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Conveni amb subjecte de dret privat entre el Consell Comarcal 
del Montsià, l’Ajuntament d’Amposta, la cooperativa Energia per 
la Igualtat SCCL (EPI) i la cooperativa FITES, en relació amb el 
projecte “RECONNECTA’T” 

 
A Amposta, a la data de la signatura electrònica 
 
REUNITS  
 
D’una part, el Sr. Joan Roig i , en nom i representació del Consell Comarcal 

del Montsià, amb CIF núm.  i domicili a la plaça de Lluís Companys, s/n, 
d’Amposta, en exercici de les atribucions definides mitjançant nomenament per acord de 
Plenari de 15 de juliol de 2019. 

Compareix assistit per la secretària actal, qui en dona fe pública de conformitat 
amb la previsió de l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional. 

D’una altra part, el Sr. Adam Tomàs , en nom i representació de l’Ajuntament 
d’Amposta, amb CIF núm.   i domicili a la plaça de l’Ajuntament, 3, d’Amposta, 
en exercici de les atribucions definides mitjançant nomenament per acord de Plenari de 15 
de juny de 2019. 

Compareix assistit per la Secretària actal, qui en dona fe pública de conformitat 
amb la previsió de l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional. 

D’una altra part, el Sr. Jaume Castellà , en representació de la Cooperativa 
Energia per la Igualtat SCCL, amb CIF núm . i seu a Amposta, al carrer Primer 
de Maig, número  en qualitat de secretari. 

I d’una altra part, la Sra. Neus Miró , en representació de la Cooperativa 
FITES de Terres de l’Ebre, SCCL, amb CIF núm.   i seu a Tortosa, a l’avinguda 
Remolins, núm. , en qualitat de presidenta. 

Les parts intervinents afirmen i es reconeixen mútuament capacitat legal suficient 
i vigència de les seves respectives facultats per a celebrar el present conveni, i a aquest 
efecte, 
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EXPOSEN 
I. La Llei 24/15, a l’article 6.1, preveu que les administracions públiques han de 

garantir el dret d’accés al subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat 
a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial (...). 

II. A l’any 2020 es crea un grup de treball format per: Energia per a la Igualtat 
SCCL (en endavant, EPI), la cooperativa FITES Terres de l’Ebre SCCL (en endavant, 
FITES), l’Ajuntament d’Amposta i el Consell Comarcal del Montsià, amb la voluntat de 
treballar de forma conjunta estratègies en relació a la pobresa energètica a la comarca 
del Montsià. 

D’aquest treball col·laboratiu neix el projecte Re-connecta’t: Projecte per 
mitigar les situacions d’exclusió energètica a partir de tres fases diferenciades, la 
durada aproximada de les quals s’acabarà concretant a mesura que s’anirà avançant, 
tot intuint un previsió raonable al voltant d’un any: 

Fase 1, any 2021: (a) promoció del Grup Impulsor del Projecte, (b) impuls de la 
Taula Comarcal de Pobresa Energètica, (c) realització del diagnòstic ciutadà i (d) 
disseny participat del Projecte. 

Fase 2, any 2022: (a) consolidació del Grup Impulsor del Projecte, (b) enfortiment 
de la Taula Comarcal de Pobresa Energètica, i (c) desplegament Projecte pilot 
(seguiment, avaluació i reajustament). 

Fase 3, any 2023: (a) dinamització del Grup Impulsor del Projecte, (b) ampliació 
de la Taula Comarcal de Pobresa Energètica, i (c) desplegament del Projecte 
(seguiment, avaluació i reajustament). 

En particular, l’any 2021 es concep com a moment iniciàtic per establir les bases 
i les optimes condicions per al desenvolupament en fases successives del Projecte. Per 
això, es proposa promoure la creació d’un Grup Impulsor del Projecte participat per 
un nombre reduït de recursos tècnics del sector públic i privat, en particular: de Serveis 
Socials de l’Ajuntament d’Amposta, de Serveis Socials del Consell Comarcal del 
Montsià, de la cooperativa EPI i de la cooperativa FITES. Així com també, es planteja 
impulsar la creació d’una Taula Comarcal de Pobresa Energètica, participada per un 
nombre més ampli d’agents, de diferents perfils - institucions, professionals, empreses, 
i d’altres agents que s’hi vulguin sumar - implicats i motivats en mitigar les situacions 
d’exclusió residencial vinculades a la pobresa energètica. Des d’ambdós espais de 
referència es preveu avançar concreció en vers el disseny del projecte (objectius 
específics, actuacions, planificació, protagonistes implicats...). 

D’altra banda, atenent al paper crucial de les competències i habilitats de les 
persones per reduir els consums energètics, i per tant, combatre des de l’eficiència la 
pobresa energètica, es desenvolupà una acció important de diagnosi ciutadana per 
conèixer de la mà de les famílies, com viuen i veuen tot allò que afecta a la pobresa 
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energètica (hàbits i consums energètics, facturació, gestió dels contractes, aplicació de 
mesures de baix cost per millorar la confortabilitat dels habitatges, etc.), tot identificant 
des de la ciutadania aquelles propostes més sensates i assumibles, així com també, 
interpel·lant a la corresponsabilitat ciutadana. 

