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CONTRACTE D’ASSISTÈNCIA
D’una banda ..........................................................., en qualitat de DIRECTOR ASSISTÈNCIA i com a
representant del Programa Assistencial de la Fundació "Font Picant" i des d’ara “Fundació”, i per una
altra banda Sr/Sra. ..................................Estat Civil: .............. Càrregues familiars:........,
Professió:
.....................,
Residència
C/....................................de
Ciutat
o
Poble.................................................................CP..................DNI:............................................
I en situació laboral de: .......................... i en qualitat de “demandant de serveis” d’ara endavant
“Pacient”; ambdós acompanyats de les següents persones que actuen com a testimonis familiars o
experts aliens a la Fundació:
Sr/Sra.:

DNI:

Ambdues parts i en referència a l’exercici d’expressa voluntat per part del o la “Pacient”
ACORDEN:
1 – L’ ingrés voluntari i estança del Pacient al Centre Sant Miquel de Maifrè (SMM) durant un temps de
…… mesos a partir del dia …… de ………………… de ………, per ser estudiada i tractat/da pel seu
trastorn addictiu, que es caracteritza per:
Diagnòstics de la Unitat Hospitalària:(*)................................................................................
Diagnòstics de la Unitat Ambulatòria de Derivació:(*)........................................................
(*) S’hauran d’ adjuntar els documents acreditatius dels esmentats centres públics derivadors.

I ell/a manifesta es tracta de .......................................................................................pel que entén en el
moment de signar aquest acord, haurà elaborat el seu problema per a treballar la seva dependència
amb la supervisió i el suport d’un equip professional expert en el centre SMM per aconseguir la seva
deshabituació, rehabilitació i elaboració d’un projecte per a la seva integració psicosocial d’acord amb el
Pla de Tractament Individual (PTI) traçat.
2  El Pacient expressa en aquest acte de trobarse en possessió de les seves facultats cognitives i
volitives com per a comprometre’s a complir amb les normes bàsiques de convivència al Centre, fora de
les quals no hi podrà romandre, destacantne:


El seu compromís d’abstinència absoluta al consum de qualsevol substància psicoactiva legal o
il∙legal (amb excepció del tabac en espais permesos) sigui de naturalesa estimulant o sedant,
que no estigui expressament indicada per a ell, bé per un metge del programa o per metges de
la xarxa pública d’assistència. Per tal de verificarne el compliment (en cada ingrés, entrada o
retorn) i en ocasions de raonable dubte clínic, el Pacient accepta desde la signatura d’aquest
acte, la realització de proves analítiques d’aire espirat, mostres d’orina, mostres de sang o l’ús
de fàrmacs de diagnosi que li indiqués l’equip terapèutic.
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El seu compromís de no insultar, ofendre, menysprear o agredir de qualsevol manera a ell
mateix o a qualsevol altra persona resident o operadora del centre rural. L’ incompliment
d’aquests extrems, com el d’algun dels anteriors, preveu l’anul∙lació d’aquest conveni i la
separació del pacient així com la seva derivació a on procedeixi, podent arribar fins i tot, en
circumstàncies greus, al concurs de es forces de seguretat.



La seva disposició per col∙laborar en totes aquelles proves, anàlisis i tests psicomètrics d’utilitat



El seu compromís de complir amb la disciplina d’activitats que se li hagin estipulat per al període

per al seu tractament i el de futurs malalts.

de residència i problema pel qual s’hagi vingut a tractat, siguin de caire assistencial, pre
formatiu, formatiulaboral o educativessanitàries .


Assumir unes òbvies limitacions de la seva llibertat individual, que es perllongaran durant els



Durant el primer mes es comunicarà amb l’exterior per correu i encomanaments (cartes i
paquets autoritzats de la família) i excepcionalment i per raons d’extrema urgència, mitjançant el
telèfon fix del centre: 972.43.03.10



Passat el primer mes d’estança es pot concedir l’inici de les visites durant un cap de setmana de
cada mes, amb un interval de 4 setmanes, per part de familiars directes o persones que
s’interessin per ell, cosa que es concertarà a través de contacte previ amb el Centre d’Acollida i
Seguiment de la Sagrada Família (Còrsega, 528, Esc. D. 1º3ª – Barcelona 08025).



Les persones visitants no podran, sota cap concepte, fer entrega de diners, objectes, aliments o
altres estris al Pacient sense el consentiment exprés dels seus responsables assistencials, fet
que d’incomplirse pot suposar el trencament d’aquest conveni assistencial.



La Fundació es reserva autoritzar o desautoritzar visites i comunicacions, d’acord amb la
situació i necessitats assistencial de cada malalt, podent determinar un temps de treball
psicoterapèutic i formatiu familiar que s’especificarà d’acord amb les necessitats assistencials
del Pacient.



