Reglament regulador del
servei d’atenció domiciliària del Consell Comarcal del Solsonès.
Quart. El Consell Comarcal del Solsonès aportarà 2,72 €/dia més IVA (del 10%) que es
correspon amb l'ajut que des d'aquesta entitat local es concedeix al beneficiari del
servei, amb un màxim de 28.000,00 euros anuals, llevat que el Consell Comarcal del
Solsonès acordi a través de modificació del pressupost de l'entitat un import superior.

Cinquè. El Consell Comarcal del Solsonès mensualment farà els xecs servei de les
persones beneficiàries. Les treballadores familiars del SAD els portaran als domicilis que
corresponguin i faran el seguiment del servei, recollint les possibles incidències.
Sisè. El present conveni de col·laboració tindrà una durada d’1 any i es podrà prorrogar
anualment i fins a tres anualitats. Cada pròrroga haurà de comptar amb l’acord de les
parts abans de la seva finalització.
I perquè consti, i en prova de conformitat, les parts signen el present document.
Consell Comarcal del Solsonès
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