CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES
DE LLOBREGAT I LA FUNDACIÓ PRIVADA CASAL DELS AVIS
D’ESPLUGUES PER A LA PROVISIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR SOCIAL
I ÀPATS PER PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT I/O SENSE
SOSTRE (SERVEI PIC-NIC), ANY 2016
A Esplugues de Llobregat, a
REUNITS
D' una part, la Senyora Pilar Díaz Romero, en la seva qualitat d’Alcaldessa de
l'Ajuntament de Esplugues de Llobregat 1, amb CIF PO8O7600B i domicili a
aquest efecte a la Plaça Santa Magdalena número 5, assistida pel secretari de
la Corporació Sr. Pedro Carmona Pérez.
De l'altra part, el Senyor Ramon Gómez Garcia, President la Fundació Privada
Casals dels Avis d’Esplugues 2, amb DNI
i domicili a aquest
efecte a Esplugues de Llobregat, Avinguda Isidre Martí número 17-19.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a conveniar i
obligar-se, i de comú acord,
MANIFESTEN
PRIMER.- La Fundació és una institució humanitària de naturalesa benèficosocial, que entre els seus fins estatutaris figura la promoció i la col·laboració en
accions de benestar social amb especial atenció als col·lectius més desfavorits
o vulnerables de la societat, especialment de la gent gran en situació de
dependència per pèrdua d’autonomia personal.
SEGON.- La Fundació gestiona des de l’any 1978 serveis residencials,
substitutius de la llar i assistits, a Esplugues de Llobregat, que permeten
l'atenció permanent als seus usuaris mitjançant equipaments propis, destinats
específicament a les persones grans amb dependència. Així mateix, disposa de
tres Centres de Dia en equipaments propis, (El Xiprer, Can Vidalet i La Mallola)
que complementen les necessitats d’atenció a la gent gran amb dependència.
TERCER.- L’Ajuntament ha identificat com a objectiu prioritari, en l’àmbit dels
serveis socials municipals, l’atenció integral a les persones grans, amb la
finalitat de retardar l’ingrés en recursos residencials i, per tant, mantenir al
màxim a les persones grans en el seu entorn sociofamiliar. És en aquest sentit
que es valora positiu impulsar un servei de menjador social.
QUART.- La Fundació està interessada en col·laborar amb l'Ajuntament en
aquesta finalitat, per tal d’aconseguir una més gran qualitat de vida per a les
persones grans del municipi.
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CINQUÈ.- La prestació dels Serveis Socials és una competència pròpia
municipal pel que fa als serveis socials bàsics, el servei de menjador social
s’identifica com a prioritari i complementari del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)
per a la gent gran i/o persones en risc.
Per la qual cosa,
PACTEN
PRIMER.- L’Ajuntament aportarà a la Fundació 9.000 euros per l’any 2016, en
concepte de col·laboració en el manteniment de la infraestructura global del
servei de menjador social.
Així mateix, l’Ajuntament aportarà a la Fundació 6.000 euros per a l’any 2016
en concepte d’aportació inicial per al servei de menjador social, dels quals es
descomptaran les despeses referides a la utilització del servei.
En cas que es superés aquesta previsió inicial, l’Ajuntament lliurarà a mes
vençut i a sol·licitud de la Fundació l’aportació complementària que
correspongui un cop avaluades les despeses mensuals.
Al mateix temps, l’Ajuntament aportarà a la Fundació 1.000 euros per a l’any
2016 en concepte de manteniment de la infraestructura del servei d’àpats per
persones en situació de vulnerabilitat ( servei tipus pic-nic).
SEGON.- En el cas del servei de menjador social, l’ajut municipal serà de
concessió individualitzada per usuari, es tramitarà des de l’Ajuntament,
mitjançant avaluació efectuada pel treballador o treballadora social
corresponent i es comunicarà al beneficiari. Semestralment es lliurarà a la
Fundació l’aportació referida als esmentats ajuts.
El servei de pic-nic consisteix en facilitar a aquelles persones i/o famílies que
ho necessitin d’una bossa on hi haurà un entrepà, beguda i fruita. L’ajut
municipal serà de concessió individualitzada per usuari, i es tramitarà des de
l’Ajuntament, mitjançant avaluació efectuada pel treballador/ora social i es
comunicarà al beneficiari.
TERCER.- L’Ajuntament facilitarà a la Fundació la relació nominal d’usuaris que
hagin demanat el servei de menjador social i del servei de pic-nic un cop
avaluades les seves situacions socials per part dels serveis socials municipals.
En aquest sentit, els serveis socials de l’Ajuntament facilitaran a la Fundació
fitxes individualitzades dels usuaris convenientment emplenades.
L’Ajuntament s’abstindrà de remetre usuaris amb greus trastorns de demència
senil o trastorn mental o físic, o qualsevol altre impediment que impossibiliti l’ús
adequat del servei objecte d’aquest conveni al servei de menjador.
L’Ajuntament facilitarà a la Fundació la relació nominal dels usuaris
subvencionats.
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QUART.- La Fundació es compromet a impulsar i mantenir un servei d’atenció
social primària consistent en un menjador social per grans i dependents.
Aquests ciutadans usuaris del referit futur servei hauran de ser necessàriament
avaluats i derivats des dels serveis socials municipals.
La Fundació es compromet a impulsar i mantenir un servei de pic-nic per
aquelles persones i/o famílies vulnerables i/o sense sostre. Aquests ciutadans
usuaris del referit futur servei hauran de ser necessàriament avaluats i derivats
des dels serveis socials municipals.
CINQUÈ.- La Fundació aplicarà, per l’any 2016,
s’estableix en 5,40 euros.

