Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i
l’Ajuntament de Baix Pallars en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

REUNITS
D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor Carlos L. Isus Castellarnau, president del
Consell Comarcal del Pallars Sobirà, en virtut de l’acord del Consell de
Presidència adoptat el 29 de novembre de 2017.
D’altra banda, l’Il·lustríssim Senyor Josep Ma. Semino Laguia, alcalde de
l’Ajuntament de Baix Pallars.

ACTUEN
El primer, en representació del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, a l’empara
de les facultats que li confereix l’article 13 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya.
El segon, en representació de l’Ajuntament de Baix Pallars, en virtut de 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.

MANIFESTEN
1. Que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa
que correspon als municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris,
tant propis com delegats, d’acord amb la cartera de serveis socials i el pla
estratègic corresponent, i preveu a l’apartat 2 de l’article esmentat , que siguin
les comarques les encarregades de suplir els municipis de menys de vint mil
habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials
bàsics d’aquests municipis.
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2. Que d’acord amb l’anterior, i tal com estableix l’article 41 apartat cinquè de
dita Llei, l’Administració de la Generalitat i les comarques i els municipis de més
de vint mil habitants han signat convenis quadriennals de coordinació i
cooperació interadministratives per tal de garantir la corresponsabilitat en la
prestació dels serveis socials i altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat.

3. Que el Departament de Treball, Afers Socials i el Consell Comarcal del
Pallars Sobirà han signat en data 3 d’agost de 2016 un contracte programa per
a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials,
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per al període
2016-2019, on s’estableixen els criteris, les condicions i els compromisos per
cada un dels serveis i programes que inclou el contracte programa i, el 23
d’octubre de 2017, se signà l’addenda a l’esmentat Contracte Programa per a
l’exercici 2017, i que s’adjunta en l’annex 1.

4. Que per tal de fer extensius aquests criteris i condicions de col·laboració als
ajuntaments que formen part de l’àmbit territorial d’actuació d’aquest consell
comarcal, d’acord amb l’art. 87.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i amb
l’art. 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 socials, i que es regeix pels següents:

PACTES

Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el
Consell Comarcal del Pallars Sobirà i l’Ajuntament de Baix Pallars, per a la
gestió i prestació dels serveis i programes segons els criteris i les condicions
que s’estableixen en el contracte programa 2016-2019 i en l’addenda per al
2017 que aquest Consell comarcal va signar amb el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies.

Segon. Compromisos de les parts

Pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà:

-

El Consell comarcal es compromet a prestar els serveis i programes,
mitjançant personal propi i/o mitjançant contractes amb empreses
externes, de conformitat amb la normativa que els regula i segons
s’especifica en les fitxes del contracte programa 2016-2019, signat el 3
d’agost de 2016 , i l’addenda per al 2017, signada el 23 d’octubre de
2017, pel Consell comarcal i el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.

-

El Consell comarcal es compromet a destinar íntegrament les
aportacions econòmiques establertes en el contracte programa i en
l’addenda per al 2017 que va signar amb el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies a la prestació dels serveis o programes per als
quals han estat assignades.

-

El Consell comarcal es compromet a gestionar les regularitzacions
econòmiques que es desprenguin de l’exercici de les funcions que li
encomana aquest conveni i informar l’ens local d’aquestes amb
antelació.

-

El Consell comarcal informarà a l’ens local sobre la programació de cada
un dels serveis i dels seus resultats.

-

El Consell comarcal es compromet a elaborar una memòria, que estarà
a disposició dels ens locals que la demanin, on consti informació general
i estadística dels serveis i programes descrits a les fitxes del contracte
programa que aquest Consell comarcal va signar amb el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, així com també qualsevol altra dada
que l’ens local especifiqui, d’acord amb el que dicta la Llei 15/1999 de
Protecció de dades de caràcter personal.
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Per l’Ajuntament de Baix Pallars:

-

L’Ajuntament farà l’aportació econòmica d’acord amb el següent detall:

Proposta:

20 % aportació Tècnics Fitxa 1. CP 2017
Diferència costos laborals - mòduls
km i dietes 2017
Servei de Teleassistència (Previsió dèficit 2017)
20 % aportació segons previsió SAD Fitxa 1 CP 2017
Total habitants Pallars Sobirà Idescat 2016
Aportació per habitant

Municipis
Alins
Alt Àneu
Baix Pallars
Espot
Esterri d'Àneu
Esterri de Cardós
Farrera
La Guingueta
Lladorre
Llavorsí
Rialp
Soriguera
Sort
Tírvia
Vall de Cardós
Total

Habitants 2016 Idescat
287
402
342
361
789
69
126
308
226
355
669
408
2145
143
356
6986

34.203,00 €
2.520,22 €
8.003,46 €
1.975,15 €
30.127,50 €
76.829,33 €
6986
11,00 €

Proposta 1
3.156,32 €
4.421,04 €
3.761,18 €
3.970,14 €
8.677,12 €
758,84 €
1.385,70 €
3.387,27 €
2.485,46 €
3.904,15 €
7.357,40 €
4.487,03 €
23.589,88 €
1.572,66 €
3.915,15 €
76.829,33 €

-

L’aportació ha de fer-se efectiva abans del 31 de desembre de 2017.

-

L’Ajuntament col·laborarà en l’elaboració i avaluació del Pla d’actuació
local de serveis socials.

-

L’Ajuntament facilitarà la informació que li sigui requerida pels òrgans de
govern del Consell comarcal del Pallars Sobirà i cooperarà i col·laborarà
amb les tasques necessàries per facilitar la gestió dels programes i
actuacions del consell comarcal.

-

L’Ajuntament es compromet, per tal de garantir el funcionament
descentralitzat dels equips bàsics al municipi, a habilitar els espais
necessaris per la prestació dels serveis o programes inclosos en el
contracte programa i els posarà a disposició del personal del Consell
comarcal, fent-se càrrec de les despeses pròpies del manteniment
d’aquests.

Tercer. Vigència
La vigència d’aquest conveni s’inicia l’1 de gener de 2017 i finalitza el dia 31 de
desembre de 2017, sens perjudici de les modificacions que es puguin realitzar i
que s’establiran amb addendes a aquest document.

La vigència del present conveni es pot prorrogar per consens exprés de les
parts, per escrit.

Quart. Comissió de seguiment
El seguiment de la cooperació interadministrativa objecte d’aquest conveni serà
a càrrec de la Comissió de seguiment que es creï a tal efecte. Aquesta
Comissió estarà formada per dos representants d’ambdues parts, sens
perjudici que hi puguin assistir altres persones amb veu però sense vot a
petició de la Comissió, i tindrà les funcions següents:

-

Comunicar els assumptes tractats en el sí de la Comissió d’avaluació i
seguiment del contracte programa entre el Consell comarcal i el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

-

Acordar les variacions dels serveis i els seus imports que es puguin
donar durant la implantació del contracte programa amb cada ens local.

-

Tractar les diferents situacions que afectin els serveis inclosos en el
contracte programa.

-

Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts.
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Aquesta Comissió es reunirà sempre que alguna de les parts ho cregui
necessari, amb l’objecte d’efectuar la valoració de l’any anterior i n’emetrà un
informe al respecte.

Cinquè. Resolució
Són causes de resolució d’aquest conveni:


La finalització del termini de vigència.



El mutu acord de les parts, instrumentat per escrit.



L’incompliment dels seus pactes o de les seves addendes, amb
denúncia prèvia amb tres mesos d’antelació.



L’acord de revocació de la gestió del servei al Consell comarcal o la
disposició de la prestació directa del servei per part de l’Ajuntament.



La impossibilitat sobrevinguda, legal o material de donar compliment
als seus pactes.

Sisè. Legislació i jurisdicció aplicable
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del
conveni seran resoltes per acord de les parts en el marc de la Comissió de
seguiment descrita al punt quart. En cas contrari, es podran sotmetre a la
jurisdicció contenciosa administrativa.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per
duplicat.
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