
   

 

Conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal del 
Montsià, Consell Comarcal del Baix Ebre, Consell 
Comarcal de la Terra Alta, Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre, Ajuntament de Tortosa i Ajuntament d’Amposta 
per al projecte “Promoció de l’autonomia personal: 
Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre”  

REUNITS 

El Sr. Joan , que intervé en aquest acte en qualitat de president del Consell 
Comarcal del Montsià, nomenat per acord de Ple de 15 de juliol de 2019 i assistit pel 
secretari general del Consell, el senyor Gregorio Juárez Rodríguez, com a fedatari. 

El Sr. Xavier  que intervé en aquest acte en qualitat de president del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, nomenat per acord de Ple de 15 de juliol de 2019 i 
assistit per al secretària general del Consell, la senyora Rosa Ma. , com a 
fedatària. 

El Sra. Neus , que intervé en aquest acte en qualitat de presidenta 
del Consell Comarcal de la Terra Alta, nomenada  per acord de Pl  

anova 
Gurrera, com a fedatària. 

La Sra. Gemma , que intervé en aquest acte en qualitat de presidenta del 
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, nomenada per acord de Ple de 15 de juliol de 
2019 i assistida pel secretari general del Consell, el senyor Joan , 
com a fedatari. 

La Sra. Meritxell , que intervé en aquest acte en qualitat d’alcaldessa 
presidenta de l’Ajuntament de Tortosa, nomenada per acord de Ple de 15 de juny de 
2019. i assistida pel secretari acctal. de l’Ajuntament, el senyor Josep  
Espuny, com a fedatari 

El Sr. Adam , que intervé en aquest acte en qualitat d’alcalde president 
de l’Ajuntament d’Amposta, nomenat per acord de Ple de 15 de juny de 2019 i assistit 
per la secretària acctal. de l’Ajuntament, la senyora , com a 
fedatària. 

Les parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i obligar-
se, en representació de les respectives administracions, i 



   

 

  

 

MANIFESTEN 

I. L’any 2006, en el marc del Programa per a l’ impuls i l’ordenació de la promoció de 
l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependències, amb la finalitat 
d’organitzar l’atenció a les persones en situació de dependència com una acció 
integrada, i en  la línia de promoció de l’autonomia, es va  decidir  finançar  de forma 
conjunta entre el Consell Comarcal del Montsià i el Departament d’Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, l’accés dels ciutadans a l’assessorament 
tècnic per a l’adaptació de l’entorn habitual i millorar així la seva qualitat de vida. 

Per aconseguir aquesta finalitat, es va crear el Banc d’Ajudes Tècniques (BAT) per tenir 
un nou recurs que engloba l’assessorament tècnic d’una terapeuta ocupacional en 
adaptacions domiciliàries i que al mateix temps ofereix l’accés a les ajudes tècniques 
domiciliàries que no estan subvencionades pel Departament de Salut ni pel d’Acció 
Social i Ciutadania, fent especial incidència en les persones molt dependents. 

II. Les entitats locals descrites al començament consideren que l’Administració local, 
com a més propera al ciutadà, s’ha d’implicar cada cop més en  qüestions  de tipus 
social, que amb molta freqüència exigeixen solucions immediates que han de ser 
objecte d’atenció especial i personalitzada, pel que manifesten la seva voluntat de donar 
suport al BAT.  

Aquest es materialitza amb la signatura l’any 2008, 2013 i el 2017 del Conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià, Consell Comarcal del Baix Ebre, 
Consell Comarcal de la Terra Alta, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Ajuntament de 
Tortosa i Ajuntament d’Amposta per al projecte “Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres 
de l’Ebre” . 

III.  D’acord amb aquestes premisses, les parts acorden continuar col·laborant amb el 
projecte “Promoció de l’autonomia personal: Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres de 
l’Ebre” i, a aquest efecte, formalitzar el present conveni que es regirà d’acord amb les 
següents: 

CLÀUSULES 

Primera.- Objecte del conveni 

Aquest conveni té per objecte establir les línies de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Montsià, Consell Comarcal del Baix Ebre, Consell Comarcal de la Terra 
Alta, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Ajuntament de Tortosa i Ajuntament 
d’Amposta per a la realització del projecte “Promoció de l’autonomia personal: Banc 
d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre “ (BAT).  

Les administracions locals baix signants gaudiran d’aquest servei de l’1 de gener de 
2021 fins al 31 de  desembre de 2024. 



   

 

  

 

L’àmbit territorial serà el corresponent a les quatre comarques de les Terres de l’Ebre i 
els municipis d’Amposta i de Tortosa.   

Segona: Obligacions de les entitats locals i finançament. 

