
 

 

SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, S.L. 
Parc Científic i Tecnològic de la UdG 
Edifici Narcís Monturiol 
Carrer Emili Grahit, núm. 91, bloc B, 3a planta. 
17003-GIRONA 
 

SESSIÓ DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS DE L’EMPRESA SUMAR, SERVEIS PÚBLICS 
D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, MP, S.L. 

Lloc: Telemàtic-mitjançant plataforma ZOOM 
Enllaç: https://us02web.zoom.us/j/86291210785?pwd=eUhKa2dTV2thN08rWDhOS2VPQjBsQT09 
Codi d’accés: 203831 
Data: 18 de maig de 2022 
Hora d’inici: 16:00hr. 

Davant el president de la Junta General de socis de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de 
Catalunya MP, S.L., (en endavant Sumar) el Sr. Josep Maria Vidal i Vidal, i davant meu,  el Secretari 
de la Junta General de socis de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, S.L., el 
Sr. Jordi Turon Serra. 

En compliment del previst a l’article 23.1 dels Estatuts es fa constar a l’inici de l’acta el llistat dels 
socis assistents. Compareixen, els següents membres de la Junta General de SUMAR, Serveis 
Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, S.L.:  

 

 ENS SOCI Assistent 
1 

DDGI Jordi Soler Casals 
 
2 CONSORCI D'ACCIÓ SOCIAL DE LA 

GARROTXA 
Maria Assumpció Camps 

Bosch 

3 CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL 
GIRONÈS-SALT 

Josep Maria Vidal Vidal  

4 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Salvador Balliu Torroella 

5 
CONSELL COMARCAL DE LES 

GARRIGUES 
Jaume Setó Cornadó   

6 
AJUNTAMENT DE FIGUERES Jesús Quiroga Martínez 



 

 

7 AJUNTAMENT DE SANT HILARI 
SACALM 

 Joan Ramon Veciana  

8 AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE 
TORELLÓ 

 Eric Sibina Márquez 

9 AJUNTAMENT DE SANT PERE DE 
TORELLÓ  

 Dolors Rustarazo Bassas 

10 AJUNTAMENT DE SANTA MARIA 
D’OLÓ  

 Xavier Baraut Roca 

11 
AJUNTAMENT D'ESPARREGUERA Maria Vallejo González 

12 AJUNTAMENT DE GIRONA M. Àngels Planas Crous 
13 

AJUNTAMENT DE VILABLAREIX Maria Teresa Tixis Padrosa 

14 
AJUNTAMENT DE BEGUES Maria Llauradó Fornt 

15 
AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Mònica Santjaume Colomer 

16 
AJUNTAMENT DEL MASNOU  Yulay Martínez Castillo 

17 AJUNTAMENT D'AGULLANA Josep Jovell Pujulà 
18 

AJUNTAMENT DE PORQUERES Francesc Castanyer Campolier 

19 AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA 
SELVA 

 Robert Mundet Anglaca 

20 
MANCOMUNITAT BISAURA ALT 

LLUÇANÈS 
Jaume Romeu Cruells 

21 
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL Roser Massaguer Malleu 

22 
AJUNTEMENT DE CARDEDEU  Laia Muñoz Casanovas 

23 
CONSELL COMARCAL PALLARS 

JUSSÀ 
Josep Maria Mullol Miret 

24 AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL 
VALLÈS Yolanda Lorenzo Garcia  

25 
AJUNTAMENT DE TONA Amadeu Lleopart Costa (S) 

26 AJUNTAMENT DE STA. COLOMA DE 
FARNERS 

Joan Martí Bonmatí  



 

 

27 CONSELL COMARCAL DE LA 
CERDANYA 

Cristina Rotellà Lasheras 

28 
CONSELL COMARCAL ALT URGELL  Martí Riera Rovira 

29 
AJUNTAMEN DE LLORET DE MAR Jordi Sais Giralt 

30 
AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR Cristina Mundet Benito 

 

A la mateixa també hi assisteix, amb veu i sense vot el Sr. Estanis Vayreda Puigvert, Director 
General, el Sr. Salvador Peña Romero, Director Financer, la Sra. Helena Hugas Garriga, Directora 
Jurídica i la Sra. Montse Salvat, assessora jurídica, tots ells de SUMAR, Serveis Públics d’Acció 
Social de Catalunya MP, S.L. 

Els socis a dalt esmentats s’han reunit i han tractat els assumptes que s’enumeren en l’ordre del 
dia que segueix. Assumptes que han resultat decidits i aprovats amb les especificitats que, si 
s’escau, s’exposen en els annexos indicats.  

 

Ordre del dia 

 

1. Informe Presidència.  
 

2. Aprovació, si s’escau, de la venta d’una participació de la Diputació de Girona a l’ajuntament 
de Sant Hipòlit de Voltregà.  

3. Examen i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals de l’exercici tancat a 31 de desembre 
de 2021, formats pel Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de canvis en el Patrimoni 
Net i Memòria així com la gestió de l’òrgan d’administració i la proposta d’aplicació del 
resultat de l’exercici, més el valor teòric de les participacions de la societat. 

4. Donar compte dels diversos acords de la Comissió Executiva de Control Conjunt i el Consell 
d’Administració aprovats des de la darrera sessió de Junta General. 

 
5. Donar compte dels contractes de serveis, subministraments i obres adjudicats des de la 

darrera sessió de la Junta General. 
 

6. Donar compte dels convenis d’encàrrec de mitjà propi i addendes acceptades des de la 
darrera sessió de Junta General. 

 
7. Assumptes urgents. 

 



 

 

8. Precs i preguntes.  

 

 
:::::::::::::::::::: 

 

1. Informe Presidència. 

S’EN DONA COMPTE. 

 

 

2. Aprovació, si s’escau, de la venta d’una participació societària de la Diputació de 
Girona a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà. 

