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Resolució per la qual el Departament de Drets Socials, formula la pròrroga de l’encomana de gestió 
al Consorci Sant Gregori per a la prestació del servei de residència per a nens, adolescents i adults 
amb discapacitat, i el servei de centre d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitats, al 
municipi de Sant Gregori. 
 

 
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, configura els serveis de centre de dia d’atenció 
especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual i de residència temporal 
o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual com uns dels serveis que formen part de la Cartera 
de Serveis Socials, i el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-
2011, actualment vigent.  
 
El Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels 
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atorga al Departament de Drets Socials les 
competències en matèria de serveis socials sens perjudici de les competències que en aquestes matèries 
es puguin atribuir al Departament de Salut.  
 
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, a l’article 11, determina que 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. 
 
Per això, en exercici de les seves competències, el Departament de Drets Socials proposa la pròrroga de 
l’encomana de gestió al Consorci Sant Gregori la prestació del servei de residència per a nens, adolescents 
i adults amb discapacitat, i el servei de centre d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitats. 
 
El 20 de desembre de 2019 es va signar l’encomana de gestió per al 2020 que podia ser prorrogada amb 
pròrrogues expresses i per anys successius, fins a un màxim de 4 anys més, és a dir, fins el 31 de desembre 
de 2024. Atesa la satisfacció de les parts, el 24 de novembre de 2020 es va signar la pròrroga 2021. El 
Departaments de Treball, Afers socials i Famílies ha canviat la seva denominació a Departament de Drets 
Socials, d’acord amb el Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de 
competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Així doncs, proposem la 
pròrroga 2022. 
 
En cas que durant la vigència d’aquesta encomana de gestió es modifiquin les tarifes vigents, aquestes noves 
tarifes seran aplicables des de la seva entrada en vigor sense que s’hagi de modificar l’encomana de gestió, 
ajustant-se l’import de les reserves pressupostàries al nou import. 
 
Per tot l’exposat, 
 
RESOLC: 
 
Primer. Prorrogar, per al 2022, l’encomana de gestió al Consorci Sant Gregori per a la prestació del servei 
de residència per a nens, adolescents i adults amb discapacitat, i el servei de centre d’atenció especialitzada 
per a persones amb discapacitat, a l’àmbit territorial del municipi de Sant Gregori. 
 
Segon. Aquesta encomana de gestió s'ha d'executar d'acord amb el contingut de l’Annex de condicions 
tècniques de l’encomana de gestió signada el 20 de desembre de 2019.  
 
Tercer. El període de vigència d’aquesta pròrroga de l’encomana de gestió s’estableix des de l’1 de gener 
fins el 31 de desembre de 2022, i podrà ser prorrogada amb pròrrogues expresses i per anys successius, 
fins el 31 de desembre de 2024. 

 
Quart. Els Annexos 1 i 4 del Decret llei 51/2020, de 15 de desembre, de modificació del Decret llei 39/2020, 

de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la 
COVID-19, i del Decret llei 49/2020, d'1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria 
d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el 
mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya, actualitza el costos dels serveis de 
centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual i 
de residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual. 
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El Departament abonarà, prèvia presentació de les factures, per mesos vençuts i estades reals, inclosos tots 
els conceptes, la quantitat màxima següent: 
 
Vigència: 1 gener - 31 desembre 

Tipologia Registre
Nom del 

servei

Capacitat 

Registral
Suports Places Dies

Const 

€/estada 

(sense IVA)

Import màxim € 

(sense IVA)
Posició pressupostària

Centre 

cost

CAE
S01953 

F11974

CAE els 

Roures
24 CAE 24 264 37,60 238.233,60  D/251000100/315M/0000 BE1391

GENERALITZAT 

1.2.6.2.3.3.3

EXTENS 1.2.6.2.3.3.1

22 365 103,94 834.638,20

GENERALITZAT + TC*/PS**  

1.2.6.2.3.3.4 
38 365 113,53 1.574.661,10

GENERALITZAT + TC*/PS**  

1.2.6.2.3.3.4 
12 365 113,53 497.261,40

NENS GENERALITZAT 8 365 103,96 303.563,20

ADOLESCENTS (NENS 

GENERALITZAT +TC*)
16 365 113,56 663.190,40

Total RD 96 3.873.314,30

Total 4.111.547,90

*TC: transtorn de conducta **PS:problemes de salut

RD
S01692 

F11645

Residència 

els Roures
60

RD
S00602 

F09599
36

Residència 

Joan Riu

 D/251000100/315O/0000 BE1391

 
 
L’entitat trametrà la facturació al Departament de Drets Socials, per mesos vençuts i estades reals, abans 
del dia 5 del mes següent. 
 
INSTRUCCIONS ESPECIFIQUES DE FACTURACIÓ  
La facturació ha de ser electrònica. En aplicació de l’Acord de govern de 24 de novembre de 2020 de mesures 
per millorar el període mitjà de pagament a proveïdors (punt 1 mesura segona), s’estableix l’obligatorietat de 
presentació de factura en format electrònic. 
 
D’acord amb 20.1.8è de la llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost del valor afegit, las prestacions de 
serveis d’assistència social, efectuades por entitats de dret públic estan exemptes d’IVA. 
 
En compliment de la normativa vigent en matèria de facturació, cal fer constar en totes les factures, 
l’exempció de l’IVA, juntament amb la referencia normativa en què es basa aquesta exempció (article 
pertinent de la Llei 37/1992,de 28 de desembre, de l’impost sobre el Valor Afegit). La forma de consignar-la 
és a les factures electròniques, a l'apartat de Notes o Comentaris. 
 

Cinquè. 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. 
 
Sisè. Els compromisos i funcions de les parts seran les que es determinen en l’Annex de condicions 
tècniques de l’encomana de gestió. 
 
Setè. Que es notifiqui aquesta resolució per mitjans electrònics al Consorci Sant Gregori i que es registri al 
Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, i es publiqui al DOGC, d’acord amb la normativa vigent. 
 
Vuitè. Notificar als interessats que contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot 
interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació o recurs contenciós administratiu davant la Sala 
contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a 
comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb el que estableixen els articles 10, 25.1 i 
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. També es pot 
interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent per a la defensa de les vostres pretensions. 
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