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Conveni marc entre l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de 
Girona (Dipsalut) i Sumar, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., per 
el qual s’han de regir els encàrrecs entre ambdós, en matèria de serveis socials i 
atenció i benestar de les persones. 

 
 

Girona , 19 d’abril de 2018 
 

REUNITS 
 
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en 
endavant DIPSALUT, amb CIF Q1700565C, amb domicili a l’edifici Jaume 
Casademont del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, al carrer del 
Pic de Peguera, 15, representat pel seu president delegat, el senyor Josep Maria 
Corominas i Barnadas, en virtut de la delegació efectuada pel decret de la Presidència 
de la Diputació de Girona, en data 15 de juliol de 2015, i assistit pel secretari, el senyor 
Jordi Batllori i Nouvilas. 
 

D’altra banda, el senyor Miquel Calm i Puig, president de SUMAR, Serveis Públics 
d’Acció Social de Catalunya, S.L, en endavant SUMAR, amb NIF B55023832 i domicili 
al carrer Pla de Salt, 18. Oficina 2 de Salt (Gironès), que actua en nom i representació 
d’aquesta entitat, en virtut de les facultats que li són atribuïdes que li atorga l’article 21 
dels Estatuts Socials de SUMAR, modificats i degudament aprovats per acord de la 
Junta general en la sessió del 13 de setembre de 2017. 

 
INTERVENEN 

 
Tots ells, en l’exercici de les funcions que els hi estan legalment atribuïdes, 
reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en els termes 
d’aquest document. 
 
 

EXPOSEN 
 

Primer. Que SUMAR, és una societat anònima de capital públic que incorpora al seu 
objecte social la prestació de serveis i l’exercici d’activitats econòmiques d’interès 
públic en l’àmbit territorial de Catalunya i l’article 5 dels seus estatuts socials inclou, 
entre les funcions atribuïdes, les de prestar i/o gestionar serveis socials, directament o 
indirectament.  
 
Segon. Que SUMAR, representa i defensa el concepte d’eficiència social que supera 
la visió economista sobre l’exclusiu criteri del preu (eficiència econòmica), apostant per 
la idea de relació qualitat-preu, evitant així la mercantilització dels serveis socials i 
atenció a la persona (principi de solidaritat). 
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Tercer.  Que Dipsalut, organisme autònom de caràcter administratiu, va ser creat per 
la Diputació de Girona amb la finalitat de realitzar funcions d’assistència i cooperació 
als municipis de la demarcació de Girona en relació amb totes les competències que 
en matèria de salut pública li siguin atribuïdes per la legislació de règim local i sectorial 
vigent.  
 
Quart. Que el Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 24 de novembre de 2015 va 
acordar “Aprovar inicialment la transferència de la Unitat d’Acció Social, adscrita a 
l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona a 
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut)”. Així, en 
data 1 de gener de 2016, aquesta unitat queda adscrita a l’Àrea de Polítiques de 
Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de Dipsalut. 
 
Cinquè. Que l’article 12.2 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del 
Consell de 26 de febrer de 2014 sobre contractació pública, disposa que un contracte 
queda exclòs de l’àmbit d’aplicació de la directiva quan s’estableixi amb una persona 
jurídica controlada pel poder adjudicador d’una forma anàloga al control sobre els seus 
propis serveis, com és el cas de Dipsalut i la Diputació de Girona, envers SUMAR. Així 
mateix en aquest article s’exigeix que més del 80 % de les activitats de la persona 
jurídica controlada es duguin a terme en l’exercici de les comeses confiades pel poder 
adjudicador que la controla i que no existeixi participació directa de capital privat. 
 
A més l’article 12.3 de l’esmentada directiva permet establir aquesta encomana quan 
el poder adjudicador exerceixi el control sobre la persona jurídics conjuntament amb 
altres poders adjudicadors. 
 
Sisè.- Que l’article 32 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, regula els encàrrecs a mitjans propis personificats, establint que no tindran la 
consideració de contractes, sempre que compleixin amb els requisits establerts. 
 
