
CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  DEL  CONSORCI  DEL  LLUÇANÈS  ELS
AJUNTAMENT  D’ALPENS,  LLUÇÀ,  OLOST,  ORISTÀ,  PERAFITA,  PRATS  DE
LLUÇANÈS, SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS, SANT BARTOMEU DEL GRAU, SANT
BOI  DE  LLUÇANÈS,  SANT  FELIU  SASSERRA,  SANT  MARTÍ  D’ALBARS,
SOBREMUNT I  SANTA MARIA DE MERLÈS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’ENVELLIMENT ACTIU DEL LLUÇANÈS.

Santa Creu de Jutglar, a…………..

ENTITATS QUE HI INTERVENEN

D’una  part  el  Sr.  Isaac  Peraire  Soler,  amb  DNI  77740247V  ,com  a  President  del
Consorci del Lluçanès amb seu al carrer Vell, 3 de Santa Creu de Jutglar, amb NIF
P0800097H.

I d’una altra part la Sra. Montse Barniol  Carcacossa, amb DNI 77742443M  alcaldessa
de l’Ajuntament d’Alpens i en representació d’aquest, el Sr. Joan Carles Solé Latorre
amb DNI 36968707W alcalde de l’Ajuntament de Lluçà i en representació d’aquest , el
Sr.  Josep  Maria  Freixanet   Mayans  amb  DNI  77271685B  alcalde  de  l’Ajuntament
d’Olost  i  en  representació  d’aquest,  el  Sr.  Marc  Sucarrats   Sabatés  amb  DNI
77476309G alcalde de l’Ajuntament d’Oristà i en representació d’aquest, el Sr. Ramon
Casals  i  Costa  amb  DNI  77729396E  alcalde  de  l’Ajuntament  de  Perafita  i  en
representació  d’aquest,  el  Sr.  Isaac  Peraire  Soler  amb DNI  77740247V alcalde  de
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i  en representació  d’aquest,  el  Sr.  Josep Pujol  i
Boladeras amb DNI 77074444K alcalde de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès i
en representació d’aquest, el Sr. Emili Benito  Sayol amb DNI 33942366R alcalde de
l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau i en representació d’aquest, el Sr. Josep Maria
Masramon  Falgueras amb DNI 77059816H alcalde de l’Ajuntament de Sant Boi de
Lluçanès i en representació d’aquest,   el  Sr. Joan Ramon Soler Obradors amb DNI
77742521Z alcalde de l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra en representació d’aquest,
el Sr. Ramon Erra  Soler amb DNI 77085884G alcalde de l’Ajuntament de Sant Martí
d’Albars i en representació d’aquest, el Sr.  Albert Güell Vallbona amb DNI 47793714J
alcalde de l’Ajuntament de  Sobremunt en representació d’aquest, el Sr. Josep Costa
Garet amb DNI 77732630J  alcalde de l’Ajuntament de Santa Maria de Merlès i en
representació d’aquest.

Totes  les parts  actuen en nom de les institucions que representen i  es reconeixen
mútuament la capacitat legal necessària per concertar aquest conveni.



MANIFESTEN

I. Que el Consorci del Lluçanès ha desenvolupat el projecte Xarxa d’Espais de Dia
(XED) a diferents municipis del Lluçanès per tal d’atendre a les persones
grans del territori de forma coordinada amb els Ajuntaments.

II. Que el Consorci del Lluçanès, a través del Projecte d’Atenció a les Persones, ha
iniciat el projecte Envelliment Actiu al Lluçanès el qual substitueix, en part,
al projecte XED.

III. Que  l’objectiu  del  projecte  Envelliment  Actiu  al  Lluçanès  és  el  d’atenció  a
persones  grans  a  través  de  sessions  de  treball  en  aspectes  físics,
cognitius i formatius.

IV. Que el projecte Envelliment Actiu al Lluçanès té per objectiu arribar a un major
nombre de població gran per tal de prevenir situacions de dependència i
necessitat.  Per  aquest  mateix  motiu  s’integra  en  el  funcionament  de
Dinamització de Casals de Gent gran.

V. Que el projecte es realitzarà únicament en aquells municipis que ho desitgin i
tinguin necessitat i sempre es programarà les sessions conjuntament amb
el propi Ajuntament.

VI. Que el projecte estarà coordinat i desenvolupat per personal adscrit al Consorci
del Lluçanès el qual prestarà el servei d’atenció directes als usuaris del
servei.

VII.Que  és  un  requisit  indispensable  per  a  la  prestació  del  servei  que  els
ajuntaments disposin d’un local adequat, quines despeses assumirà cada
Ajuntament que hi participi.