L’article 10 dels Estatuts de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, M.P., S.L., en 
endavant SUMAR, estableix:  

“En tota transmissió de participacions el soci que es proposi transmetre la seva o seves 
participacions socials, haurà de comunicar-ho per escrit al Consell d’Administració i haurà de fer 
constar el nombre i característiques de les participacions que pretengui transmetre, la identitat 
de l’adquirent i el preu i la resta de condicions de la transmissió.  

La transmissió quedarà sotmesa al consentiment de la societat, que s’expressarà mitjançant 
acord de la Junta General, convocada dins dels 15 dies naturals següents a la data de recepció 
de la comunicació, prèvia inclusió de l’assumpte en l’ordre del dia, adoptat per la majoria dels 
vots vàlidament emesos, sempre que representin almenys un terç de la totalitat de participacions 
socials. (...)”  

L’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà ha mostrat el seu interès en adquirir una participació 
d’aquesta mercantil, en concret, d’adquirir-la de les que són propietat de la Diputació de Girona. 

La Diputació de Girona, requereix de la incoació d’un expedient de transmissió de participacions 
socials per a acordar l’eventual venda de les participacions de la seva propietat. 

Vist que de conformitat amb l’acord de la Junta General de 6 de maig de 2021 el valor teòric de 
les participacions de la mercantil per a l’exercici 2021-2022 ascendeix a la quantitat de 1.028,64.-
€ 

Vist que la Junta General és l’òrgan estatutàriament competent per autoritzar la venda de 
participacions. 

Per tot això, es proposa a la Junta General de SUMAR l’adopció dels següent ACORDS: 

Primer.- Autoritzar la compravenda de participacions de SUMAR entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, condicionada a la petició formal de venda de 



 

 

l’Ajuntament a la Diputació i també, a l’aprovació per part d’aquesta entitat de la transmissió, 
essent que la mateixa es formalitzarà per el valor teòric aprovat per aquesta Junta General en 
data 6 de maig de 2021. 

Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona. 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà. 

S’APROVA PER UNANIMITAT. 

 
 

3. Examen i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals de l’exercici tancat a 31 de 
desembre de 2021, formats pel Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de canvis 
en el Patrimoni Net i Memòria així com la gestió de l’òrgan d’administració i la 
proposta d’aplicació del resultat de l’exercici, més el valor teòric de les participacions 
de la societat. 

 
Examinat el “Compte Anual de 2021”, compte que inclou: els estats comptables, així com els 
comprovants que han generat aquests estats, els detalls de tresoreria, les liquidacions 
pressupostàries de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya MP, S.L., i la 
documentació complementària que fixa la legislació vigent. 
 
Atès que el “Compte Anual de 2021” ha estat informat i revisat pels serveis econòmics de 
SUMAR, es proposa a la Junta General de SUMAR, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar els Comptes Anuals de l’exercici 2021 de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social 
de Catalunya MP, S.L., que s’acompanyen en fulles annexes a aquesta proposta d’acord, les quals 
estan signades per l’òrgan d’administració. 
 
Es fa constar que la societat formula Balanç Normal i està obligada a sotmetre els Comptes 
Anuals a verificació d’Auditor, de conformitat amb els articles 257 i 263 de la Llei de Societats de 
Capital, de la mateixa manera, es fa constar que els Comptes Anuals i l’Informe de Gestió 
dipositats coincideixen amb els auditats.  
 
Segon.- Aprovar el valor teòric de les participacions de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de 
Catalunya MP, S.L., per un import de  1.047,58 €/participació, d’acord a l’informe que s’annexa 
realitzat per un expert independent segons el que determina l’article 353 de la LSC. Es fa constar 
que el valor raonable coincideix amb el valor teòric comptable. 
 
Tercer.- Aprovar la gestió de l’òrgan d’administració de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de 
Catalunya MP, S.L. 
 
Quart.- Aplicar el resultat final dels comptes anuals en els següents termes: 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Cinquè.- Facultar al president de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya MP, S.L., 
perquè realitzi totes les actuacions necessàries per l’efectivitat d’aquest acord. 

S’APROVA PER UNANIMITAT. 

 

 

4. Donar compte de diversos acords de la Comissió Executiva de Control Conjunt i del 
Consell d’Administració aprovats des de la darrera sessió de la Junta General. 

 
Acord  Objecte   

Punt 1 – Comissió Executiva de 
gener 

Aprovar pròrroga del conveni de cooperació de Sant 
Bernabé de Berga. 

Punt 2 – Comissió Executiva de 
febrer 

Aprovar el nou encàrrec de gestió per la dinamització de 
l’Alt Penedès. 

Punt 3 – Comissió Executiva de 
febrer 

Aprovar la modificació de l’encàrrec de gestió de St. Vicenç 
de Torelló pel transport adaptat. 

BASE DE REPARTIMENT 31/12/2021 

    

Resultat de l’exercici 22.298,88 

    

Total 22.298,88 

DISTRIBUCIÓ:   
 
A reserva legal 

- 

A reserves voluntàries - 

A reserves de capitalització 2.973,08 
A compensació de pèrdues 
d’exercicis anteriors 19.325,80 

A pèrdues de l’exercici - 

    

Total distribució: 22.298,88 



 

 

Punt 4 – Comissió Executiva de 
febrer 

Aprovar la modificació del conveni de cooperació amb 
Berga. 

Punt 5 – Comissió Executiva de 
febrer 

Aprovar la modificació de l’encàrrec de gestió del SIS de 
Vacarisses. 

Punt 3 – Comissió Executiva de 
març 

Aprovar la pròrroga de l’encàrrec de gestió de Molí de Cuc 
d’Anglès. 

