ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL
DIA 16 D’ABRIL DE 2020
NÚM.: 4/2020
DATA: 16 d’abril de 2020
SESSIÓ: Extraordinària
LLOC: Via telemàtica
HORA DE COMENÇAMENT: 9.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 10.30 hores
Atès la necessitat d’adoptar mesures extraordinàries en els centres de
treball i en concret en l’àmbit del Consell Comarcal del Pallars Jussà. Vista la
Instrucció 2/2020, d’11 de març, de la Secretaria d’Administració i Funció
Pública de la Generalitat de Catalunya sobre mesures preventives, de
protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 a
Catalunya. Aquesta sessió se celebra telemàticament a l’hora indicada,
prèvia convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació
vigent, els membres integrants de la Junta de Govern del Consell, que a
continuació es relacionen, sota la Presidència del President del Consell i
assistits per mi, la Secretària.
ASSISTENTS:
PRESIDENT
SR. JOSEP M. MULLOL MIRET
VICEPRESIDENT 1r
SR. ANTONI FLORES ARDIACA
VICEPRESIDENT 2n
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT
CONSELLERS
SR. JOSEP R. LLORET LOAN
SR. JOSEP TERRÉ ESCOLÀ
SR. JOSEP M. DALMAU GIL
SR. JORDI NAVARRA TORRES
GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT
Quòrum
Per la vàlida constitució de la Junta de Govern és necessària l’assistència de
dos terços dels seus membres de dret. En conseqüència és necessària la
presència de 5 membres dels 7 que la componen. Així mateix, és obligatori
que el president de la corporació i la secretària de la mateixa o les persones
que els substitueixin legalment hi siguin presents.

En conseqüència, atesa l’assistència del president, 6 membres de la Junta
de Govern i la Secretària, es constata l’existència de quòrum.
Pel President es declara oberta la sessió i es passa a tractar els assumptes
inclosos en l’ordre del dia.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
Primer.- Aprovació de l’acta de la Junta de govern de la sessió
ordinària de 18 de febrer de 2020. Exp. 83/2020.
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de
la sessió ordinària del dia 18 de febrer de 2020, que s’ha tramés a tots els
consellers amb la convocatòria de la sessió.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 17 de desembre de 2019 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels
7 membre presents, dels 7 que la componen:
ÚNIC.- Aprovar l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, de la sessió ordinària del dia 18 de febrer de 2020, que s’ha
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
Segon.- Aprovació del conveni de cooperació educativa entre la
Fundació Blanquerna i el Consell Comarcal del Pallars Jussà.
Vist el text, del conveni de cooperació educativa entre la Fundació
Blanquerna i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per a la realització de
pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Facultat de
Psicologia, ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, facultat integrada
en la Universitat Ramon Llull, que consta a l’expedient.
Atès que l’article 111 del RDL 781/86, de 18 d’abril, que aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local preveu la
possibilitat que els ens locals puguin concertar els pactes que estimin
adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament
jurídic o als principis de bona administració.
Vist l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, que també preveu
aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui per objecte satisfer els
interessos públics que les administracions públiques tenen encomanats.

De conformitat amb el que preveuen els articles del 303 al 311 del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions
públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de col·laboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 e) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 17 de desembre de 2019 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels
7 membre presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de cooperació educativa entre la
Fundació Blanquerna i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per a la
realització de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la
Facultat de Psicologia, ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna,
facultat integrada en la Universitat Ramon Llull, que consta a l’expedient.
SEGON.- Facultar el President per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a la Universitat Ramon Llull.
QUART.- Trametre el conveni per Eacat, al Registre de convenis de la
Generalitat de Catalunya, en compliment de les obligacions derivades de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern i del ROAS.
Tercer.- Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Pallars
Jussà i els Fills de la Sagrada Família.
Vist el text, del conveni entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i els Fills
de la Sagrada Família, que consta a l’expedient. Amb l’objectiu d’establir un
marc de col·laboració entre la Congregació Fills de la Sagrada Família i el
Consell Comarcal, per un assumpte o activitat cultural d’interès comú com
és la promoció del Casal Manyanet, la seva vinculació amb l’Epicentre i el
funcionament de l’Oficina Jove del Pallars Jussà.
Atès que l’article 111 del RDL 781/86, de 18 d’abril, que aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local preveu la
possibilitat que els ens locals puguin concertar els pactes que estimin
adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament
jurídic o als principis de bona administració.
Vist l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, que també preveu

aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui per objecte satisfer els
interessos públics que les administracions públiques tenen encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles del 303 al 311 del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions
públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de col·laboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 e) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 17 de desembre de 2019 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels
7 membre presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni entre el Consell Comarcal del Pallars
Jussà i els Fills de la Sagrada Família, que consta a l’expedient.
SEGON.- Facultar el President per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a la Congregació Fills de la Sagrada
Família.
QUART.- Trametre el conveni per Eacat, al Registre de convenis de la
Generalitat de Catalunya, en compliment de les obligacions derivades de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern i del ROAS.
Quart.- Aprovació del conveni de col·laboració entre els Consells
Comarcals de l’Alta Ribagorça, La Cerdanya, el Pallars Jussà, el
Pallars Sobirà, l’Alt Urgell i el Conselh Generau d’Aran per a la
gestió del servei jove de treball de l’Alt Pirineu i Aran per l’any
2020.
Vist el text, del conveni entre els Consells Comarcals de l’Alt Urgell, l’Alta
Ribagorça, La Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Conselh
Generau d’Aran per a la gestió del servei jove de treball de l’Alt Pirineu i
Aran, que consta a l’expedient, per al desplegament en cada un dels seus
àmbits territorials, del Servei Jove de Treball de l’Alt Pirineu i projectes de la
Xarxa Nacional d’emancipació juvenil.
Atès que l’article 111 del RDL 781/86, de 18 d’abril, que aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local preveu la
possibilitat que els ens locals puguin concertar els pactes que estimin

adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament
jurídic o als principis de bona administració.
Vist l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, que també preveu
aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui per objecte satisfer els
interessos públics que les administracions públiques tenen encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles del 303 al 311 del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions
públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de col·laboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 e) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 17 de desembre de 2019 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels
7 membre presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni entre els Consells Comarcals de l’Alt
Urgell, l’Alta Ribagorça, La Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el
Conselh Generau d’Aran per a la gestió del servei jove de treball de l’Alt
Pirineu i Aran per l’any 2020, que consta a l’expedient, per al desplegament
en cada un dels seus àmbits territorials, del Servei Jove de Treball de l’Alt
Pirineu i Aran i projectes de la Xarxa Nacional d’emancipació juvenil.
SEGON.- Facultar el President per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord als consells comarcals esmentats.
QUART.- Trametre el conveni per Eacat, al Registre de convenis de la
Generalitat de Catalunya, en compliment de les obligacions derivades de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern i del ROAS.
Cinquè.- Aprovació de l’addenda de modificació per a l’any 2020 del
conveni d’encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum al
Consell Comarcal del Pallars Jussà, per a la realització d’actuacions
en matèria de consum.
Vist el text, del conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana del
Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars
Jussà per a la realització d’actuacions en matèria de consum, que consta a

l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït. Aprovat pel Ple del Consell
Comarcal en la sessió extraordinària de 9 de maig de 2017.
Vist el text de l’addenda de modificació per a l’any 2020 del conveni
d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat
de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la realització
d’actuacions en matèria de consum, que consta a l’expedient i es dóna
íntegrament per reproduïda.
Atès que l’article 111 del RDL 781/86, de 18 d’abril, que aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local preveu la
possibilitat que els ens locals puguin concertar els pactes que estimin
adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament
jurídic o als principis de bona administració.
Vist l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, que també preveu
aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui per objecte satisfer els
interessos públics que les administracions públiques tenen encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles del 303 al 311 del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions
públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de col·laboració.
Vist l’informe de Secretaria, que consta a l’expedient.
Vist l’article 144e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril. De conformitat amb les
competències que li atorga l’article 16 (2.1 e) del Reglament orgànic i de
funcionament dels òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre de 2003 i darrera modificació
del Ple de 17 de desembre de 2019 i resta de legislació de règim local
concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels
7 membre presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text, de l’addenda de modificació per a l’any 2020 del
conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana del Consum de la
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la
realització d’actuacions en matèria de consum, que consta a l’expedient i es
dóna íntegrament per reproduït.
SEGON.- Facultar el president per la signatura de l’addenda.

