
 
 
 
 

 
 

 
 

ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI D’AJUDA A DOMICILI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
VALLÈS ORIENTAL I  L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT 

 
REUNITS 

 
D’una part, el senyor Francesc Colomé Tenas, president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi 
Vendrell i Ros.  
 
I de l’altra, el senyor Ignasi Simón Ortoll, alcalde de lliçà d’Amunt, assistit per la 
secretària de la corporació, la senyora Gemma Navarro Medialdea. 
 

INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós 
de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, i facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 
17 de setembre de 2003 (BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 2003). 
 
L’alcalde, en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril. 
 
El secretari i la secretària, també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord 
amb l’article 2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquesta 
addenda de modificació al conveni per a la prestació del servei d’ajuda a domicili, i 

 
 

EXPOSEN 
 

1. L'Administració de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i els consells 
comarcals estableixen convenis de cooperació per tal d'estendre de manera 
progressiva la cobertura de la xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat 
pública, així com la coordinació, la cooperació financera i la cooperació tècnica 
d'acord amb les determinacions de la Cartera de Serveis Socials corresponent. 
 

2. L’objecte d’aquesta cooperació és el de facilitar: 
 

a) La sostenibilitat i la millora dels serveis socials bàsics mitjançant l'estabilitat en 
la cooperació financera per part de la Generalitat envers el manteniment dels 
serveis i la millora econòmica dels serveis traspassats i el compromís de la 
corporació local pel que fa al finançament, el desplegament i la millora dels 
serveis socials de la seva competència. 

 
b) L'adaptació al marc general i als objectius de la planificació general vigent en 

matèria de serveis socials de la Generalitat de Catalunya de la programació 



 
 
 
 

 
 

territorial en matèria de serveis socials de l'àrea bàsica establerta, que en 
funció de les seves competències realitza la corporació local. 

 
c) L'adaptació dels serveis socials bàsics a les singularitats i les característiques 

del seu territori, i a les demandes dels seus ciutadans, així com a les noves 
necessitats emergents. 

 
d) La cooperació tècnica entre la Generalitat de Catalunya i la corporació local en 

matèria de serveis socials bàsics pel que fa a sistemes d'informació, 
procediments, suport tècnic, millora de l'eficàcia i l'eficiència i formació dels 
professionals. 

 
3. El 24 de desembre de 2019, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va 

aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’ajuda 
a domicili entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL 
COMARCAL i  l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en endavant l’AJUNTAMENT.  

 
4. El pacte cinquè del conveni aprovat no conté els costos indirectes del 13,5% que 

l’AJUNTAMENT ha de pagar al CONSELL COMARCAL per la prestació del servei 
d’ajuda a domicili en el MUNICIPI.  

 
5. La situació de fet COVID-19 ha originat baixes temporals d’usuaris del servei 

d’ajuda a domicili del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovades per 
resolució administrativa.   

 
L’article 34 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, estableix mesures en 
matèria de contractació pública per a pal·liar les conseqüències del COVID-19 en 
els contractes públics de serveis i preveu la possibilitat de suspendre totalment o 
parcial el contracte i l’abonament de danys i perjudicis al contractista si es dóna la 
situació de fet prevista a la norma, d’acord amb el procediment que s’hi estableix.  
 
Sens perjudici de l’anàlisi de les sol·licituds o reclamacions que puguin presentar-
se per raó d’aquest article o qualsevol altre i la procedència de qualsevol tipus 
d’indemnització, compensació o quantitat als contractistes del servei en el cas 
concret del servei d’ajuda a domicili del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
esdevé necessària la modificació del conveni per a preveure-ho.  
 
 

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat 
d’establir aquesta addenda de modificació al conveni per a la prestació del servei 
d’ajuda a domicili que subjecten als següents 

 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta addenda és la modificació del conveni per a la prestació del servei 
d’ajuda a domicili en el municipi de Lliçà d’Amunt entre el CONSELL COMARCAL i 
l’AJUNTAMENT, en endavant el CONVENI, per preveure-hi els costos indirectes i 
afegir-hi una disposició addicional en relació amb les hores del servei d’ajuda a 
domicili que no s’han prestat per raó de la situació de fet del Covid-19.  

