
 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
EBRE I L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA PER DESPLEGAR EL FUNCIONAMENT 
DEL DISPOSITIU D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL DEL BAIX EBRE DINTRE 
DEL PROJECTE BAIX EBRE AVANT 
 
Acció subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels 
Programes de suport al desenvolupament local i cofinançat pel Servei Públic 
d’Ocupació Estatal, del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, a 
l’empara de la Resolució TSF/1850/2019, de 26 de juny, per la qual s’obre la 
convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al 
“Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i 
econòmic: Projecte Treball a les 7 comarques”. 
 

 
 
  
Tortosa (Baix Ebre), juny de 2020 
 
REUNITS 
 
D’una part, el senyor Francisco Javier Faura Sanmartín, President del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, amb seu al carrer Barcelona, 152 de Tortosa. 
 
De l’altra part, el senyor Xavier Royo Franch, Alcalde de l’Ajuntament de l’Aldea, 
en endavant l’Ajuntament, amb seu a l’avinguda Catalunya, s/n    
 
REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN 
 
Ambdós representen legalment les respectives corporacions i es reconeixen 
capacitat mútua per signar el present conveni d’acord amb els respectius acords. 
 
Ambdós: 

MANIFESTEN 
 
Que el Govern de la Generalitat de Catalunya en el seu moment va seleccionar 
7 comarques catalanes que es caracteritzen per tenir un menor dinamisme 
econòmic o especialment despoblades del territori català i que son l’Anoia, el 
Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d ‘Ebre, el Ripollès i la Terra 
Alta. 
 
Que en aquest marc, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu 
de contribuir a l’equilibri territorial i social de les comarques catalanes, considera 
oportú donar suport a les entitats locals d’aquestes 7 comarques mitjançant el 
finançament, en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques”, d’un conjunt 
d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local. 
 
Que el Consell Comarcal del Baix Ebre, conjuntament amb la resta d’entitats 
locals de la comarca del Baix Ebre i la cooperació d’agents socials i econòmics 
del territori, impulsen des de l’any 2013 el projecte Baix Ebre Avant, en el marc 



 

 

de la convocatòria del SOC dintre dels Programes de suport al desenvolupament 
local, i en el marc del projecte “Treball a les 7 comarques” 
 
Que en data 16 de setembre de 2019, el Consell Comarcal del Baix Ebre, va 
sol·licitar una subvenció al SOC  en el marc del Projecte “Treball a les 7 
comarques”, amb l’adhesió de tots els Ajuntaments i EMD’s de la comarca, 13 
agents socials i econòmics públics i privats, i 114 empreses privades a títol 
individual. 
 
Que en data 17 de desembre de 2019 s’ha comunicat per part del SOC la 
resolució favorable del projecte anomenat “Pla d’execució anual Baix Ebre Avant 
2019-2020”, dintre del qual s’incorpora el desplegament del Dispositiu d’Inserció 
Sociolaboral del Baix Ebre amb un cost total de 265.521,26€ 
 
Baix Ebre Avant, és un projecte ocupacional i de desenvolupament local que per 
una banda dona suport al teixit productiu de tota la comarca amb el 
desplegament de les accions subvencionades incloses al Pla d’Execució Anual i 
per altra banda, impulsa accions de suport a les persones en situació d’atur a 
partir del desplegament del dispositiu d’inserció sociolaboral del Baix Ebre. 
 
Els Ajuntaments de la comarca del Baix Ebre donen suport a aquest projecte, 
necessari donada la conjuntura actual, la greu situació d’atur que pateix la 
comarca i els resultats aconseguits durant el seus set anys d’implementació. A 
més, és mostren satisfets d’aproximar els serveis que es presenten als ciutadans 
i a les empreses en el marc del Dispositiu, executant el conjunt d’actuacions als 
diferents municipis de la comarca. 
 
En conseqüència, ambdues parts acorden formalitzar el present Conveni de 
col·laboració d’acord amb les següents 
 

CLÀUSULES 

Primera. Definició de la col·laboració 

La col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Aldea 
té per objecte organitzar i executar accions de suport a les persones en situació 
d’atur que s’implementaran en el marc del projecte Baix Ebre Avant. 

 
En relació a les accions de suport a les persones en situació d’atur,  és 
desenvoluparan els serveis vinculats al Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del 
Baix Ebre en tots els Ajuntaments de la comarca i EMD’s de manera itinerant, 
per tal de donar suport a la orientació i inserció en el mercat de treball de les 
persones en situació d’atur de cada municipi i EMD. En aquest àmbit, 
l’Ajuntament de l’Aldea rebrà aquest servei itinerant així com, la realització de 
sessions de treball grupal, si s’escauen, per part d’un tècnic/a d’orientació i 
inserció laboral, del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 



 

 

Segona. Objectiu 

 
L’objectiu del conveni es fer efectiva la col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Aldea per implantar un Dispositiu d’Inserció 
Sociolaboral itinerant amb la finalitat de millorar la ocupabilitat i la inserció 
sociolaboral de persones en situació d’atur de la comarca del Baix Ebre, 
mitjançant la realització d’accions individuals i grupals, si s’escauen, per donar 
suport a la orientació i inserció en el mercat de treball d’aquestes persones, de 
les quals està previst que se’n beneficien unes 300 persones i s’aconsegueixi 
una taxa mínima d’inserció laboral del 35%, en el conjunt de la comarca.   
 