III.  D’acord amb aquestes premisses, les parts acorden col·laborar amb 
l’esmentat projecte, i a aquest efecte, formalitzar el present conveni que es regirà 
d’acord amb les següents: 

IV.- Que es tracta d’un conveni amb subjecte de dret privat, emmarcant-se en la 
definició que estableix l'art. 47.2 c) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic (d'ara endavant, LRJSP). 

V.- Que el present conveni satisfà els requisits establerts per l'article 48.3 de la 
LRJSP, en tant el seu objecte suposarà una millora en l'eficiència de la gestió pública, 
facilitant la utilització conjunta de mitjans i serveis públics, contribuint a la realització 
d'activitats d'utilitat pública i complint amb la legislació d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 

En virtut de tot això, totes les parts presten el seu consentiment i estan d'acord a 
subscriure el present Conveni, que es regirà per les següents: 

CLÀUSULES 

Primera.- Objecte del Conveni. 

Aquest conveni té per objecte establir les línies de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Montsià, la cooperativa FITES, la cooperativa EPI i l’Ajuntament 
d’Amposta en relació al projecte RECONNECTA’T que té com a finalitat el treball conjunt 
per impulsar estratègies en relació a la pobresa energètica a la comarca del Montsià  

Segona.- Règim de compromisos organitzatius o programàtics. 

La comarca del Montsià, mitjançant la col·laboració de les quatre organitzacions 
públic-privades  baix signants, gaudiran del resultat d’aquest treball conjunt des de l’1 
de gener del 2022 fins al 31 de desembre de 2025. 

L’àmbit territorial serà el corresponent als dotze municipis que conformen la 
comarca del Montsià. 

Tercera: Obligacions i compromisos assumits per les parts. 

El Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Amposta tenen com a 
obligacions d’aportació al projecte RECONECTA’T el seu coneixement sobre la gestió 
actual de la pobresa energètica a la comarca a través de les seves àrees de serveis 
socials, així com hores de treball tècnic que possibiliten la implementació del projecte 
esmentat. 
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Les cooperatives EPI i FITES aporten el seu coneixement, així com les hores de 
treball tècnic que possibiliten la implementació del projecte esmentat.  

FITES és qui s’ocupa de la coordinació general del projecte tot aportant la 
metodologia comunitària i l’estratègia inclusiva en el desenvolupament de cadascuna de 
les accions que configures les diferents fases del projecte. Tots els recursos econòmics 
destinats al projecte per part de cadascun dels socis seran administrats per la 
cooperativa FITES, sempre i quan siguin de fons propis.  

Totes les parts signants d’aquest Conveni podran sol·licitar qualsevol tipus de 
subvenció en relació al projecte RECONNECTA’T, caldrà però haver-ho acordat amb 
anterioritat amb els membres del grup impulsor del projecte. 

Les possibles subvencions/aportacions que puguin rebre’s al projecte s’aplicaran 
en funció dels requeriments/exigències de l’entitat/administració convocant, i la seua 
totalitat s’aplicarà al desenvolupament del projecte RECONNECTA’T. 

El pressupost total del projecte serà variable en funció del seu desenvolupament 
i s’acordarà cada any durant l’últim trimestre. Aquest estarà composat per una part 
dinerària i l’altre en espècies, com poden ser les hores de dedicació del personal 
tècnic/administratiu dedicat al projecte i aquell finançament que cada soci pugui aportar 
segons el seu pressupost anual 

Per a l’exercici 2022 el pressupost dinerari és de 10.500€ que la cooperativa EPI 
abona a la cooperativa FITES per tal que aquesta desenvolupi les accions de 
coordinació general del projecte tot aportant la metodologia comunitària i l’estratègia 
inclusiva en el desenvolupament de cadascuna de les accions que configuren les 
diferents fases ja exposades. Totes les organitzacions signants del Conveni aporten 
hores de treball del personal adscrit al projecte RECONNECTA’T. 

Quarta. Mecanismes de seguiment del Conveni 

Es crea una comissió de seguiment del Conveni formada per: 

 Un/a responsable polític del Consell Comarcal del Montsià i de l’Ajuntament 
d’Amposta 

 Un/a tècnic/a de serveis socials de cada administració signant del Conveni 
 Dos representants de la cooperativa EPI 
 Dos representants de la cooperativa FITES 

Aquesta comissió de seguiment del Conveni es reunirà, com a mínim, una 
vegada a l’any i a poder ser l’últim trimestre d’aquest. 

Les persones designades formen part d'una Comissió Mixta de Seguiment i 
control constituïda ad hoc en virtut del present acord. Quan resulti necessari tenir en 
consideració judicis o informes que requereixin un especial coneixement tècnic o 
científic en alguna matèria podran incorporar-se a la Comissió Mixta de Seguiment altres 
persones que ostentin coneixements acreditats en el camp requerit. A més de vetllar per 
la correcta aplicació del que es disposa en aquest acord, s'ocuparà de tractar de resoldre 
en via prèvia a la judicial qualsevol dubte o conflicte d'interpretació o aplicació que 
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pogués sorgir entre les parts. En tot cas, qualsevol acord de la Comissió haurà de 
respectar tot el contingut del que es disposa en aquest conveni.  