Punt 4 – Comissió Executiva de 
març 

Aprovar la modificació i darrera pròrroga del conveni de 
cooperació amb Berga 

Punt 2 – Comissió Executiva  
d’abril  Ratificar el conveni encàrrec a mitjà propi de SAD Figueres. 

Punt 3 – Comissió Executiva 
d’abril Ratificar el conveni encàrrec a mitjà propi de SAD Cerdanya. 

Punt 4 – Comissió Executiva  
d’abril Ratificar el conveni encàrrec a mitjà propi de SAD Berguedà. 

Punt 5 – Comissió Executiva  
d’abril 

Aprovar l’encàrrec de gestió per assessorament en obtenció 
ajuts Next Generation per St. Sadurní d’Anoia. 

Punt 6 – Comissió Executiva  
d’abril Aprovar l’addenda encàrrec dinamització de l’Alt Penedès. 

Punt 4 – Consell d’Administració 
de gener Aprovar el Pla Anual de contractació per 2022. 

Punt 5 – Consell d’Administració 
de gener Aprovar política de retribució de Sumar. 

Punt 6 – Consell d’Administració 
de gener Aprovar política de selecció i desvinculació de Sumar. 

Punt 7 – Consell d’Administració 
de gener Aprovar el Pla d’acompanyament i millora de Sumar. 

Punt 4 – Consell d’Administració 
de març 

Aprovar i deixar formulats amb caràcter oficial els Comptes 
Anuals de 2021. 

Punt 5 – Consell d’Administració 
de març 

Aprovar donació econòmica per les famílies de 4 
treballadores ucraïneses de Sumar.  

Punt 6 – Consell d’Administració 
de març 

Aprovar el pagament del 50% de les obres de la cambra 
higiènica de Tona. 

Punt 5 – Consell d’Administració 
d’abril 

Aprovar l’atorgament de poders a la tècnica de selecció de 
persones de Sumar Pilar Serra Escaño. 



 

 

Punt 6 – Consell d’Administració 
d’abril Modificar el Reglament del Canal Ètic de Sumar.  

 

S’EN DONA COMPTE. 

 
 

5. Donar compte dels contractes de serveis i subministres adjudicats des de la darrera 
Junta General. 

A la vista de la relació que es presenta, es dona compte a la Junta General de SUMAR dels 
processos de contractació de serveis i subministres adjudicats superiors a 3.000,00€ i els 
processos de pròrroga aprovats des de la darrera sessió de la Junta General de SUMAR, Serveis 
Públics d’Acció Social de Catalunya, M.P., S.L. 

 
CONTRACTACIONS MENORS 
 
 

OBJECTE CONTRACTE NOM ADJUDICATARI DATA 
CONTRACTE 

IMPORT 
SENSE IVA 

subministrament d'àpats el 
centre SARV de Tarragona 

SOMNIS DE VIOLETA 
S.L. 23/12/2021 4.010,00€ 

servei de lloguer de cabina 
de dutxa amb 

subministrament d’aigua 
per la residència de Sant 

Sadurní d’Anoia 

TOI TOI SANITARIOS 
MOVILES S.L. 23/12/2021 6.434,22 € 

servei d’instal·lació i 
subministrament de 

material pel revestiment de 
parets d’Esparraguera 

NOVECO 
EQUIPAMENTS S.L 10/01/2022 6.905,49€ 

subministrament de 
material divers de 
ferreteria per la 

residencia de Santa Coloma 
de Farners 

XAVIER FELIU I 
CARBONELL 10/01/2022 3.000,00 € 

subministrament de 
material de desinfecció i 

protecció contra la COVID-
19 pels SAD’s 

NETYA PROP SL 10/01/2022 7.500,00 € 

subministrament de 
material divers de 

CENTRAL DE 
SUMNISTROS DE 
VILADECANS S.L. 

20/01/2022 8.000,00 € 



 

 

ferreteria per els centres 
gestionats per SUMAR 

subministrament de 
material de ferreteria per 

les residències “Can 
Comelles” d’Esparreguera i 

de Sant Sadurní d’Anoia 

ROBERT CARDÚS S.L. 20/01/2022 8.000,00 € 

subministrament de 
mobiliari i articles de 

decoració per 
tots els centres de SUMAR 

IKEA IBERICA S.A. 20/01/2022 5.000,00 € 

servei de podologia als 
centres de Maials i la 

Granadella 

MÒNICA GUIU 
DRUDIS 21/01/2022 4.545,00 € 

subministrament de bates 
impermeables antivíriques 
pels casos de COVID dels 

SAD’s 

BARNA IMPORT 
MEDICA S.A. 21/01/2022 7.410,00 € 

delimitació de l’àrea 
d'operacions i adequació 
de la instal·lació elèctrica 

ISABEL JULIÀ LÓPEZ 21/01/2022 10.437,35 € 

subministrament de 
material de ferreteria per 

les residències de Ribes de 
Freser i de Montesquiu 

SUMINISTRES 
FERMAC S.A. 21/01/2022 3.000,00 € 

servei de reforma per 
l’adequació de la cuina de 

la Residència “Can 
Comelles” d’Esparraguera 

MANTENIMIENTOS 
FLECHER S.L. 26/01/2022 4.250,00 € 

servei de bugaderia externa 
pel brot de COVID- 19 a les 
Residències de Sant Pere 

de Torelló i Tona 

TINTORERIA NÚRIA, 
S.L. 27/01/2022 14.999,00 € 

servei d’adequació de la 
cuina de la residència 

d'Esparraguera 

COMERCIAL 
BINÉFAR, S.A. 27/01/2022 7088,98 € 

servei de bugaderia externa 
per la Residència de Sta. 