A partir d’estances superiors als 3 mesos l’equip assistencial, mitjançant un informe fonamentat,
determinarà el règim de visites i permisos de sortides socioterapèutiques de caps de setmana,
el qual podrà ser revisat i ajustat a les necessitats del tractament individual.

mesos d’estança, amb la qual cosa i amb aquest acord, accepta un model de vida i residència
que en línies generals seguirà segons les següents directives:
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3 – El programa SMM acorda oferir:
3.1 – Un centre residencial rural i obert, encarat a les muntanyes del Sud, amb les seves
instal∙lacions d’hostaleria i serveis (cuines, menjadors, aules, sales, espais) necessaris per a la
correcta realització dels programes col∙lectius i individuals per a 35 persones.


Habitació individual, ben ventilada amb llum natural i calefacció durant les èpoques fredes, amb
llit, tauleta de nit, armari per la roba i taula escriptori d’ús particular. Bany col∙lectiu o privat per a
les seves necessitats fisiològiques i d’higiene personal, essent responsabilitat del Pacient el seu
correcte ordre, neteja i manteniment.

3.2 – Un equipo professional format per psicòlegs, educadors, metge especialista, infermera i
monitors d’activitats que es connecten amb la xarxa pública d’assistència i que compten amb els
recursos de suport (cuiners, proveïdors, bugaderia, personal de manteniment i vigilància) per a
complir amb els objectius del pla de tractament individualitzat (PTI) que s’adjunta en aquest
document.


Protecció i confidencialitat dels espais privats i de totes les dades relacionades amb el pacient
d’acord amb la Llei de Protecció de Dades vigent.



Tots els informes i accions plantejades del Pacient de naturalesa biopsicosocial en els àmbits
que es requereixin, corresponguin i es considerin necessaris per ambdues parts per la defensa,
rehabilitació psicosocial i integració.



Aplicar tots els avenços científicotècnics a la seva disposició per al compliment dels objectius
establerts al PTI i aquest contracte assistencial.

4 – Acord econòmic:
Recull en tots els extrems, els acords o convenis que la Fundació determini amb els departaments
d’Acció Cívica i Ciutadania o Salut de la Generalitat de Catalunya i per aquest motiu s’haurà de tenir
present:


4.1. Així s’entén en aquest Conveni i així totes les persones usuàries del Centre han d’aportar
una quota per a serveis d’assistència, manteniment u una altra per despeses personals
derivades de les seves compres bàsiques que dependran de la situació sociofamiliar
econòmica del Pacient.



4.2. Les quotes concertades han d’ingressarles l’usuari o família – si en té en dos números de
compte diferents,
que li seran facilitats per la Fundació. El primer ingrés es farà efectiu abans d’iniciar el
tractament al Centre. Així mateix donarà odre de Transferència Bancària mensual per als mesos
següents:
4.3  En cas d’abandonament del programa rural abans d’acabar el mes se li cobrarà l’import de





la quota d’assistència, residència i manutenció del mes en curs.
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En el cas del Sr/Sra.:...................................................... s’estableix:
QUANTITAT CONCERTADA
QUOTA ASSISTENCIAL
Entre 300 i 1500 €
DESPESES PERSONALS
100150 €
TOTAL A INGRESSAR MENSUALMENT
Mínim= RMI ó PNC

4.4. Maneig dels recursos econòmics al Centre SMM:
Els diners mensuals assignats a les compres bàsiques, podran ser utilitzats quan el Pacient ho consideri
necessari, sempre sota la supervisió dels responsables assistencials, amb els que estableix un pla
individual de necessitats i despeses. Durant el període de tractament i en l’espai físic del Centre, el
Pacient no tindrà en cap cas diners en efectiu en el seu poder. En el supòsit que la persona signant
incompleixi aquest contracte o que abandoni el Programa per qualsevol altre motiu, els diners que tingui
al seu compte personal li seran entregats en metàl∙lic o ingressats al seu compte bancari..
4.5. Els pacients sense recursos
Per a persones sense recursos i en tràmit de la Renda Mínima d’Inserció, les assignacions
econòmiques d’ús personal quedaran subjectes a la disponibilitat econòmica del Programa durant
l’exercici en curs; en la mesura del possible es cobriran les necessitats bàsiques de consum individual
per l’estança i oci fins la percepció del Salari Social, del qual se li descomptaran amb posterioritat les
despeses observades.

