Informació relativa a convenis col·lectius del Consorci Sant Gregori durant l’any 2017
PARTS

OBJECTE
Prestació de servei de residència per a nens,
adolescents i adults amb discapacitat, i el servei de
centre d'atenció especialitzada per a perosnes amb
discapacitat

DRETS I OBLIGACIONS
. Donar servei de residència al nº de
places i als imports estipuladts al
conveni.

PERÍODE VIGÈNCIA
1 de gener fins a 31 de desembre
de 2017.

Consorci Sant Gregori

Departament de Benestar Social i
Familia

Consorci Sant Gregori

Departament de treball, Afers Socials i Prestació de Servei de valoració de la discapacitat i de
valoració del grau de dependència.
Famílies

1 de gener fins a 31 de desembre
de 2017.

Consorci Sant Gregori

Institut Català de la Salut

1 de gener fins a 31 de desembre
de 2017.

Consorci Sant Gregori

Institut d'Assistència Sanitària

. Seveis de valoració de la discapacitat i
valoració del grau de dependència amb
tots les tasques que es generen en el
circuit de valoracions.
. ICS dona servei de prestacins
sanitàries sota cobertura Seguretat
Social d'acord amb l'establert al
conveni.
. Servei d'Atenció Continuada fora
Prestació d'assisència sanitaria als usuaris del dels
horari d'obertura de CAP - Dr. Joan
centres Joan Riu i els Roures del municipi de Sant
Vilaplana.
Gregori
. Servei d'un tècnic de salut amb
caràcter de "consultor" oer
assessorament en projectes o estudis a
realitzar
. Prestació de suport i atenció
psiquiàtrica per al CSG mitjançant la
Prestació de suport i atenció psiquiàtrica per al CSG
valoració, el seguiment i les pautes tant
mitjançant la valoració, el seguiment i les pautes tant a
a nivell d'atenció directa (assessorant i
nivell d'atenció directa com a nivell farmacològic o
avaluant programes amb el personal
altres.
del Centre) com a nivell farmacològic o
altres.

1 de juliol 2017 fins a 31 juliol
2018.
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