ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE
DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 11
DE NOVEMBRE DE 2013
ACTA NÚM.: 9/2013
DATA: 11 de novembre de 2013
SESSIÓ: Extraordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
HORA DE COMENÇAMENT: 20.30 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 20.40 hores
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent,
els membres integrants del Ple del Consell, que a continuació es
relacionen, sota la Presidència del President del Consell i assistits per mí,
la Secretària.
ASSISTENTS:
PRESIDENT
SR. JOAN UBACH ISANTA
CONSELLERS
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
SR. FRANCESC BORRELL GRAU
SRA. NEUS BURGUÉS COMA
SR. JOSEP CASTELLS FARRÉ
SR. BONIFACI COLOMINA PUJOL
SR. JOAN COMENGE RIBA
SR. JOSEP M. DALMAU GIL
SR. DAVID FUENTES CAELLES
SR. ÀLEX GARCIA BALUST
SR. ANDREU ISANTA EROLES
SR. JOAN JORDANA BONETA
SR. JOSEP MA. PONT BONET
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA
SR. JULIÀ SALA MONSÓ

GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT
INTERVENTORA
SRA. MA. TERESA RUCHÉ ALDOSA
ABSENTS:
SR. JOSEP DURANY GALERA
SR. JOAN ELIES CLARET
SR. JAUME MONTANUY BARÓ
Pel Sr. 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 LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
Vist l’article 99.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de
la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya
(DOGC 20-05-2003).
De conformitat amb l’article 79 del RD 2568/1996, de 28 de novembre,
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
A proposta del Sr. President i per unanimitat dels 16 membres presents,
dels 19 que el componen, s’acorda la urgència de la sessió, que és
motivada per l’adopció dels acords següents:
SEGON.- APROVACIÓ DE
COPIRINEU. Exp. 448/2013.

LA

MOCIÓ

DE

SUPORT

A

Copirineo és una de les empreses més representatives de la Pobla de Segur
i de la comarca del Pallars Jussà des de la seva creació. Ha contribuït a la
dinamització del sector agroalimentari al Pirineu, permetent als ramaders

del municipi i de la comarca poder comercialitzar la llet produïda,
col·laborant així, al manteniment de moltes explotacions ramaderes que
sense Copirineo no haguessin pogut subsistir, atesa la dimensió reduïda
que tenien la majoria d’explotacions en el passat.
Al mateix temps també ha contribuït a la creació de llocs de treball estables
al municipi de la Pobla de Segur, i a generar sinèrgies econòmiques en el
conjunt de la comarca del Pallars Jussà, tot elaborant productes de prestigi
i qualitat, que ha fet que sigui una marca reconeguda dins del sector
agroalimentari, arreu de Catalunya i de l’estat Espanyol.
Darrerament han aparegut notícies en els mitjans de comunicació sobre les
dificultats econòmiques per les quals passa Copirineo, que podrien
comportar-ne el tancament definitiu, provocant així un important impacte,
inicialment en el sector industrial i ramader de la comarca, però també en
el teixit social del municipi de la Pobla de Segur, doncs la cooperativa,
directa o indirectament, dóna llocs de treball a moltes persones i famílies.
Malauradament, fa pocs dies, va aparèixer en els mitjans de comunicació,
la notícia on es confirma la demanda de concurs de creditors per part de la
direcció de Copirineo, que afecta a la totalitat de la plantilla, i al conjunt de
la producció i recollida de la matèria prima dels socis cooperativistes.
Considerant que aquest fet representa un cop gravíssim a la salut
econòmica i social de la comarca del Pallars Jussà, i especialment a la
Pobla de Segur, on la cooperativa, durant molts anys, ha contribuït a la
fixació de la població en nuclis i pobles sense gaires més alternatives
econòmiques, així com a l’activitat industrial, tant escassa en aquest país.
Per tot això, el Ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà, per unanimitat
dels 15 membres presents dels 19 que el componen:
Primer.- Manifestar la solidaritat de la corporació comarcal amb els
treballadors i socis de Copirineo, i oferir-los-hi el suport institucional
necessari.

Segon.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les
seves competències, a què es realitzin, en la major brevetat possible, totes
les accions necessàries per tal de garantir la continuïtat de Copirineo, i el
manteniment de tots els llocs de treball que en depenen, així com la
defensa i impuls, en tots els àmbits, del teixit industrial del Pallars Jussà, i
de les comarques de muntanya.
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords als representants dels treballadors
de l’empresa, així com a la direcció de Copirineo, i al Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya.
INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l'article 110.1, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril que aprova el text refós de la Llei 8/87, de 15 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 habilitada,
Vist i plau
El President,