5 – DE LA CONDUCTA:
Imposar conductes marginals, incomplir reiteradament les activitats de comunitat, mostrar actituds
negatives i/o agressives a ell mateix o en les relacions amb els companys; malmetre intencionadament
el mobiliari o maquinària de la Fundació, poden ser motiu d’exclusió del Programa Rural establint com a
norma seguir a seguir la separació cautelar de la persona implicada. L’equip assistencial determinarà
les mesures de recolzament o separació definitiva.
6 DE LA FORMACIÓ:
El tractament a SMM inclou la participació en activitats de Formació a Pretallers o Tallers – quan
aquests són autoritzats i finançats pel Departament de Treball i el Fons Social Europeu – raó per la qual
no es justifica cap tipus de tracte especial o diferenciat als participants del Centre, excepte per raons
d’estricte ordre mèdicosanitari. Cada persona s’integrarà en un Taller concret on assumirà la disciplina
formativa i exigències generals del mateix, dins el ritmes i horaris regulats per les Ordenances del
Ministeri de Treball i del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
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7. DE LES SORTIDES DEL CENTRE:


7.1 – Des de l’inici del programa rural a SMM el Pacient pot absentarse del centre amb
acompanyament de monitors per assistir a l’hospital, a l’odontòleg o altres especialistes; als
jutjats del penal o civil; a visites familiars excepcionals o extrems no contemplats en aquest
apartat, sempre de caire terapèutic i sempre acompanyat per operadors del centre.



7.2 – Les sortides a piscina, riu, pantà de Susqueda, visites culturals o recreatives es
contemplen també des de l’inici del tractament i només queden limitades per disposicions que
determini en cada cas particular l’equip assistencial. En les esmentades situacions, el Pacient
ha de saber que haurà de supeditar el seu comportament a l’expert que es designi com a
responsable del grup.



7.3 – Per permisos de sortida terapèutica amb familiars, o a casa de familiars i amics,
prèviament concertats i autoritzats per l’equip assistencial mai abans d’haver transcorregut 3
mesos d’estança. Aquests permisos s’aniran estenent d’acord amb l’evolució del Pacient amb
freqüència mensual, quinzenal o setmanal, depenent de l’evolució en el compliment del Pla
Terapèutic Individual. Existeix un formulari de sol∙licitud per a les sortides programades. En tots
aquests casos el Pacient i els seus familiars assumeixen la responsabilitat en el compliment de
l’abstinència.



7.4 – Per finalització del Programa Individual. L’usuari mantindrà consultes periòdiques amb
l’equip assistencial per al seguiment de la seva situació al Consultori de la Sagrada Família.



7.5  Per separació cautelar del Centre. En el cas de contravenir les normatives bàsiques
exposades en aquest Contracte Assistencial, motiu pel qual si l’usuari continua interessat en
reingressar realitzarà un seguiment consensuat amb el CAS d’origen al Consultori de la
Sagrada Família de Barcelona on es determinarà per acord la pertinença o no del reingrés, que
no podrà ser abans de 6 mesos després de la seva sortida.

En tots el supòsits d’allunyament el Pacient haurà de:


Signar document fonamentat conforme s’absenta temporalment o finalitza la seva estança en el
programa rural.



En el supòsit d’abandonament voluntari del programa SMM no deixarà a les instal∙lacions de la
Fundació Font Picant els seus objectes personals. Si per motius de no disposar d’un espai més
adequat ho hagués de fer, disposarà d’un temps màxim de 30 dies per passar personalment a
recollirho, transcorregut aquest els objectes es consideraran material de rebuig.
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9 – Per a Reclamacions o Suggeriments:
Al Centre SMM existeix i es troba a disposició dels pacients un Llibre de Reclamacions. A més a més, al
Centre d’Acollida i Seguiment de la Sagrada Família i als departaments d'Acció Cívica i Família, Salut
de la Generalitat de Catalunya, hi ha impresos en català i castellà per a realitzar suggeriments i
reclamacions dirigides al President de la Fundació i a les Autoritats de la Generalitat, així com tota la
documentació de les normes interiors de funcionament del Centre Rural. També està en permanent
disposició del Pacient, tota la documentació mèdica, psicològica, social i judicial que s’hagi compil∙lat
fins al moment de ser sol∙licitada.
10 – Dels familiars i altres situacions extremes:
Es conclou que tant el Pacient com Familiars entenen el tractament residencial com a prioritari i
imprescindible per la seva deshabituaciórehabilitació i que qualsevol diferència o opinió hauran de
canalitzarla a través del personal expert i responsable de la Fundació sense que durant el seu
transcurs s’interposin – excepte per raons de força major altres afers de naturalesa afectiva, familiar o
laboral.

Havent llegit aquest Conveni i estant d’acord per a que consti, signen les parts i testimonis a
Osor (Girona) a ……de …………………… de …………
Sr. JESUS CALDERA ALONSO
Per Fundació Font Picant.

Nom de la Persona (El o la Pacient)
DNI:

Testimonis:

Complexe sociosanitari i de formació professional “Sant Miquel Maifrè. Ctra. Embassament Susqueda Km. 7,5. Girona – Osor –
Susqueda 17166. Tel.: 34.93435381934.972430310. email: fundación@fontpicant.com
Web: www.fontpicant.com Institució fundada al setembre de 1986. Registre 268. NIF: G.58251901.