TERCER.- Trametre aquest acord a l’Agència Catalana del Consum.
QUART.- Trametre el conveni per Eacat, al Registre de convenis de la
Generalitat de Catalunya, en compliment de les obligacions derivades de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern i del ROAS.
Sisè.- Sol·licitud de pròrroga del Conveni de col·laboració entre
l’ICASS i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per la prestació del
Servei CDIAP. Anualitat 2021.
Vist el conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal del Pallars Jussà per a la prestació del Servei del Centre de
Desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a Tremp, aprovat per
Decret de Presidència de 14 de desembre de 2018.
Vist l’escrit de la Direcció General de protecció Social del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, que consta a l’expedient, comunicant que
sol·licitem la pròrroga del conveni de referència per l’anualitat 2021.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 e) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 17 de desembre de 2019 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels
7 membre presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Sol·licitar a la Direcció General de protecció Social del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya la pròrroga per a l’anualitat 2021 del conveni de col·laboració
interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a
la prestació del Servei del Centre de Desenvolupament infantil i atenció
precoç (CDIAP) a Tremp.
SEGON.- Trametre aquest acord a la Direcció General de protecció Social
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Setè.- Aprovació de l’aportació dels ajuntaments als serveis socials
que presta el Consell Comarcal. Anualitat 2019.
Atès que el cost total del contracte programa de l’anualitat 2019 d’aquest
Consell Comarcal ascendeix a 1.740.908,32 €, que incorpora totes les fitxes
en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat i no es troba subvencionat al 100% per la Generalitat
de Catalunya.

Vist l’informe de les despeses salarials, dietes i quilometratge del servei
bàsic d’assistència social, de l’exercici de 2019, que consta a l’expedient.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 17 de desembre 2019 i resta de legislació
de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 7 membre presents, dels 7
que la componen:
PRIMER.- Aprovar la distribució del cost del Servei bàsic d’assistència
social següent:
- Despeses totals del contracte programa:

1.740.908,32 €

Import a distribuir pels ajuntaments:

107.479,53 €

Distribució per Ajuntaments:
Ajuntament
Abella de la Conca

Habitants

(Font Idescat
2018)

Import a
pagar €

179

1.470,86

183
418

1.503,73
3.434,74

Gavet de la Conca
Isona i Conca Dellà

261
1.019

2.144,66
8.373,21

Llimiana
La Pobla de Segur

145
2.984

1.191,48
24.519,79

Salàs de Pallars
Sarroca de Bellera

320
121

2.629,47
994,27

Sant Esteve de la Sarga

124

1.018,92

Senterada
Talarn
La Torre de Capdella

137
585
760

1.125,74
4.807,00
6.244,99

5.844
13.080

48.020,67
107.479,53

Castell de Mur
Conca de Dalt

Tremp

Total

SEGON.- Notificar als ajuntaments de la comarca l’acord, als efectes
adients.
TERCER.- Facultar el Gerent perquè, dins de les seves competències, dugui
a terme les gestions que calguin per donar compliment a l’acord.

Vuitè.- Petició al Govern espanyol de
preceptes que dificulten l’autonomia local.

flexibilitzar

i

derogar

La crisi relacionada amb el contagi del Covid-19 ens està portant a
escenaris desconeguts fins ara, on cal prendre decisions transcendentals per
gestionar el present i planificar el futur, tant a nivell sanitari com econòmic.
Totes les administracions estem al servei de la ciutadania, amb l’objectiu
compartit de superar com més aviat millor i en les millors condicions
possibles aquest episodi que estem vivint.
Vist el Real Decreto 463/2020, de 14 de març, pel que el Govern espanyol
declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de la crisis sanitària
ocasionada pel COVID 19 i la resta de legislació estatal que el desenvolupa i
les nombroses mesures implantades que re centralitzen la gestió i que
dificulten l’autonomia local.
Els Consells Comarcals i els ajuntaments són l’administració més propera al
ciutadà i a la que es recorre en primera instància quan hi ha problemes o no
es cobreixen les necessitats més bàsiques.
En la crisi actual, el col·lectiu sanitari és qui està al capdavant de l’enorme
problema de salut pública que s’ha vist en tota la seva cruesa també en
l’àmbit de les residències de la gent gran.
Des del món municipal ja s’afronten els problemes individuals i col·lectius,
socials que està provocant aquesta pandèmia. Quan acabi l’emergència
sanitària, quedaran els ajuntaments en primera línia davant l’emergència
que afectarà les persones i el teixit productiu.
Atès que el mon local i el Govern de Catalunya reclamen que es puguin
invertir els superàvits locals en polítiques socials i en promoció de
l’economia local.
Vist l’anunci del Gobierno de España de retallar en 215 milions d’euros en
les polítiques actives d’ocupació a Catalunya, de dotar-les un 55% menys
del que s’havia atorgat l’any 2019, que impacta sobre les eines per atendre
l’emergència ocupacional més gran que recorda la nostra generació.
Atès que cal que l’Estat se sumi a l’enorme esforç de col·laboració
institucional que es fa a Catalunya, fent reformes legislatives que
afavoreixin l’administració local injectant liquiditat econòmica al servei de la
funció social i dinamització econòmica de proximitat.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 17 de desembre 2019 i resta de legislació
de règim local concordant,

