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RESOLUCIÓ D’ENCOMANA D’EMERGÈNCIA A L’ENTITAT CONSORCI SANT GREGORI 
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI TEMPORAL DE RESIDÈNCIA PER A L’ATENCIÓ DE 
PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA AMB SIMPTOMATOLOGIA LLEU DE COVID-
19, QUE NO PODEN SER ATESOS EN EL SEU DOMICILI HABITUAL O EL SERVEI 
RESIDENCIAL ON ESTAN INGRESSATS, A L’ESPAI LA FLORESTA DE SANT GREGORI-
GIRONA. 
 
 
Antecendents 
 
El 31 de desembre de 2019 les autoritats de la República Popular de la Xina, van comunicar a 

l'OMS diversos casos de pneumònia d'etiologia desconeguda a Wuhan, una ciutat situada a la 

província xinesa d'Hubei. Una setmana més tard van confirmar que es tractava d'un nou 

coronavirus que ha estat denominat SARS-CoV-2. Igual com altres de la família dels coronavirus, 

aquest virus causa diverses manifestacions clíniques englobades sota el terme COVID-19, que 

inclouen quadres respiratoris que canvien des del refredat comú fins a quadres de pneumònia 

greu amb síndrome de destret respiratori, xoc sèptic i fallada multiorgànica.  

Davant l’aparició de nous casos de la COVID-19 al nostre país s’han pres mesures 

extraordinàries per a fer front a l’ expansió dels contagis.  

D'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT 

per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc i 

seguint les directrius de la Resolució TSF/1807/2020, de 23 de juliol, per la qual es manté la 

vigència i es deixen sense efectes diverses resolucions de mesures en resposta a la crisi de la 

COVID-19, que afecten les competències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

 

Aquesta circumstància ha comportat l’activació per part dels departaments de Salut i de Treball, 

Afers Socials i Famílies (DTASF) un pla de contingència per protegir per protegir les residències 

a la tardor de l’any 2020. Aquest pla de contingència, definit amb les mesures de coordinació i 

actuació dictades conjuntament pel Departament de Salut i el DTASF, focalitza els seus esforços, 

entre d’altres, en reubicar les persones residents en espais de suport com centres residencials o 

espais de nova creació, per separar, quan calgui, les persones sanes de les que tenen 

símptomes. 

 

Atès que la finalitat que es persegueix es poder sectoritzar correctament les residències de gent 

gran amb afectació de COVID-19 i indirectament descongestionar el sistema sanitari i, per altra 

banda, evitar la propagació de la pandèmia.  

 

Segons les indicacions de les autoritats de salut, les organitzacions i les professionals que facin 

atenció directa hauran de prendre un seguit de mesures organitzatives, ambientals i individuals 

per a la prevenció d'infecció per microorganismes transmesos per gotes.  

 

I també cal adoptar mesures especials per a treballadors i treballadores que presten serveis en 

entorns d’assistència medicosanitària, sociosanitària i residencial tenen un risc superior al de la 

població general1.  

 

                                                           
1 El procediment d’actuació davant de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 (Agència de Salut Pública de 
Catalunya):  
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/alertes_salut_publica/Nou-
coronavirus-2019-nCoV/Procediment-actuacio-nCoV.pdf 

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/alertes_salut_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/Procediment-actuacio-nCoV.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/alertes_salut_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/Procediment-actuacio-nCoV.pdf
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La situació ha requerit per part del DTASF de l’adopció de mesures excepcionals per a la dotació 

de material de protecció dels professionals que requereixen alhora de mesures extraordinàries 

per a la seva distribució àgil i efectiva. 

 

Atesa la necessitat d’atendre a les persones amb discapacitat psíquica amb simptomatologia lleu 

de COVID-19 que o bé no poden romandre en el seu domicili habitual per manca de mitjans 

propis o xarxa familiar, o bé en els serveis residencials on estan ingressats, ja que no els poden 

garantir condicions d’aïllament per falta d’espai (habitacions dobles, falta de banys...), o per 

manca de personal perquè estan malalts, cal contractar un servei residencial que pugui prestar 

aquest servei a les persones en aquesta situació de forma temporal, garantint l’atenció personal  

i social que necessitin fins que superin la malaltia o la manca de recursos que provoca la 

necessitat,  i així poder fer front al COVID-19 amb perspectiva de cura i no transmissió, donant-

se les circumstàncies previstes a l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic. L’atenció sanitària es proporcionarà mitjançant els Centres d’Atenció Primària 

de Salut que siguin de referència per a aquests dispositius alternatius d’urgència.  

En aquest sentit, la directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat va formalitzar una 

resolució en data de 7 d’abril de 2020, per la qual s’habilita l’espai anomenat La Floresta del 

Consorci Sant Gregori com a servei residencial de fins a 10 usuaris amb COVID-19 que no podien 

seguir una acurada atenció i recuperació al servei residencial on viuen o al seu entorn familiar. 

La finalitat que es persegueix és cercar un espai adequat i amb professionals experts en el tracte 

amb aquests persones i evitar la propagació de la pandèmia.  

D’acord amb el que estableix l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 

sector públic, quan una Administració no disposi de mitjans propis per desenvolupar una activitat 

i aquesta s’encomani a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa o diferent 

Administració la figura empleada serà l’encomana de gestió, restant exclosa de l’àmbit de la 

contractació administrativa. 

