
 

 

 

ADDENDA 
al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament 
de l’Aldea en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per regular el finançament dels 
exercicis 2018 i 2019 

 
 
                                                                   REUNITS 
 
D’una part, la Sra. Sandra Zaragoza Vallés,  presidenta del Consell Comarcal del Baix 
Ebre 

De l’altra, el Sr. Daniel Andreu Falcó,  alcalde-president  de l’Ajuntament de l’Aldea 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i 
 
 
                                                                 EXPOSEN 
 
En data 24 de novembre de 2017, el Ple del Consell va aprovar el Conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els Ajuntaments de la comarca 
que desenvolupen plans locals de joventut, en matèria de serveis socials, polítiques de 
joventut i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. La vigència 
del conveni s’establia des de la data de signatura fins al 31 de desembre de 2019, 
coincident amb la mateixa data que s’estipula pel  contracte programa  
 
En data 17 d’octubre de 2018, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya va trametre al Consell Comarcal del Baix Ebre l’ addenda al 
Contracte Programa 2016-2019 per als exercicis 2018 i 2019, on es recull de forma 
detallada el finançament. Pel que fa al municipi de l’Aldea, l’import atorgat per als plans 
d’actuació anuals ha estat els següents: 
 
FITXA 43. SUPORT A PLANS LOCALS I COMARCALS DE JOVENTUT 2018  
 

MUNICIPI PRESSUPOSTAT ATORGAT 

L’Aldea 77.744,97 € 6.980,00 € 

 
 
FITXA 43. SUPORT A PLANS LOCALS I COMARCALS DE JOVENTUT 2019  
 

MUNICIPI PRESSUPOSTAT ATORGAT 

L’Aldea 77.744,97 € 6.980,00 € 

 

El conveni signat preveu com a compromís del Consell Comarcal, el de gestionar les 
regularitzacions econòmiques que es desprenguin de l’exercici de les funcions que li 
encomana el conveni i informar d’aquestes als Ajuntaments amb antelació. 

Per l’exposat, ambdues parts convenien 

 



 

 

Primer.  Mantenir els compromisos derivats del conveni signat amb data 24 de novembre 
de 2017 

 

Segon. El Consell Comarcal del Baix Ebre realitzarà l’aportació de 6.980,00 € un cop 
acomplertes les obligacions derivades del conveni 

 

Per part del Consell Comarcal                                              Per part de l’ajuntament 
  
   

Espai reservat per a la signatura electrònica 
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