Que els requisits per poder concertar l’encàrrec es compleixen en el cas que ens 
ocupa atès que les prestacions objecte de l’encàrrec seran les pròpies dels contractes 
de serveis i s’encarreguen a un mitjà propi de Dipsalut, tal com queda acreditat a la 
memòria que acompanya a aquest conveni.   
 
Setè.- Que la Diputació de Girona és sòcia majoritària de la societat mercantil de 
capital íntegrament públic SUMAR, disposant del 80,16%. de les participacions socials 
de la societat.   
 
S’adjunta com a Annex I d’aquest conveni, Certificat del capital social de SUMAR. 
 
Vuitè.- Que  l’article 3 dels Estatuts Socials de SUMAR disposa que té la condició de 
mitjà propi de la Diputació de Girona, i alhora del seu grup institucional o corporatiu, 
entre el que es troba Dipsalut. 
 
Novè. Que per tot l’esmentat, ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la 
seva capacitat per atorgar aquest conveni d’encàrrec de gestió d’acord amb l’article 11 
de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, i en el marc de 
l’article 12 de la Directiva 2014/24/UE i de l’article 32 de la Llei 9/2017, de 9 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, amb subjecció a les següents, 
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PACTES 

Primer.- Objecte del conveni 

L’objecte d’aquest conveni és la regulació del marc general dels encàrrecs de  Dipsalut 
a SUMAR, per portar a terme diferents actuacions i serveis en matèria de serveis 
socials i atenció a les persones, en favor dels ens locals de les comarques gironines, 
sempre que estiguin vinculats amb l’objecte social de SUMAR, contingut als seus 
estatuts. 

El desenvolupament de cadascuna de les prestacions objecte d’encàrrec es farà 
mitjançant addendes a aquest conveni marc, a on es definiran les prestacions, les 
obligacions de les parts, les tarifes i condicions econòmiques i qualsevol altre concepte 
necessari per la correcta execució de l’encàrrec. 

DIPSALUT és una administració pública local en forma d’Organisme Autònom de la 
Diputació de Girona. S'encarrega de donar cobertura a obligacions municipals en 
matèria de salut pública proporcionant serveis i suport tècnic i econòmic als 222 
ajuntaments de la demarcació de Girona. 

El ventall de programes que ofereix es recull en l’anomenat “Catàleg de Serveis” on 
s’hi inclouen programes de protecció de la salut dirigits a reduir els riscos presents en 
el nostre entorn i serveis de l’àmbit de la promoció de la salut orientats a transmetre 
hàbits de vida saludables.   

DIPSALUT, com a organisme que presta assistència tècnica al món local de tota la 
demarcació de Girona a través del seu catàleg de serveis en matèria de salut pública i 
benestar, amplia l’any 2016 el seu marc d’actuació per la transferència que des de la 
Diputació es fa de la competència d’acció social, una matèria que afegeix valor 
especialment a l’àmbit de promoció de la salut, àmbit que ja treballava des de feia 
temps amb l’objectiu d’analitzar i fer actuacions dirigides cap els determinants socials 
de les persones de la demarcació de Girona i, en conseqüència, cap a la seva salut i 
benestar. 

En aquest conveni marc s’entendrà el benestar de les persones com aquella 
circumstància en la que, les persones i els grups que la formen, tenen cobertes les 
necessitats bàsiques de la condició humana, gaudeixen de possibilitats de 
desenvolupament personal i no estan subjectes a cap discriminació. 

Un dels objectius de Dipsalut, des de l’assumpció de la competència d´acció social, és 
el de fomentar, com a línia estratègica, la innovació en aquesta matèria, la màxima 
qualitat en la prestació dels serveis relacionats i la proximitat al món local amb el qual 
s´hi relaciona.  

