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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
MONTSIÀ I L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA PER A L’EXECUCIÓ DEL PLA 
ANUAL DE LA CONVOCATÒRIA TREBALL A LES 7 COMARQUES 
 
Projecte cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya a l’empara de la Resolució 
TSF/2471/2020, de 5 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 per 
a la concessió de subvencions destinades al “Programa de suport als territoris amb 
més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 
comarques”.  
 
ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal del Montsià, el senyor Joan , en 
representació d’aquest Consell i segons l’art. 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 , com a fedatari. 
 
L’alcalde de l’Ajuntament d’Amposta, el senyor Adam , en virtut 
de les atribucions que confereix l’art. 53 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. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
PRIMER. Que el Govern de la Generalitat de Catalunya va seleccionar 7 
comarques catalanes amb un menor dinamisme econòmic o especialment 
despoblades del territori català i que són l’Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el 
Pallars Jussà, la Ribera d ‘Ebre, el Ripollès i la Terra Alta. 
 
SEGON. Que el Servei d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu de contribuir a 
l’equilibri territorial i social de les comarques catalanes, considera oportú donar 
suport a les entitats locals d’aquestes 7 comarques mitjançant el finançament, 
en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques”, d’un conjunt d’accions en 
l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local. 
 
TERCER. Que el Consell Comarcal del Montsià, conjuntament amb la resta 
d’entitats locals de la comarca del Montsià i la cooperació d’agents socials i 
econòmics del territori, impulsen des de l’any 2011 el Pla d’Execució Anual en 
la convocatòria del SOC “Treball a les 7 comarques”. 
 
QUART. Que en data 23 d’octubre de 2020, el Consell Comarcal del Montsià, 
va sol·licitar una subvenció al SOC per finançar el Pla d’execució anual d’acord 
amb la Resolució TSF/2471/2020, de 5 d’octubre, per la qual s’obre la 
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convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions destinades al 
“Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i 
econòmic: projecte Treball a les 7 comarques. 
 
CINQUÈ. Que en data 30 de novembre de 2020 el SOC va resoldre aprovar el  
“Pla d’execució Montsià 2021” amb un cost total elegible de 347.465,48 € del 
qual se subvenciona el 90% amb la quantia de 312.718,93 €. 
 
SISÈ. En data 16 de març de 2016 es va signar l’Acord Territorial per a la 
Reactivació Econòmica i l’Ocupació per part dels ajuntaments del Montsià, el 
Consell Comarcal, empreses i comunitat educativa. En el marc de l’Acord 
Territorial, les persones signatàries es comprometien a: 
 

 Impulsar estratègies de desenvolupament econòmic i social de millora de 
les condicions de vida de la ciutadania, afavorir la formació i l’ocupació 
de qualitat per aconseguir la reactivació socioeconòmica del territori. 

 
 Facilitar un nou marc de cooperació entre les institucions, el teixit 

productiu i la comunitat educativa, i l’impuls d’un procés de participació 
ciutadana per a diagnosticar, planificar i consensuar l’horitzó de les 
polítiques de desenvolupament socioeconòmic i d’ocupació del Montsià. 

 
 Vetllar pel desenvolupament de les estratègies de desenvolupament 

econòmic i social mitjançant la creació de la Taula de Concertació 
Territorial formada per les institucions, empreses i la comunitat 
educativa.  

 
 Reconèixer el treball implementat en el marc del projecte Montsià Actiu. 

Les entitats locals responsables posen a disposició de l’Acord Territorial 
la xarxa de treball per a què actuï com a oficina tècnica. 

 
Atès el marc de cooperació impulsat per l’Acord Territorial per a la reactivació 
econòmica i l’ocupació , ambdues parts acorden formalitzar el present conveni 
d’acord amb les següents: 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 
La col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament té per 
objecte l’organització, l’execució i el cofinançament de les accions ocupacionals 
i de desenvolupament local que s’implementaran durant l’any 2021. 
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Segon. Objectiu 
Aquest conveni de col·laboració regula: 
 

 Per una banda, l’organització, execució i el cofinançament d’accions de 
suport a l’activitat econòmica, detallades en l’annex 1 d’aquest conveni 
que s’oferirà a través de la cartera de serveis a l’empresa. 

 
 Per altra banda, l’organització, execució i el cofinançament d’accions de 

suport a les persones desocupades a través del Dispositiu d’atenció a 
les persones als municipis, detallades en l’annex 1 del present conveni.  

 
Tercer. Lloc de realització i data prevista d’inici 
El serveis vinculats a les accions del programa 1 i 2 del pla d’execució 
s’iniciaran a partir de l’1 de gener fins el 31 d’octubre de 2021. El lloc de 
realització de les accions es pactaran en el marc de la xarxa tècnica. 
 
Els serveis vinculats a les accions del programa 4 del pla d’execució es 
realitzaran a partir de l’1 de gener fins el 31 d’octubre de 2021, en el lloc 
concret assignat per l’ajuntament. 
 
Quart. Cost econòmic  
L’ajuntament abonarà al Consell Comarcal del Montsià la quantitat de 4.928,22 
€ segons el següent detall: 
 

 Quota del programa 1 i 2 de la resolució d’atorgament: 4.928,22 € 
 Quota del programa 4 de la resolució d’atorgament: 0,00 € 

 
L’Ajuntament es compromet a abonar el 50% del cost total abans del 30 de juny 
de 2021 i el 50% restant abans del dia 15 de novembre de 2021.  
 
