ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EBRE I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER A LA REALITZACIÓ DEL BAT (Banc
d’Ajudes Tècniques) DINS DEL PROGRAMA PER A L’IMPULS I L’ORDENACIÓ DE LA
PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I L’ATENCIÓ A LES PERSONES AMB
DEPENDÈNCIES (ProdeP)
El Ple del Consell, en la sessió ordinària celebrada el dia 16 de maig de 2008, va aprovar el
conveni de col·laboració a signar amb els ajuntaments de la comarca per a la realització del BAT
dins del Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a
les persones amb dependències (ProdeP).
Després que els diferents ajuntaments de la comarca signessin l’any 2008 els respectius
convenis i atès que aquest preveu que es prorrogarà anualment, de forma automàtica, llevat de
denúncia expressa per alguna de les parts signants, procedint-se a la signatura d’un annex
d’actualització de dades.
Atès que s’ha produït una actualització econòmica, ambdues parts acorden la signatura d’aquest
annex per raó del qual l’Ajuntament de l’Aldea assumeix el cost per a l’exercici 2018 que es
concreta en 473,60 €.
Igualment, i d'acord amb el que disposa l'esmentada clàusula del conveni marc, l'Ajuntament de
l’Aldea accepta fer efectiva aquesta quantitat abans del dia 31 de desembre de 2018.
Si arriba aquesta data i no s’ha fet efectiu el pagament, l’Ajuntament de l’Aldea autoritza la
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.
Totes les comunicacions derivades del compliment d’aquest annex es faran per escrit.
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