Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

Maria José Erta Ruiz, presidenta del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

D e c r e t número 170/2020 de data 15 de maig de 2020

El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, com a administració territorial que personifica la comarca, que, a la vegada,
és entitat prestadora de serveis bàsics, de serveis d’atenció a les persones, de serveis de suport al món del treball i
desenvolupament empresarial i que disposa de recursos tècnics, humans i materials associats al compliment de dites
funcions, des dels primers dies en què, a resultes de la pandèmia suportada en diverses regions d’Europa i el Món, ha
vingut mantenint una atenció continuada en posar-se a disposició d’atendre, en la mesura màxima de les seves
possibilitats, les necessitats efectives que venen produint-se o que es fan previsibles a mesura que es coneixen o es
poden preveure.

Per això, ja mitjançant el Decret de Presidència número 088 2020 de data 12 03 2020, foren decretats un seguit de
mesures organitzatives, disposicions adaptatives de serveis i pautes i recomanacions a seguir davant el paper que li
correspon assolir al Consell comarcal de l’Alta Ribagorça.

Posteriorment, constatant la necessitat de sistematitzar en un document únic, a mode de pla, inventari, guia o índex,
totes les accions extraordinàries que es posen a disposició de les persones, col·lectius, empreses i professionals, fent
especial referència a les persones i famílies que pateixen situacions crítiques es va elaborar l’inventari catàleg de dites
mesures, definint, cadascuna de les mateixes, descrivint-les succintament i indican el canal de contacte que les
persones que, eventualment, es trobin dins dels supòsits al que van dirigides es puguin adreçar. L’esmentat document
fou aprovat mitjançant el Decret de Presidència número 133/2020 de data 17 d’abril de 2020 i es va fer públic, per
general coneixement al tauler de la corporació així com a la web del consell comarcal.

En relació al seu contingut, el propi Decret número 133/2020 de data 17 d’abril de 2020, a més de determinar la seva
vigència indefinida mentre duri la situació de confinament o, finalitzat aquest, prosseguissin les conseqüències
personals, socials, familiars i productives, també va reconèixer el caràcter d’obert i adaptable a noves prestacions o
adaptacions disponibles i va contemplar la possibilitat d’addició de noves mesures necessàries i possibles o la
modificació, suplement o supressió de les existents en funció de les necessitats, demandes, noves indicacions o
recomanacions de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Lleida o altres ens.

Ha transcorregut un mes des de l’aprovació del citat Decret número 133/2020 i s’ha constatat la necessitat be
d’incorporar, al conjunt del pla de xoc, noves mesures que s’han posat en funcionament o be incloure’n d’altres que,
tot i sent operatives no havien estat incorporades al document de 17 d’abril de 2020. També cal dir que examinat el
catàleg inventari esmentat de 17 d’abril, cap de les 32 mesures incorporades al mateix ha deixar de ser vigent.
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Atès l’anterior, té per objecte aquesta resolució estendre els efectes de les determinacions i mesures incorporades al
Decret de Presidència número 133/2020 de data 17 d’abril de 2020 i, especialment, aprovar el document addenda
de mesures addicionals a sumar a les 32 aprovades mitjançant la referida resolució per la qual cosa,

HE

RESOLT:

Primer.- Prosseguir en la vigència indefinida de les determinacions establertes al Decret de Presidència número
133/2020 de data 17 d’abril de 2020, vigència la qual s’estendrà mentre duri la situació de confinament o, finalitzat
aquest, prossegueixi les conseqüències personals, socials, familiars i productives. L’anterior, es disposa sense perjudici
que sigui necessària l’adaptació parcial o total de les resolucions contingudes al citat Decret.

Segon.- 2.1.- Aprovar el Document Addenda primera de l’inventari catàleg de mesures addicionals a les 32
incorporades a l’Annex del Decret 133/2020 de data 17 d’abril de 2020, definint, cadascuna de les mateixes, descrivintles succintament i indican el canal de contacte que les persones que, eventualment, es trobin dins dels supòsits al que
van dirigides es puguin adreçar. El referit inventari catàleg s’insereix com a ANNEX ÚNIC d’aquesta resolució

2.2.- Deixar constància de que l’actual inventari catàleg i la seva addenda, poden ser objecte de variacions
mitjançant d’addició de noves mesures necessàries i possibles o la modificació, suplement o supressió de les existents
en funció de les necessitats, demandes, noves indicacions o recomanacions de la Generalitat de Catalunya, Diputació
de Lleida o altres ens.

Tercer.- Facultar al gerent per adoptar, directa, immediatament i sense que sigui imprescindible resolució expressa
perquè esdevinguin efectives, les mesures de desenvolupament, complementàries, modificatives i, fins i tot,
contradictòries de les establertes en l’ANNEX d’aquesta resolució.