Dipsalut pretén, també, incorporar els marcs conceptuals en la seva estratègia d’acció 
social, col·laborar en l’apoderament del territori i generar el valor afegit que aporta un 
organisme de caràcter supramunicipal, amb caràcter innovador i que aplica models de 
co-governança i participació dels diferents actors.  
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A banda de la consolidació de serveis essencials com la Teleassistència, el Ple de la 
Diputació aprovà diferents mocions relacionades amb la necessitat d’intensificar i fer 
front a diferents problemàtiques relacionades amb l’acció social. Les temàtiques 
identificades són diferents, però totes tenen una alta complexitat i requereixen d’una 
visió sistèmica i decisions compartides. Es tracta de qüestions com la pobresa 
energètica, la necessitat que els tècnics i professionals dedicats a aquest àmbit 
disposin d’un pla de formació específic per capacitar-los més i millor pels reptes del dia 
a dia, la qüestió dels refugiats o, per exemple i més recent, el tema dels joves, ja fora 
del sistema de la tutela però que no disposen de cap llar ni entorn familiar. 

D’altra banda, SUMAR, té com a missió desenvolupar serveis socials de qualitat i 
proximitat al sector públic, oferint qualitat de vida a les persones usuàries dels 
diferents serveis; ofereix solucions d’innovació, planificació i gestió, establint marcs de 
cooperació amb les entitats del tercer sector social i les administracions públiques.  

Tanmateix SUMAR,  té com a missió esdevenir una organització de referència en 
l’àmbit social i d’innovació en el sector públic català, amb lideratge en models de gestió 
a les persones usuàries dels serveis socials, buscant la innovació tècnica, el talent 
professional i la cultura del detall. L’empresa es proposa acompanyar el sector públic 
català en l’assoliment de nous reptes socials, incorporant les millors pràctiques 
nacionals i internacionals en matèria de serveis socials per tal de millorar els serveis 
socials a Catalunya.  

Alhora, SUMAR té entre d’altres objectes l’execució i la gestió de serveis i activitats 
socials, assistencials, preventives, docents, d’investigació i de coordinació en l’àmbit 
dels serveis socials. Opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que genera 
en més i/o millors serveis socials i en virtut del principi de col·laboració i cooperació 
(contractes domèstics in house providing), per assolir una major eficàcia i eficiència en 
la gestió dels serveis socials. 

Per tot això, es fa palesa la necessitat i conveniència d’establir aquest marc de 
col·laboració que faculti a Dipsalut per efectuar futurs encàrrecs de gestió, en aquelles 
matèries del camp de l’acció social i l’atenció a les persones que en cada moment i en 
funció dels recursos materials i humans disponibles s’estimi necessari, prèvia 
motivació,  justificació i formalització de cadascun d’ells.  

Per últim cal destacar que les activitats que es pretenen encarregar de DIPSALUT a 
SUMAR, són d’interès públic a nivell provincial i es realitzaran amb la finalitat única de 
garantir el suport als ens locals en matèria de serveis socials, atenció a les persones i 
llur benestar. 

 

Segon.-  Encàrrecs de gestió derivats  

L’objecte dels encàrrecs a SUMAR seran prestacions relacionades amb la 
competència de Dipsalut en matèria d’acció social  i d’atenció i  benestar de les 
persones, segons les dades referenciades a les justificacions socials i organitzatives 
d’aquesta memòria, i sempre dins de l’objecte social de SUMAR, contingut als seus 
estatuts: 
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“5.1. L ’execució i la gestió de serveis i activitats d’àmbit social, enteses en el sentit de 
millora del benestar de les persones (assistencials, educatives, d’habitatge, 
d’ocupació, preventives, docents, d’investigació i de coordinació,...). Prestar i/o 
gestionar serveis o infraestructures d’àmbit social, directament o indirectament (de 
gent gran, de violència masclista, d’infància, d’habitatge social, d’ocupació, 
d’immigració, de mediació, de treball comunitari,...). En termes generals, l’execució, 
prestació i/o gestió de serveis o infraestructures d’àmbit social, de manera directa o 
indirecta, entès en el sentit de millora del benestar de les persones.” 

