
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’accés a la salut bucodental és un dret reconegut per l’Organització Mundial de la Salut. 

Desgraciadament la salut pública de molts països, el nostre inclòs, no té cobertura pública per 

a aquesta important necessitat de la ciutadania. 

És per això, que professionals: metges estomatòlegs, odontòlegs, higienistes, protètics i 

auxiliars han decidit organitzar-se per oferir el seu temps com a voluntaris per prestar atenció 

a les persones que tot i que necessiten atenció, per la situació socioeconòmica que tenen, no 

poden assumir el cost d’una consulta privada. 

La Fundació Odontologia Solidària des de 1994 canalitza, a través de les seves clíniques 

solidàries, una xarxa de més de 450 voluntaris que ofereixen el seu temps de manera gratuïta.  

A les clíniques oferim una atenció d’odontologia social i comunitària bàsica dirigida a les 

persones que venen derivades dels Serveis Socials dels municipis. Aquesta atenció bàsica 

inclou: obturacions, endodòncies, higienes, pròtesis amovibles i raspats. 

Els usuaris que atenem s’han de comprometre a adquirir hàbits higiènics, perquè aquesta 

millora repercuteixi en la seva salut global i contribueixi a incrementar la seva autoestima i a 

generar un canvi en positiu. Es considera que per una bona corresponsabilitat dels usuaris, ells 

també han d’aportar una quota bàsica, que contribueixi, així mateix, a la sostenibilitat de la 

clínica. 

L’increment considerable de la demanda d’atenció generada a partir de la última crisi 

econòmica fa insostenible la situació, si no hi ha un suport mínim de les institucions locals, que 

deriven, a través dels Serveis Socials, als ciutadans que ho necessiten.  

Per això l’Ajuntament de............................., conscient de les necessitats existents, ha derivat 

últimament a més de.........persones que són ateses a la Clínica que Odontologia Solidària té a 

....................... oberta des de............................... 

 

En coherència amb l’exposició de motius l’Ajuntament de ................. ACORDA subscriure un 

conveni de col·laboració amb la Fundació Odontologia Solidària, que sotmeten a les següents 

CLÀUSULES: 

1.- Establir un conveni de col·laboració estable que permeti derivar a la clínica solidària de 

................. a les persones que, a criteri dels Serveis Socials municipals de l’Ajuntament de 

........................, tinguin una situació socioeconòmica precària que justifiqui que siguin 

candidats a rebre atenció odontològica solidària. 

2.- Els Serveis Socials municipals es comprometen a informar als usuaris que seran atesos per 

professionals voluntaris i que el servei no és gratuït i que hauran de pagar un cost mínim de 

12€ per visita, per poder assumir una part de les despeses directes derivades del servei. 



3.- L’Ajuntament es compromet a fer una aportació anual a la Fundació Odontologia Solidària 

a fi de contribuir, amb d’altres institucions, a fer sostenible el manteniment de la Clínica 

Solidària de ................... Iniciant l’aportació l’any ____ amb una aportació de ____ euros. 

4.- La Fundació Odontologia Solidària es compromet a mantenir oberta la Clínica Solidària de 

......................... i a prestar atenció a les persones que derivin els Serveis Socials de 

l’Ajuntament de ........................... i,  posteriorment, a presentar durant el primer trimestre de 

l’exercici següent, una memòria anual detallada de les activitats de la clínica. 

5.- L’Ajuntament de .............................. designa com a representant i interlocutor/a 

........................................, regidor/a de ............................................. per signar el conveni. 

6.- La Fundació Odontologia Solidària designa como representant i interlocutor al Sr. Rafa 

Montaña Ponsa, vicepresident de la Fundació Odontologia Solidària (CIF. G811833667) en tant 

que responsable de clíniques, per signar el conveni. 

 

 