Tercera. Lloc de realització i data prevista d’inici 

 
El serveis derivats de l’acció “Dispositiu d’inserció sociolaboral del Baix 
Ebre”, s’inicien a partir del 25 de maig de 2020 de manera presencial, segons el 
calendari de distribució del servei següent:  
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Tècnic/a     
Servei d’orientació  i 

inserció laboral 
 

 
Aquesta distribució horària s’ha realitzat tenint en compte la disposició dels 
tècnics  amb els quals compta l’Àrea d’Activació Econòmica i Ocupació del 
Consell Comarcal del Baix Ebre per prestar tot el servei, i en funció de la taxa 
d’atur, la dedicació de recursos per part de cada municipi envers a l’ocupació i la 
inserció sociolaboral, i l’afluència d’usuaris demandants d’aquest servei de l’any 
anterior. 
   
El lloc de realització serà en alguna de les dependències de l’Ajuntament de 
l’Aldea. L’horari d’atenció serà generalment de 09.30h a 15.00h, en funció de la 
necessitat del servei i de la disponibilitat dels tècnics.  
 
 Quarta.  Obligacions de l’Ajuntament  
 
Per tal de prestar el servei del “Dispositiu d’inserció sociolaboral del Baix 
Ebre” correctament, l’Ajuntament de l’Aldea es compromet a: 
 

 Posar a disposició del tècnic/a un despatx equipat amb: una taula 
d’oficina, 2 cadires com a mínim, un armari, un telèfon, un ordinador i  
connexió a internet, garantint, en la mesura que sigui possible, la 
confidencialitat. 

 Posar a disposició del tècnic/a material fungible (material d’oficina) i 
equipaments comuns com impressora, escàner  i altres. 



 

 

 Per a la realització d’accions grupals serà necessari posar a disposició 
una aula de formació d’uns 20 m2 aproximadament, amb mobiliari  i un 
mínim de cinc ordenadors amb connexió a internet. Si l’Ajuntament no 
disposa d’aquestes instal·lacions, aquestes sessions grupals es podran 
realitzar a les dependències del Consell Comarcal del Baix Ebre i del Viver 
d’Empreses Baix Ebre Innova, prèvia petició. 

 Garantir la correcta execució de l’acció. 

 Garantir la seguretat de l’equip tècnic que presta el servei en referència a 
mesures de prevenció necessàries davant la situació provocada per la 
pandèmia de la COVID-19, facilitant als/les tècnics/ques un espai de 
treball adequat per tal de garantir la seva seguretat, i  els equips de 
protecció individuals necessaris per al correcte desenvolupament de les 
seves tasques. 

 Informar de qualsevol incidència al Consell Comarcal del Baix Ebre. 

 El seguiment del desenvolupament de l’acció és realitzarà en el marc de 
la Comissió Tècnica el projecte Baix Ebre Avant, el qual l’Ajuntament és 
compromet a designar a un tècnic/a o un/a interlocutor/a. 

 Avaluar l’acció conjuntament amb el Consell comarcal del Baix Ebre i 
l’equip tècnic del projecte Baix Ebre Avant. 

 Fer-ne difusió del servei a totes les empreses i persones interessades del 
municipi. 

 La derivació de persones i empreses al Dispositiu d’Inserció Sociolaboral. 

 
Cinquena. Obligacions del Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre és compromet a: 
 

 Contractar i retribuir als tècnics/ques del dispositiu d’inserció sociolaboral 
del Baix Ebre. 

 Prestar assistència tècnica i suport segons el calendari acordat, durant el 
període de desenvolupament de l’acció. 

 Posar a disposició de l’Ajuntament un software per gestionar 
documentalment tots els processos d’orientació, inserció  i intermediació 
que es realitzin amb les persones i empreses del municipi.  



 

 

 Posar a disposició de l’Ajuntament una Borsa de Treball Comarcal i tots 
els serveis que se’n deriven per a la seva gestió. 

 Fer el seguiment del funcionament del Dispositiu en el marc de la 
Comissió Tècnica, conjuntament amb la resta de tècnics dels Ajuntaments 
de la comarca que hi participin. 

 Avaluar l’acció conjuntament amb l’Ajuntament. 

 Donar compte a l’Ajuntament dels resultats de les accions implementades, 
mitjançant una memòria d’activitats anual. 

Sisena. Vigència 

El present conveni i els serveis que estan descrits entraran en vigor a partir del 
25 de maig de 2020 i fins el 31 de desembre de 2020.  
 
Si arribat el dia 15 de desembre de 2020, cap de les parts manifesta la seva 
extinció, i els serveis i les condicions establertes no han sofert cap canvi o 
modificació, el present conveni es prorrogarà automàticament durant un any 
més, finalitzant aquesta pròrroga el 31 de desembre de 2021. 
 
Per tal de continuar amb la prestació del servei fruit d’aquest conveni de 
col·laboració per al 2022, s’haurà de formalitzar i signar un nou conveni entre les 
parts, que tindrà la vigència d’un any, prorrogable un any més. 
 

Setena. Extinció 

Les causes d’extinció del present Conveni són les següents:  

- El mutu acord entre les parts 

- La denúncia de l’incompliment de qualsevol de les clàusules mitjançant 
previ avís comunicat de forma fefaent 

- La finalització del termini de vigència. 

 
 
I perquè consti, es signa electrònicament el present conveni per al seu efecte. 
 
 
 
 
 
Consell Comarcal del Baix Ebre                         Ajuntament de l’Aldea 
Francisco Javier Faura Sanmartín   Xavier Royo Franch  
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