Coloma de Farners 

TINTORERIA NÚRIA, 
S.L. 27/01/2022 10.000,00 € 

servei d’analítiques de 
superfícies i aliments 

segons el manual d’APPCC 
per 8 centres gestionats 

per Sumar 

SAFY GLOBAL GEST, 
S.L. 27/01/2022 5.952,00 € 



 

 

servei d’estudi de situació i 
avaluació de riscos 
psicosocials de les 

treballadores i treballadors 
dels serveis de SAD's i 

residències 

QUIRON 
PREVENCION 

S.L. 
31/01/2022 12.740,00 € 

subministrament de 
material divers de 

lampisteria i ferreteria 

SALTOKI GIRONA, 
S.A. 08/02/2022 3.000,00 € 

servei d’avaluació del SAD 
per les famílies 

GAPS POLÍTICA 
I SOCIETAT, S.L. 09/02/2022 6.450,00 € 

Servei de formació pels 
equips de Serveis Centrals 
de SUMAR segons models 

Bridge i Sikkhona 

MARISSA ANGLARILL 
NAVARRO 15/02/2022 3.960,00 € 

Subministrament i 
instal·lació d'un aparell 
d'aire condicionat per la 

residència de Sant Sadurní 
d’Anoia 

JAGALCAIDE S.L. 17/02/2022 5.099,57 € 

Servei d’elaboració i 
implantació norma ACP per 

SAD's SUMAR 

LA BAULA 
PROJECTES S.C.C.L. 17/02/2022 6.120,03 € 

Servei temporal de càtering 
per la Residència de Cassà 

de la Selva 

BO I SA SERVEI 
D'ÀPATS, S.L. 17/02/2022 14.604,00 € 

Subministrament de 
cortines i estors tèxtils fets 
a mida per tots els centres 

de SUMAR 

T.J.SERRA, S.L. 24/02/2022 7.500,00 € 

Servei de formacions 
diverses per personal de 

SUMAR 

ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE 

RECURSOS 
ASSISTENCIALS, 

24/02/2022 12.100,00 € 

Servei de supervisió SARV 
Gironès 

MERCÈ MARTÍ 
BALIARDA 24/02/2022 3.240,00 € 

Servei de directores de 
residències i centres de 

serveis “Transformat 
adversitats" 

JOANA FRIGOLE 
PERACAULA 25/02/2022 5.075,00 € 

Subministrament de 
material divers de 

ferreteria per la residència 
per a gent gran del 

FILLES DE CAMO 
RIDORSA, S.L. 03/03/2022 5.000,00 € 



 

 

municipi de Sant Hilari 
Sacalm 

Subministrament de 
material i estris de cuina 

per tots els centres de 
SUMAR 

SUBMINISTRAMENTS 
HOTELERS CODINA, 

S.L. 
03/03/2022 3.000,00 € 

Servei de càtering temporal 
pel centre rural de Vilanova 

del Vallès 
MONITAULA S.L. 09/03/2022 12.675,00 € 

Servei de càtering temporal 
per la residència 
d’Esparreguera 

CUINES T.M., S.L. 09/03/2022 12.380,86 € 

Definició de prerequisits de 
qualitat i nutricionals per 

SDA 

MARTINA 
MISERACHS BLASCO 05/04/2022 4.500,00 € 

Servei de fisioteràpia al 
SAIAR d’Hostalets de 

Pierola 

TÀNIA SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ 05/04/2022 9.675,00 € 

Formació d’eines i recursos 
per la gestió d'equips 

a diferents àrees de Sumar 

COPERFIELD FOR 
SOCIAL GOOD S.L. 05/04/2022 8.120,00 € 

Enriquiment de les BBDD 
Per familiars d'usuaris del 

SAD 

GAPS POLÍTICA I 
SOCIETAT S.L. 05/04/2022 3.500,00 € 

ADHESIONS ACORDS MARC ACM: 

 

OBJECTE CONTRACTE NOM ADJUDICATARI DURADA IMPORT 

l’adquisició, en la modalitat 
de rènting, d’un equip multi 
funció de mitja capacitat per 

SIE Gironès 

REPROGIR & 
CONTROL GROUP 

UTE 
4 anys 1.250,00€ 

l’adquisició, en la modalitat 
de rènting, d’un equip multi 
funció de mitja capacitat per 

RRHH Sumar 

REPROGIR & 
CONTROL GROUP 

UTE 
4 anys 1.250,00€ 

l’adquisició, en la modalitat 
de rènting, d’un equip multi 
funció de mitja capacitat per 

Serveis Jurídics Sumar 

REPROGIR & 
CONTROL GROUP 

UTE 
4 anys 1.250,00€ 

l’adquisició, en la modalitat 
de rènting, d’un equip multi 

REPROGIR & 
CONTROL GROUP 

UTE 
4 anys 2.500,00€ 



 

 

funció de mitja capacitat per 
Dept. Operacions Sumar 

Servei de 
manteniment d’aparells 

elevadors i subministrament 
d’elements substitutius – 

muntaplats Cassà de la Selva 

ORONA S. COOP. 4 244,80 € 

Servei de 
manteniment d’aparells 

elevadors i subministrament 
d’elements substitutius – 
ascensor Cassà de la Selva 

ORONA S. COOP. 4 979,20 € 

Servei de 
manteniment d’aparells 

elevadors i subministrament 
d’elements substitutius – 
ascensor Cassà de la Selva 

ORONA S. COOP. 4 979,20 € 

Servei de 
manteniment d’aparells 

elevadors i subministrament 
d’elements substitutius – 

telèfon ascensor residència 
Tona 

ASCENSORS SERRA 
S.A. 4 150,00 € 

Servei de 
manteniment d’aparells 

elevadors i subministrament 
d’elements substitutius – 

telèfon ascensor pisos Tona 

ASCENSORS SERRA 
S.A. 4 150,00 € 

Subministrament, mitjançant 
rènting, a través del sistema 
d’adquisició centralitzada de 

l’Associació Catalana de 
municipis i Comarques 

(ACM), d’un equip 
multi funció sense opció de 

compra 

REPROGIR & 
CONTROL GROUP 

UTE 
4 1.250,00 € 

Servei de 
manteniment d’aparells 

elevadors i subministrament 
d’elements substitutius – 

ascensor Montesquiu 

ASCENSORS SERRA, 
S.A. 1+3 805.55 € 

Servei d’Inspeccions 
Tècniques d’ascensors 2022-

2023 

SGS INSPECCIONES 
REGLAMENTARIAS 

S.A. 
1+3 1.145,40 € 



 

