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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 MP, 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 MP, 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 6 de maig de 2021. 

Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i necessària per la 
formalització d’aquest acte. 

 

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 en posterioritat a la data mencionada a l’apartat primer, les parts van anar 
subscrivint addendes a l’esmentat conveni acordant successives pròrrogues allargant-ne la 
vigència fins a l’actualitat. 
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TERCER.- Que degut a l’increment de salaris públics acordat per la Llei 22/2021 General de 
pressupostos de l’Estat i que ascendeix a un màxim d’un 2%, SUMAR aplicarà aquest increment al 
personal laboral que posa al servei de la gestió del SAD que se li ha encarregat.  

Vist que en virtut del previst a l’article 32 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, els 
mitjans propis únicament poden rescabalar-se del cost de producció del servei 

Vist que l’increment del 2% a aplicar als salaris dels treballadors del SAD és un cost associat 
directament a la producció del servei 

Ambdues parts tenen interès en revisar el cost/hora del servei de treballadora familiar i auxiliar de 
la llar acordat en el seu dia, a fi i efecte que es pugui fer front a aquest cost d’aplicació legalment 
preceptiva per SUMAR. 

Als efectes de portar a terme l’acció que es pretén, les citades parts acorden: 

ACORDS 

PRIMER.- Aprovar l’increment de cost/hora del Servei d’Atenció Domiciliària de conformitat amb 
els següents imports: 

TREBALLADORA FAMILIAR AUXILIAR DE LA LLAR 

17,62.-€/hora 15,34.-€/hora 

 

SEGON.- Mantenir la resta de clàusules i condicions que regulen l’encàrrec de mitjà propi per la 
gestió del Servei Domiciliària referit al punt primer de la present addenda. 
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Sra. Sònia Martínez Juli                 Sr. Josep Mª Vidal Vidal  
 
 
 
 
 
Presidenta      President 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà  SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de 

Catalunya MP, S.L. 
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