SERVEI SOCIAL D'ATENCIÓ PRIMÀRIA A LA COMARCA DEL BAIX EBRE
ANNEX EXERCICI 2018
AL CONVENI MARC PER A LA COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA, PER A LA
PRESTACIÓ, EL MANTENIMENT I LA MILLORA DE LES PRESTACIONS DE SERVEIS I
ECONÒMIQUES DE LA XARXA DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PÚBLICA, I ALTRES
PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL
1. La cláusula quarta del conveni marc per a la prestació dels serveis socials comarcal del
Baix Ebre, preveu que el Consell Comarcal del Baix Ebre destinarà íntegrament les
aportacions econòmiques establertes en el contracte programa subscrit amb el corresponent
departament de la Generalitat de Catalunya, a sufragar les despeses que es deriven de la
prestació de les prestacions de la xarxa de serveis socials d’atenció pública i altres
programes relatius al benestar social.
2. La mateixa clàusula disposa que l’Ajuntament de l’Aldea accepta aportar la quantitat que
per les prestacions de la xarxa de serveis socials d’atenció pública i altres programes
relatius al benestar social en el seu municipi li correspongui. Aquesta quantitat serà fixada
anualment mitjançant una addenda al present Conveni Marc i caldrà que es faci efectiva al
Consell Comarcal abans del dia establert en aquell document.
3. Per aplicació d’aquest conveni, l’Ajuntament de l’Aldea aportarà la quantitat de 21.349,53€
per a la prestació del servei D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA de l’exercici 2018. Aquesta
quantitat estarà subjecte a la revisió efectiva de la prestació d’hores dels professional i podrà
ser incrementada o disminuïda en funció de l’atenció prestada al municipi i degudament
consensuada amb l’Ajuntament.

5. Si arriba aquesta la data de pagament i no s’ha fet efectiu, l’Ajuntament de l’Aldea
autoritza a el Consell Comarcal per tal d’iniciar la tramitació d’un expedient de compensació
del deute amb la comunicació prèvia a l’Ajuntament del procés i del concepte al qual
s’imputa i la posterior comunicació, de la compensació produïda. Aquestes comunicacions
es produiran per escrit.

La Presidenta del Consell Comarcal
del Baix Ebre

DANIEL ANDREU FALCO
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6. El 30 % restant es farà efectiu un cop s’hagi acordat la liquidació final d’acord amb la
prestació del servei. La data límit per a aquest pagament serà el 31 de març de l’any 2019.
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4. L'Ajuntament de l’Aldea accepta es compromet a fer efectiu un 70 % del cost previst
inicialment abans del dia 30 de setembre de 2018.