 
 



 
 
 
 

 
 

 
Segon. Contingut de la modificació 

 
Per raó d’aquesta addenda es modifica el CONVENI en el sentit següent:  
 
1. En relació amb el pacte cinquè:  
 
On diu:  
 

L’AJUNTAMENT ha de pagar al CONSELL COMARCAL l’import per la prestació 
del servei d’ajuda a domicili en el MUNICIPI que resulta de les operacions 
següents, d’acord amb el sistema de liquidacions previst en el pacte sisè d’aquest 
conveni:  
 

 I = (A + B + C) – (CP) 
 
Els paràmetres són: 
 
1. I =  Import que l’AJUNTAMENT satisfà al CONSELL COMARCAL  

 
2. A = En el cas que s’hagi prestat el servei de cura de la persona i de la llar, 

l’import que resulta de l’execució de les operacions següents:  
 

A = (B1 x C 1) x (D1) 
 

Els paràmetres són: 
 
i. A =  Import pel servei de cura de la persona i de la llar.  

 
ii. B1 = Nombre d’hores del servei de cura de la persona i de llar prestades pel 

CONSELL COMARCAL en el MUNICIPI. 
 

iii. C1 = Preu/hora del servei de cura de la persona i de la llar que ha de 
satisfer el CONSELL COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos 
que gravin la prestació del servei inclosos, segons l’expedient de 
contractació del servei d’ajuda a domicili del CONSELL COMARCAL en 
relació amb el municipi.  
 

iv. D1 = Correspon a un 1,0966 en concepte de despeses de gestió del servei 
d’ajuda a domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal 
adscrit al servei, les despeses generals, la inspecció i la supervisió del 
servei i la implantació del sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a 
domicili. 

 
3. B = En el cas que s’hagi prestat el servei de neteja de la llar, l’import que 

resulta de l’execució de les operacions següents: 
 

)1x (E )2x D 2C(B =   
  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Els paràmetres són: 
 

i. B =  Import pel servei de neteja de la llar. 
 

ii. C2 = Nombre d’hores del servei de neteja de la llar prestades pel 
CONSELL COMARCAL en el MUNICIPI. 

 
iii. D2 = Preu/hora del servei de neteja de la llar que ha de satisfer el 

CONSELL COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos que gravin 
la prestació del servei inclosos, segons l’expedient de contractació del 
servei d’ajuda a domicili del CONSELL COMARCAL en relació amb el 
MUNICIPI. 

 
iv. E1 = Correspon a un 1,0966 en concepte de despeses de gestió del servei 

d’ajuda a domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal 
adscrit al servei, les despeses generals, la inspecció i la supervisió del 
servei i la implantació del sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a 
domicili. 

 
4. C = En el cas que s’hagin prestat serveis complementaris d’ajuda a domicili, 

l’import que resulta de l’execució de les operacions següents:  
 

 )1) X (F2x E 3C=(  (D 
 )2) X (F3x E 4(D+   
 )3) X (F4x E 5(D+   

〕)N) X (FNx E N(D+ ... +   
 

Els paràmetres són: 
 

i. C =  Import pels serveis complementaris d’ajuda a domicili. 
 

ii. D3 = Nombre d’hores del servei complementari de bany adaptat prestades 
pel CONSELL COMARCAL en el MUNICIPI. 

 
iii. E2 = Preu/hora del servei complementari de bany adaptat que ha de 

satisfer el CONSELL COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos 
que gravin la prestació del servei inclosos, segons l’expedient de 
contractació del servei d’ajuda a domicili del CONSELL COMARCAL en 
relació amb el MUNICIPI. 

 
iv. F1 = Correspon a un 1,0966 en concepte de despeses de gestió del servei 

d’ajuda a domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal 
adscrit al servei, les despeses generals, la inspecció i la supervisió del 
servei i la implantació del sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a 
domicili. 

 
v. D4 = Nombre d’hores del servei complementari de bugaderia prestades pel 

CONSELL COMARCAL en el MUNICIPI. 
 

vi. E3 = Preu/hora del servei complementari de bugaderia que ha de satisfer el 
CONSELL COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos que gravin 
la prestació del servei inclosos, segons l’expedient de contractació del 
servei d’ajuda a domicili del CONSELL COMARCAL en relació amb el 
MUNICIPI. 



 
 
 
 

 
 

 
vii. F2 = Correspon a un 1,0966 en concepte de despeses de gestió del servei 

d’ajuda a domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal 
adscrit al servei, les despeses generals, la inspecció i la supervisió del 
servei i la implantació del sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a 
domicili. 

 
viii. D5 = Nombre d’hores del servei complementari d’àpats a domicili prestades 

pel CONSELL COMARCAL en el MUNICIPI. 
 

ix. E4 =  Preu/hora del servei complementari d’àpats a domicili que ha de 
satisfer el CONSELL COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos 
que gravin la prestació del servei inclosos, segons l’expedient de 
contractació del servei d’ajuda a domicili del CONSELL COMARCAL en 
relació amb el MUNICIPI. 

 
x. F3 = Correspon a un 1,0966  en concepte de despeses de gestió del servei 

d’ajuda a domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal 
adscrit al servei, les despeses generals, la inspecció i la supervisió del 
servei i la implantació del sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a 
domicili. 