Cadascun dels encàrrecs es formalitzarà mitjançant addendes a aquest conveni marc 
on es farà constar com a mínim l’objecte concret de les mateixes, la seva justificació, 
les prestacions i obligacions de les parts, el règim tarifari, la seva durada, la possibilitat 
de modificació i les formes d’extinció o resolució. 

La seva aprovació serà competència del president de Dipsalut en tant que òrgan de 
contractació de conformitat amb la disposició addicional 2ª de la Llei 9/2017, dins dels 
límits econòmics i temporals fixats a la mateixa. 

Les addendes aprovades i formalitzades hauran de ser objecte de publicitat al perfil del 
contractant de Dipsalut i de SUMAR, de conformitat amb l’article 32.6 de la Llei 9/2017. 

 

Tercer.- Seguiment i control de les actuacions 

Es portaran a terme les accions de seguiment i control que es considerin necessàries 
per tal de garantir l’execució correcta de les actuacions objecte d’aquest conveni marc 
i de les seves addendes. 

Per tal de garantir una comunicació fluïda entre les parts s’establirà una comissió de 
seguiment, que tindrà com a missió el control de l’execució dels encàrrecs i la millora 
contínua del servei.  

En les addendes que segueixen aquest conveni marc es definirà la comissió de 
seguiment que pertoqui, designant en cada una els coordinadors de l’encàrrec per part 
de Dipsalut i per part de SUMAR.  

La comissió de seguiment es reunirà segons les necessitats del projecte a criteri de les 
parts.  

Les funcions que ha de desenvolupar la comissió de seguiment són les següents: 

• Establiment d’estratègies de treball que permetin la millora contínua i la 
innovació.  

• Vetllar pel desenvolupament i la consecució de les finalitats recollides en 
aquest conveni, podent establir les corresponents concrecions operatives 
d’acord amb les funcions que pertoquen a les parts, així com resolent els 
dubtes que es puguin plantejar durant la seva execució. 

• Altres funcions que es considerin necessàries durant la vigència de l’encàrrec 
de gestió. 
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Quart.- Relació de recursos humans i materials 

El personal adscrit a cada encomana de gestió es definirà a les addendes al conveni 
marc i s’adaptarà a les necessitats i característiques dels encàrrecs concrets. 

També es facilitarà el material adequat per a la prestació dels serveis encomanats, 
que s’adaptarà a les necessitats de cada cas i es justificarà amb l’addenda 
corresponent. 

En tot cas com a estructura transversal aplicable a totes les encomanes es designa el 
següent equip tècnic, o la persona que els substitueixi en les funcions encomanades, 
en el seu cas: 

 

EQUIP TÈCNIC  

DIRECCIÓ GENERAL ESTANIS VAYREDA 
PUIGVERT 

Director general de SUMAR, des de la seva creació, l'any 2009 i gerent del 
Consorci d’Acció Social de Catalunya (2008-2015). Llicenciat en Ciències 

Polítiques i en Ciències de la Informació, ambdues a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, postgrau de Gestió d'Institucions Locals a la UdG. 
Màster en E-business a la Universitat Politècnica de Catalunya i Màster de 

Gestió Pública a ESADE. Ha treballat a l'administració autonòmica i a la 
local, tant amb responsabilitats tècniques com directives. Autor també de 

diverses recerques de ciències socials i polítiques. 

DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE 
PERSONES I 

ORGANITZACIÓ 

GABRIEL LLAGOSTERA 
CASTILLO 

Llicenciat en Dret. Màster en Recursos Humans per la Udg,  Programme for 
Leadership Development per ESADE,  amb experiència  de més de 15 anys 

en la Direcció de Recursos Humans en diferents empreses públiques i 
privades, especialitzat en la gestió i organització de persones 

d’equipaments residencials i de serveis socials  en l’àmbit de la gent gran i 
la violència masclista. 

