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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament de
Camarles atenció a les persones amb dependències(Pro1deP)

Fets
En data 20 de desembre de 2020, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha
notificat a l’Ajuntament de Camarles el conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Camarles, per a la realització del
BAT, dins del ,programa per a impuls i l’ordenació de la promoció de l’
autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependències ( Pro1deP).

Fonaments de dret
Vist el text del referit conveni i considerant que aquest resulta beneficiós pels
interessos del municipi, ja que es prestarà a la població un servei d’impuls i l’
ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones
amb dependències ( Pro1deP);
Atès que l’Ajuntament disposa de partida pressupostària adient per atendre el
servei esmentat;
Atès que es tracta d’una competència residual de l’Alcalde;

En conseqüència, PROPOSO:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix
Ebre i l’Ajuntament de Camarles, per a la realització del BAT, dins del ,
programa per a impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’
atenció a les persones amb dependències ( Pro1deP).
Segon.- Imputar la despesa d’aquest conveni per import de 450,42 euros amb
càrrec a la partida pressupostària 465.00 231 del pressupost municipal vigent,
amb el següent desglòs:

50% abans del dia 30 de juny de 2020
50% abans del dia 30 de novembre de 2020
Tercer.-Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal als efectes
oportuns.
Quart.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament Sr. Josep Antoni Navarro Serra per
a signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords
precedents.
Cinquè.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Baix Ebre.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació
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