 

Revisions tècniques 
ascensors 2022-2023 

SGS INSPECCIONES 
REGLAMENTARIAS 

S.A. 
1+4 1.098,50 € 

 
 
 
 
 
APROVACIÓ DE PLECS: 
 
 

CODI OBJECTE CONTRACTE VALOR 
ESTIMAT 

945/2021 subministrament de pa i brioxeria artesanal per a varis 
centres gestionats per SUMAR.  

968/2021 servei d’implementació i desenvolupament del 
software MXTime/MXTimeQuality 32.820,91 €. 

938/2021 servei d’assessorament tècnic i urbanístic per diferents 
estudis de SUMAR 196.800,00€ 

956/2021 
servei de suport i garantia de Software (Assurance) de 

les llicències d’AgilePoint 
BPMS 

38.030,70 €. 

52/2022 
contractació reservada del subministrament de 

productes làctics per a la Residència Sant 
Salvador d’Horta de Santa Coloma de Farners 

107.640,00 € 

64/2022 
carburant per a la calefacció de la Residència Sant 

Salvador d’Horta de Santa 
Coloma de Farners 

338.000,00 € 

78/2022 
Subministrament, mitjançant arrendament en 

la modalitat de rènting, de dos vehicles adaptats per 
SUMAR 

152.640,00 € 

100/2022 Servei extern de fisioteràpia al centre de serveis de 
Torrelavit 20.966,40 € 

75/2022 
Servei de conservació i manteniment dels jardins i zona 
exterior de la residència per a gent gran Sant Salvador 

d’Horta, de Santa Coloma de Farners 
74.940,00 € 

107/2022 Servei extern de podologia Residència Can Codina de 
Tona 10.800,00 € 

115/2022 Subministrament de pa i brioxeria artesanal per a la 
Residència de Sant Sadurní d’Anoia 85.436,00 € 

125/2022 

Contractació reservada per lots del servei de bugaderia 
per a la residència per a gent gran Sant 

Salvador d’Horta, de Santa Coloma de Farners, i del 
servei de bugaderia per a les bates dels 

91.950,00 € 



 

 

Serveis d’atenció domiciliària (SAD’s) 

1004/2021 Servei d’àpats per a diferents centres gestionats per 
SUMAR 

1.772.820,00 
€ 

103/2022 
Subministrament de carn, aviram i xarcuteria per les 

residències de Sant Salvador d’Horta de Santa Coloma 
de Farners i Can Codina de Tona 

1.056.640,00 
€ 

141/2022 Servei extern de podologia als centres de serveis de 
Maials i la Granadella 48.693,60 € 

140/2022 Servei de telefonia mòbil per a la línia 667436390 1.008,00 € 

144/2022 
Servei de manteniment normatiu, preventiu i correctiu 

de les instal·lacions de BT (Baixa Tensió: electricitat i 
enllumenat) dels equipament gestionats per SUMAR 

183.247,20 € 

150/2022 

Contractació de la substitució del personal de 
manteniment pel servei de manteniment integral 

correctiu, preventiu i normatiu de les residències de 
Sant Sadurní d’Anoia, Esparreguera i Santa Coloma de 

Farners 

194.976,00 € 
 

151/2022 
Subministrament de carn, aviram i xarcuteria per les 

residències de Sant Salvador d’Horta de Santa Coloma 
de Farners i Can Codina de Tona 

500.051,50 € 

160/2022 Contractació del serveis tècnics per a la reforma i 
ampliació de la seu central de SUMAR 48.000,00 € 

152/2022 

Contractació del subministrament de tires reactives, 
tires oleotest, aparells i  reactius per a la determinació 
del color del clor i el servei d’analítiques de superfícies, 

neteja i alimentació per a centres gestionats per 
SUMAR 

201.110,00 € 

PNSP 156/2022 Subministrament de pa i brioxeria artesanal per a la 
Residència de Montesquiu 39.026,00 € 

160/2022 Contractació del serveis tècnics per a la reforma i 
ampliació de la seu central de SUMAR 48.000,00 € 

PNSP 143/2022 

Servei d’implementació i manteniment de software per 
a gestió de tresoreria, integrat al 

programari Navision i a les personalitzacions del referit 
programari 

38.112,00 € 

193/2022 
Subministrament, mitjançant arrendament en la 
modalitat de rènting, de set vehicles destinats al 

personal de SUMAR 
177.408,00 € 

 
 
PROCEDIMENTS OBERTS ADJUDICATS: 
 



 

 

 

OBJECTE CONTRACTE 
NOM 

ADJUDICATARI 
DURADA 

IMPORT 
SENSE IVA 

Lot 1 i Lot 5 contractació per lots del 
subministrament d’accessoris i 

complements informàtics per a SUMAR 

INFOSELF SISTEMES 
SL 
 

1+4 
4.809,75 € / 
14.520,00 € 

Lot 2 i Lot 3 contractació per lots del 
subministrament d’accessoris i 

complements informàtics per a SUMAR 

ENGINYERIA EMSER 
SL 1+4 

5.838,25 € / 
4.513,30 € 

Lot 4 contractació per lots del subministrament 
d’accessoris i 

complements informàtics per a SUMAR 
PISTA CERO SL 1+4 25.924,25 € 

subministrament per lots de parament de 
la llar per a centres gestionats per SUMAR – 

LOT 1 

 
ROYAL EUROPE 

TEXTILE S.L. 
 