DIRECCIÓ 
D'ADMINISTRACIÓ I 

FINANCES 

SALVADOR PEÑA 
ROMERO 

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per E.A.E. Business 
School, Programa de Direcció Financera per ESADE, cursos 

d'especialització en diferents àmbits de l'Àrea de Finances a l'Escola de 
Gestió Empresarial de Girona, amb experiència de més de 19 anys en la 
Direcció Financera de diferents empreses en diversos àmbits i sectors. 

DIRECCIÓ TÈCNICA I 
D'OPERACIONS 

MARIONA RUSTULLET 
TALLADA 

Diplomada en Infermeria, per la UdG. Màster en Alta Funció Directiva, per 
l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Programa de 

Direcció Estratègica i Gestió de la Col·laboració Publicoprivada 
per ESADE. Amb experiència  de més de 17 anys en la 

coordinació i direcció de projectes relacionats amb la geriatria i 
gerontologia. Membre de la Junta de la  Societat Catalana de 

Geriatria i Gerontologia. Participació en diferents jornades com a 
experta en atenció centrada en la persona en  gestió de 

residències de gent gran. Col·laboració amb el Departament 
d’Infermeria de la Universitat de Girona com a docent. 
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INNOVACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT 

MARIONA HOMS 
ALSINA 

Llicenciada en Antropologia Social i Cultural. Postgrau en acompanyament 
a la mort i el dol. Postgrau en direcció de RRHH. Compte amb 16 anys 

d’experiència en l’àmbit de les persones grans (educadora, coordinadora, 
directora de residència) així com de gestió de projectes en l’àmbit de 

l’envelliment. Ha promogut la formació en atenció centrada en la persona 
del sector així com de la cultura de l’eliminació de subjeccions. Ha estat 

professora de la UB de l’assignatura de pedagogia gerontològica i docent 
del postgrau de gestió de residències. 

ÀREA JURÍDICA MARIONA LÓPEZ 
ORTIZ 

Llicenciada en Dret. Màster en Advocacia per la UdG. Advocada exercent 
especialitzada en Dret Administratiu, Civil, Penal i Laboral. Postgrau 

d’Expert en Contractes Públics per la Universitat de Deusto. Especialització 
en assistència lletrada a víctimes de violència de gènere, per el Consell 
Català de l'Advocacia. Experiència de més de 7  anys en gestió jurídica i 

administrativa. Compta amb publicacions relacionades amb la gestió jurídica 
administrativa i ha assistit a diversos cursos i seminaris especialitzats en 

Dret Públic. 

 

L’equip de coordinació de cada encomana haurà de portar a terme una correcta gestió 
del servei, amb qualificació i experiència professional suficient i tindrà les funcions 
mínimes següents: 

- Control, coordinació i seguiment del calendari dels/les treballadors/es a nivell 
d’horaris i vacances així com la seva selecció, segons el perfil professional 
necessari per cada cas. 

- Resolució de totes les incidències i modificacions que sorgeixin derivades del 
servei així com les urgències que hi hagin. 

- Control de les hores realitzades del servei, així com la realització de les 
factures mensuals a Dipsalut.  

- Redacció dels informes de seguiment i de control de qualitat per a Dipsalut.  
- Reunions de coordinació amb qualsevol professional implicat quan sigui 

necessari, per tal de millorar la qualitat del servei. 
- Garantir els perfils professionals (la titulació mínima exigida).  
- Garantir l’expertesa dels equips professionals destinats a la prestació del 

servei. 
- Impulsar la formació continuada del personal.   

 
 
Les mesures concretes adoptades en cadascun d’aquests camps s’hauran de fer 
constar a l’informe anual de prestació del servei que presenti SUMAR. 
 
El personal que SUMAR contracti per la realització de qualsevol encàrrec de gestió 
amb Dipsalut, dependrà exclusivament de SUMAR. 

