AJUNTAMENT
DE VILANOVA
DE LA BARCA

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA
DE LA BARCA I LA RESIDÈNCIA SANT ROC DE VILANOVA DE LA
BARCA PER AL FOMENT D’UN CENTRE DE DIA DIRIGIT A GENT GRAN
I/O EN SITUACIÓ DE MOBILITAT REDUÏDA I/O DISCAPACITAT
PSÍQUICA O FÍSICA DE VILANOVA DE LA BARCA

A la vila de Vilanova de la Barca, a la seu de la Casa Consistorial, el dia 1 de juny de
dos mil vint.
Davant meu, en Josep Gabarró Torrent, Secretari-Interventor de l’Excm. Ajuntament de
Vilanova de la Barca.
COMPAREIXEN
D’una part, el Sr. Josep Ramon Solsona i Oliva, Alcalde-President de l’Excm.
Ajuntament de Vilanova de la Barca.
De l’altra part, la Sra. Maria del Mar Fillat Pallarés, les circumstàncies personals de la
qual consten a l’expedient.
INTERVENEN
El primer, en nom i representació de l’Excm. Ajuntament de Vilanova de la Barca, a
l’empara del que disposen els articles 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 41.1 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
La segona, en nom i representació de Residència per a la tercera edat Sant Roc, SA,
amb CIF núm. A25071044 i amb domicili a Vilanova de la Barca, a la carretera C-13z,
km. 18,360, com a centre concertat amb la Generalitat de Catalunya, amb número de
registre S-00221.
Ambdues parts es reconeixen capacitat suficient per subscriure aquest conveni i de
comú acord
EXPOSEN
PRIMER: Que els municipis poden celebrar acords, pactes, convenis o contractes amb
persones tant de dret públic com privat que tinguin per objecte satisfer l’interès públic
que tenen encomanat, tal com disposa l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i l’article 66.1 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Plaça Major,4 Telf (973) 19 00 05 Fax (973) 19 10 89 25690 VILANOVA DE LA BARCA (El Segrià)