La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 7 membre presents, dels 7
que la componen:
PRIMER.- Demanar a l’Estat que torni a descentralitzar la presa de
decisions i faci el paper de coordinació que li pertoca.
SEGON.- Demanar a l’Estat que suspengui la regla de la Despesa, flexibilitzi
la llei de contractació pública (Llei 9/2017, de 8 de novembre) i derogui la
Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL. Llei
27/2013, de 27 de desembre). Per tal que el mon local pugui treballar amb
plenes capacitats al servei de la recuperació econòmica i la reparació dels
danys socials que s’esdevinguin.
TERCER.- Trametre aquest acord a la Delegació del Govern de l’Estat a
Catalunya, al Subdelegat del Govern de l’Estat a Lleida i al Departament de
Presidència de la Generalitat de Catalunya.
QUART.- Facultar el President per donar compliment al present acord.
Novè.- Informes, Precs i preguntes.
1.- Mesures extraordinàries en els centres de treball i en la gestió
del serveis del Consell, a partir del dia 13 de març de 2020
El Sr. Ardanuy informa :
PRIMER: Que vista la instrucció 2/2020, d’11 de març, de la Secretaria
d’Administració i Funció Pública de la Generalitat sobre mesures
preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus
SARS-CoV-2, per Decret del President del Consell del dia 13/03/2020 es van
prendre, entre d’altres les següents mesures:
1.- Continuar prestant el servei de recollida de residus i tractament a
l’abocador amb un horari ajustat i proposat pel responsable del servei.
2.- Prestar els serveis socials bàsics sota criteris d’atenció a “la urgència”,
seguint les directrius del departament i amb la interpretació, quan
s’escaigui, de la directora del servei.
3.- Tancar al públic l'Epicentre, el Casal Manyanet, les dependències de
Pau Casals, la deixalleria, el CDIAP, el SIS i deixar oberta Casa Sullà amb
un filtre d’accés a la planta baixa i fomentant les consultes telefòniques o
via email.
4.- Pel que fa al personal “d’oficines” de cara a gestionar el punt 3, fer
dues meitats, i a criteri de les persones que s’han designat en cada àmbit,
mirant de partir cada servei o grup de serveis, de manera que amb caràcter
general la meitat teletreballes des de casa una setmana i treballes a les
oficines l'altra, i a l'inrevés.

També es van repartir 250 targes de menjador escolar recarregables
setmanalment.
SEGON: Que a partir de l’aprovació de l’estat l’alarma, per RD 463/2020,
de 14 de març de 2020 del Govern de l’Estat, per Decret del President del
Consell de 16 de març de 2020 es va acordar, altres mesurers, entre altres:
1.- Considerar serveis estratègics els serveis socials, els de cooperació
municipal i protecció civil, la recollida i tractament de residus, l’equip de
suport vinculat a treball i formació, el registre d’entrada, el servei de suport
informàtic i el de secretaria, intervenció i tresoreria, sota la coordinació de
la gerència.
2.- Que tots els centres de treball del Consell havien de restar a porta
tancada: Casa Sullà, l’Epicentre, el Casal Manyanet, les dependències de
Pau Casals, la deixalleria, l’abocador, el CDIAP i el SIS.
3.- Es prioritzà el confinament al domicili i que la major part del personal
desenvolupes el seu servei en la modalitat de teletreball.
4.- Mantenir una persona en rotació setmanal d’atenció telefònica a Casa
Sullà (seu del Consell) almenys en l’horari de 09h i les 14h que va derivar
consultes i va atendre urgències. Aquest servei la segona setmana de
confinament es va fer des del domicili de la persona responsable.
5.- Que el servei de recollida i tractament de residus s’havia de prestar i
mantenir 6 dies a la setmana en horari reduït i amb la dotació de personal
imprescindible (50%), deixant operaris en reserva per garantir la viabilitat i
continuïtat del servei.
6.- Que el personal contractat mitjançant el Programa Treball i Formació
havia de restar, preferentment, al seu domicili en situació de disponibilitat.
7.- Que el personal de neteja i desinfecció havia de treballar
alternativament a torns setmanals i horari reduït sempre en situació de
disponibilitat.
En d’adopció d’aquestes mesures sempre s’ha prioritzat la salut de tot el
personal.
TERCER: Davant la continuïtat de la gravetat de la situació epidemiològica,
el Govern de l’Estat va aprovar una prorroga l’estat d’alarma, fins el dia 12
d’abril de 2020 i per Decret del President del Consell del dia 1 d’abril de
2020 s’han adoptat un seguit mesures extraordinàries, per reforçar i
modificar sensiblement les anteriorment adoptades :