SUMAR, es compromet a exercir de manera real, efectiva i periòdica el poder de 
direcció inherent a tot empresari en relació amb els treballadors contractats, assumint 
la negociació i el pagament del salari, la concessió de permisos, llicències, vacances, 
substitucions i obligacions legals en matèria de prevenció de riscos.  
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Serà la direcció de SUMAR qui s’encarregarà de donar aquelles directrius que estimi 
convenients, una vegada consensuades amb la persona de Dipsalut que es designi i 
que actuï de contacte en la gestió diària dels objectius a complir. El poder de direcció 
sobre el personal serà de SUMAR.  

SUMAR tindrà en compte diferents aspectes socials en relació al personal adscrit al 
servei: 

- L’impuls de l’estabilitat en l’ocupació i la inserció social de determinats 
col·lectius especialment desafavorits sempre que l’objecte del contracte ho 
recomani i les característiques del servei ho permetin. 

- La igualtat de gènere i la no discriminació. 
- Les mesures per afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar. 
- La promoció laboral amb criteris d’igualtat.  

 

SUMAR, estarà obligat a aplicar les taules salarials que disposa el conveni col·lectiu 
del sector vigent actualment. 

Així mateix, en data 15 de novembre de 2017, SUMAR va aprovar el Pla d’Igualtat de 
tracte i oportunitats entre gèneres, 2017-2021, donat que SUMAR compta amb una 
plantilla de més de 250 treballadors, aquest pla d’igualtat a banda de complir amb la 
legislació vigent, vol ser un punt de referència i de suport per les empreses del sector 
que decideixen emprendre un projecte d’aquestes característiques. 

 

Cinquè.- Règim jurídic 

Per l’encàrrec de gestió objecte d’aquest conveni és de plena aplicació l’article 12.3 de 
la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 
sobre contractació pública, ja que ostenta efecte directe des del dia 18 d’abril de 2016. 

Així mateix atès que la seva formalització i publicació es produiran amb posterioritat al 
dia 9 de març de 2018, serà també aplicable l’article 32 de la Llei 9/2017, de 9 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 

De conformitat amb aquest article els poders adjudicadors es poden organitzar 
executant de forma directa prestacions pròpies dels contractes del sector públic a 
canvi d’una compensació tarifària, fent servir una altra persona jurídica diferent, previ 
encàrrec a aquesta i sempre que reuneixi els requisits per ser qualificada com a mitjà 
propi personificat del poder adjudicador que fa l’encàrrec. 

En quant als requisits anteriors els encàrrecs que es derivin d’aquest conveni marc 
tindran per objecte prestacions dels contractes del sector públic i seran desenvolupats 
a les corresponents addendes, a on també es concretaran les compensacions 
tarifàries. 

Alhora, SUMAR ostenta la condició de mitjà propi de Dipsalut atès que compleix els 
requisits de l’article 32.4 de la Llei 9/2017: 

- Els poders adjudicadors que poden fer-li encàrrecs ostenten un control conjunt 
anàleg al que ostenten sobre els seus propis serveis, atès que: 

o Als òrgans de decisió de SUMAR hi són representats tant la Diputació 
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de Girona com Dipsalut.  
o Exerceixen directa i conjuntament una influència decisiva sobre els 

objectius estratègics i sobre les decisions significatives de SUMAR. 
 

- SUMAR persegueix interessos coincidents als de la Diputació de Girona i 
Dipsalut. 

- El règim de compensació econòmica es fixarà amb cadascuna de les addendes 
d’aquest conveni marc. 

- Que la xifra  mitjana de facturació estimada de SUMAR, per els exercicis 2015, 
2016 i 2017, és de 8.885.618,62, i es desglossa segons el següent detall:  

30,88 % pels serveis gestionats mitjançant conveni d’encàrrec de gestió amb el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya.   

62,6% pels serveis gestionats mitjançant conveni d’encàrrec de gestió i com a 
mitjà propi de les Administracions Públiques sòcies de SUMAR. 