 
xi. DN = Nombre d’hores d’altres serveis complementaris prestades pel 

CONSELL COMARCAL en el MUNICIPI. 
 

xii. EN= Preu/hora dels altres serveis complementaris que ha de satisfer el 
CONSELL COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos que gravin 
la prestació del servei inclosos, segons l’expedient de contractació del 
servei d’ajuda a domicili del CONSELL COMARCAL en relació amb el 
MUNICIPI. 

 
xiii. FN = Correspon a un 1,0966 en concepte de despeses de gestió del servei 

d’ajuda a domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal 
adscrit al servei, les despeses generals, la inspecció i la supervisió del 
servei i la implantació del sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a 
domicili. 
 

5. CP = correspon a l’import que efectivament satisfacin els usuaris del servei 
d’ajuda a domicili empadronats en el MUNICIPI com a conseqüència de 
l’aplicació de l’ordenança reguladora del preu públic pel qual s’estableixi el 
copagament del servei d’ajuda a domicili que, si s’escau, aprovi el CONSELL 
COMARCAL. 

 
 
Ha de dir:  
 

L’AJUNTAMENT ha de pagar al CONSELL COMARCAL l’import per la prestació 
del servei d’ajuda a domicili en el MUNICIPI que resulta de les operacions 
següents, d’acord amb el sistema de liquidacions previst en el pacte sisè d’aquest 
conveni:  
 

 I = (A + B + C) – (CP) 
 
 



 
 
 
 

 
 

Els paràmetres són: 
 
1. I =  Import que l’AJUNTAMENT satisfà al CONSELL COMARCAL  

 
2. A = En el cas que s’hagi prestat el servei de cura de la persona i de la llar, 

l’import que resulta de l’execució de les operacions següents:  
 

A = (B1 x C 1) x (D1) 
x E1 

 
Els paràmetres són: 
 
i. A =  Import pel servei de cura de la persona i de la llar.  

 
ii. B1 = Nombre d’hores del servei de cura de la persona i de llar prestades pel 

CONSELL COMARCAL en el MUNICIPI. 
 

iii. C1 = Preu/hora del servei de cura de la persona i de la llar que ha de 
satisfer el CONSELL COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos 
que gravin la prestació del servei inclosos, segons l’expedient de 
contractació del servei d’ajuda a domicili del CONSELL COMARCAL en 
relació amb el municipi.  
 

iv. D1 = Correspon a un 1,0966 en concepte de despeses de gestió del servei 
d’ajuda a domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal 
adscrit al servei, les despeses generals, la inspecció i la supervisió del 
servei i la implantació del sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a 
domicili. 

 
v. E1= Correspon a un 1,135 en concepte de costos indirectes.  

 
3. B = En el cas que s’hagi prestat el servei de neteja de la llar, l’import que 

resulta de l’execució de les operacions següents: 
 

 )2x (E )2x D 2C(B =   

1Fx  
 

Els paràmetres són: 
 

i. B =  Import pel servei de neteja de la llar. 
 

ii. C2 = Nombre d’hores del servei de neteja de la llar prestades pel 
CONSELL COMARCAL en el MUNICIPI. 

 
iii. D2 = Preu/hora del servei de neteja de la llar que ha de satisfer el 

CONSELL COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos que gravin 
la prestació del servei inclosos, segons l’expedient de contractació del 
servei d’ajuda a domicili del CONSELL COMARCAL en relació amb el 
MUNICIPI. 

 
iv. E2 = Correspon a un 1,0966 en concepte de despeses de gestió del servei 

d’ajuda a domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal 
adscrit al servei, les despeses generals, la inspecció i la supervisió del 
servei i la implantació del sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a 



 
 
 
 

 
 

domicili. 
 

v. F1= Correspon a un 1,135 en concepte de costos indirectes. 
 
 
4. C = En el cas que s’hagin prestat serveis complementaris d’ajuda a domicili, 

l’import que resulta de l’execució de les operacions següents:  
 

 )2) x (F3x E 3C=( (D 
 1x G 

 )3) x (F4x E 4(D+    

2x G 
 )4) x (F5x E 5(D+    

 )N) X (FNx E N}} + ... +  (D 3G  
}) NG 

 
Els paràmetres són: 

 
i. C =  Import pels serveis complementaris d’ajuda a domicili. 

 
ii. D3 = Nombre d’hores del servei complementari de bany adaptat prestades 

pel CONSELL COMARCAL en el MUNICIPI. 
 