un preu per àpat que

La Fundació aplicarà, per l’any 2016, un únic preu pel servei de pic-nic que
s’estableix en 2,63 euros.
SISÈ.- La Fundació lliurarà a l’Ajuntament, amb periodicitat mensual, la relació
nominal d’usuaris beneficiaris dels serveis del menjador social i del servei de
pic-nic, indicant el nombre d’àpats prestats.
Aquesta informació s’haurà de lliurar en suport informàtic a la Unitat
Administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania.
SETÈ.- La Fundació es compromet a fer constar en tota la seva propaganda i
correspondència referides al servei objecte d’aquest conveni, la col·laboració
que manté amb l'Ajuntament, sota la fórmula "Amb el patrocini de l'Ajuntament
d'Esplugues de Llobregat". Aquesta identificació reproduirà amb fidelitat la
imatge corporativa municipal vigent.
VUITÈ.- Amb la finalitat d'aconseguir una col·laboració més fluïda i estreta que
doni compliment als interessos socials comuns, es crea una Comissió mixta de
seguiment d'aquest conveni, integrada per dos representants de l’Ajuntament i
dos de la Fundació. Actuarà com a presidenta la regidora de Serveis Socials.
En cas que sigui necessari, podrà delegar les seves funcions en la persona que
estimi adient.
Seran funcions d'aquesta Comissió, totes aquelles que assenyalin els termes
d'aquest conveni, així com també qualsevol qüestió que es susciti en
interpretació i/o execució del mateix.
La Comissió de seguiment es reunirà, com a mínim, tres cops a l'any. També
podrà reunir-se sempre que ho demani la seva presidenta, o qualsevol de les
parts representades.
NOVÈ.- De tota activitat desenvolupada en referència als serveis objecte
d’aquest conveni és exclusivament responsable la Fundació. Per aquesta raó,
hauran de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil que cobrirà adientment
els riscos i potencials danys que es puguin produir sobre les persones com a
conseqüència dels serveis.
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En especial, la Fundació complirà amb les normatives específiques vigents
reguladores de les activitats que es desenvolupin i reforçarà les mesures de
precaució en les activitats que requereixin l'ús d'utensilis o maquinària
perillosos, manipuladors d’aliments i autorització com a menjador col·lectiu, o
qualsevol altre autorització sanitària o industrial preceptiva per a aquest tipus
de servei.
Així mateix, la Fundació serà responsable civilment i administrativament,
davant l’Ajuntament o Administració supramunicipal en relació a la contractació
dels treballadors o treballadores pels serveis objecte d’aquest conveni.
DESÈ.- La Fundació assumirà, al seu càrrec totes les despeses referides al

subministrament d'electricitat, aigua, telèfon, gas i qualsevol altra provisió
necessària per al desenvolupament del servei. Així mateix, la Fundació
assumirà les despeses de conservació, neteja i manteniment ordinari de
l'equipament i del seu material mobiliari.
ONZÈ.- El present conveni tindrà vigència des de l’u de gener de 2016 i fins al
31 de desembre de 2016, podent ser prorrogat per una anualitat més.
No obstant, qualsevol de les dues parts podrà interrompre la vigència del
conveni unilateralment amb una antelació mínima de dos mesos, si es
produeixen modificacions en les circumstàncies que van donar lloc a la
fonamentació d’aquest document.

I com a prova de conformitat les parts signen per duplicat el present document,
i rubriquen tots els fulls i annexos estesos en una sola plana, en el lloc i la data
indicats a l'encapçalament.

L’Alcaldessa de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat

El President de la Fundació Privada
Casal dels Avis d’Esplugues

Sra. Pilar Díaz Romero

Sr. Ramon Gomez Garcia

El Secretari de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat

Sr. Pedro Carmona Pérez
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