
CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ AJUNTAMENT D’AMPOSTA

CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I 
L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES 
PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT. 

REUNITS 

El president del Consell Comarcal del Montsià, senyor Joan , en representació 
d’aquest Consell i segons l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i assistit pel 
Secretari general del Consell, el senyor Gregorio Juárez Rodríguez, com a fedatari. 

L’alcalde d’Amposta senyor Adam  en representació de l’Ajuntament 
d’Amposta, en virtut de les competències que li atorga l’article 53.1.a) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i assistit/da pel secretari Acctal. del consistori, senyor Ramon Noche Arnau. 

Les dues parts reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per aquest acte i 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

1. Que segons l’article 28 del Títol III de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis 
Socials, correspon al Govern de la Generalitat impulsar les mesures legislatives 
necessàries en matèria de serveis socials, desplegar per reglament la legislació de 
serveis socials, aprovar els plans i els programes generals de serveis socials, 
establir les directrius i les prioritats de la política general de serveis socials, aprovar 
la Cartera de serveis socials, ordenar els serveis socials i establir les directrius, els 
criteris i les fórmules de coordinació general del sistema de coordinació transversal 
entre els departaments de la Generalitat si cal per millorar la gestió i l’eficàcia de la 
política de serveis socials, establir els estàndards mínims de qualitat dels diversos 
serveis socials, establir els criteris bàsics sobre el règim jurídic aplicable als serveis 
socials públics, per a l’accés als serveis i per a la participació, si escau, dels usuaris 
en llur finançament, coordinar l’execució de les polítiques públiques en matèria de 
lluita contra la violència masclista, física o psíquica i, a aquest efecte, coordinar i 
impulsar les accions dels departaments de la Generalitat, i col·laborar amb les 
administracions locals i amb les entitats d’iniciativa social que treballen en la 
protecció de les dones víctimes de violència masclista i els donen suport, i les que li 
atribueixen expressament les lleis. 

2. Que segons els articles 5 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions 
socials de caràcter econòmic correspon als ens locals finançar les prestacions 
d’urgència social amb càrrec als seus pressupostos.

3. Que segons els articles 54, 56, 64, 83 i la disposició addicional primera de la Llei 
5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista 
correspon als ens locals crear, programar, prestar i gestionar els serveis d’informació 
i atenció a les dones. 
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4. Que s’ha establert el Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell 
Comarcal del Montsià en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social d’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 

5. Que s’ha establert el Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i 
col·laboració entre l’Institut Català de la dones i el Consell Comarcal del Montsià, en 
matèria de serveis d’informació i atenció a les dones. 

6. Que mitjançant el Decret 343/1997, de 23 de desembre, d'aprovació del traspàs dels 
serveis socials d'atenció primària al Consell Comarcal del Montsià, es van traspassar 
els  serveis d'atenció primària que eren titularitat de l’ICASS, així com els mitjans 
personals, materials  i financers. Que el Consell Comarcal del Montsià, en 
col·laboració amb l’ICASS, té establerta una unitat bàsica d’atenció social primària 
per a la prestació del corresponent servei als municipis de la comarca. 

7. Que d'acord amb el que s'ha indicat en els apartats anteriors, aquesta cooperació ha 
de facilitar: 

a) La sostenibilitat i la millora dels serveis socials bàsics mitjançant l'estabilitat en la 
cooperació financera per part del Consell Comarcal envers el manteniment i la 
millora  dels serveis traspassats i el compromís de la corporació local pel que fa 
al finançament.  

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 
comarcal 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 el Consell Comarcal 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. 

Per tot això, ambdues parts subscriuen el present Conveni interadministratiu, subjecte als 
següents 
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PACTES 

Primer. Objecte 

És objecte d’aquest Conveni interadministratiu, la coordinació, la cooperació i col·laboració 
interadministrativa entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament, per a la prestació, el 
manteniment i la millora de les prestacions de serveis, concretament del Servei 
d’assessorament tècnic d’atenció social i el Servei d’informació i Atenció a les Dones (SIAD). 

Segona. Prestacions de la xarxa de serveis socials d’atenció pública 

El Consell Comarcal del Montsià oferirà les prestacions de serveis més avall detallats. A 
aquest efecte contractarà el personal que sigui necessari per al bon funcionament de la 
xarxa i la prestació dels serveis. 

