CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ/FUNDACIÓ ................................................. I
L’ENTITAT “DSR DENTISTAS SOBRE RUEDAS” PER A L’ASSISTÈNCIA
BUCODENTAL SOLIDÀRIA A PERSONES AMB MANCANÇA DE
RECURSOS.
A ..... de ............... de 20__.
L’ associació de ........... ............té entre les seves competències l’avaluació i informació
de situacions de necessitats socials i l’atenció a persones en situació o risc d’exclusió
social.
L’entitat “DSR Dentistas Sobre Ruedas” (en endavant, DSR) és una organització sense
ànim de lucre que té entre les seves finalitats estatutàries organitzar i impulsar projectes
per millorar la salut bucodental de persones que no disposen dels recursos suficients.
En aquest sentit, l’assistència bucodental garantida per la Seguretat Social no assoleix
els tractaments necessaris per a una salut bucodental amb garanties, per la qual cosa les
persones que no disposen dels recursos econòmics necessaris per poder acudir de forma
regular a l’assistència privada viuen amb un evident risc de patologies bucodentals
greus.
L’entitat DSR disposa de la Clínica Dental Solidària “ Coloma Vidal” (en endavant, la
Clínica), que té per finalitat precisament l’atenció bucodental solidària de persones
residents a l’illa de Mallorca que no disposen dels recursos econòmics necessaris per
acudir de forma regular a l’assistència privada.
Per tot això, l’Associació de ............................................., representat en aquest acte
pel/per la Sr./Sra. ......................................., en qualitat de (president, vice-president), i
l’entitat DSR, representada en aquest acte pel Sr. Alfonso Jaume Campomar, en qualitat
de president, acorden la signatura del present Conveni, el qual es regirà per les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA.
L’Àssociació.. .................................... seleccionarà les persones que, segons el seu
criteri, no disposen dels recursos econòmics necessaris per a una mínima atenció
bucodental regular per part de l’assistència privada.
L´Associació concertarà la primera cita entre la persona pacient i la Clínica Dental
“Coloma Vidal”, amb la finalitat que des d’aquesta Clínica se li pugui donar
l’assistència bucodental necessària. A partir de la segona cita i en endavant, aquestes
seran concertades directament entre la Clínica i la persona pacient.
SEGONA.
Els preus de l’assistència bucodental que es prestarà a la Clínica seran els següents:


- 10 euros per cada visita de la persona pacient.



- Si la persona pacient necessita una pròtesi, la Clínica elaborarà i li lliurarà un
pressupost previ, que oscil·larà entre 60 i 400 euros en funció del tipus i
complexitat de la pròtesis.
Aquests preus podran ser variats per l’entitat DSR en cas de necessitat i sempre
de forma motivada. Aquesta variació no implicarà la necessitat de modificar els
termes del present Conveni. No obstant, l’entitat DSR comunicarà per escrit la
variació a l’Associació/Fundació ............................. de forma prèvia a la seva
aplicació, explicant de forma detallada el motius que fan necessari el canvi.
TERCERA.
Els preus esmentats en la clàusula anterior seran pagats per les persones pacients
en la recepció de la Clínica en el moment de realitzar cada visita.
Si a pesar de totes les facilitats, la persona-pacient, afirmés que no pot assumir
les despeses esmentades anteriorment, es derivarà el cas a
l´Associació/Fundació........................ per avaluar el cas. Si es considera oportú ,
l´Associació/ Fundació........................ es farà càrrec d´elles.
QUARTA.
L’entitat DSR podrà, de forma justificada i prèvia comunicació a l’Associació de
........................., excloure del programa d’assistència bucodental a les persones
pacients que incorrin en els següents fets:





- Falta d’assistència a la cita concertada sense avisar prèviament i de manera
injustificada.
- Incompliment de las pautes d ́higiene assenyalades.
- Comportament física o verbalment agressiu amb el personal de la Clínica.
CINQUENA.
De forma puntual, i previ requeriment individualitzat formulat per DSR,
l´Associació/Fundació facilitarà la informació i/o documentació que justifica
que la persona derivada a la Clínica no disposa dels recursos econòmics
necessaris per a una mínima atenció buco-dental regular per part de l´assistènca
privada.
SISENA
L´Assocaició/Fundació............................... es compromet a aportar a l´entitat
DSR la quantitat anual de 1000 euros, per fer efectius els objectius del Conveni
i per al sosteniment dels mitjans humans i materials necessaris pel
desenvolupament del projecte.
SETENA
El present Conveni serà d’aplicació des de la data de la seva signatura i
desplegarà els seus efectes de forma indefinida, fins que qualsevol de les parts

signants manifesti a l’altra, per escrit i amb una antelació mínima de 3 mesos, la
seva voluntat de donar-lo per acabat.
I, perquè així consti, es signa el present conveni, per duplicat exemplar, en la data que
figura a l’encapçalament.
El President de l’Associació........................
Sr./Sra. ....................................

El president de “DSR Dentistas Sobre Ruedas”
Sr. Alfonso Jaume Campomar

