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ADDENDA I PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES  I EL CONSORCI 
SANT GREGORI PEL SERVEI DE VALORACIÓ DE LA DISCAPACITAT I DE 
VALORACIÓ DEL GRAU DE DEPENDÈNCIA DE GIRONA 1 ANY 2020 
 

REUNITS 

 

D’una part, l’Honorable senyor  Chakir El Homrani Lesfar,  conseller de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya (en endavant Departament), en ús 
de les competències que li corresponen d’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 
14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i amb l’article 16 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la 
presidència de la Generalitat i del Govern. 
 
I, d’una altra, el senyor Jordi Rustullet i Tallada, que actua com a gerent en 
representació de l’entitat Consorci Sant Gregori amb NIF Q6755286I, Entitat jurídica 
publica formada per la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies i  la Fundació Joan Riu en virtut de les atribucions 
reconegudes a l’article 21 dels Estatuts del Consorci Sant Gregori aprovats pel Decret 
5/1992, de 20 de gener (DOGC núm. 1547 de 27/01/1992); i d’acord amb els termes 
del nomenament del Consell de Govern del 16 de setembre de 2016 de la Gerència 
del Consorci de Sant Gregori.  
 

INTERVENEN 

 

Ambdues parts, les quals, en l’exercici de les funcions que els estan atribuïdes 
legalment, es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària i s’obliguen en 
els termes d’aquest document. 
 

EXPOSEN 

 

1. Que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consorci Sant Gregori 
van signar un conveni de col·laboració amb data 26 de febrer de 2019 pel servei de 
valoració de la discapacitat i de valoració del grau de dependència.  

 
2. Que a la clàusula setzena del conveni s’explicita que aquest tenia una durada fins 

el 31 de desembre de 2019, prorrogable previ acord exprés d’ambdues parts, 
d’acord amb la normativa vigent i les disponibilitats pressupostàries. 

 
3. Que  l’objecte del conveni continua vigent i ambdues parts tenen la voluntat de 

prorrogar l’esmentat conveni amb les modificacions que s’estableixen a les 
clàusules d‘aquesta addenda. 

 

I, per tot el que s’ha exposat, ambdues parts subscriuen la present addenda del 
conveni de col·laboració i s’obliguen en els termes establerts per les clàusules 
següents:  


  Monica Ribas Girones 05/11/2019 10:15
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  Joan Ramon Ruiz Nogueras 05/11/2019 10:54
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  Francesc Iglesies Riumallo 05/11/2019 16:52
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  Jaume Serra Casals 05/11/2019 18:55
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  Josep Ginesta Vicente 05/11/2019 18:59
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CLÀUSULES 

 
1. Objecte. 

 
L’objecte d’aquesta addenda és prorrogar el conveni de referència fins a 31 de 
desembre de 2020 en les mateixes condicions amb l’excepció de les modificacions 
que es detallen a les clàusules que segueixen. 
 
 

2. Previsió del número de valoracions. 
 
La previsió de número de valoracions que inclou les primeres valoracions, les 
reclamacions, les revisions de grau i valoracions realitzades per determinar la 
necessitat del concurs de tercera persona, així com les valoracions de barem de 
mobilitat, que haurà de realitzar el servei de valoracions és la següent: 

 
 Valoracions de grau de discapacitat: una previsió inicial  de  4.455 any. 
 Valoracions de grau de dependència: una previsió inicial de 3.888 any zona 2. 
 
Aquest número de valoracions podrà incrementar-se fins exhaurir la provisió 
econòmica que es contempla en el conveni per fer front a un augment de la 
previsió inicial establerta en aquesta clàusula.  
 
Tanmateix, aquest nombre de valoracions es podrà ampliar també mitjançant 
modificació del conveni en el supòsit que l’increment en la demanda de de 
sol·licitud de valoració de grau de discapacitat o grau de dependència excedeixi la 
previsió inicial i la provisió establerta. 

 
3. Cost del servei de valoració. 

 
3.1 El cost del servei de valoració de Girona 1 inclou les despeses de personal 

(coordinador/a, professionals especialistes valoració de la dependència i 
valoració de la discapacitat, personal de suport administratiu i atenció a la 
persona usuària), els desplaçaments necessaris per efectuar les valoracions, 
l’amortització dels equips i les infraestructures, el locals i subministraments, el 
material d’oficina i les despeses indirectes i de gestió. 

 
3.2 S’estableix un cost unitari per valoració de la dependència realitzada, un cost 

unitari per valoració de la discapacitat realitzada i un cost unitari per informes 
judicials de valoracions de discapacitat realitzats a petició de la DGPS 

 
3.3 L’import màxim d’aquesta addenda, inclosos tots els conceptes i pel període 

d’un any serà de 890.132,42 €.  
 
 Aquest import és desglossarà de la següent forma: 
 

 85,77 € per valoració de grau de discapacitat realitzada, tarifa D1. 
 

