IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Notificació: Notificació Aprovació pròrroga conveni encàrrec
mitjà popi SUMAR per gestió Centre de dia Les Bernardes

Codi UACG: Gabinet de Presidència / 001, Any document: 2019, Núm. expedient: 10215, Acció:
Aprovació, Actuació: pròrroga conveni encàrrec mitjà popi SUMAR per gestió Centre de dia L
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: SO8QZ-JKCPW-CWP6R
Data d'emissió: 24 de febrero de 2021 a les 7:57:29
Pàgina 1 de 4

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Secretari General de DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 23/02/2021 23:45

APROVAT
23/02/2021 23:45

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2150115 SO8QZ-JKCPW-CWP6R 9389CD3A49272341AAEB039B0ECFFDCF5D3F3211) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

Núm. Expedient 2020 / 10215
Títol: Aprovació de la pròrroga del conveni d’encàrrec a mitjà popi de la
Diputació de Girona a SUMAR,SL per a la gestió del Centre de dia Les Bernardes
de Salt
UACG: Gabinet de Presidència / 001
Data: 23/02/2021
MD/if
Que el Ple de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut lloc el dia 16
de febrer de 2021, ha pres l'acord següent:

“Aprovació de la pròrroga del conveni d'encàrrec a mitjà propi de la Diputació de
Girona a Sumar, SL per gestió del Centre de dia Les Bernardes de Salt (CN/3988)
Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona de data 17 de desembre de
2020 es va aprovar un conveni d’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a
Sumar, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, relatiu a la gestió integral del
Centre de dia per a gent gran Les Bernardes de Salt, per un període que s’inicia l’1 de
gener de 2020 i fins al 31 de desembre de 2020, (CN/3988), exp. 2019/8212.
La clàusula setena reguladora de la vigència del conveni estableix la possibilitat que si
les dues parts ho acorden, sigui perllongat per anys successius fins a un màxim de 4
anys més, sent la vigència de la pròrroga de l’1 de gener al 31 de desembre de 2021.
Atès que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Girona han acordat prorrogar per un any més, de l’1 de
gener al 31 de desembre de 2021, el conveni de col·laboració interadministrativa per a
la gestió integral del Centre de dia per a la gent gran Les Bernades de Salt, i aquest
ha estat signat en data 23 de desembre de 2020 (exp. 2020/10001).
Atès que la Diputació de Girona té la voluntat de prorrogar per un període d’un any
més, des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2021, el conveni amb SUMAR, SL del
servei referit anteriorment.
Atès que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als municipis
de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans de la demarcació,
especialment els més desfavorits, disposin d’uns serveis públics de qualitat.
Per tot l’exposat, vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació, vist
l’informe del centre gestor i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Acció Social, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció de l’acord següent:
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PRIMER. APROVAR l’addenda de pròrroga del conveni d’encàrrec a mitjà propi de la
Diputació de Girona a Sumar, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, per a la
gestió integral del Centre de dia per a gent gran Les Bernardes de Salt, CN/3988 (exp.
2020/10215), el contingut de la qual es reprodueix de forma íntegra a continuació:
“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI D’ENCÀRREC A MITJÀ PROPI DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA A SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE
CATALUNYA, SL, PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DEL CENTRE DE DIA PER A GENT
GRAN “LES BERNARDES”, DE SALT.
Girona, a la data de la signatura amb certificat digital
Per la Diputació de Girona,
L’Il·lm. Sr. senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en
virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia 17 de desembre de 2019, i
assistit pel secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
Per SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L,
El Sr. Josep Maria Vidal Vidal, president, que actua en nom i representació de l’entitat,
amb CIF B-55023832 i domicili al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Narcís
Monturiol, BLOC B TERCERA PLANTA, Carrer Emili Grahit, núm. 91, 17003-GIRONA,
que actua en nom i representació d’aquesta entitat, en virtut de les facultats que li són
atribuïdes que li atorga l’article 21 dels Estatuts Socials de SUMAR, modificats i
degudament aprovats per acord de la Junta General en la sessió del 13 de setembre
de 2018.
INTERVENEN
Ambdues parts, en l’exercici de les seves funcions, que els han estat legalment
atribuïdes, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en
els termes d’aquest document.
EXPOSEN
Primer.- Que en data 30 de desembre de 2019 es va formalitzar el conveni d’encàrrec
a mitjà propi de la Diputació de Girona a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de
Catalunya, S.L., per la gestió integral del Centre de dia per a gent gran les Bernardes,
ubicat al carrer Sant Dionís, número 42, de Salt.
Segon.- Que el pacte setè estableix que la vigència d’aquest conveni serà fins al 31 de
desembre de 2020, amb possibilitat de ser prorrogat per anys successius fins a un
màxim de 4 anys més.
Tercer.- Que és voluntat de les parts subscriure la pròrroga d’aquest conveni per a
l’any 2021 entre la Diputació de Girona i SUMAR.
D’acord a aquestes premisses, les parts
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ACORDEN
Primer.- Prorrogar el conveni d’encàrrec a mitjà propi entre SUMAR, Serveis públics
d’Acció Social de Catalunya, S.L., i la Diputació de Girona, per a la gestió integral del
Centre de dia per a gent gran les Bernardes de Salt, d’acord amb les següents
especificacions.
Segon.- La present pròrroga és d’aplicació des del dia 1 de gener fins al 31 de
desembre de l’any 2021.
Tercer.- La Diputació de Girona, abonarà la quantitat màxima de 446.869,50 € (IVA
exempt) per la prestació d’aquest servei, mitjançant pagament per mensualitats
vençudes.
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per part
de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, mitjançant la presentació
de factures de la despesa realitzada en funció del servei prestat.
Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA.
La resta de clàusules del conveni continuen vigents.
I en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen aquest document
Sr. Josep Maria Vidal Vidal
President de SUMAR
Sr. Miquel Noguer i Planas
President de la Diputació de Girona
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas
Secretari general”
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import de 446.869,50 euros, a
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL (NIF B55023832), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 100/2314/22706 (Gestió centre de dia per a gent
gran Les Bernardes) del pressupost de l’exercici 2021.
TERCER. FACULTAR àmpliament el president de la Diputació per a la signatura
d’aquesta addenda de pròrroga i dels documents necessaris per a la seva execució i
per a l’adopció de qualsevol resolució al respecte de l’encàrrec esmentat, amb
excepció de qüestions que per llei siguin indelegables, a l’empara de la funció
representativa que li atribueix l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les
bases de règim local i normativa concordant, i en virtut de les facultats conferides per
acord del Ple de la Diputació de 17 de desembre de 2019.
QUART. PUBLICAR la present addenda de pròrroga del conveni al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i incloure-la al Registre de Convenis de col·laboració de la
Generalitat, als efectes de fer-la accessible al portal de transparència, de conformitat
amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, (en la seva versió donada segons la
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica).
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CINQUÈ. PUBLICAR la present resolució al portal de transparència de la Diputació de
Girona.
SISÈ. NOTIFICAR la present resolució al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies (DTSF) de la Generalitat de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció
Social de Catalunya, SL”.

Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de
contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de
quinze dies hàbils, computables d'acord amb el que es regula per a cada acte
recurrible a l'article 50 de la Llei de contractes del sector públic.
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