iii. E3 = Preu/hora del servei complementari de bany adaptat que ha de 
satisfer el CONSELL COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos 
que gravin la prestació del servei inclosos, segons l’expedient de 
contractació del servei d’ajuda a domicili del CONSELL COMARCAL en 
relació amb el MUNICIPI. 

 
iv. F2 = Correspon a un 1,0966 en concepte de despeses de gestió del servei 

d’ajuda a domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal 
adscrit al servei, les despeses generals, la inspecció i la supervisió del 
servei i la implantació del sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a 
domicili. 

 
v. G1= Correspon a un 1,135 en concepte de costos indirectes. 

 
vi. D4 = Nombre d’hores del servei complementari de bugaderia prestades pel 

CONSELL COMARCAL en el MUNICIPI. 
 

vii. E4 = Preu/hora del servei complementari de bugaderia que ha de satisfer el 
CONSELL COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos que gravin 
la prestació del servei inclosos, segons l’expedient de contractació del 
servei d’ajuda a domicili del CONSELL COMARCAL en relació amb el 
MUNICIPI. 

 
viii. F3 = Correspon a un 1,0966 en concepte de despeses de gestió del servei 

d’ajuda a domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal 
adscrit al servei, les despeses generals, la inspecció i la supervisió del 
servei i la implantació del sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a 
domicili. 

 
ix. G2= Correspon a un 1,135 en concepte de costos indirectes. 

 



 
 
 
 

 
 

x. D5 = Nombre d’hores del servei complementari d’àpats a domicili prestades 
pel CONSELL COMARCAL en el MUNICIPI. 

 
xi. E5 =  Preu/hora del servei complementari d’àpats a domicili que ha de 

satisfer el CONSELL COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos 
que gravin la prestació del servei inclosos, segons l’expedient de 
contractació del servei d’ajuda a domicili del CONSELL COMARCAL en 
relació amb el MUNICIPI. 

 
xii. F4 = Correspon a un 1,0966  en concepte de despeses de gestió del servei 

d’ajuda a domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal 
adscrit al servei, les despeses generals, la inspecció i la supervisió del 
servei i la implantació del sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a 
domicili. 

 
xiii. G3= Correspon a un 1,135 en concepte de costos indirectes. 
 
xiv. DN = Nombre d’hores d’altres serveis complementaris prestades pel 

CONSELL COMARCAL en el MUNICIPI. 
 

xv. EN= Preu/hora dels altres serveis complementaris que ha de satisfer el 
CONSELL COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos que gravin 
la prestació del servei inclosos, segons l’expedient de contractació del 
servei d’ajuda a domicili del CONSELL COMARCAL en relació amb el 
MUNICIPI. 

 
xvi. FN = Correspon a un 1,0966 en concepte de despeses de gestió del servei 

d’ajuda a domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal 
adscrit al servei, les despeses generals, la inspecció i la supervisió del 
servei i la implantació del sistema de gestió de qualitat del servei d’ajuda a 
domicili. 

 
xvii. GN= Correspon a un 1,135 en concepte de costos indirectes. 

 
5. CP = correspon a l’import que efectivament satisfacin els usuaris del servei 

d’ajuda a domicili empadronats en el MUNICIPI com a conseqüència de 
l’aplicació de l’ordenança reguladora del preu públic pel qual s’estableixi el 
copagament del servei d’ajuda a domicili que, si s’escau, aprovi el CONSELL 
COMARCAL. 

 
2. S’hi afegeix una disposició addicional amb el redactat següent:  

Les indemnitzacions, les compensacions, els danys i perjudicis o les quantitats per 
qualsevol concepte reconegudes en una resolució administrativa o judicial que 
puguin originar-se a favor dels contractistes i a les quals hagi de fer front el 
CONSELL COMARCAL en relació amb les hores del servei d’ajuda a domicili que 
no s’han prestat per raó de la situació de fet Covid-19 són a càrrec de 
l’AJUNTAMENT i s’inclouen en el sistema de liquidacions previst en el pacte sisè 
d’aquest conveni. 
 
Nogensmenys, en el cas que el CONSELL COMARCAL percebi imports d’altres 
administracions destinades a fer front als conceptes esmentats en el paràgraf 
precedent minoraran en l’import que correspongui la quantitat a la qual hagi de fer 
front l’AJUNTAMENT. 
 



 
 
 
 

 
 

 
Tercer. Conservació del CONVENI 
 
El contingut del CONVENI es manté vigent en tot allò que no hagi estat modificat per 
aquesta addenda. 
 
Quart. Vigència 
 
Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus 
efectes des de la data d’inici del CONVENI que modifica fins a llur finalització.  
 
Cinquè. Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquesta 
addenda seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. 
 
Les parts, després de llegir l’addenda de modificació, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i la signen 
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