
 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
EBRE  I L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, 
POLÍTIQUES DE JOVENTUT I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR 
SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT: PLANS LOCALS DE JOVENTUT. 
 
 
Tortosa, la data de la signatura electrònica 
 
 
REUNITS 
 
D’una part, el Sr. Xavier Faura Sanmartín president del Consell Comarcal del Baix Ebre, 
en ús de les competències que li corresponen d’acord amb l’article 13 del Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya. 
 
D’altra banda, el Sr. Xavier Royo Franch, alcalde-president de l’Ajuntament de l’Aldea, 
en ús de les seves competències i d’acord amb el que preveu l’article 53 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i 
 
 
EXPOSEN 
 
Primer. L’article 31.1 b) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa 
que correspon al municipi crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis 
com delegats per altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el 
pla estratègic corresponent, i l’apartat 2 de l’article esmentat preveu que, les comarques 
supliran els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències 
pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions 
d'assumir directament o mancomunadament. 
 
Segon. L’article 41.5 de la Llei 12/2007, estableix que la Generalitat ha d'establir 
convenis quadriennals de coordinació i cooperació interadministratives amb els ens 
locals supramunicipals, les comarques i els municipis de més de vint mil habitants, a fi 
de garantir, en l'àmbit territorial corresponent, la corresponsabilitat en la prestació dels 
serveis socials i l'estabilitat dels serveis i de llurs professionals. 
 
Tercer. El Consell Comarcal del Baix Ebre, d’acord amb la signatura de l’addenda de 
pròrroga per al 2021 del Contracte Programa 2016-2019, de data 14 de desembre de 
2020, per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets 
Socials i el Consell Comarcal del Baix Ebre, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat; és l’interlocutor per al 
finançament dels projectes relacionats en l’àmbit de la joventut amb els ajuntaments de 
menys de 20.000 habitants. 



 

 

 
 
Quart. D’acord amb l’article 13 de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de Polítiques de 
Joventut, en l’àmbit municipal es descriuen les actuacions complementàries que s’han 
de desenvolupar en matèria de joventut per a la implementació de polítiques de joventut 
des de la proximitat. 
 
Cinquè. Que per tal de fer extensius aquests criteris i condicions de col·laboració als 
ajuntaments que formen part de l’àmbit territorial d’actuació del Consell Comarcal del 
Baix Ebre, i d’acord amb l’article 87.2 de l’estatut d’Autonomia de Catalunya, i l’article 
150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, les parts formalitzen el present conveni de 
col·laboració que permet incidir positivament en la gestió i el finançament dels serveis 
social. 
 
D’acord amb tot l’exposat, les parts acorden subscriure aquest conveni que se subjecta 
als següents 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell 
Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Aldea per a la gestió i prestació dels serveis i 
programes de joventut d’aquest conveni, segons els criteris i les condicions que 
s’estableixen en el contracte programa que el Consell Comarcal del Baix Ebre va signar 
amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb data 3 d’agost de 2016. 
 
Segon. Compromisos del Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre es compromet a: 
 
a) Destinar íntegrament les aportacions econòmiques establertes en l’addenda de 
pròrroga per al 2021 del Contracte Programa 2016-2019 que va signar amb el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en relació al Pla d’Actuació per a 
l’exercici 2021 presentat per al desplegament del Pla Local de Joventut. 
 
b) El Consell Comarcal informarà a l’ens local de les possibles regularitzacions 
econòmiques que vinguin determinades pel Departament de Drets Socials, en qualsevol 
cas, el Consell Comarcal del Baix Ebre no es farà càrrec d’aquests ajustos 
pressupostaris. 
 
c) Fer una transferència de 6.980,00 euros a l’Ajuntament de l’Aldea per al Pla 
d’Actuació en Joventut, d’acord amb la comunicació definida per la Direcció General de 
Joventut. 
 
d) Informar a l’Ajuntament de l’Aldea dels criteris utilitzats per determinar l’aportació 
econòmica de tots els municipis de la comarca on presta els serveis i programes objecte 
d’aquest conveni.  



 

 

 
e) Informar a l’Ajuntament de l’Aldea sobre la programació de cada un dels serveis i 
dels seus resultats. Així mateix, l’ampliació o anul·lació de qualsevol servei o programa, 
requerirà l’acceptació per escrit per part de l’Ajuntament. 
 
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de l’Aldea 
 
L’Ajuntament de l’Aldea es compromet a: 
 
a) Facilitar la informació que li sigui requerida, en els terminis establerts, pels òrgans 
de govern del Consell Comarcal del Baix Ebre i cooperar i col·laborar amb les tasques 
necessàries per facilitar la gestió dels programes i actuacions del consell comarcal. 
 
b) Presentar el seu Pla Local de Joventut, vigent, amb la signatura d’aquest conveni. 
En el cas que s’hagi prorrogat la vigència d’aquest, haurà d’aportar la certificació per 
l’òrgan competent amb el compromís de treballar amb la redacció d’aquest per a la seva 
aprovació en el transcurs d’aquesta anualitat. 
 
c) Justificar, a efectes de liquidació econòmica, el 100% de l’import pressupostat. 
Aquesta justificació es farà a través d’una relació de factures i un certificat signat pel 
secretari municipal que farà arribar al Consell Comarcal del Baix Ebre dintre la data 
fixada per l’ens comarcal. 
 