VIII.Que les parts consideren que el servei és d’interès comú i que la col·laboració
mútua pot ser valuosa  i eficaç pels habitants dels municipis respectius i
congruent amb les finalitats del Consorci. Per això les parts manifesten
que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un conveni que
estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir
les finalitats previstes.

IX. Que la signatura del present conveni no requereix cap compromís d’aquest si el
servei d’envelliment actiu no es porta a terme en el municipi en qüestió.

PACTES

P  RIMER  .- Obligacions del Consorci del Lluçanès 

Són obligacions del Consorci:

-  Prestar  el  servei  d’envelliment  actiu  del  Lluçanès a tots  aquells municipis que ho
sol·licitin.
-  Coordinar-se  amb els  ajuntaments  en qüestió  per  la  planificació  de  les  sessions,
calendari, espais i difusió.
- Programar un calendari de sessions en les quals es pot treballar un, varis o tots els
àmbits  següents:  sessions  de  psicomotricitat,  sessions  de  tallers  i  activitats  de
memòria, sessions formatives.
- Realitzar una avaluació i retorn de les activitats a cada ajuntament així com fer-ne una
avaluació conjunta anual.



- Coordinar-se amb els serveis socials bàsics per tal de detectar els usuaris.
- Realitzar un control del nombre d’usuaris i sessions.
- Fer recerca de finançament per al servei.
- Liquidar en la forma i import que s’estipuli els costos als ajuntaments participants del
servei.
- Disposar del personal propi o extern necessari per donar cobertura de servei a tots els
municipis que ho sol·licitin.

SEGON.- Obligacions dels ajuntaments 

Són obligacions de cadascun dels ajuntaments que signen el present conveni:

- Comunicar al personal tècnic responsable del servei l’alta o baixa del servei al seu
municipi.

-  Habilitar  un  espai  per  a  dur  terme  les  activitats  i  comunicar  amb  la  suficiència
necessaris els canvis oportuns.

-  Tenir,  l’espai  habilitant,  la  corresponent  assegurança  de  responsabilitat  civil  que
cobreixi els danys que poguessin sorgir del desenvolupament d’aquesta activitat.

- Aportar la quantitat econòmica que es determini en el present conveni en concepte de
cost parcial d’aquest servei.

- Coordinar-se amb el personal tècnic del Consorci per la prestació del servei.
- Fer difusió de l’activitat i realitzar la cerca activa de potencials usuaris.

QUART.- Finançament

Una part dels costos derivats del servei es finançaran de les aportacions econòmiques
dels ajuntaments participants. 

Aquesta compensació econòmica es calcularà segons el nombre i tipologia de sessions
que es realitzin a cada municipi, així com el nombre de mensualitats, a raó de:

1 sessió mensual 35€ mes

2 sessions mensuals 70€ mes



3 sessions mensuals 105€ mes

4 sessions mensuals 140€ mes

Per al càlcul es tindrà en compte la totalitat de mesos que es realitzen les sessions a
partir del mes que s’inicia i fins al mes que es deixa de prestar. 

El  detall  de  costos  per  a  municipi  s’estipularà  en  la  mateixa  programació  que  es
realitzarà amb cada municipi. 

CINQUÈ.- Pagament de l’aportació 

El  pagament  de  l’aportació  el  realitzaran  aquells  ajuntaments  que  manifestin  la
necessitat de realitzar el servei i es programi i s’iniciïn les sessions d’atenció. Aquests
es comprometen a pagar al Consorci  la quantitat liquidada mitjançant  transferència
amb l’advertiment que, si transcorregut el període de pagament voluntari no s’ha fet
efectiu el pagament, es deixarà de portar a terme el servei. 

Les liquidacions es realitzaran amb posterioritat al serveis prestats de forma semestral.

SISÈ.- Entrada en vigor

Aquest conveni entrarà en vigor amb la seva signatura i la seva durada és d’un any
prorrogable automàticament anualment sempre hi quan des del Consorci del Lluçanès
tingui capacitat per prestar el servei.

SETÈ.- Seran causes de resolució del present conveni:

- Finalització de la prestació del servei.
- El mutu acord entre les parts.
-  L’incompliment  greu  i  reiterat  de  qualsevol  de  les  dues  parts  d’alguna  de  les
estipulacions essencials del conveni.
- Qualsevol altra que contempli la normativa vigent d’aplicació

VUITÈ.- Aquest  conveni  té  caràcter  administratiu  i  les  qüestions  litigioses  sorgides
sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes seran resoltes per la jurisdicció
contenciosa administrativa, amb expressa submissió als Jutjats i Tribunals de la ciutat
de Barcelona.

I com a prova de conformitat, signen xxx exemplars d’aquest conveni i a un sol efecte,
a la ciutat i en la data de l’encapçalament. 