El règim de funcionament intern de la referida Comissió serà el que resulti 
aplicable per la normativa bàsica als òrgans col·legiats de caràcter administratiu. 

Cinquena.- Protecció de dades 

Les parts s'obliguen respecte a la protecció de les dades de caràcter personal 
que puguin recaptar-se i tractar-se per a fer efectiu el present conveni, al compliment 
del Reglament General de Protecció de Dades- Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, 
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 
dels drets digitals i altra normativa que resulti d'aplicació.  

Del tractament de les dades de caràcter personal es donarà la corresponent 
informació als interessats, amb el contingut que contempla la legislació referenciada de 
protecció de dades de caràcter personal.  

Cada part serà responsable dels seus corresponents tractaments de dades de 
caràcter personal i de l'absolut respecte a la normativa de protecció de dades. 

Sisena.- Difusió i publicitat 

D’acord amb l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, en quant es formalitzi aquest conveni 
s'actualitzarà la relació de convenis vigents publicats al portal de la transparència, amb 
indicació de la data, les parts que els signen, l’objecte, els drets i les obligacions de 
qualsevol mena que generin i el període de vigència. 

Addicionalment, el Consell Comarcal del Montsià, l’Ajuntament d’Amposta, la 
Cooperativa Energia per la Igualtat SCCL i la Cooperativa FITES de Terres de l’Ebre, SCCL 
es comprometen a incloure els seus respectius logotips en tot l'elenc de suports, 
plataformes o documents on es faci referència a l’activitat objecte del present conveni. 

Tots quatre logotips hauran de reflectir-se amb claredat i amb la mateixa 
grandària.  

Setena.- Vigència 

Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la signatura del mateix per totes les 
parts i tindrà vigència per un període de 4 anys.  

En qualsevol moment abans de la finalització del termini de vigència les parts 
podran acordar unànimement i de forma expressa la seva pròrroga per un període de 
fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.  
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Vuitena.- Modificació, extinció, efectes i resolució. 

La modificació del contingut del conveni requerirà acord unànime dels signants. 

El conveni s'extingeix pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte o per incórrer en causa de resolució. Són causes de resolució: 

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la 
pròrroga d'aquest. 

b) L'acord unànime de tots els signants. 

c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels 
signants.  

En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un determinat termini amb les obligacions o 
compromisos que es consideren incomplits.  

Aquest requeriment serà comunicat al responsable de l'altra part de la Comissió 
Mixta de Seguiment. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís 
l'incompliment, la part que el va dirigir notificarà a les parts signants la concurrència de 
la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni.  

La resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar l'exigència de la 
corresponent indemnització dels perjudicis causats, si concorren les circumstàncies 
legals establertes, que es calcularà d'acord amb els criteris fixats en l'article 34 LRJSP. 

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

e) 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. 

f) En el cas que les condicions establertes en aquest conveni es modifiquin es 
podrà minorar o augmentar les aportacions fixades 

El compliment i la resolució del conveni donaran lloc a la liquidació del mateix a 
fi de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts, en els termes 
establerts en l'article 52 LRJSP. Respecte de les actuacions en curs d'execució, les 
parts, a proposta de la Comissió Mixta de Seguiment, podran acordar la seva 
continuació i finalització, establint un termini improrrogable per a la seva finalització, 
transcorregut el qual haurà de realitzar-se la liquidació d'aquestes 

Novena. Legislació aplicable. 

El present conveni queda fora de l'àmbit d'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, conforme a el que s'estableix en el seu 
article 6, regint-se pel contingut de les seves estipulacions i per la normativa 
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administrativa de caràcter bàsic, com són la LRJSP i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 

Desena. Resolució de controvèrsies. 

Les parts es comprometen a intentar resoldre de bona fe, en el si de la Comissió 
Mixta de Seguiment, qualsevol diferència que sobre la interpretació de present conveni 
pugui sorgir. En defecte d'això, seran competents per a conèixer de les qüestions 
litigioses els òrgans jurisdiccionals de l'ordre contenciós-administratiu, conforme a 
l'article 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós-
administrativa.  

 
I en prova de conformitat, les parts signen el present Conveni. 
 

 

Sr. Joan Roig i  
President del Consell Comarcal 

del Montsià 

Sr. Adam Tomàs  
Alcalde d’Amposta 

Sra.  Rosa Sancho  
Secretària actal. del Consell Comarcal del 

Montsià 

Sra. Verònica Arasa  
Secretària actal. de l’Ajuntament 

d’Amposta. 

Sr. Jaume Castellà  
Secretari de la Cooperativa EPI 

Sra. Neus Miró  
Presidenta de la Cooperativa FITES 

 




