CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE SALUT MENTAL CATALUNYA ANOIA
ASSOCIACIÓ I EL CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA PER A LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT
Igualada, 24 octubre de 2019

R E U N I TS
D’una part, el senyor Ferran García i Cardona, en la seva condició de Gerent en nom i
representació del CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA (d’ara endavant CSA) amb NIF núm. Q0801091J amb domicili social a Igualada, Avinguda Catalunya, 11, en exercici de les facultats
conferides per delegació per Acord del Consell Rector de data 31 de gener de 2017 (DOGC núm.
7330 de 16 de març de 2017
De l’altra, la Sra. Montserrat Garcia Ruiz, en la seva condició de Presidenta, en nom i
representació del SALUT MENTAL CATALUNYA ANOIA ASSOCIACIÓ (d’ara endavant SMC
Anoia) amb NIF núm. G61749917 amb domicili social a Plaça d’Espanya, número 8, 1ª planta en
exercici de les facultats conferides per l’assemblea general de socis, celebrada el 30 de maig de
2017.

Les dues parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per obligar-se i
formalitzar el present conveni i en exercici de les facultats

MANIFESTEN

PRIMER.- Que SMC Anoia té present en les seves actuacions la Llei 45/2015, de 14 d'octubre,
del Voluntariat, que aposta per un voluntariat obert , participatiu i intergeneracional que combina
amb el necessari equilibri, les dimensions d'ajuda i participació, sense renunciar a la seva
aspiració transformadora de la societat i enfocat a la qualitat.

SEGON.- Que SMC Anoia és una institució amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
d’obrar per al compliment de les seves finalitats, de caràcter benèfic assistencial i sense fi de
lucre. Fundada a l’any 1998, amb el 21352 com a número d’inscripció al registre d’Associacions
de la Generalitat de Catalunya i inscrita al cens de voluntariat del mateix organisme amb el
número 1766.
TERCER.- Que constitueix la fi principal d’aquesta associació contribuir a la millora de
l’assistència sanitària i social, de l’atenció i informació de les persones afectades i els seus
familiars, i a la rehabilitació, integració i reinserció social i laboral de les persones. Promocionar

les activitats d’inserció social, laboral, formativa, residencial, de lleure i altres que puguin aportar
millores significatives en l’atenció de salut mental, com per exemple: horticultura.

QUART.- Que els Estatuts de SMC Anoia contemplen que per al millor compliment de les seves
finalitats, aquesta posarà en pràctica quants mitjans consideri adequats i, entre ells, la
participació de voluntaris en activitats i tasques, sempre que persegueixin una fi anàloga a la que
li és pròpia; la protecció, assistència o integració social de la infància, de la joventut, de la tercera
edat, de persones amb minusvalideses físiques i de persones amb malalties tumorals en fase
terminal; l’agrupació a quantes persones desitgin cooperar activament en l’assoliment de les
finalitats associatives, dedicant especial atenció a la formació del voluntariat.
CINQUÈ.- Que els trastorns mentals requereixen d’una atenció personalitzada i diversa. Que en
molts casos tenen un impacte psicològic individual, família i social, i això fa imprescindible un
abordatge biopsicosocial, que tingui en compte les condicions físiques, psicològiques i
relacionals de la persona.

SISÈ.- Que el CSA és sensible als fenòmens que puguin redundar en una major cohesió social,
reconeix l'important paper del voluntariat com a mecanisme canalitzador de les legítimes
inquietuds de les persones i de les organitzacions sense ànim de lucre en l’acompliment
d’activitats altruistes i per a l’assoliment d’una societat millor i més solidària. Per això, cada dia
és més necessari promoure i coordinar el voluntariat des de postulats flexibles que permetin unes
regles bàsiques per al desenvolupament de la seva acció en camps com la salut.

De conformitat amb l'anteriorment exposat i seguint aquest ampli sentit de col·laboració, les
entitats compareixents han decidit cooperar en les activitats que actualment desenvolupen,
reconeixent-se la representació que ostenten i acordant formalitzar el present Conveni de
Col·laboració conforme a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
El present conveni regula l’actuació de voluntariat entre SMC Anoia i el CSA, amb la finalitat
d’aconseguir una major qualitat de vida dels pacients , atesos en el Servei de Salut mental i
Addiccions.
Les activitats a desenvolupar per l’assoliment del objectius comuns, a tall d’exemple, seran les
següents:
o

Facilitar l’expressió d’emocions i la millora cognitiva associades al procés de recuperació
del trastorn mental.

o

Suport al personal sanitari mitjançant tasques complementàries a les dels professionals,
sense interferir en aquestes últimes ni realitzar tasques corresponents als professionals.

o

Participació en activitats grupals psicoeducatives i de promoció de la salut.

o

Estimulació de les activitats de reinserció social.

