
APROVACIÓ CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA AL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME EN MATÈRIA D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA I DE 
L’ADDENDA ECONÒMICA 2020

L’ajuntament de Sant Pol de Mar té competència en matèria del servei d’atenció 
domiciliària (SAD).

Aquest servei és un conjunt organitzat i coordinat d’accions, que es realitzen a la llar 
de la persona usuària, adreçades a proporcionar atencions personals de caràcter 
urgent, puntual i/o continuat. La intensitat del servei varia segons la situació de 
vulnerabilitat o risc social detectada, la manca d’autonomia personal de l’usuari i el 
grau de dependència valorat que impedeixen a l’usuari realitzar les activitats bàsiques 
de vida diària. 

El servei de SAD comprén: SAD dependència, servei a les persones amb dependència 
que tinguin aprovada aquesta prestació en el seu Pla Individual d’Atenció (PIA) i el 
SAD social, adreçat a població fràgil, vulnerable o en situació de risc social.

S’incorpora en aquest conveni un nou servei social per cobrir el programa d’atenció a 
domicili d’alta hospitalària (PADAH), dirigit a persones empadronades a Sant Pol de 
Mar, en situació d’alta hospitalària amb dependència sobrevinguda i que requereixen 
d’un suport concret en el desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària.

Aquest nou servei és producte del conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament, 
la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i l’Institut Català de la Salut – àmbit 
Girona , el qual implementa aquest programa de suport.

El Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Sant Pol de Mar van signar el 26 
de juny de 2013 el conveni anterior, quina addenda s’anava prorrogant d’any en any, 
essent que el ple municipal celebrat el 31 d’octubre de 2019, va aprovar l’addenda 
econòmica d’aquest anterior conveni per al 2020.

No obstant, des del Consell Comarcal, s’informa de la necessitat d’aprovar un nou 
conveni atès que l’anterior, pel transcurs del termini de vigència, havia caducat, essent 
oportú, d’aquesta manera aprovar també la nova addenda referida al nou conveni.

Vist l’esborrany del nou conveni presentat pel ConsellComarcal del Maresme per a la 
delegació de la competència del servei d’atenció domiciliària (SAD social, SAD 
dependència i PADAH).

Atès que l’actual equip de govern té la voluntat d’assumir el copagament que 
correspondria a l’usuari.

Atès que la comarca pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin de 
gestionar els municipis, d’acord amb l’article 25.1 del D.Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya.

Atès que l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i el Consell Comarcal del Maresme estan 
interessats en col·laborar per al foment de projectes i programes relacionats amb el 



desenvolupament dels Serveis Socials bàsics, per tal de promoure i garantir el dret de 
la ciutadania a un sistema de serveis socials capaços de consolidar i desplegar els 
recursos i els serveis en el territori i específicament, pel que fa a aquest conveni, als 
serveis d’ajuda a domicili.

Atès el que disposa l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
procediment de les Administracions Públiques de Catalunya il’article 9 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

ES PROPOSA AL PLE L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS:

PRIMER.- DELEGAR al Consell Comarcal del Maresme, la competència municipal  
relativa al servei d’atenció domiciliària (SAD) . 
La delegació comprén el servei d’atenció domiciliària adreçat a població fràgil, 
vulnerable o en situació de risc social (SAD social), el servei d’atenció domiciliària 
adreçat a població amb reconeixement de dependència (SAD dependència) i el servei  
dirigit a persones empadronades a Sant Pol de Mar, en situació d’alta hospitalària amb 
dependència sobrevinguda i que requereixen d’un suport concret en el 
desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària (PADAH).

SEGON.- APROVAR el conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament 
de Sant Pol de Mar per a la delegació de la competència del servei d’atenció 
domiciliària, que tindrà vigència entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 
2024 .

TERCER.- APROVAR la nova addenda econòmica del nou conveni que s’aprova per a 
l’exercici 2020.

QUART.- DISPOSAR que l’Ajuntament de Sant Pol de Mar assumirà la part que 
correspondria liquidar a l’usuari en concepte de copagament.

CINQUÉ.- FACULTAR l’alcalde per a la signatura de l’esmentat conveni i de l’Addenda 
2020.

SISÉ.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal del Maresme i als Serveis 
Socials d’aquest ajuntament.
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