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ADDENDA/PRÒRROGA PER A L'EXERCICI 2021 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT, EL CONSELL COMARCAL 

DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA PER EXECUTAR EL SERVEI 

D’ATENCIÓ DIÜRNA DE CASSÀ DE LA SELVA 

 

 

ENTITATS  QUE INTERVENEN 

 

D'una part, el Sr. Joaquim Roca Ventura, president del Consell Comarcal del Gironès, facultat per 

acord del ple de data 15/12/2020, assistit pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general del 

Consell Comarcal del Gironès; 

 

D'altra part, el Sr. Marc Puigtió Rebollo, conseller delegat del Consorci de Benestar Social Gironès-

Salt, segons decret de presidència de data 25/11/2020, assistit per la Sra. Mª Lourdes Palomino 

i Pellicer, secretària general del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt; 

 

D'altra part, l’Il·lm. Sr. Robert Mundet Anglada, alcalde de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, 

facultat per acord plenari de data 14/12/2020, assistit pel secretari, el Sr. Ignacio López 

Salvador. 

 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 

Vist el conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament de Cassà de la Selva, el Consell 

Comarcal del Gironès i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per desenvolupar conjuntament 

el Servei d’atenció diürna de Cassà de la Selva per a l'any 2020; 

 

Vist que en la clàusula novena de dit conveni es contempla la pròrroga expressa per un any més, 

mitjançant una addenda; 

 

Vist que és d'interès de les tres parts subscriure la pròrroga per un any més d'aquest conveni de 

col·laboració per executar el Servei d’atenció diürna a Cassà de la Selva. 

 

Les parts, de conformitat amb el que regulen els arts. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 

règim jurídic del sector públic i els arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim 

jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 

 

ACORDEN: 

 

ÚNIC PUNT: PRORROGAR el conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament de Cassà de la 

Selva, el Consell Comarcal del Gironès i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per 

desenvolupar conjuntament el Servei d’Atenció Diürna de Cassà de la Selva per a l'any 2021, 

d'acord amb els següents termes: 

 

Obligacions del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt 

 

- Coordinació del Servei d’atenció diürna de Cassà de la Selva. Els objectius del servei són els 

següents: 
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- Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la coordinació i supervisió del 

Servei d’atenció diürna a Cassà de la Selva; 

 

Obligacions del Consell Comarcal del Gironès 

 

- Encomanar la gestió del servei d’atenció diürna a Cassà de la Selva al Consorci de Benestar 

Social Gironès-Salt, en virtut dels seus estatuts (BOP Núm. 4 de 08/01/2015). 

 

- Aportar el finançament per l’exercici 2021 de 27.226,29 €, corresponent al 66% del cost total 

del servei, quantitat establerta a la fitxa econòmica del Contracte Programa subscrit amb la 

Generalitat de Catalunya. 

 

Obligacions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 

 

- Aportar la infraestructura necessària i el seu manteniment, i, si s’escau, el manteniment del 

sistema informàtic.  

 

- Aportar el material de protecció Covid-19 (gel desinfectant, productes de neteja desinfectants i 

mampara), fins que sigui necessari. 

 

- Aportar l'import de 200,00 € corresponent al cost de l’assegurança de responsabilitat civil. 

 

-Aportar l’import de 700,00 € en concepte del cost del material fungible necessari. 

 

-Aportar l’import de 14.025,66 € euros, corresponent al 34% del cost total del servei, per 12 

mesos. 

 

-  Fer efectiu el pagament al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, de la següent manera: 

 

Per a l’exercici 2021, el pagament de la quantitat de 14.025,66 € es farà en dues fases: el 70% 

abans del 31/01/2021, i el 30% restant abans del 31/12/2021, prèvia liquidació del servei prestat 

presentada pel Consorci a l’Ajuntament abans del 15/11/2021, a càrrec de l’aplicació 

pressupostària corresponent per l’exercici 2021.   

 

L’aportació de l’import del material fungible es realitzarà prèvia liquidació i justificació de la 

despesa a través de factures. 

 

L’aportació de l’import de l’assegurança es realitzarà juntament amb la primera liquidació (abans 

del 31/01/2021) juntament amb la justificació de la despesa a través de la corresponent factura. 

 

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni. 

 

Pel Consell Comarcal del Gironès,  

 

 

Il·lm. Sr. Joaquim Roca Ventura     Sr. Jordi Batllori Nouvilas  



 
 

C/ Riera de Mus, 1 A - Tel. 972 21 32 62 - Fax 972 21 35 73 - 17003 GIRONA - www.girones.cat - E-mail: info@girones.cat 

 

President       Secretari general 

 

Pel Consorci de Benestar Social Gironès-Salt,  

 

 

 

Sr. Marc Puigtió Rebollo     Sra. M. Lourdes Palomino Pellicer  

Conseller delegat      Secretària general    

 

Per l’Ajuntament de Cassà de la Selva, 

 

 

 

Il·lm. Sr. Robert Mundet Anglada    Sr. Ignacio López Salvador 

Alcalde        Secretari 

 

Document signat electrònicament 
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