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3. Notificar aquest acord a Endesa Energia , SAU com empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.  
 
 
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 BENESTAR SOCIAL  
 27.  El servei de transport adaptat és un servei que té com a finalitat el 
transport a les persones grans que presenten manca de mobilitat i/o dificultats per 
accedir al Centre de dia de Vilafranca i al Centre de dia Sant Francesc. 
 
Atès que les persones destinatàries son persones grans amb valoració de Grau de 
Dependència i amb l’Acord Pia amb prestació de servei al Centre de dia i atès que 
l’objectiu del servei de transport adaptat és possibilitar el trasllat al centre de dia, 
mantenir a la persona gran integrada en el seu entorn social i donar suport a les 
famílies que tenen cura de persones dependents.  
 
Vist l’informe tècnic, del que es desprèn que l’empresa que realitzava aquest servei 
ha finalitzat la seva activitat i per tant proposa que aquest Ajuntament, per l’any 
2014, en lloc de pagar el cost del 25% d’aquest servei a l’empresa o empreses que 
el presten (com es feia fins ara), el pagui a les persones usuàries del servei, que 
hauran d’ escollir l’empresa que els faci el transport adaptat més econòmic, sempre 
que l’empresa reuneixi els requisits establerts per normativa.  
 
S’ACORDA:  
 
Establir un ajut econòmic per a persones grans amb valoració de grau de 
dependència, per la prestació del servei de transport adaptat. Aquest ajut serà del 
25% del cost del servei de transport adaptat, que es satisfarà a les persones 
usuàries d’aquest servei, sempre que aquestes persones compleixen els següents 
requisits: Tenir la valoració de la necessitat del servei, per part del professional de 
referència de Serveis socials Bàsics i no superar uns ingressos mensuals de 847 
euros.  
En funció de la disponibilitat i/o necessitat de la persona i/o família es pactaran els 
dies i els horaris d’assistència al Centre de dia i es signarà el contracte de la 
prestació del servei, on constarà l’ajut econòmic del 25% del import del transport 
adaptat per assistir al Centre de dia. Posteriorment, prèvia presentació trimestral 
de les factures pagades, per part de la persona usuària a l’empresa prestadora del 
servei, l’Ajuntament abonarà el 25% del total de les factures.  
 
Assignar aquesta despesa, que s’estima per tot l’any 2014 en 3.000 euros, a càrrec 
de la partida 3.23106.22699 del pressupost municipal vigent.  
 
 
 28.   Atès que el 27 d’abril de 2012 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va 
crear el Reglament de la Mesa de Valoració per a situacions d’emergències 
econòmiques i socials. La Mesa és un òrgan tècnic gestionat per la Direcció de 
Programes Socials d’Habitatge que té com a funcions  valorar i proposar 
adjudicacions, atorgar ajuts implícits, proposar accions respecte a situacions de 
morositat justificades per part del sol�licitant i valorar la viabilitat en processos 
judicials per desnonaments en el parc d’habitatges gestionat per l’Agència. 
 
Atès que el Reglament de la Mesa de Valoració possibilita que els Ajuntaments 
s’adrecin a dita Mesa sol�licitant l’adjudicació d’un habitatge de l’Agència per la 
persona interessada, un cop emès l’informe de la situació socioeconòmica de la 