1

AJUNTAMENT
DE VILANOVA
DE LA BARCA
SEGON: Que Residència per a la tercera edat Sant Roc, SA, gestiona un centre de dia
per a gent gran dins les instal·lacions de la seva residència per a la tercera edat, situada a
la carretera C-13z, pk. 18,360 de Vilanova de la Barca.
TERCER: Que és voluntat tant de l’Ajuntament de Vilanova de la Barca com de la
Residència per a la tercera edat Sant Roc desenvolupar un marc de relacions i de
col·laboració que permeti fomentar i impulsar la prestació del servei d’un centre de dia
dirigit a gent gran i/o en situació de mobilitat reduïda i/o discapacitat psíquica o física
de Vilanova de la Barca del qual se’n puguin beneficiar i gaudir les persones amb
l’esmentada tipologia d’aquesta població, amb la finalitat de complementar les seves
aportacions econòmiques.
En base a l’exposició anterior, les parts compareixents subscriuen el present conveni
d’acord amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA: L’objecte del present conveni de col·laboració és el de regular els
mecanismes de funcionament i actuacions que s’hagin de dur a terme entre
l’Ajuntament de Vilanova de la Barca i Residència per a la tercera edat Sant Roc, SA
per fomentar la prestació d’un servei de centre de dia del qual en puguin ser
beneficiàries les persones grans i/o en situació de mobilitat reduïda i/o discapacitat
psíquica o física de Vilanova de la Barca, amb la finalitat de complementar les seves
aportacions econòmiques.
SEGONA: Residència per a la tercera edat Sant Roc es compromet a:
1. Realitzar les prestacions i serveis que com a centre de dia per a gent gran figuren en
l’annex núm. 1 del present Conveni de col·laboració, dins les instal·lacions que
Residència per a la tercera edat Sant Roc té ubicades a la carretera C-13z, pk. 18,360 de
Vilanova de la Barca.
2. Fer-se càrrec del servei de transport adaptat al centre de dia de les persones
beneficiàries d’aquest conveni, mentre duri l’aportació municipal.
3. Tramitar i gestionar, coordinadament amb els Serveis Socials de l’Ajuntament, la
Prestació Econòmica Vinculada (PEV) per a centre de dia per a la persona beneficiària
que pugui gaudir d’aquest servei, essent responsabilitat de l’usuari o dels familiars
notificar a la Residència Sant Roc i a l’Ajuntament el moment a partir del qual comenci
a percebre la PEV per a centre de dia per part de la Generalitat de Catalunya.
4. Deixar de realitzar l’aportació establerta en el punt segon d’aquesta clàusula des del
moment en què es notifiqui a la Residència Sant Roc i a l’Ajuntament que la persona
beneficiària comenci a cobrar la PEV per pagar el centre de dia.
TERCERA: L’Ajuntament de Vilanova de la Barca es compromet a:
1. Realitzar una aportació de fins a 100,00 euros per mes i usuari per a persones
beneficiàries de grau 2 i fins a 150,00 euros per mes i usuari de grau 3 en concepte
d’ajut al pagament del cost del servei de centre de dia en la Residència per a la tercera
edat Sant Roc per a cadascuna de les places acordades en aquest conveni. La facturació
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es realitzarà a mes vençut durant els 10 primers dies de cada mes en concepte de
“Conveni col·laboració Ajuntament”, amb l’avinentesa que l’aportació mensual del
municipi estarà vinculada a que les places del servei de centre de dia concertades
estiguin realment ocupades. Aquesta aportació inclourà l’IVA i tots els altres tributs
que, si escau, pogués meritar aquesta prestació.
2. Acordar que el nombre màxim de persones que es podran beneficiar d’aquest servei
de centre de dia en el mateix període de temps serà de tres persones, limitant-se l’estada
amb l’aportació municipal a quatre mesos per beneficiari.
3. Deixar de realitzar l’aportació establerta en el punt primer d’aquesta clàusula des del
moment en que la persona beneficiària comenci a cobrar la PEV per pagar el centre de
dia. En aquest cas, la plaça quedarà lliure perquè una altra persona pugui gaudir
d’aquest servei, amb les limitacions establertes en el punt segon de la present clàusula.
4. Si es produeix un solapament d’ingressos entre l’aportació municipal i la PEV que
superi el cost del servei la persona beneficiària haurà de retornar a l’Ajuntament
l’import que excedeixi el referit cost en el termini de dos mesos des que es produeixi
l’esmentat fet així com a Residència per a la tercera edat Sant Roc el cost que excedeixi
el preu del servei de transport adaptat en el mateix termini.
5. Establir que les persones beneficiàries d’aquest conveni hauran de tenir la valoració
favorable per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament.
6. En el cas que existeixi una situació d’extrema urgència i que la possible persona
beneficiària no tingui un grau de dependència reconegut, una vegada valorat aquest cas
per part de la Corporació i els Serveis Socials del municipi, l’Ajuntament es compromet
a realitzar una aportació de 190,00 euros per mes i usuari, IVA i impostos inclosos, des
de l’inici del servei fins que li sigui reconegut un grau de dependència amb un límit de
sis mesos. A partir del moment en què es reconegui el referit grau de dependència
l’Ajuntament realitzarà l’aportació prevista en el paràgraf primer de la clàusula tercera
en funció del grau de dependència reconegut.
QUARTA: Aquest conveni quedarà sense efecte per:
1. Incompliment d’alguna de les clàusules establertes en el present conveni.
2. Acabament del termini pactat.
3. Mutu acord entre les parts.
4. Raons d’interès públic.
5. Qualsevol de les causes establertes en la Llei.
CINQUENA: El present conveni de col·laboració, que té caràcter públic, serà aprovat
pel Ple de l’Ajuntament i objecte de publicació en el portal web municipal, consentint
expressament les parts aquestes circumstàncies de publicitat a tots els efectes.
SISENA: Aquest conveni de col·laboració tindrà una durada de quatre anys a comptar
de la data de la seva signatura, sens perjudici que una vegada esgotat el termini total es
pugui aprovar un nou conveni. En cas que fos necessari, per raons d’interès públic,
durant la durada del present conveni, dur a terme una ampliació de les places previstes
en el mateix ambdues parts podran acordar la seva modificació.
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SETENA: Per tal d’avaluar el compliment del present conveni es crearà una comissió
de seguiment, formada pel Regidor de Serveis de l’Ajuntament, el qual la presidirà, el
tècnic municipal i un representant de la Residència per a la tercera edat Sant Roc.
VUITENA: Aquest conveni es podrà modificar quan, per causes sobrevingudes
d’interès general, així sigui necessari, seguint-se a l’efecte les mateixes formalitats que
per a la seva aprovació.
NOVENA: El present conveni s’aplicarà durant l’anualitat de 2020 a la partida
231.227.99 del pressupost de despeses. Per als exercicis posteriors l’Ajuntament
habilitarà partida pressupostària suficient per fer front a les despeses que comporti la
seva execució.
DESENA: Per a la correcta prestació del Conveni tant l’Ajuntament de Vilanova de la
Barca com Residència per a la tercera edat Sant Roc seran responsables del tractament
de dades de caràcter personal que gestionin donant compliment al que disposa la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals.
ONZENA: En tot allò no previst en el present conveni s’estarà al que prevegi la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, sotmetent-se les parts als jutjats i tribunals de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat, ambdues parts es ratifiquen en el contingut del present
conveni de col·laboració, estenent-se el present document per duplicat exemplar i a un
sol efecte en la data i en el lloc esmentats en l’encapçalament.
De les actuacions practicades jo, el Secretari-Interventor, en dono fe.

Josep Ramon Solsona i Oliva
Alcalde-President

Mar Fillat Pallarés
Residència per a la tercera edat Sant Roc

Josep Gabarró Torrent
Secretari-Interventor
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ANNEX 1 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
VILANOVA DE LA BARCA I LA RESIDÈNCIA SANT ROC DE VILANOVA DE
LA BARCA PER AL FOMENT D’UN CENTRE DE DIA DIRIGIT A GENT GRAN
I/O EN SITUACIÓ DE MOBILITAT REDUÏDA I/O DISCAPACITAT PSÍQUICA O
FÍSICA DE VILANOVA DE LA BARCA

Prestacions del centre de dia:
Horari: 9,00 a 19,15 de dilluns a diumenge
Serveis:
- Transport adaptat (aquest servei no es presta els dissabtes, diumenges ni dies festius)
- Acolliment i convivència
- Manutenció alimentària (esmorzar, dinar i berenar) amb cuina pròpia
- Servei de treballadora social (suport familiar i tramitació d’ajudes)
- Teràpia ocupacional
- Activitats físiques, lúdiques, culturals i d’animació
- Servei de fisioteràpia i rehabilitació
- Servei mèdic i d’infermeria
- Control farmacèutic
- Higiene corporal i bany assistit
- Taquilla personalitzada
- Recolzament psicològic a residents i familiars
Activitats:
- Estimulació cognitiva / sensorial
- Grup de gimnàstica i psicomotricitat
- Lectura de premsa
- Tallers variats: cançons, rondalles, etc.
- Jocs de taula i tradicionals
- Musicoteràpia
- Bitlles
- Taller d’expressió plàstica i manualitats
- Teràpia assistida amb gossos
- Taller de cuina
- Teràpia individual
- Grups de conversa
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