6,51 %  pels serveis a altres ens. 
- El capital de SUMAR és 100 % de titularitat o aportació pública. 
- La condició de mitjà propi de SUMAR respecte a Dipsalut es reconeix a l’article 

3 dels seus estatuts: 

“La societat té la condició de mitjà propi (M.P.) i servei tècnic dels ens públics 
que en siguin socis. I té els mitjans suficients i idonis per prestar els serveis 
descrits a l’article 5 d’aquests estatuts, que regulen l’objecte social. 

 

Els ens públics socis de SUMAR S.L. són : 

• La Diputació de Girona (grup institucional i ens dependents), amb 1536 
participacions socials és el soci majoritari. 

• L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb 150 participacions socials. 
• SUMAR S.L., amb 10 participacions socials en autocartera, 

 

I amb 10 participacions socials cada un, 

- el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, 

- el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, 

- el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, 

- el Consell Comarcal de La Selva, 

- el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, 

- l’Ajuntament de Figueres, 
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- l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló, 

- l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, 

- el Consell Comarcal de Les Garrigues, 

- el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, 

- l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, 

- l’Ajuntament de Llagostera, 

- l’Ajuntament de Breda, 

- l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, 

- l’Ajuntament de Maials, 

- l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, 

- el Consell Comarcal del Berguedà, 

- l’Ajuntament de Vic, 

- el Consell Comarcal d’Osona 

- l’Ajuntament d’Esparreguera, 

- l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, 

- l’Ajuntament de Vidreres, 

 

i tots aquells ens del sector públic que adquireixin participacions de l’entitat. 

Els ens públics que en siguin socis tindran un control anàleg sobre SUMAR S.L. a 
l’igual que sobre els seus propis serveis a través de la titularitat de participacions 
socials de la societat. Aquest control anàleg s’articularà a través de la Junta General 
de socis, o bé, dels seus representants al Consell d’Administració de la societat.” 

En tot cas l’encàrrec no suposa cessió de la titularitat de la competència ni dels 
elements substantius en el seu exercici, de manera que serà responsabilitat de 
DIPSALUT dictar les resolucions o els actes de caràcter jurídic que hi donin suport o 
en els quals s’integri la concreta activitat material d’aquest encàrrec. 

 

Sisè.- Vigència del conveni  

Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys, a comptar de l’endemà de la seva 
signatura, amb possibilitat de pròrroga expressa per un màxim de 4 anys addicionals. 
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Per a cada addenda es concretarà l’aplicació pressupostària i l’import corresponent a 
l’objecte de cada encàrrec derivat d’aquest conveni marc. 

La durada dels encàrrecs derivats es fixarà a cadascuna de les addendes i podran 
superar la vigència del conveni marc en cas que aquest s’extingeixi, sempre i quan es 
formalitzin abans de la seva resolució o extinció.   

 

Setè.- Extinció del conveni 

Aquest conveni es resoldrà i quedarà sense efectes per les causes següents: 

a) Pel compliment de les addendes per les quals s’estableixin els encàrrecs de 
gestió a la finalització del període indicat, si no s’acorda pròrroga expressa, o 
una vegada finalitzada la pròrroga 

b) Anticipadament, per mutu acord de les parts signants, que s’instrumentarà per 
escrit. 

c) Per l’incompliment dels pactes subscrits, que facultarà a les parts a exigir-ne la 
seva resolució.  

d) Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als 
seus pactes. 

Sigui quina sigui la causa de finalització del conveni, aquesta determinarà la liquidació 
dels compromisos pendents assumits per cada part fins aquell moment i a tal efecte es 
formalitzarà una liquidació. 