Cinquè. Obligacions de l’ajuntament  
Per a la prestació correcta dels serveis l’ajuntament es compromet a: 
 

 Garantir la correcta execució de l’acció. 
 

 Informar de qualsevol incidència al Consell Comarcal del Montsià. 
 

 El seguiment del desenvolupament de l’acció es realitzarà en el marc de 
la xarxa tècnica, on l’ajuntament hi té compromès i designat una 
persona. 

  
 Avaluar l’acció conjuntament amb el Consell comarcal del Montsià 
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 Constitueix obligació general del present conveni efectuar l’aportació 
econòmica que correspon segons allò establert en el punt quart del 
present conveni. 

 
Sisè. Obligacions del Consell Comarcal del Montsià 
El Consell Comarcal del Montsià es compromet a:  
 

 Prestar assistència tècnica i suport durant tot el desenvolupament del 
servei. 
 

 Fer el seguiment del projecte en el marc de la xarxa tècnica, 
conjuntament amb el personal tècnic designat pels ajuntaments. 
 

 Avaluar l’acció conjuntament amb l’ajuntament.  
 

 Contractar els serveis de les accions de suport al teixit productiu. 
 

 Donar compte a l’ajuntament dels resultats de totes dues accions, 
mitjançant una memòria d’activitats anual. 

 
 La justificació davant l’ajuntament es realitzarà dos mesos després de la 

finalització del conveni i constarà d’una memòria tècnica descriptiva dels 
serveis realitzats i una relació de despeses del personal. 

 
Setè. Vigència 
El present conveni i els serveis que estan descrits entraran en vigor el dia 1 de 
gener de 2021 i finalitzaran el 31 d’octubre de 2021. A tal efecte, el conveni 
s’haurà de formalitzar abans del 31 de març de 2021. 
 
Vuitè. Seguiment i coordinació del conveni 
Per al seguiment i coordinació del present conveni, es pot constituir una 
Comissió, el funcionament es regeix pel que estableixen els articles 15 a 24 de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de novembre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
que haurà de reunir obligatòriament quan ho disposi la consellera de l’Àrea 
d’Empresa i estarà composta, si escau, de la següent manera: 
 

 La senyora Èrika , consellera (actuarà com a presidenta). 
 La senyora Sofia , tècnica comarcal. 
 El tècnic o tècnica referent com a representant de l’ajuntament. 

 
La presidenta de la Comissió podrà convocar als seus membres quan ho 
consideri oportú, comunicant per escrit almenys amb 15 dies d'antelació. 
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Novè. Resolució 
Serà causa de resolució del present conveni el mutu acord entre les parts, així 
com la denúncia de l’incompliment de qualsevol de les clàusules mitjançant 
previ avís comunicat de forma fefaent. 
 
I perquè consti se signa el present conveni, en el lloc i data esmentats al 
principi, en duplicat exemplar i a un sol efecte. 
 

EL PRESIDENT 

Joan  

 

 

 

 

 

L’ALCALDE 

Adam  

 

EL SECRETARI 

Gregorio  

 

 

 

 

LA SECRETÀRIA ACCTAL. 

Verònica  
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ANNEXOS: 
 Annex I: Detall de les despeses imputades. 
 Annex II: Resolució d’atorgament del Servei d’Ocupació de Catalunya. 
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Annex I: Detall de les despeses imputades. 
 
Dels costos del programa 1 i 2 es fa la distribució econòmica entre els 12 
ajuntaments de la comarca, donat que les accions que s’hi contemplen fan 
referència als plans de treball tècnics com també a les accions de suport a 
l’empresa i al Territori Educador i Talent. 
 
Dels costos del programa 4 es distribueixen entre 10 ajuntaments, que fan 
referència als serveis del Dispositiu d’atenció sociolaboral a les persones en 
millora i recerca de feina, ja què l’Ajuntament d’Amposta i l’Ajuntament 
d’Ulldecona disposen de servei i personal propi, i presten el servei directament.  
 

 
Dades de l’IDESCAT del padró corresponent a l’any 2019. 

 
 

Municipi Població % de 
població Programa 1 i 2 

% de població 
(exceptuant Amposta 

i Ulldecona) 
Programa 4 Total  

Amposta 20.738 30,75 4.928,22 € 4.928,22 € 
Alcanar 9.418 13,97 2.238,11 € 23,31 2.913,88 € 5.151,99 € 
Freginals 346 0,51 82,22 € 0,86 107,05 € 189,27 €
La Galera 731 1,08 173,72 € 1,81 226,17 € 399,88 €
Godall 575 0,85 136,64 € 1,42 177,90 € 314,55 €
Mas de Barberans 578 0,86 137,36 € 1,43 178,83 € 316,19 €
Masdenverge 1.070 1,59 254,28 € 2,65 331,05 € 585,33 €
Sant Carles de la 
Ràpita 14.789 21,93 3.514,49 € 36,61 4.575,64 € 8.090,13 € 

Sant Jaume d'Enveja 3.503 5,19 832,46 € 8,67 1.083,81 € 1.916,27 € 
Santa Bàrbara 3.707 5,50 880,94 € 9,18 1.146,93 € 2.027,87 € 
La Sénia 5.681 8,42 1.350,04 € 14,06 1.757,67 € 3.107,72 € 
Ulldecona 6.300 9,34 1.497,15 € 1.497,15 € 
  
TOTAL 67.436 100,00 16.025,63 € 100,00 12.498,94 € 28.524,57 € 
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Annex II: Resolució d’atorgament del Servei d’Ocupació de Catalunya.  
 
 
 
 
 