Prestacions de serveis bàsics: (d’acord amb la Cartera de serveis socials del Consell 
Comarcal del Montsià) 

“1.5 Servei d’assessorament tècnic d’atenció social

Prestació del servei garantida  

Definició: servei que proporciona suport i assessorament tècnic a les funcions dels 
diferents equips i professionals dels equips bàsics d’atenció social de l’Àrea Bàsica de 
Serveis Socials del Montsià i d’Amposta. 

Objecte: proporcionar suport i assessorament tècnic legal als equips multiprofessionals 
dels serveis socials bàsics del Montsià i d’Amposta. 

Funcions: 
• Suport als professionals 
• Assessorament tècnic legal als professionals 
• Les altres funcions establerts per l’ordenament jurídic vigent. 

Edat i situació de la població destinatària:  els professionals (treballadors/es socials, 
educadors/es socials, psicòleg/oga, integradors/es socials...) dels serveis socials bàsics 
del Montsià i d’Amposta. 

Equip professional: contractació per serveis d’una llicenciada en dret amb experiència i 
coneixements en el camp social. 

Estàndards de qualitat: Els que estableixi el Pla de qualitat de serveis socials de 
Catalunya. 

Criteris d’accés: els professionals dels serveis socials bàsics del Montsià i d’Amposta 
sol·liciten suport i/o assessorament legal en relació a una persona i/o família amb 
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diagnòstic d’una situació de necessitat, de  dificultats de desenvolupament i/o 
d’integració social o manca d’autonomia personal. 

Execució del servei: el servei s’executa mitjançant les actuacions de l’assessora en 
relació a les sol·licituds de suport i/o assessorament trameses des dels serveis socials 
bàsics del Montsià i d’Amposta.” 

“1.6 Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 

Prestació del servei garantida i gratuïta. 

Definició: conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals que garanteixen 
l’orientació, informació i atenció adequada i suficient a les dones de la comarca del 
Montsià  en tots els àmbits rellevants del seu projecte vital. 

Objecte: donar resposta a les demandes que presenten les dones de la comarca, 
especialment en les que pateixen situacions de violència masclista, i  promoure  
mecanismes per l’empoderament del col·lectiu. 

Funcions:
• Oferir informació integral a les dones sobre els seus drets i l’exercici dels 

mateixos. 
• Proporcionar a les dones orientació i assessorament sobre temes que poden ser 

del seu interès 
• Facilitar atenció i assessorament a situacions de discriminació per raó de sexe, 

ja sigui en l’àmbit públic o el privat. 
• Treballar amb la comunitat i el teixit associatiu femení la realització d’accions que 

visibilitzin les aportacions de les dones, tot i facilitant el seu empoderament. 
• Dinamitzar i impulsar la coordinació i col·laboració amb els grups i organitzacions 

de dones, tot oferint recursos que facilitin la implementació de les seves 
activitats. 

• Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a dones en situacions de 
violència, abraçant totes les tipologies de les violències que poden rebre les 
dones pel fet de ser-ho. 

• Coordinar la seva actuació amb el Servei d’Intervenció Especialitzat de 
referència   

• Realitzar activitats de sensibilització social. 
• Les altres funcions establertes per l’ordenament jurídic vigent 

Edat i situació de la població destinatària:  totes les dones majors de 18 anys, o menors 
d’edat acompanyades pel tutor/a, que resideixen en qualsevol dels municipis de la 
comarca del Montsià. 

Equip professional: personal tècnic en l’àmbit social i jurídic. Una coordinadora, una 
psicòloga, una jurista i una administratiu. 
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Estàndards de qualitat:  Els que estableixi el Pla de qualitat de serveis socials de 
Catalunya. 

Criteris d’accés: totes les dones que resideixen en qualsevol dels municipis de la 
comarca del Montsià que necessiten informació, atenció i/o orientació en qualsevol dels 
àmbits del seu projecte vital. 

Execució del servei: el servei s’executa mitjançant les accions de les diferents 
professionals del SIAD.  
Cal sol·licitar cita prèvia per ser atesa, aquesta s’obté trucant al 977 707 496. Les 
atencions es realitzen a la seu del SIAD (dimecres de 9h fins les 14h i de 15h fins les 
18h). Existeix la possibilitat de ser atesa (amb cita prèvia) al municipi de referència de la 
dona d’acord al calendari semestral d’itinerància del SIAD. 

