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ADDENDA AL CONVENI PER A LA FORMALITZACIÓ DE L’ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A FAVOR DE 

L’ENTITAT SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L. PER LA PRESTACIÓ DEL 

SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA. 

 

A Girona, a data de signatura amb certificat digital. 

 

REUNITS 

D’una part,  la senyora Sònia Martínez Juli, presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb 

NIF P-6700008C i domicili social  carrer Nou, 48 17600 Figueres,  expressament facultada mitjançant 

acord de Ple de la corporació en data 11 de juliol de 2019. 

I de l’altra, el senyor Josep Maria Vidal Vidal, president de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de 

Catalunya, S.L., en endavant SUMAR, amb NIF B55023832 i domicili al Parc Científic i Tecnològic de 

la UdG, Edifici Narcís Monturiol, Carrer Emili Grahit, núm. 91, bloc B, 3a planta de 17003 Girona, que 

actua en nom i representació d’aquesta entitat, en virtut de les facultats que li són atribuïdes i 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 12 de setembre de 2018. 

Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i necessària per la 

formalització d’aquest acte i exposen: 

EXPOSEN 

PRIMER.- Que en data 17 d’octubre de 2019 es va signar el conveni entre el Consell Comarcal de 

l’Alt Empordà  i SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., per a la formalització de 

l’encàrrec a mitjà propi a favor de l’entitat SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., 

per a la prestació del servei d’atenció domiciliària.  

SEGON.- Que l’esmentat conveni establia una vigència de quatre anys, a comptar a partir del dia 1 

de novembre de 2019, i es podrà prorrogar anualment fins un termini màxim de quatre anys més, 

d’acord amb el que estableix l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic. 

TERCER.- Que en data 14 d’octubre de 2020, el Consell d’Administració de SUMAR, va aprovar la 

modificació de tarifes de preu del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) per a l’any 2021. Del 1,5% 



 

 

 

2 

 

d’increment, un 0,75% respon a un increment salarial recollit en el nou Conveni Col·lectiu per a les 

persones treballadores en empreses d’atenció domiciliària i el 0,75% restant respon a un augment 

a aplicar pel sobrecost que implica la compra d’equips de protecció individual(EPI) per als 

treballadors en protecció de la COVID-19. 

QUART.- Que en data 11 de novembre de 2020 el Consell d’Administració de SUMAR, va aprovar, 

l’increment d’un 1,65% del preu del Servei d’Ajuda a Domicili de SUMAR, augmentant així 

l’increment de l’1,5% acordat pel Consell d’Administració de 14 d’octubre de 2020 per tal de donar 

compliment a la Llei General de Pressupostos de l’Estat, recollint la desviació del 0,9% respecte del 

0,75% proposat d’origen per a l’increment salarial dels treballadors. D’aquest 1,65% es manté que 

el 0,75% respon a un augment a aplicar pel sobrecost que implica la compra d’equips de protecció 

individual(EPI) pels treballadors en protecció de la COVID-19. 

 

CINQUÈ.- Que tant l’increment salarial dels treballadors establert pel nou Conveni Col·lectiu per a 

les persones treballadores en empreses d’atenció domiciliària com l’increment dels salaris públics 

regulat a la Llei General de Pressupostos de l’Estat són d’obligat compliment i per tant no subjectes 

a lliure pacte entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i SUMAR. 

 

D’acord amb aquestes premisses, les parts 

 

ACORDEN 

PRIMER.- Augmentar el preu hora de les tarifes del servei d’ajuda a domicili en un 0,75% per tal de 

cobrir el sobrecost que implica la compra d’equips de protecció individual (EPI) pels treballadors en 

protecció de la COVID-19, de manera que les tarifes queden establertes en els termes següents: 

TARIFES 2021 ( INCREMENT 1,65%) 

 SAD ALT 
EMPORDÀ 

Preu/h 2021 TF 17,27 € 

Preu/h 2021 AUX 15,04 € 

Preu/h 2021 
nocturn/festiu TF 

21,59 € 
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SEGON.- Aquest augment serà d’aplicació a les tarifes del servei amb data d’efectes a partir del dia 

1 de gener de 2021. 

TERCER.-Mantenir la resta de clàusules previstes al conveni.  

De conformitat amb aquesta addenda, ambdues parts el signen per duplicat en data de la signatura 

mitjançant certificat digital.  

 

Sra. Sònia Martínez Juli                Sr. Josep Maria Vidal Vidal 

 

 

 

 

Presidenta      President 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà  SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de 

Catalunya, S.L. 
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