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CONVENI DE COL·LABORACIÓ

Barcelona, 18 de maig de 2006

REUNITS

D’una banda, el Sr. Rafael Barba i Boada, en qualitat de director general de
MUTUAM, MPS, amb domicili a Barcelona, carrer d’Ausiàs Marc, núm. 39, i
amb el NIF xxxxxxx (en endavant, MUTUAM).

I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Salvador Giner de San Julián, en qualitat de president
de l’Institut d’Estudis Catalans, amb domicili a Barcelona, carrer del Carme,
núm. 47, i amb el NIF xxxxxxxx (en endavant, IEC).

EXPOSEN

I. Que MUTUAM és una entitat de previsió social que té per objecte
conèixer i atendre les necessitats de la gent gran, amb una atenció especial
als serveis de caràcter sanitari i social, en el marc de l’economia social en
què s’inscriu com a entitat sense afany de lucre.

Que, històricament adreçada al col·lectiu de la gent gran (dóna assistència
a més de cent quaranta mil persones grans), MUTUAM té com un dels
objectius prioritaris oferir als seus mutualistes i beneficiaris —i, en general,
a les persones grans— tot un conjunt d’ajuts i serveis que tendeixen a
millorar la seva qualitat de vida.

Que, amb aquesta finalitat, MUTUAM va crear el Servei Gent Gran, dissenyat
per a proporcionar als mutualistes i beneficiaris els serveis i l’assistència
social que calguin, d’acord amb l’estat i la situació de necessitat o
desemparança que es puguin produir.

II. Que l’IEC és una institució acadèmica que té per objecte l’alta
investigació científica i, principalment, la de tots els elements de la cultura
catalana.

Que actualment les estadístiques evidencien un envelliment progressiu de
la població a Catalunya i que aquest procés afecta tots els sectors de la
societat.

Que l’IEC, conscient que cal propiciar un procés d’envelliment digne per als
seus membres, per als socis de les societats filials, per al personal
d’aquesta institució i per als seus familiars, ha engegat una campanya
adreçada a les institucions públiques i privades competents per tal que
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tinguin present aquesta comunitat d’una manera especial en llurs
actuacions.

III. Que MUTUAM i l’IEC estan interessats a establir un marc de
col·laboració estable que permeti desenvolupar conjuntament acords
estratègics.

IV. I que, amb la finalitat d’ampliar els serveis que l’IEC presta als seus
membres, als socis de les societats filials, als treballadors de la institució i
als seus familiars, i de fomentar dins aquests col·lectius els serveis de
MUTUAM, les parts acorden formalitzar aquest conveni, d’acord amb els
següents

PACTES

Primer. Aquest conveni té per objecte establir el marc de col·laboració
entre les parts, per tal que MUTUAM, mitjançant el Servei Gent Gran, pugui
oferir a tots els membres, als socis de les societats filials, al personal de
l’IEC i als seus familiars en primer grau de consanguinitat, els serveis
següents:

a) Informar, orientar i proporcionar assessorament social especialitzat.
Mitjançant un diagnòstic social personalitzat realitzat per treballadores
socials, es recomanarà i se cercarà el recurs més adequat en cada cas.

b) En el cas que la situació d’una persona comporti el dret d’accedir a un
recurs públic, les treballadores socials faran de mitjanceres amb els
responsables corresponents de l’Administració.

c) En el cas que la situació d’una persona comporti el dret d’accedir a un
recurs privat, podrà gaudir dels recursos propis de MUTUAM que segueixen:

_ Serveis d’atenció domiciliària professional i de tracte preferent.
— Serveis d’atenció a la persona: higiene personal, cures,

mobilitzacions, acompanyaments, vetlles, servei domèstic,
fisioteràpia, podologia, perruqueria, etc.

— Serveis d’atenció a l’entorn: neteja de la llar, preparació d’àpats,
neteja i cura de la roba, compres, etc.

_ Recursos residencials, com ara apartaments per a gent gran,
residències assistides, centres sociosanitaris, centres de dia,
hospitals de dia, etc.

_ Teleassistència.

d ) Si en el moment en què es demana un servei residencial no hi ha
places disponibles en els recursos residencials de MUTUAM, es derivarà la
cerca cap a recursos aliens que han estat visitats i supervisats prèviament
per l’equip de treballadores socials de MUTUAM.
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e) Proporcionar orientació psicològica. MUTUAM disposa d’un gabinet
psicològic especialitzat en problemes de la gent gran. La primera visita és
gratuïta.

f ) Proporcionar avantatges i descomptes en productes i serveis d’interès
especial per a la gent gran: ortopèdia, audició, òptica, adaptació de la llar,
etc.

Segon. MUTUAM posa a la disposició dels membres, dels socis de les
societats filials i del personal de l’IEC i els seus familiars, l’equip humà que
integra el Servei Gent Gran (que consta de dues treballadores socials, una
informadora social i la directora del Servei) durant tota la jornada laboral.

Tercer. Els membres, els socis de les societats filials i el personal de
l’IEC i els seus familiars que requereixin un recurs sociosanitari o social
seran adreçats a l’equip de treballadores socials del Servei Gent Gran
perquè facin el diagnòstic social i cerquin el recurs més adient en cada cas.

Quart.  Si una persona que és membre de l’IEC, és sòcia d’una societat
filial o és treballadora d’aquesta institució utilitza qualsevol dels serveis de
suport a  la persona o a la llar que, mitjançant el Servei Gent Gran, siguin
derivats a Mutuam a casa – empresa de Serveis d’Atenció Domiciliària de
Mutuam - (serveis d’atenció domiciliària de la lletra c del pacte primer),
gaudiran d’un 5 % de descompte sobre la tarifa anual establerta, que
repercutirà directament sobre la persona beneficiària.

Cinquè. Si una persona que és membre de l’IEC, és sòcia d’una societat
filial o és treballadora d’aquesta institució ingressa en el Centre Collserola
o en els apartaments Collserola de MUTUAM, gaudirà d’un 5 % de
descompte sobre la tarifa anual establerta, que repercutirà directament
sobre la persona beneficiària.

Sisè. L’IEC es compromet a difondre de manera continuada el contingut
d’aquest conveni de col·laboració entre els seus membres, els socis de les
societats filials, el personal de la institució i els seus familiars pel mitjà que
consideri més adequat.

Setè. La quota fixada per a aquest servei ofert a tots els membres, als
socis de les societats filials, al personal de l’IEC i als seus familiars és
sense càrrec.

Vuitè. Aquest conveni tindrà efecte a partir de les zero hores del dia ............

Novè. La durada d’aquest conveni s’estableix per un any, i serà prorrogat
automàticament per terminis de la mateixa durada, llevat que una de les
parts demani fefaentment de finalitzar-lo amb una antelació de tres mesos.
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I, com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni
mitjançant exemplar duplicat al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Salvador Giner de San Julián Rafael Barba i Boada
President
Institut d’Estudis Catalans

Director general
MUTUAM, MPS