1.- Vist que els dispositius de Casa Sullà i a l’Ajuntament de la Pobla de
Segur acordats pel el Decret 43/2020, han funcionat satisfactòriament però
que pel contingut i volum de tasques es poden exercitar, des dels domicilis
del personal, s’acorda desactivar les permanències, amb efectes retroactius
a partir del dijous 26/03/2020 i modificar el punt 4t del Decret esmentat en
aquest sentit i també en el sentit que el personal del banc d’aliments
actuarà en els casos que puntualment convingui tant a Tremp com a la
Pobla de Segur.
2.- Com a conseqüència de l’acordat en la PRIMERA mesura es modifica el
punt 7è. del Decret 46/2020 en el sentit de deixar les persones de neteja i
manteniment de l’edifici Casa Sullà, en situació de disponibilitat.
3.- Pel que fa al dia a dia del Consell, cal destacar que els tècnics de
serveis socials estan fen teletreball i una atenció telefònica molt acurada als
seus usuaris. Puntualment i per casos de violència domèstica han fet alguna
sortida i també fan un seguiment domiciliari de salut, petició que s’ha fet
des del Departament corresponent de la Generalitat.
Pel que fa al Banc d’Aliments es reparteix a Tremp amb una periodicitat de
15 dies i a la Pobla de Segur una vegada al mes.
Atès que la Disposició addicional tercera del RD 463/220, de 14 de març,
pel que es declara l’estat d’alarma, suspèn tots els terminis
administratius fins que finalitzi l’estat d’alarma, des del Consell s’ha
sol·licitat diferents pròrrogues per les actuacions del Programa comunitari
FEDER i altres.
I també s’estan demanant subvencions, avançant informes justificatius de
diferents serveis etc.
En un altre ordre de coses, s’ha pagat el mes de març a les empreses de
neteja, per evitar l’acomiadament del seu personal. Pel que fa al mes d’abril
s’ha demanat una compensació d’hores.
2.- Reunions setmanals de la Permanent de Govern.
El Sr. Mullol informa que la Permanent es reuneix setmanalment per
adoptar tot els seguit de mesures esmentades i prioritzan sempre la salut
del personal del Consell.
Aquest personal aten totes les sol.licituds i consultes que se li fan per
telèfon, correu electrònic, etc. i continuarà amb teletreball fins el dia 26
d’abril de 2020.
3.- Repartiment de mascaretes i ulleres (EPIS)

El Sr. Mullol detalla el repartiment que s’ha fet des del Consell de
mascaretes que ha comprat el Consell en concertació amb els ajuntaments,
i de les que s’han rebut de la Diputació de Lleida i ACM.
PRECS I PREGUNTES
1.- El Sr. Terré pregunta si es prorrogarà el Programa Treball i Formació.
El Sr. Ardanuy li respon que en principi el Departament no ho ha previst.
2.- El Sr. Lloret pregunta sobre la gestió dels residus derivats del COVID19.
El Sr. Ardanuy li contesta que des del Consell es gestionen els residus
seguin els protocols de l’Agència Catalana de Residus.
S’han instal·lat contenidors separats a les residències, hotels medicalitzats
que són desinfectats pel personal del Consell.
3.- El Sr. Lloret pregunta si el Consell ha rebut un escrit de la Guàrdia Civil
en relació a la gestió dels residus derivats del COVID19.
El Sr. Ardanuy li respon que no li consta.
4.- El Sr. Lloret reitera la sol·licitud del servei de SAT pel seu ajuntament.
El Sr. Ardanuy li respon que previsiblement sortirà la convocatòria de la
plaça durant el mes de maig d’enguany.
INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l'article 110.1 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, es fa constar que durant la sessió han intervingut tots els assistents
i que si ha calgut reflectir expressament alguna opinió s'ha fet constar a
l'apartat corresponent.
En compliment de l'article 110.1 esmentat estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
La Secretària,

Vist i plau
El President,

