
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
SANT POL DE MAR, LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA I 
L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT –ÀMBIT GIRONA-  PER A LA REALITZACIÓ 
DEL PROGRAMA D’ATENCIÓ AL DOMICILI A L’ALTA HOSPITALÀRIA (PADAH) 
DEL MUNICIPI DE SANT POL DE MAR

Els serveis d’ajut a domicili estan definits a la cartera de serveis socials com aquell 
conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la 
persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport 
social a persones amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca 
d’autonomia personal.

El decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària, contempla que aquests 
tipus de serveis, es poden organitzar en forma de programes que poden tenir caràcter 
transversal, de forma compartida amb altres àrees d’atenció a les persones o de 
benestar del mateix municipi o consell comarcal o amb altres xarxes d’atenció a les 
persones del sistema públic.

El PADAH neix de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva com un programa pilot, 
amb l’objectiu de donar suport a les persones que per motiu de salut, han patit una 
davallada funcional amb dependència sobrevinguda durant l’hospitalització, o que el seu 
grau de dependència s’hagi agreujat considerablement, i que en el moment de trobar-se 
en situació d’alta hospitalària requereixen un suport concret en les activitats de la vida 
diària.

La clau del programa radica en la capacitat de donar resposta de forma immediata al 
ciutadà ja que es gestionarà directament des del servei de salut, a través de la 
treballadora social de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, abans de fer l’alta 
mèdica i per tant, farà de pont a la gestió dels Serveis Socials per a l’atorgament d’un 
SAD social PADAH.

Atès l’informe favorable de l’àrea de Serveis Socials d’aquest Ajuntament.

ES PROPOSA AL PLE L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS:

PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, 
la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i l’Institut Català de la Salut –àmbit 
Girona- per a la realització del programa d’atenció al domicili a l’alta hospitalària 
(PADAH) del municipi de Sant Pol de Mar.

SEGON.- Facultar l’alcalde per a la seva signatura.

TERCER.- Notificar aquest acord a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, a 
l’Institut Català de la Salut, gerència territorial de Girona, i al Consell Comarcal del 
Maresme, per al seu coneixement i efectes.
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