 

Vuitè.- Confidencialitat i protecció de dades 

El tractament de dades de caràcter personal en la prestació de serveis s’haurà de 
formalitzar degudament amb cadascuna de les addendes d’aquest conveni marc en 
compliment de l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD), dels articles 20-22 del 
Reglament de desplegament d’aquesta norma (Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal) i de l’article 
28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) que entrarà en vigor a tots 
els efectes el 25 de maig de 2018 

S’adjunta com a Annex II d’aquest conveni les condicions del tractament de dades de 
caràcter personal que regiran aquest conveni i les addendes posteriors.  
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Novè.- Drets d’imatge, imatge corporativa i propietat intel·lectual 
 
Dipsalut està creant un arxiu d’imatges dels diferents programes que porta a terme, és 
per això que es reserva el dret d’enregistrar imatges de les prestacions objecte del 
conveni i/o de les seves addendes. L’únic propietari dels drets de les mateixes serà 
Dipsalut, que podrà difondre-les en el desenvolupament de les seves competències, ja 
siguin directament o a través dels mitjans de comunicació. En cap cas, un tercer podrà 
fer ús d’aquestes imatges sense l’autorització de Dipsalut. 

La imatge gràfica d’identificació i de tota la documentació que es generi en el marc 
d’aquest encàrrec de gestió farà esment de SUMAR de la forma que Dipsalut 
estableixi. 

En qualsevol acció o activitat comunicativa, sigui pròpia o des dels mitjans, es vetllarà 
perquè el logotip i el nom de l´Organisme DIPSALUT estigui degudament destacat o 
identificat. 

SUMAR haurà d’informar a Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de caràcter 
protocol·lari relativa a l’objecte dels encàrrecs. Dipsalut valorarà la possibilitat de ser-hi 
present. 

En determinades activitats realitzades, Dipsalut es faculta la potestat de que el vestuari 
del personal adscrit pugui incorporar la imatge corporativa de la manera que 
especifiqui. El personal haurà d’actuar com una extensió de Dipsalut, i preservarà la 
qualitat del servei, el tracte correcte amb els interlocutors i la bona imatge de 
l’Organisme. Així mateix, SUMAR vetllarà perquè el seu personal que faci ús de 
vehicles compleixi en tot moment la legislació de circulació viària. 

Tots els documents que es generin en els encàrrecs derivats de les addendes d’aquest 
conveni marc seran de propietat intel·lectual de Dipsalut que actua sota la llicència de 
creative commons “ no comercial” en la qual s’autoritza als altres a copiar, distribuir, 
mostrar, executar o modificar el treball però només per a propòsits no comercials”, 
sempre amb la adequada citació de l’autor intel·lectual.  

Dipsalut es reserva el dret de publicar o difondre qualsevol dada o document relacionat 
amb la prestació del servei objecte dels encàrrecs de gestió. 

Així mateix, SUMAR en qualsevol acte de publicació o difusió del servei (articles, 
comunicacions, ponències, participació a congressos, aparició en mitjans de 
comunicació...)  haurà de comptar amb el vistiplau previ de Dipsalut i fer constar la 
imatge de Dipsalut com a titular de la competència. 

 

Desè. Naturalesa jurídica del conveni i competència jurisdiccional 

Aquest conveni té naturalesa administrativa, atesa la personalitat jurídica de les parts 
que el subscriuen. Per a la resolució dels conflictes que poguessin sorgir de la seva 
interpretació, del compliment, de l’extinció, de la resolució i dels efectes, les parts se 
sotmeten als òrgans i als tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

El conveni haurà de ser objecte de publicitat a la seu electrònica de Dipsalut, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, de conformitat amb l’article 110 de la Llei 
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26/2010, de 3 d'agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 

Així mateix, en compliment de l’article 63.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del Sector Públic tant el conveni marc com les addendes que se’n derivin, 
hauran de ser objecte de publicació al perfil del contractant de Dipsalut i, en el seu cas,  
trimestralment es donarà compte dels encàrrecs subscrits. 

 

I en prova de conformitat, signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte en el 
lloc i la data esmentats a l’encapçalament, 

 

Sr. Miquel Calm i Puig Sr. Josep Maria Corominas i 
Barnadas 

 

 

 

 
President President p.d 
SUMAR, S.L. Organisme Autònom de Salut 

Pública de la Diputació de Girona 
(DIPSALUT) 

 

 

Senyor Jordi Batllori Nouvilas 

 

 

 

 
Secretari General 
Dipsalut 
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