1. El pressupost total del projecte és de 44.319,33€ per a l’exercici 2021 dels quals 
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies finançarà la quantitat de  
20.000,00 €, d’acord amb el contingut de la Fitxa número 35, en el  marc del 
Contracte programa 2021-2024 per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el 
Consell Comarcal del Montsià, en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, resultant un cost a finançar 
entre la resta d’administracions locals del territori que hi col·laboren de 
24.319,33€. 

L’increment o decrement del finançament durant la vigència del conveni produirà, 
la revisió i/o alteració del repartiment de l’apartat 3 d’aquesta clàusula.  

2. Si en l’adjudicació, d’acord a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, és produeix un estalvi econòmic sobre el pressupost màxim de 
licitació, aquest es repercutirà íntegrament en l’aportació que el Consell 
Comarcal del Montsià destina al projecte en concepte de despeses indirectes i 
de gestió.  

3. El repartiment del finançament s’ha fet en funció de l’índex poblacional, corregit 
en base a l’índex de sobreenvelliment de cada comarca, i donant compliment a 
l’acord pres en la comissió de seguiment duta a terme el dia 12/12/12, (Font: 
Idescat), resultant una aportació individual per cada administració local de: 

 

ENTITAT IMPORT 

TORTOSA 3.807,70€ 

BAIX EBRE 6.095,04€ 

AMPOSTA 2.762,89€ 

MONTSIÀ 6.742,75€ 

TERRA ALTA 1.723,01€ 

RIBERA D’EBRE 3.187,94€ 



   

 

  

 

 

4. Si durant el període de vigència del present conveni,  totes les administracions 
locals, de mutu acord, decideixen disminuir les aportacions econòmiques al BAT 
(continuant aquest sent viable econòmicament), caldrà fer una addenda al 
present conveni d’acord a la clàusula 2.3. 

5. El Consell Comarcal del Montsià, un cop rebuda la memòria de l’empresa que 
gestionarà el BAT haurà d’enviar, abans del 15 de desembre de cada exercici, 
la liquidació definitiva del servei i la memòria dictaminada per la comissió de 
seguiment.  

6. Les administracions locals faran el pagament al Consell Comarcal del Montsià de 
la part que correspongui a la signatura d’aquest conveni per tal que aquest un 
cop rebut tot el finançament signi el contracte de serveis amb l’entitat 
adjudicatària. 

7. En posteriors exercicis, les administracions locals faran el pagament de la part 
que els correspongui durant el primer trimestre de l’any en curs, atès que 
aquestes són imprescindibles per al funcionament regular del BAT. Les 
aportacions econòmiques dels ens locals es consideren prepagables. 

Tercera. Comissió de seguiment. 

1. La comissió de seguiment estarà formada pels representants següents: 

- 1 representant tècnic per cada Consell Comarcal 

- 1 representant tècnic per cada ajuntament 

- 1 representant tècnic dels Serveis Territorials de TASiF 

- 1 representant tècnic de l’entitat que adjudicatària de desenvolupar el 
projecte 

2. La comissió s’ha de reunir com a mínim un cop 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: Durada del Conveni 

La durada d’aquest conveni es fixa de l’1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 
2024. Sempre i quan es garanteixi el finançament per totes les parts. 



   

 

  

 

Cinquena. 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 

Sisena. Règim de modificació del conveni 

Serà l’establert en l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre. 

Setena. 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.  

Pel  Consell Comarcal del Montsià 

 

Sr.   

Sr. , secretari 

Pel Consell Comarcal del Baix Ebre 

 

Sr. , president  

Sra. Sra. , secretària 
acctal. 

Pel Consell  

 

Sra. , presidenta 

Sra. M. , 
secretària 

Pel Consell  

 

Sra. , presidenta 

Sr. , secretari 



   

 

  

 

Per l’Ajuntament de  

 

Sra. , Alcaldessa 

Sr.  Espuny , 
secretari acctal. 

Per l’Ajuntament  

 

Sr. , Alcalde 

Sra. , secretària 
acctal. 

 



   

 

  

 

ANNEX 

 

 

Relació de l’òrgan i data d’aprovació del Conveni: 

 

 

ENTITAT DATA ACORD 
APROVACIÓ 

AJUNTAMENT DE 
TORTOSA 

08/06/2021 

CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX EBRE 

18/12/2020 

AJUNTAMENT 
D’AMPOSTA 

29/03/2021 

CONSELL COMARCAL 
DEL MONTSIÀ 

27/04/2021 

CONSELL COMARCAL 
DE LA TERRA ALTA 

14/01/201 

CONSELL COMARCAL 
DE LA RIBERA D’EBRE 

16/02/2021 

 

 




