
Delegació de la competència sobre el SAD de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar al Consell Comarcal del 

Maresme - Addenda econòmica 2014 

 

Mataró, a 19  de desembre de 2013 

 

1.- El primer període anual de vigència de la delegació de competència sobre el SAD de l’Ajuntament de Sant  Pol 

de Mar al Consell Comarcal del Maresme comprèn el període entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 

2014. 

 

2.- Horari del servei: 

Horari diürn, el comprés entre les 7:00h i les 20:00h, de dilluns a dissabte.  

Horari extraordinari, el comprés entre les 20:01 i les 06:59 de dilluns a dissabte i els diumenges i dies festius. 

 

3.- L’Ajuntament de Sant Pol de Mar transferirà anualment al Consell Comarcal del Maresme els fons necessaris i 

suficients per fer front a les despeses que origini la delegació plasmada en el present conveni, contra la presentació 

per part del Consell Comarcal del Maresme de les liquidacions trimestrals, i d’acord amb les següents tarifes: 

 

• El preu/hora unitari per l’any 2014 del servei de SAD - SOCIAL  serà de 14,61 € + 10% IVA  i del servei 

SAD – DEP de 5,23 € + 4% IVA. Aquest preu resta subjecte a la revisió del mòdul preu/hora que pugui 

portar a terme la Generalitat de Catalunya. 

 

• El preu/hora de l’horari extraordinari tindrà un increment del 25%  respecte el preu/hora unitari establert 

en el punt anterior. 

 

Així mateix, l’estimació d’hores de prestació dels serveis és: 

1) Prestació de 70 hores de SAD social, per un import total màxim de 1.022,70 €  més IVA. 

2) Prestació de 1.820 hores de SAD dependència, per un import total màxim de 9.518,60 € més IVA.  

 

Concepte Preu/hora  Hores Preu total  

SAD social 14,61 € + 10% IVA   70 1.124,97 € 

SAD dependència   5,23 € + 4% IVA 1.820 9.899,34 € 

Total any    11.024,31 € 

 

Per tant, es preveu una transferència màxima per al finançament de la delegació de la competència de 

l’Ajuntament al Consell Comarcal de 10.541,13  € més IVA. 

 

4.- El Consell Comarcal del Maresme farà a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar una liquidació al final de cada període 

anual, on constaran les hores de serveis prestats, el preu unitari, les variacions que puguin haver tingut lloc en 

relació a aquesta addenda econòmica al conveni de delegació de competències. Les diferències que sorgeixin entre 

aquesta liquidació anual i els termes de la present addenda econòmica es regularitzaran mitjançant la transferència 

de fons que correspongui. 

 

 

 

 

Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa   Sra. Montserrat Garrido Romera 

President del Consell Comarcal del Maresme  Alcaldessa de Sant Pol de Mar 
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