Pròrroga i modificació del conveni de col·laboració interadministrativa entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i
el Consorci Sanitari Integral per a la gestió de la Residència assistida i el Centre
de dia per a gent gran Francisco Padilla

REUNITS
enyor Joan Ramon Ruiz Nogueras, Director General de Protecció
Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya, en virtut del Decret 95/2016, de 19 de gener, i amb autorització de
signatura del conseller segons Resolució de 17 de desembre de 2018.
altra, el senyor Carlos Constante i Beitia amb DNI
Director
General del Consorci Sanitari Integral, CIF Q-5856254-G, nomenat amb
Consell Rector del Consorci Sanitari Integral de 23 de maig de 2016, amb poders
elevats a públic el 26 de maig de 2016, núm. de protocol 366.
INTERVENEN
tan legalment
atribuïdes, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal i necessària i obligant-se en

EXPOSEN
Primer.Administració de la Generalitat i els ens locals en matèria
de serveis socials.
ticle 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Segon.- Que el Departament de Benestar Social i Família ha canviat la seva
Decret 2/2016, de 14 de
de competència dels
Catalunya. La Direcció General de Protecció Social assumeix les funcions i
l'estructura que el Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del
Departament de Benestar Social i Família, i la resta de la normativa aplicable
atribueixen a l'anterior Secretaria d'Inclusió Social i Promoció de l'Autonomia
Personal.
Tercer.- Que el llavors Departament de Benestar Social i Família actual Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consorci Sanitari Integral estan vinculats per un
conveni signat el 16 de juliol de 2013 per a la gestió integral de la Residència i Centre
de dia per a gent gran Francisco Padilla, amb vigència fins a 31 de desembre de 2013
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prorrogat de manera expressa per períodes anuals fins a 31 de desembre de 2020.
Quart.- Que és voluntat de les parts subscriure la present pròrroga per tal de continuar
portant la gestió dels esmentats equipaments.
la present pròrroga de conveni obligant-se
en els termes que estableixen els següents:

PACTES
Primer. Objecte
La present pròrroga i modificació de conveni de col·laboració té per objecte que el
Consorci Sanitari Integral d
administració de la
Residència assistida i Centre de dia per a gent gran Francisco Padilla titularitat del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
a pròrroga.
Segon. Vigència
La present pròrroga i modificació de
fins a 31 de desembre de 2019.

1 de gener

Tercer. Règim Econòmic
any 2019 es proposa la modificació dels preus dels mòduls de residència i centre
de dia amb un increment lineal del 2%
-los a la realitat actual, on per
un

El pressupost previst calculat amb el preu de mòdul incrementat en un 2% serà de:

Centre

Places

Dies 2019

RGG Fco. Padilla

80

365

CD Fco. Padilla

30

365

Preu Mòdul 2018

Preu Mòdul 2019
INCREMENT 2%

Cost any 2019
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1.950.049,00 euros.
D/227000700/315E/0000 per a la residència i la partida D/227000700/315F/0000 per
al centre de dia.
El Consorci Sanitari Integral trametrà la facturació de les places, per mesos vençuts, al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, dins dels 5 primers dies del mes
següent, amb la relació nominal de les places ocupades i les reservades en cada
servei i amb les deduccions corresponents a les aportacions dels usuaris. El Servei de
Recursos Aliens, un cop comprovada i conformada la liquidació, li donarà el tràmit
reglamentàriament establert per tal que es pugui efectuar el seu pagament.
Es podrà facturar, de la plaça vacant de residència, com a màxim el 85% del preu
mòdul durant els primers quinze dies que romangui sense ocupar.
La plaça reservada es facturarà, des del dia següent a la producció de la baixa
provisional amb reserva de plaça i fins el termini establert en la legislació vigent al 85%
del preu mòdul.
exclusivament per estades reals.
parcial es podrà facturar el
85% de la part de jornada no ocupada (mitja jornada sense àpat). Es considerarà una
La plaça reservada, es facturarà, des del dia
següent a la producció de la baixa provisional amb reserva de plaça i fins els termini
establert a la legislació vigent al 85% de la tarifa corresponent.
I, en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen el present document per

de Treball, Afers Socials i Famílies
(Resolució de 17 de desembre de 2018)
El Director General de Protecció Social

Director General del Consorci
Sanitari Integral

Joan Ramon Ruiz Nogueras

Carlos Constante i Beitia
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