1+4 42.753,00 € 

subministrament per lots de parament de 
la llar per a centres gestionats per SUMAR – 

LOT 2 

 
ROYAL EUROPE 

TEXTILE S.L. 
 

1+4 23.250,00 € 

subministrament per lots de parament de 
la llar per a centres gestionats per SUMAR – 

LOT 3 

 
IBEROAMERICANA 

DE HILADOS Y 
TEJIDOS S.A. 

 

1+4 18.221,00 € 

subministrament, mitjançant arrendament en 
la modalitat de 

rènting, d’un vehicle destinat al personal de 
SUMAR – LOT 3 

ARVAL SERVICE 
LEASE S.A.U. 

4 28.800,00 € 

servei suport i garantia del software 
ASSURANCE de les 

llicències AGILEPOINT BPMS, utilitzat per 
SUMAR 

AGILE DIALOGS S.L. 1+4 6.338,45 € 

servei d’implementació i desenvolupament del 
software 

MXTime/MXTimeQuality, per a SUMAR 

Mx Software 
Experience And 

Seriousness 
SL 

1+4 17.600,76 € 

subministrament per lots 
d’equips de protecció personal (EPIs) d’un sol 

ús per al personal de SUMAR 

RAMOS 
STS SL 

1 3.000,00 € 

subministrament de begudes (categoria 2) a la 
Residència de Tona (subcategoria 4), en el marc 

del Sistema Dinàmica d’Adquisició 222/2021 
EMCADI SA 1+1 10.000,00 € 



 

 

subministrament de begudes (categoria 2) a la 
Residència de Tona (subcategoria 4), en el marc 

del Sistema Dinàmica d’Adquisició 222/2021 
EMCADI SA 1+1 900,00 € 

subministrament de begudes (categoria 2) a la 
Residència d’Esparreguera (subcategoria 4), en 

el marc del Sistema Dinàmica d’Adquisició 
222/2021 

EMCADI SA 1+1 2.500,00 € 

subministrament per lots d’equips de 
protecció personal (EPIs) d’un sol ús per al 

personal de SUMAR 

RAMOS SERVICIOS 
TECNICOS Y 

SUMINISTROS SL 
(RAMOS STS SL) 

1 3.000,00 € 

subministrament de begudes (categoria 2) al 
centre de serveis de Maials (subcategoria 4), en 

el marc del Sistema Dinàmica d’Adquisició 
222/2021 

SERHS DISTRIBUCIÓ 
I LOGISTICA S.L 

1+1 2.500,00 € 

subministrament de begudes (categoria 2) a la 
residència de Cassà de la Selva (subcategoria 

4), en el marc del Sistema Dinàmica 
d’Adquisició 222/2021 

 

EMCADI SA 1+1 23.000,00 € 

subministrament de begudes (categoria 2) a 
Serveis Centrals de SUMAR (subcategoria 1), en 

el marc del Sistema Dinàmica d’Adquisició 
222/2021 

EMCADI SA 1+1 800,00 € 

servei d’assessorament tècnic per a diferents 
estudis de SUMAR 

ALBERT VITALLER 
ARQUITECTURA SLP 

1+4 32.800,00 € 

LOT 1. SERVEI DE PODOLOGIA per a varis 
centres gestionats per SUMAR 

DIVERSOS  1+4 65.002, 80 € 

LOT 2. SERVEI DE FISIOTERAPIA per a varis 
centres de SUMAR 

DIVERSOS 1+4 53.214,72 € 

Contractació reservada del subministrament de 
làctics per a la Residència Sant Salvador d’Horta 

de Santa Coloma de Farners 

LA FAGEDA 
FUNDACIÓ 

 
1+4 

 
18.673,50 € 

Subministrament de pa i brioxeria artesanal per 
a la 

Residència per a gent gran de Sant Hilari 
Sacalm (LOT2) 

JOSEP M. MASO 
JUANHUIX 

1+4 11.090,00 € 



 

 

Subministrament de pa i brioxeria artesanal per 
a la 

Residència Can Comelles d’ Esparreguera (LOT 
3) 

PANIFICADORA 
BAGES SL 

1+4 31.515,00 € 

Subministrament de pa i brioxeria artesanal per 
a la 

Residència Vall de Ribes de Ribes de Freser 
(LOT 4) 

CLIMENT ROBIRO 
SAU 

1+4 17.541,50 € 

Subministrament de pa i brioxeria artesanal per 
a la Residència Sant Josep de Cassà de la Selva 

(LOT 5) 
URANSEL SL 1+4 15.792,25 € 

Subministrament de pa i brioxeria artesanal per 
a la 

Residència Can Codina de Tona (LOT 7) 
DAVID GARCIA RUIZ 1+4 6.112,50 € 

Subministrament de pa i brioxeria artesanal per 
a la Residència de Santa Coloma de Farners 

(LOT 8) 

PASTISSERS I 
FLEQUERS 
NOGUERA 

1+4 32.330,00 € 

Subministrament de begudes (categoria 2) a la 
Residència de Sant Hilari Sacalm (subcategoria 

1) 

JOSEP MOLAS 
ENGUITA 

1+1 20.500,00 € 

Subministrament de carburant per la calefacció 
de la Residència Sant Salvador d’Horta de Santa 

Coloma de Farners 

CARBURANTS 
TRAVAUS S.L. 