SEGONA .- OBLIGACIONS DE LES PARTS
La SMC Anoia, es compromet a:
o

Aportar el personal voluntari necessari per a la correcta atenció dels pacient.

o

Incorporar un coordinador de voluntariat, que serà responsable de l’actuació i serà
l'interlocutor vàlid davant dels professionals corresponents.

o

Seleccionar i formar als voluntaris que participin en el desenvolupament de l’activitat.

o

Impartir tallers de voluntariat, dirigits tants a pacients, familiars com a professionals
sanitaris, sempre que aquests darrers s’ofereixin com a voluntaris.

o

Aportar targetes d’identificació per als voluntaris.

o

Proveir de les assegurances d’accidents i Responsabilitat Civil als voluntaris.

o

Fomentar la presència dels voluntaris en tots aquells fòrums on es tractin temes
relacionats amb el voluntariat i la salut mental.

o

SMC Anoia realitzarà el programa de voluntariat de manera gratuïta per al CSA. De la
mateixa manera, aquest servei que presta gratuïtament SMC Anoia al centre referit haurà
de ser comunicat per aquest últim a l’usuari final (pacient o familiar).

El CSA es compromet a:
o

Facilitar espai físic per a la utilització del coordinador de voluntariat i de l’equip de
voluntaris que actuen en el CSA.

o

Proporcionar la informació i els mitjans necessaris als voluntaris del SMC Anoia perquè
el màxim de pacients, pugui tenir accés als serveis de voluntariat, propiciant la
coordinació efectiva.

o

Facilitar els criteris mèdics i psicosocials necessaris per a la valoració de la conveniència
de la realització de les esmentades activitats.

o

Fer constar el nom del SMC Anoia en qualsevol acte divulgatiu d’activitats compartides,
resultat d’aquest conveni. Per aquests actes, activitats o publicacions el CSA emprarà
el Logo i el nom del SMC Anoia.

o

El CSA, tindrà en compte el SMC Anoia, de manera preferent, en les activitats
d’intervenció comunitària i de formació en salut mental.

TERCERA.- PERSONAL

Les obligacions socials i laborals respecte al personal que aporta del

SMC Anoia,

correspondran única i exclusivament a aquesta entitat, essent el CSA del tot aliè a aquestes
relacions laborals.

El coordinador/a de voluntariat dependrà orgànicament del

SMC Anoia, qui assumirà la

selecció, nomenament i gestió del/de la mateix/a.
Les parts són recíprocament conscients que pel compliment d’aquest conveni en algun moment
serà necessari accedir a dades de caràcter personal protegides per la Llei Orgànica 3/2018, de
5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la seva
normativa de desenvolupament. En aquest sentit les parts s’obliguen a l’estricte compliment de
l’esmentada Llei Orgànica i, en especial, a que aquestes dades només puguin estar a disposició
de persones autoritzades i per a les finalitats autoritzades pels seus titulars o previstes legalment.

Les dades i/o informació obtingudes, durant la realització de les activitats o projectes comuns,
així com els seus resultats tindran caràcter confidencial i la seva utilització, total o parcial, per a
publicació, divulgació o difusió, requerirà la conformitat expressa de la comissió de seguiment.

Així mateix, els voluntaris que treballin en els CSA, realitzant les tasques de voluntariat abans
de realitzar la seva activitat seran informats del drets i obligacions en matèria de protecció de
dades, i per això caldrà que cadascun d’ells formalitzin els models d’annex I i II adjunt a aquest
conveni.
QUARTA.- HORARI DE COBERTURA
Les activitats es realitzaran al matí-tarda, i en l’horari que s’estimi més oportú per no obstaculitzar
el funcionament del CSA.

CINQUENA.- COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT

A fi de vetllar pel compliment general de les clàusules del present Conveni i coordinar les accions
previstes, es crearà una Comissió Mixta entre el SMC Anoia i CSA integrada per:
Per part del SMC Anoia, Sr. Fran Fernàndez Moriche, Director del SMC Anoia.
Per part del CSA el Dr. Josep Checa Soler, Cap de servei de la Divisió de Salut mental

Seran competències generals d’aquesta Comissió:
1.- L’avaluació del desenvolupament del present Conveni.
2.- La preparació de futures activitats.
3.- La proposta de la pròrroga del Conveni o de la seva rescissió.
4.- L’estudi i assessorament respecte a quantes qüestions siguin sotmeses a la Comissió per
qualsevol de les parts.
Aquesta Comissió es reunirà un cop a l’any i en les circumstàncies excepcionals que així ho
aconsellin.

SISENA.- PUBLICITAT

En la publicitat i activitats que el CSA i el SMC Anoia facin, a través de qualsevol mitjà de
comunicació social, de les accions derivades de l’aplicació del present Conveni, es farà constar
expressament que aquestes es realitzen en virtut de la col·laboració convinguda entre el CSA i
el SMC Anoia.

SETENA.- EFECTES I DURACIÓ

El present Conveni entrarà en vigor des de la data de la seva signatura i tindrà una vigència de
(quatre) 4 anys, prorrogant-se expressament per iguals períodes, si així ho acorden les parts.

OCTAVA.- CAUSES DE RESCISIÓ
Seran causes de rescissió del present conveni:
a) L'incompliment manifest de les obligacions assumides per qualsevol de les parts.
b) L’acord mutu de les parts.
c) La denúncia expressa d’una de les parts, amb previ avís de, com a mínim, dos mesos.
d) Desaparèixer les circumstàncies que van donar origen al mateix.
I com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni, en el lloc i data indicats
en l’encapçalament.

Sra. Montserrat Garcia Ruiz
Presidenta
Salut Mental Catalunya Anoia Associació

Sr. Ferran Garcia Cardona
Gerent
Consorci Sanitari de l’Anoia

