
 

 

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 (Pro1deP)   
 
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. 
 
D'acord amb el que disposa el conveni marc, l'Ajuntament de l’Aldea accepta fer 
efectiva la quantitat de 568,45 euros que és la que li correspon d’acord amb els 
barems establerts, d’acord amb el següent desglòs: 
 
- abans del 30 de juny: el 50% de l’aportació 
- abans del 30 de novembre: el 50% de l’aportació 
 
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. 
 
 
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per duplicat. 
 
Tortosa, desembre de 2019 
 
Per part del Consell Comarcal        Per part de l’Ajuntament de l’Aldea  
del Baix Ebre 
 
 
 
 
 
Xavier Faura Sanmartín                       Xavier Royo Franch  
 


		2019-12-19T12:11:58+0100
	Francisco Javier Faura Sanmartin - DNI 40921769P (AUT)


		2020-01-28T14:21:01+0100
	40928604N XAVIER ROYO (R: P4318400A)