Aquesta justificació s’haurà de presentar amb els models normalitzats pel Consell 
Comarcal del Baix Ebre. Per una banda, la memòria tècnica de les actuacions 
realitzades i, d’altra banda, les despeses que s’han derivat de l’execució de les mateixes. 
 
d) Col·laborar en la elaboració i avaluació del Pla d’actuació local de joventut. 
 
e) Assumir totes aquelles despeses que se’n deriven de possibles revocacions de la 
subvenció i que no siguin imputables a la pròpia gestió del Consell Comarcal del Baix 
Ebre. 
 
f) Habilitar els espais necessaris per la prestació dels serveis o programes inclosos en 
el contracte programa i els posarà a disposició del Consell Comarcal, fent-se càrrec de 
les despeses pròpies del manteniment d’aquestes. 
 
Quart. Finançament. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre destinarà íntegrament les aportacions econòmiques 
establertes en el Contracte Programa subscrit amb el Departament de Drets Socials de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
L’Ajuntament assumeix la responsabilitat de justificar tota la despesa pressupostada 
independentment del finançament rebut, essent l’únic responsable de les gestions que 
se’n desprenguin. En aquest cas, el Consell Comarcal del Baix Ebre actua com a 
plataforma administrativa entre el propi ens local i el Departament de Drets Socials. 

 
Cinquè. Comissió de seguiment 
 
Per tal de fer el seguiment i la valoració del present conveni, es crearà una Comissió de 
Seguiment presidida pel president del Consell Comarcal, o la persona en qui aquest  
  



 

 

delegui, i amb un representant de l’Ajuntament de l’Aldea, sens perjudici, que hi pugui 
assistir la persona responsable de la Coordinació territorial de Joventut corresponent. 
 
Aquesta comissió es reunirà, com a mínim, un cop l’any, i tindrà les funcions següents: 
a) Comunicar els assumptes tractats en el sí de la Comissió d’avaluació i seguiment 
del contracte programa signat entre el Consell comarcal i el Departament de Drets 
Socials. 
b) Acordar les variacions que es puguin donar dels serveis i els seus imports, 
durant la implantació del contracte programa 2021 amb cada ens local. 
c) Tractar les diferents situacions que afectin els serveis inclosos en el contracte 
programa. 
d) Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts. 
 
Sisè. Publicitat 
 
Les parts signants d’aquest conveni es comprometen a fer constar expressament en 
totes les activitats que es realitzin relacionades amb aquest conveni i en tot el material 
divulgatiu que editin al respecte, en un lloc visible i preferent, la inscripció «Amb el suport 
de la Generalitat de Catalunya. Departament de Drets Socials. Direcció General de 
Joventut» i amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
Setè. Causes de revocació 
 
Són causes de revocació del Conveni: 
 
a) L’incompliment d’alguna de les obligacions derivades d’aquest conveni per 
qualsevol de les parts signatàries, prèvia denúncia de l’altra part. 
b) El comú acord de les parts signatàries. 
c) L’incompliment de les disposicions legals aplicables o la impossibilitat 
sobrevinguda. 
 
Vuitè. Modificació i resolució del Conveni 
 
1. Les parts es comprometen a  comunicar a l’altra part qualsevol alteració  que de 
manera substancial pugui modificar les actuacions objecte d’aquest conveni. 
 
2. Són causes de resolució del Conveni : 
a) La finalització del termini de vigència. 
b) El mutu acord de les parts. 
c) La inobservança de la normativa vigent. 
d) La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos. 
e) Qualsevol altre prevista a la normativa vigent. 
 
Novè. Vigència 
 
El període vigència del present conveni marc serà per a l’exercici 2021, per al termini 
comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021. No obstant això, quedarà 
ampliat fins al pagament de les quantitats atorgades. 
 
 



 

 

 
 
En tot cas, aquest conveni està subjecte a possibles modificacions esdevingudes per la 
naturalesa dels requisits establerts pel propi departament o pel propi ens local. 
 
Desè 
 
Les parts intentaran resoldre de mutu acord les divergències que pugui sorgir sobre la 
interpretació, la modificació, l’aplicació, l’execució i/o l’extinció d’aquest Conveni, i si 
això no fos possible es sotmetran a la Jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 

 
I perquè consti signen aquest document, en el lloc i la data esmentat a l'inici del 
document. 
 
 

 
Pel Consell Comarcal del Baix Ebre Per l'Ajuntament de l’Aldea 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ANNEX 1 
 
 
ADDENDA ECONÒMICA 
A continuació es detalla el finançament que el Departament de Drets Socials aporta per 
als Plans d’Actuació Anual Municipals en el marc del desplegament del Pla Local de 
Joventut (PLJ), contemplat a la fitxa 43.3 de l’addenda de pròrroga per al 2021 del 
Contracte Programa 2016-2019. 
El detall per municipis menors de 20.000 habitants de la fitxa 43.3 esdevé, per al 2021, 
de 42.109,38 euros, distribuït d’acord la taula següent: 
 
 

Població Import pressupostat Import atorgat 

Aldover 2.000,00 € 1.187,50 € 

Aldea 77.744,97 € 6.980,00 € 

L’Ametlla de Mar 25.000,00 € 5.950,00 € 

L’Ampolla 5.300,00 € 2.800,00 € 

Benifallet 6.000,00 € 1.475,00 € 

Deltebre 31.000,00 € 5.760,00 € 

El Perelló 13.300,00 € 4.800,00 € 

Paüls 2.000,00 € 1.562,50 € 

Roquetes 100.500,00 € 10.500,00 € 

Xerta 2.200,00 € 1.094,38 € 

Total 265.044,97 € 42.109,38 € 

 
 
 
En el cas d’Alfara de Carles, al ser un municipi de menys de 500 habitants recau en el 
Consell Comarcal del Baix Ebre incloure les activitats dins del Pla d’Actuació Anual 
d’àmbit comarcal, contemplat a la fitxa 43.1, que esdevé, per al 2021,de 1.000,00 euros. 

 
 

 Import pressupostat Import atorgat 

Alfara de Carles 2.000,00 € 1.000,00 € 
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