D’acord amb l’article 10 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les administracions 

públiques de Catalunya on es regula la figura de l’encàrrec de gestió entre les diferents 

Administracions públiques en l’àmbit de les seves respectives competències. 

Atès que mitjançant resolució del Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, de 22 de maig 

de 2020 es va encarregar al Consorci Sant Gregori, amb NIF Q-6755286I, l’encomana de la 

prestació del servei temporal de residència per a l’atenció de persones amb discapacitat psíquica 

amb simptomatologia lleu de covid-19, que no poden ser ateses en el seu domicili habitual o 

servei residencial on estan ingressades, a l’espai La Floresta, ubicat a Ctra. de les Planes, s/n, 

17150 Sant Gregori (Girona), per a un màxim de 10 usuaris, amb efectes des del 8 d’abril de 

2020. 

Atès que mitjançant resolució del Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, de 24 d’agost de 

2020 es va prorrogar el termini de l’encomana i es va modificar l’apartat sisè de la resolució per 

poder prorrogar automàticament per períodes de 3 mesos aquest encàrrec segons les 

necessitats de serveis, llevat de denúncia d’alguna de les parts amb un preavís no inferior a 15 

dies abans de la finalització de cada termini de pròrroga. 

Atès que s’aprecia la necessitat de disposar d’un nou establiment per a poder traslladar persones 

provinents d’altres centres residencials o de la seva llar amb la màxima urgència, es selecciona, 

d’entre les residències de la Regió Sanitària de Girona, l’espai La Floresta del Consorci de Sant 

Gregori, organisme amb presidència i participació majoritària del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies, que va poder oferir el servei de forma immediata, amb capacitat per a 10 
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persones derivades d’altres centres amb discapacitat, així com personal i equipament suficient i 

amb l’expertesa d’haver prestat aquest servei l’any 2020. 

Per la peculiaritat de les persones residents (amb COVID positiu o que requereixin d’un aïllament 

en les condicions establertes per les autoritats sanitàries i que no es pugui garantir en el servei 

de residència assistida per a persones amb discapacitat on resideixen), els perfils professionals 

i la ràtio de professionals exigida serà: 

 

Personal atenció directa 

BUFFER DISCAPACITATS 
  

Hores de 

cobertura 

diària  

 Ràtio  

Auxiliars i tècnics d’atenció 

personal 

dia 16 1/4,5 

nit 8   1/16 

Infermeria dia 16   1/30 

Metge/essa   
4 h/setmana per cada 8 usuaris 

  

Treball social   
5  h/setmana per cada 8 usuaris 

  

RHS   0,5   

Direcció   0,5   

 

Atès que el Consorci Sant Gregori, amb NIF Q-6755286I, té els requisits de capacitat i solvència 
i no està incursa en prohibició que se li pugui encomanar aquesta tasca. 
 
Atès que el Consorci Sant Gregori amb NIF Q-6755286I, està en disposició de prestar aquest 
servei a l’espai La Floresta, ubicat a Ctra. de les Planes, s/n, 17150 Sant Gregori (Girona), per a 
un màxim de 10 usuaris, d’acord amb les condicions establertes a l’Ordre TSF/197/2017, de 22 
d’agost, el cost estimat per a la prestació del servei serà de 107.541 € (entitat exempta d’IVA), 
des de l’1 de gener fins al 31 de març de 2021, d’acord amb el pressupost següent: 
 

Activitat residencial   

Places 10 

Tarifa usuari/dia- Discapacitat 
psíquica              119,49 €  

Dies (de l’1 gener al 31 de març 
2021) 90 

Import s/s IVA (exempta) 107.541,00  €  

 

 

La tarifa contempla les depeses d’atenció indirecta per la intensificació de les mesures de neteja, 

alimentació, bugaderia, coordinació i suport a residències territori neteja, desinfecció i utilització 

d’equips de protecció individual. 

 

En cas de dispositius d’emergència que com a màxim tenen 10 places es pagarà el 100 % de les 

places com ocupades. 

 

Aquesta despesa s’imputarà a la partida pressupostaria que es determinarà en el document 

comptable posterior que correspongui. 
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Resolc 
 
Primer. Encomanar l’encàrrec d'emergència al Consorci Sant Gregori, amb NIF Q-6755286I, del 
servei temporal de residència per a l’atenció de persones amb discapacitat psíquica amb 
simptomatologia lleu de COVID-19 que no poden ser ateses en el seu domicili habitual o en el 
servei residencial on estan ingressades, a l’espai La Floresta, ubicat a Ctra. de les Planes, s/n, 
de Sant Gregori (Girona), per a un màxim de 10 usuaris, amb efectes des de l’1 de gener fins al 
31 de març de 2021, per un import màxim de 107.541,00 € (entitat exempta IVA). 
 
Segon. D’acord amb l’article 20.1.8è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost del valor 
afegit, les prestacions de serveis d’assistència social, efectuades per entitats de dret públic estan 
exemptes d’IVA. 
 
Tercer. Aquesta encomana es podrà ampliar a altres serveis i prorrogar-la per períodes iguals 
segons les necessitats de serveis per fer front a la pandèmia de Covid 19, d’acord amb un informe 
complementari d’aquesta Direcció General i resolució de l’òrgan de contractació competent. 
 

 
 
 
 
 
 
Chakir el Homrani Lesfar  
 
Conseller del Departament de Treball, Afers  
Socials i Famílies 
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