
PROTOCOL ADDICIONAL PER A L’ANY 2020 AL CONVENI MARC ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA EN 
MATERIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL 
BENESTAR SOCIAL. 

ADDENDA ECONÓMICA 2020

D’acord amb les clàusules segona i quarta del conveni marc entre el Consell 
Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Amposta en matèria de serveis socials i 
altres programes relatius al benestar social, tot seguit es detallen les aportacions 
econòmiques corresponents a l’any 2020 per les prestacions de la xarxa de 
serveis socials d’atenció pública. 

Prestacions de la xarxa de serveis socials d’atenció pública

Prestacions de serveis: 

• Servei d’assessorament tècnic d’atenció social

Cost total del servei 1.573,00€ 
Número habitants comarca Montsià 

Font: Idescat 2020 
68.263 

Número habitants municipi Amposta 
Font: Idescat 2020 

21.115 

%població Amposta/Montsià 30,93 

L’Ajuntament d’Amposta ha d’abonar al Consell Comarcal del Montsià la 
quantitat de  486,53€ en concepte de prestació del Servei d’assessorament 
tècnic d’atenció social. 

• Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD)

No existeix aportació econòmica per part de l’Ajuntament d’Amposta.

Altres programes relatius al benestar social: 

• Projecte “ Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre”

L’aportació econòmica que l’Ajuntament d’Amposta ha de fer al Consell 
Comarcal del Montsià, en relació al projecte Banc d’Ajudes Tècniques de la 
Terres de l’Ebre, és de 2.043,01€*, d’acord amb el contingut del Decret 
d’Alcaldia número 3881/2020, de 29 de desembre de 2020.

*Aquesta aportació no està inclosa en el sumatori total de l’addenda 2020. 



TOTAL A ABONAR L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA AL 
CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ EN CONCEPTE DE LES 
PRESTACIONS DE LA XARXA DE SERVEIS SOCIALS 
D’ATENCIÓ PÚBLICA: 486,53€ 

Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquesta addenda, les parts el 
signen en el lloc i la data que s’assenyalen. 

Amposta, a la data de la signatura 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 acctal. de l’Ajuntament 
d’Amposta 