1+4 65.000 € 

Subministrament, mitjançant arrendament en 
la modalitat de rènting, d’una furgoneta 

adaptada pel Centre de dia de Maials 
ANDACAR 2000 S.A. 4 69.360,00 € 

Servei extern de podologia a la Residència de 
Tona 

JORDI CARRERAS 
LANAU 

1+4 1.800,00 € 

contractació del servei extern de podologia als 
Centres de serveis de Maials i de la Granadella 

MONICA GUIU 
DRUDIS 

1+4 8.115,60 € 

Contractació del servei extern de telefonia 
mòbil per a la línia 667436390 

NUBO 
CLOUD, SL 

1+4 168,00 € 



 

 

Contractació reservada del servei de Bugaderia 
per a la residència per a la gent 

gran de Sant Salvador d’Horta de Santa Coloma 
de Farners 

ASSOCIACIÓ 
MONTSENY – 
GUILLERIES  

1+4 14.175,00 € 

Contractació reservada del servei de Bugaderia 
per a les bates del SAD’s 

FUNDACIÓ MAS 
XIRGU  

1+4 625,00 € 

Contractació del subministrament de pa i 
brioxeria artesanal 

a la Residència de Sant Sadurní d’Anoia 

FORN DE L’ARSENI 
SL 

1+4 16.430,00 € 

 
 
 
PROCEDIMENT OBERTS PRÒRROGUES: 
  

OBJECTE CONTRACTE NOM ADJUDICATARI PRÒRROGA 

servei d’un professional mèdic 
per a la 

Residència Can Comelles 
d’Esparreguera 

Jordi Sabater Pont 1 

lot 1 i pel lot 2 del servei d’àpats 
per al centre de 

serveis d’àmbit rural per a gent 
gran de Porqueres 

FUNDACIÓ PRIVADA 
ALTEM 

2 

servei d’àpats per al centre de 
serveis d’àmbit 

rural per a gent gran d’Anglès 
BO I SA SERVEI D’ÀPATS SL 1 

servei de manteniment i 
assistència tècnica del sistema 

d’alarmes mèdiques de les 
habitacions i els banys de la 

residència Can Comelles 

MIRAY CONSULTING, S.L. 2 

servei de manteniment i 
assistència tècnica del sistema 

d’alarmes mèdiques de les 
habitacions i els banys de la 

residència Can Comelles 

MIRAY CONSULTING, S.L. 2 

Servei de hosting i administració 
de sistemes 

pels diferents entorns del servei 
de Gestió d’Expedients de 

Serveis Socials (GESS) 

 
 

INFOSELF SISTEMES S.L. 
 
 
 

1 



 

 

Servei d’interpretació i traducció 
per SUMAR 

 
STUDIO MORETTO GROUP 

SRL 
 

1 

Servei de transport adaptat per 
al centre de Sant 
Vicenç de Torelló 

LLAR DEL BISAURA S.L. 1 

Contracte del servei de gestió de 
la bonificació davant 

FUNDAE 
ARIADNA VILELLA PALAHÍ 1 

 

SE’N DONA COMPTE. 

 

 

6. Donar compte dels convenis d’encàrrec de mitjà propi i addendes acceptades des de 
la darrera sessió de la Junta General de SUMAR, S.L. 

      

TIPUS OBJECTE ENS DATA 
SIGNATURA 

PRÒRROG
A 

VIGÈNCIA 
CONVENI 

Pròrroga  

Conveni de 
cooperació amb 

Berga per la 
gestió de la 

residència Sant 
Bernabè 

Ajuntament 
de Berga 31/01/2022 6 31/03/2022 

Encàrrec de 
gestió  

Dinamització 
per a diversos 
municipis de 
l’Alt Penedès 

Consell 
Comarcal de 
l’Alt Penedès 

07/04/2022 Expressa 28/02/2023 

Addenda 

Modificació de 
l’apartat del 

transport 
adaptat de 

l’encàrrec de 
gestió per el 

centre de 
serveis d’àmbit 

rural de St. 
Vicenç de 

Torelló  

Ajuntament 
de St. Vicenç 

de Torelló 
28/04/2022  05/10/2022 

Modificació 

Modificacio 
hores Direcció 

Tècnica de 
Conveni de 

cooperació amb 

Ajuntament 
de Berga 

21/02/2022  31/03/2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE’N DONA COMPTE. 

 

7. Assumptes urgents 

El Sr. Josep Maria Vidal, President de Sumar, indica l’existència de assumptes urgents a sotmetre 
a votació. Atès que les Juntes Generals es convoquen amb notable antelació, la necessitat 
d’incloure aquests punts a l’ordre del dia ha aparegut amb posterioritat a la convocatòria. Els 
punts són: 

Berga per la 
gestió de la 

residència Sant 
Bernabè 

Addenda 

Adenda per 
l’ampliació 
d’hores del 
servei de 

l’encàrrec de 
gestió del SIS 
de Vacarisses 

Ajuntament 
de Vacarisses 

21/03/2022  30/09/2023 

Pròrroga 

Encàrrec de 
gestio del 

centre de dia 
Molí de Cuc 

d’Anglès 

Consell 
Comarcal de 

la Selva 
08/04/2022  21/03/2023 

Modificació 
i pròrroga  

Conveni de 
cooperació amb 

Berga per la 
gestió de la 

residència Sant 
Bernabè 

Ajuntament 
de Berga 

28/03/2022 7 30/04/2022 

Encàrrec de 
gestió  

Encàrrec de 
gestió SAD 
Figueres 

Ajuntament 
de Figueres 

21/03/2022 No admet 01/04/2026 

Encàrrec de 
gestió 

Encàrrec de 
gestió SAD 
Cerdanya 

Consell 
Comarca de la 

Cerdanya 
31/03/2022 

Expressa, 2 
anys 

31/03/2024 

Encàrrec de 
gestió 

Encàrrec de 
gestió SAD 
Berguedà 

Consell 
Comarcal del 

Berguedà  
07/04/2022 

Expressa, 2 
anys 02/05/2024 

Encàrrec de 
gestió 

Conveni per 
l’assessorament 

en l’obtenció  
de la subvenció 

Next 
Generation 

Ajuntament 
de St. Sadurní 

d’Anoia 
25/04/2022 No admet 25/04/2024 



 

 

- Venta d’una participació de SUMAR propietat de la Diputació de Girona a 
l’Ajuntament del Papiol 

- Venta d’una participació de SUMAR de l’autocartera a l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú 

 

S’APROVA L’URGÈNCIA PER UNANIMITAT. 

