
 

 

 

ADDENDA EXERCICI 2019 AL 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
EBRE I L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIALS 
PER A INFANTS I ADOLESCENTS: 

 
A)SERVEI D’ATENCIÓ DIURNA 

 
B) PROGRAMA DE SUPORT AL MANTENIMENT DE LES ACTIVITATS DELS 

SERVEI D’ATENCIÓ DIURNA DURANT ELS PERIODES DE VACANCES ESCOLARS 
D’ESTIU I DE PROMOCIÓ A ACTIVITATS QUE GARANTEIXIN LA COBERTURA DE 

NECESSITATS BÀSIQUES DELS INFANTS I ADOLESCENTS ATESOS 
 

C) SERVEIS SOCIOEDUCATIUS DAVANT SITUACIONS DE RISC. 
 

 
 

REUNITS 
 
D'una part, la Sra. Sandra Zaragoza Vallés, que ostenta la Presidència del Consell 
Comarcal del Baix Ebre i actua per raó de l’acord plenari de data 28 de desembre de 
2018 
 
De l'altra el Sr. Daniel Andreu Falcó, Alcalde-President de l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
Les parts es reconeixen capacitat mútua per aquest acte i  
 
 

MANIFESTEN 
 
1. En data gener 2019 van signar el conveni de col·laboració mútua per la prestació de: 
 

A) Fitxa 2.1 Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i 
adolescents: servei d’atenció diürna 

 
B) Fitxa 2.1.1 Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i 

adolescents: servei d’atenció diürna, programa de suport al manteniment de les 
activitats dels serveis d’atenció diürna durant el període de vacances escolars 
d’estiu. 

 
C) Fitxa 2.2 Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i 

adolescents: servis socioeducatius davant situacions de risc 
 
Segon. El conveni preveu que l’Ajuntament de l’Aldea assumeix el compromís d’aportar 
abans del dia 30 de juny de cada anualitat al Consell Comarcal del Baix Ebre la part no 
finançada dels costos del servei que es distribuirà en funció de la població dels 
municipis de la comarca, i  que s’aprovarà mitjançant una addenda anual. 
 
 



 

 

Tercer. Que per a l’exercici 2019 l’Ajuntament de l’Aldea l’import a aportar és de 
12.178,34 €. 
 
Quart. Es mantenen la resta d’obligacions i deures d’ambdues parts que consten en el 
conveni signat. 
 
I perquè consti i produeixi els efecte que d’ells se’n deriven, se signa el present 
document,  per duplicat exemplar, en el lloc i la data esmentats a l’inici.  
 

Per part del Consell Comarcal del Baix Ebre      Per part de l’Ajuntament de 
L’aldea. 
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