 41,93 € per informe judicial de valoració de discapacitat realitzat, tarifa D2 
 

 94,68 € per valoració de dependència realitzada, tarifa DEP2 
 



 3 

 1.670 € corresponent a la provisió per possibles valoracions a realitzar fora 
de la zona preferent determinada a la clàusula addicional d’aquest plec de 
clàusules tècniques, aplicant les tarifes DEP4 i DEP5. 
 

 138.241,23 € corresponent a la provisió per fer front a un augment de la 
previsió inicial en el número de valoracions esmentada a la clàusula 2 
d’aquesta addenda així com als possibles informes judicials de valoració de 
la discapacitat. Les tarifes que s’aplicaran seran la D1, D2 i DEP2 segons 
procedeixi. 

 
En cas de realitzar valoracions de dependència i/o de discapacitat fora del 
territori preferent aquestes veuran incrementades el seu preu segons el 
següent: 

 
 10 € per cada informe final de valoració de dependència realitzada en una 

població situada en comarques que limitin amb el seu territori preferent 
(tarifa DEP4). 

 
 20 € per cada informe final de valoració de dependència en una població 

situada en comarques que no limitin amb el seu territori preferent (tarifa 
DEP5). 

 
 Per a la valoració de la discapacitat s’aplicaran els mateixos criteris 

anteriorment esmentats, en cas que l’equip s’hagi de desplaçar fora del seu 
àmbit territorial. 

 
Aquesta despesa s’imputarà en el centre de despesa BE1350 i partida 
pressupostària D/227000700/315A/0000. 
 

3.4  En cas de no haver tramès a l’entitat, el 72% de la previsió de valoracions de 
dependència i de valoracions de discapacitat que consta a la clàusula 2 
d’aquesta pròrroga (primeres sol·licituds, revisions i reclamacions pendents de 
realitzar a 1 de gener i les enviades entre l’1 i el 31 d’octubre de l’any en curs), 
la DGPS, es compromet a abonar la diferència entre aquest percentatge i les 
sol·licituds de valoracions pendents a 1 de gener i les enviades entre l’1 i el 31 
d’octubre de l’any en curs. Aquesta diferència s’incorporarà en la darrera 
factura de l’any. 
 

3.5 Segons l’article 7.8 de la Llei 37/1992, de l’IVA, aquest servei no estarà 
subjecte a IVA. 

 
3.6 L’empresa pública haurà de presentar mensualment al Servei de Valoracions, 

de la Subdirecció general d’atenció i de promoció de l’autonomia personal, una 
factura per l’import que es desglossarà en els següents conceptes detallats: 

 Número de valoracions i revisions de grau de discapacitat realitzades per 
l’import per valoració realitzada segons el que s’estableix en el punt 3.3. 

 Número de valoracions i revisions de grau de dependència realitzades per 
l’import per valoració realitzada segons el que s’estableix en el punt 3.3. 

 Número d’informes judicials de valoració del grau de discapacitat per 
l’import per informe judicial realitzat segons el que s’estableix en el punt 
3.3. 
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En cas de realitzar valoracions fora del seu territori preferent, s’haurà 
d’especificar per separat a la factura, indicant el nombre de valoracions 
realitzades i preu per valoració. 

Les factures aniran acompanyades d’una memòria de l’activitat realitzada i segons 
es detalla a les clàusules addicionals. Un cop conformades les factures, seran 
trameses a la DGPS perquè el Departament d’Economia i Hisenda en tramiti el 
pagament.  
 

4. Vigència 
 
Aquesta addenda serà d’aplicació des del dia 1 de gener de 2020, o des de la data 
de la seva signatura si aquesta fos posterior al dia 1 de gener de 2020,  i fins el 31 
de desembre de 2020. 
 

5. Resolució 
 
Aquest conveni està subscrit a l’empara del que estableix l’article 6 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic es resoldrà i quedarà 
sense efecte per les causes següents: 
 

a) El compliment del seu objecte. 
b) La finalització del termini establert. 
c) L’acord d’ambdues parts. 
d) La impossibilitat sobrevinguda legal o material de fer front a les obligacions 

que se’n deriven. 
e) L’incompliment dels pactes i de la normativa vigent. 
f) La denúncia d’alguna de les parts, amb un preavís d’un mes. 

 
En tots els supòsits de rescissió, l’entitat queda obligada a continuar la prestació 
objecte del conveni, amb les mateixes condicions i els mateixos termes pactats, 
mentre no s’hagi fet la derivació progressiva de les persones usuàries del servei, 
que s’efectuarà segons el pla que fixi la DGPS. 
 

6. Interpretació 
 
Els dubtes i les discrepàncies que puguin sorgir de la interpretació i el compliment 
d’aquesta addenda, s’hauran de resoldre de comú acord, en comissió paritària 
formada pel Director de la DGPS i la persona que tingui la representació de 
l’entitat.   

Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i el compliment del 
conveni i de l’addenda seran de coneixement i competència de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 

I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquesta addenda, ambdues parts 
la signen a un sol efecte a Barcelona, i a la data que consta a la signatura 
electrònica. 

 

Sr. Chakir El Homrani Lesfar 
Conseller de Treball, Afers Socials i 

Famílies 

Sr. Jordi Rustullet i Tallada 
Consorci Sant Gregori 
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