Municipis Professionals Horaris Localització
Amposta Coordinadora del 

SIAD 
De dilluns a 
divendres (9h 
fins les 14h) i 
dimecres tarde 
(15h fins les 18h) 

Plaça Lluís Companys, s/n 
43870 Amposta 

977 707 496 
648 164 587 
siad@montsia.cat

Amposta Psicòloga Dimecres (9h fins 
les 14h i de 15h 
fins les 18h) i 
dijous* (9h fins 
les 14h) 

977 707 496 

psicologa.siad@montsia.cat

Amposta  Advocada Dimecres (9h fins 
les 14h i de 15h 
fins les 18h) i 
dijous* (9h fins 
les 14h) 

977 707 496 

jurista.siad@montsia.cat

Tercera. Comissió de seguiment 

1. S'estableix una comissió de seguiment d'aquest Conveni Interadministratiu formada per: 

- President/a de l’Àrea de Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Montsià 

- Coordinador/a de l’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Montsià. 

- Regidor/a de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta 

- Coordinador/a de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta. 

Les funcions de la comissió són: 
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a) La coordinació, intercanvi, informació i seguiment tècnic de la programació. 

b) L’anàlisi de la realitat social del territori, les demandes, les noves necessitats, el 
funcionament, l’organització i l’eficiència dels serveis socials i les dificultats existents. 

2. La comissió s’ha de reunir, com a mínim, una vegada a l’any. 

3. El funcionament d’aquesta comissió es regirà pel que estableix l’art. 15 i següents de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic de les Administracions Públiques. 

Quarta. Obligacions de les parts i finançament 

1. El Consell Comarcal del Montsià destinarà íntegrament  les aportacions econòmiques 
establertes en el contracte programa subscrit amb el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i amb l’Institut Català de les Dones,  a 
sufragar les despeses que es deriven de la gestió i execució de les prestacions de la 
xarxa de serveis socials d’atenció pública i altres programes relatius al benestar social. 

2. L’Ajuntament accepta aportar la quantitat que per les prestacions de la xarxa de serveis 
socials d’atenció pública i altres programes relatius al benestar social en el seu municipi 
li correspongui. Aquesta quantitat serà fixada anualment mitjançant una addenda al 
present Conveni Inter administratiu, que el Consell Comarcal del Montsià comunicarà a 
l’Ajuntament abans del 28 de febrer de l’exercici següent, i caldrà que l’Ajuntament la 
faci efectiva al Consell Comarcal del Montsià abans del dia 31 de març de l’exercici 
corrent. 

3. L’Ajuntament adquireix el compromís d’habilitar els espais adequats (sense barreres 
arquitectòniques, garantint la intimitat de les persones, etc), en el quals hi haurà el 
material d’oficina i informàtic, telèfon i altres elements necessaris en matèria 
higiènicosanitària, fent-se càrrec de les despeses pròpies de la neteja, llum, telèfon, etc., 
i del manteniment. 

Cinquena. Vigència 

La durada d’aquest conveni es fixa del 16 d’octubre de 2020 al 31 de desembre de 2023, 
sempre que el Consell Comarcal del Montsià presti les prestacions de servei, concretament 
del Servei d’assessorament tècnic d’atenció social i del Servei d’Informació i Atenció a les 
Dones. 

Sisena. Incompliment 

En cas que les parts incompleixin algun dels acords es resoldrà de forma automàtica sens 
perjudici del reintegrament de la aportació fixada al present conveni. 

En el cas que les condicions establertes en aquest conveni es modifiquin es podrà minorar o 
augmentar les aportacions fixades 
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Setena. Règim de modificació del conveni 

Serà l’establert en l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic de les 
Administracions Públiques 

Vuitena. Jurisdicció 

Per a qualsevol divergència que pugui sorgir en ordre a la interpretació, modificació, 
aplicació, execució i/o resolució del present Conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció 
contenciós - administrativa. 

En prova de conformitat, i perquè així consti, les parts el signen en el lloc i data electrònica.  

Sr. Joan  Sr. Adam  

President del Consell Comarcal del Montsià Alcalde d’Amposta 

Sr. Gregorio  Ramon  

Secretari general del Consell Comarcal del 
Montsià 

Secretari general de l’Ajuntament  