 

7.1. Venta d’una participació de la Diputació de Girona a l’Ajuntament del Papiol. 

El Sr. Josep Maria Vidal, President de Sumar, exposa que és voluntat de l’Ajuntament del Papiol 
la compra d’una participació social, que en aquest cas seria de la Diputació de Girona. La voluntat 
municipal és la de fer un encàrrec per la gestió d’una plataforma de serveis que compta amb un 
Centre de Dia, un Servei d’Atenció a Domicili i altres, si bé encara està treballant-se l’abast final 
d’aquesta gestió. 

L’article 10 dels Estatuts de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, M.P., S.L., en 
endavant SUMAR, estableix:  

“En tota transmissió de participacions el soci que es proposi transmetre la seva o seves 
participacions socials, haurà de comunicar-ho per escrit al Consell d’Administració i haurà de fer 
constar el nombre i característiques de les participacions que pretengui transmetre, la identitat 
de l’adquirent i el preu i la resta de condicions de la transmissió.  

La transmissió quedarà sotmesa al consentiment de la societat, que s’expressarà mitjançant 
acord de la Junta General, convocada dins dels 15 dies naturals següents a la data de recepció 
de la comunicació, prèvia inclusió de l’assumpte en l’ordre del dia, adoptat per la majoria dels 
vots vàlidament emesos, sempre que representin almenys un terç de la totalitat de 
participacions socials. (...)”  

L’Ajuntament del Papiol ha mostrat el seu interès en adquirir una participació d’aquesta 
mercantil, en concret, d’adquirir-la de les que són propietat de la Diputació de Girona. 

La Diputació de Girona, requereix de la incoació d’un expedient de transmissió de participacions 
socials per a acordar l’eventual venda de les participacions de la seva propietat. 

Vist que de conformitat amb l’acord de la Junta General de 6 de maig de 2021 el valor teòric de 
les participacions de la mercantil per a l’exercici 2021-2022 ascendeix a la quantitat de 1.028,64.-
€  

Vist que la Junta General és l’òrgan estatutàriament competent per autoritzar la venda de 
participacions. 

Per tot això, es proposa a la Junta General de SUMAR l’adopció dels següent ACORDS: 

Primer.- Autoritzar la compravenda de participacions de SUMAR entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament del Papiol, condicionada a la petició formal de venda de l’Ajuntament a la Diputació 
i també, a l’aprovació per part d’aquesta entitat de la transmissió, essent que la mateixa es 
formalitzarà per el valor teòric aprovat per aquesta Junta General en data 6 de maig de 2021. 



 

 

Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona. 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament del Papiol 

S’APROVA PER UNANIMITAT. 

 

7.2. Venta d’una participació d’auto cartera de Sumar a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 

El Sr. Josep Maria Vidal, President de Sumar, exposa que és voluntat de l’ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú la compra d’una participació social, que en aquest cas seria d’auto cartera de Sumar. 
Aquest Ajuntament gestiona actualment una plataforma de serveis que inclou una residència 
assistida, un servei d’intervenció socioeducativa, un servei d’atenció a domicili entre d’altres.  

El Sr. Josep Maria Vidal, President de Sumar, exposa que és voluntat de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú la compra d’una participació social, que en aquest cas seria de l’autocartera de 
SUMAR. 

L’article 10 dels Estatuts de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, M.P., S.L., en 
endavant SUMAR, estableix:  

“En tota transmissió de participacions el soci que es proposi transmetre la seva o seves 
participacions socials, haurà de comunicar-ho per escrit al Consell d’Administració i haurà de fer 
constar el nombre i característiques de les participacions que pretengui transmetre, la identitat 
de l’adquirent i el preu i la resta de condicions de la transmissió.  

La transmissió quedarà sotmesa al consentiment de la societat, que s’expressarà mitjançant 
acord de la Junta General, convocada dins dels 15 dies naturals següents a la data de recepció 
de la comunicació, prèvia inclusió de l’assumpte en l’ordre del dia, adoptat per la majoria dels 
vots vàlidament emesos, sempre que representin almenys un terç de la totalitat de 
participacions socials. (...)”  

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha mostrat el seu interès en adquirir una participació 
d’aquesta mercantil. 

Vist que de conformitat amb l’acord de la Junta General de 6 de maig de 2021 el valor teòric de 
les participacions de la mercantil per a l’exercici 2021-2022 ascendeix a la quantitat de 1.028,64.-
€  

Vist que la Junta General és l’òrgan estatutàriament competent per autoritzar la venda de 
participacions. 

Per tot això, es proposa a la Junta General de SUMAR l’adopció dels següent ACORDS: 

Primer.- Autoritzar la compravenda de participacions de SUMAR entre aquesta entitat i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, condicionada a l’acord municipal de compra, essent que la 
mateixa es formalitzarà per el valor teòric aprovat per aquesta Junta General en data 6 de maig 
de 2021. 

Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

  



 

 

S’APROVA PER UNANIMITAT. 

 

8.Precs i preguntes. 

No se’n formulen. 

 

Finalitzat el torn de precs i preguntes i essent les 16:34 hores, el President aixeca la sessió.  
El Secretari dóna el vistiplau a aquesta acta. 
 
 
 
El President,       El secretari,  
  
 
   
 
 
Josep Maria Vidal Vidal                            Jordi Turón Serra 
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