Quart.- Fer pública aquesta resolució a la web comarcal, incloent l’addenda de l’inventari catàleg, per
coneixement.
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ANNEX CITAT: ADDENDA PRIMERA DEL CATÀLEG INVENTARI DE MESURES I PRESTACIONS ADAPTADES I/O DISPONIBLES
AMB POSSIBLE UTILITAT O D’INTERÈS PER PERSONES, FAMÍLIES, EMPRESES I PROFESSIONALS PER AJUDAR A SUPERAR ELS
EFECTES DE SALUT, SOCIO ECONÒMICS I DE SOSTENIMENT DEL TEIXIT PRODUCTIU A LA COMARCA DE L’ALTA RIBAGORÇA
(Pel que fa a les mesures 01 a 32 es poden consultar a l’Annex del Decret 133/2020 de data 17 d’abril de 2020)
33. Incorporació de la prestació complementària del Banc d’Aliments amb la targeta 100 € Bon Àrea. Els Serveis Socials
col·laboren amb l'entitat Creu Roja, que gestiona el Projecte del Banc dels aliments, amb la realització d'un estudi
poblacional per localitzar les persones i/o unitats familiars que puguin ser susceptibles d'emparar-se a la prestació
d'ajudes econòmiques per valor de 100 € mitjançant una targeta de compra de productes a la superfície comercial
d'alimentació Bon Àrea. Els Serveis Socials impulsaran la formalització de les respectives sol·licituds i, simultàniament,
elaboraran els informes socials justificatius de la necessitat i idoneïtat de rebre dita prestació. Per a més informació es
pot contactar amb Serveis Socials. Telèfon: 973690353. Correu electrònic: serveissocials@ccar.ddl.net
34. Incorporació de la prestació complementària del Banc d’Aliments per l'adquisició de Carn de Poltre. Els Serveis
Socials col·laboren amb l’entitat Federació d’Associacions del Cavall Pirinenc Català que cedeix al Banc dels aliments
30 quilos de carn de poltre, amb la realització d'un estudi poblacional per localitzar les persones i/o unitats familiars
que puguin ser susceptibles d’emparar-se en aquest ajut. Els Serveis Socials impulsaran la formalització de les
respectives sol·licituds i, simultàniament, elaboraran els informes socials justificatius de la necessitat i idoneïtat de rebre
dita prestació. Per a més informació es pot contactar amb Serveis Socials. Telèfon: 973690353. Correu electrònic:
serveissocials@ccar.ddl.net
35. Mesures de millora de la connectivitat a favor d’alumnat de la comarca que ho necessita. Les àrees de treball de
Noves Tecnologies amb el suport dels Serveis Socials han facilitat la connectivitat a alumnes de la comarca a través
d'una connexió sense restricció de dades ni velocitat de forma temporal fins que duri el confinament. L'objectiu és
garantir que infants i joves tinguin les mateixes oportunitats i puguin seguir les classes com la resta dels companys. En
aquest sentit, els serveis socials han identificat els possibles supòsits de carència i , simultàniament, han elaborat els
informes socials justificatius de la necessitat i idoneïtat de rebre dita prestació. Per a més informació es pot contactar
amb Serveis Socials. Telèfon: 973690353. Correu electrònic: serveissocials@ccar.ddl.net
36. Implementació de mesures de flexibilitat per a l’accés a la formació TIC. Es tracta de formació en línia en l’ús de
les noves tecnologies, en base i com ajuda per a la preparació per a l’obtenció de l’acreditació ACTIC. També,
mitjançant telèfon i altres mitjans telemàtics, es continua oferint suport i assessorament en matèria TIC a la ciutadania,
així com a l’activitat empresarial. Les persones interessades han de posar-se en contacte amb el Telecentre, mitjançant
el telèfon 973690550 o el c. electrònic telecentre.ar@ccar.ddl.net.
37. Mesures de reforç de l’oferta d’aliments frescos i envasats al Servei Banc d’Aliments. Els Serveis Socials gestionaran
l’ajut de l’entitat Banc dels Aliments de Lleida, la qual es compromet a realitzar amb els seus propis mitjans el transport
a la comarca de l’Alta Ribagorça d’aliments frescos i aliments envasats. Inicialment aquest transport es realitzarà
mensualment amb previsió de que es converteixi en quinzenal. Es comptarà amb la col·laboració de l’Ajuntament del
Pont de Suert que cedeix l’ús de la càmera refrigeradora de l’edifici de la Confraria, sempre i quan no interfereixi en
les seves activitats i ús ,per a la correcta refrigeració dels aliments frescos. Els Serveis Socials impulsaran la formalització
de les respectives sol·licituds i, simultàniament, elaboraran els informes socials justificatius de la necessitat i idoneïtat de
rebre l’ajut. Per a més informació es pot contactar amb Serveis Socials. Telèfon: 973690353. Correu electrònic:
serveissocials@ccar.ddl.net
38. Implementació de la línia específica d’ajuts per al pagament del lloguer de persones afectades pel Covid-19 o per
les seves conseqüències socioeconòmiques. L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça ofereix
l’assessorament en la tramitació dels ajuts per al pagament del lloguer (abril a setembre), segons Resolució
TES/1047/2020 que regula els ajuts al pagament de lloguer extraordinaris específics pels arrendataris que han vist
disminuïts els seus ingressos pel Covid-19. Son uns ajuts directes que s'atorgaran per ordre d'arribada de les sol·licituds.
Per a més informació es pot contactar amb Serveis Socials. Telèfon: 973690575. Correu electrònic:
habitatge@ccar.ddl.net
39. Reobertura al públic de la Deixalleria comarcal: Donat que ja s’ha entrat en Fase 1 en el nostre territori, des del dia
11 de maig es tornen a obrir al públic les instal·lacions de la deixalleria comarcal, que per recomanacions de l’Agència
de Residus s’havien tancat al públic des de l’inici del confinament. S’informa que per tal de facilitar als usuaris l’ús de
les instal·lacions, s’implanta de manera temporal un nou horari, de dilluns a divendres de 8 a 15h. Es recorda
l’obligatorietat de l’ús de mascaretes així com de respectar les distàncies de seguretat en cas de coincidència de
diferents usuaris. En cas de dubtes o necessitar comunicar demandes de servei i/o incidències es pot contactar
telefònicament amb Lluís Florit. Telèfon: 973690353. Correu electrònic: lflorit@ccar.ddl.net.
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