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?La Diputació de Lleida activa 15
milions d'euros per ajudar els ens
locals
El Pallars rep prop d'1,8 milions amb l'objectiu que ajuntaments i consells els
utilitzin per fer front a les despeses per la crisi del coronavirus

El president, Joan Talarn, durant la videoconferència | ACN

La Diputació de Lleida http://diputaciolleida.cat)
(
activarà de manera immediata 15 milions d'euros
(MEUR) per ajudar els ajuntaments i consells comarcals de la demarcació a fer front a les
despeses derivades de lluita contra el coronavirus. Ho fa a través del Pla de Salut (6 MEUR); el
de Cooperació Municipal (5 MEUR), i el de Cooperació Comarcal (4 MEUR). L'objectiu és aportar
liquiditat als ens locals en l'actual situació d'emergència sanitària i en l'etapa post Covid-19.
Davant el caràcter urgent, l'ens ha dissenyat un procediment exprés i simplificat perquè els
consistoris i consells puguin rebre els ajuts abans d'un mes i mig. Així ho han explicat el president,
Joan Talarn, i el vicepresident primer, Jordi Latorre, durant la roda de premsa telemàtica celebrada
aquest dijous.
"Al final, els ajuntaments són la primera administració a la qual accedeix la ciutadania i la que està al
capdavant de la situació de crisi sanitària i, per això, han tingut un increment imprevist de despeses",
ha assenyalat Talarn. Així, ha afirmat que aquest "pla de xoc" va en la línia dels eixos del mandat
del govern d'ERC i de JxCat que passen per afavorir "l'autonomia municipal, la transparència i
l'eficiència en el repartiment d'ajuts?.
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Prop d'1,8 milions destinats al Pallars
Al Pallars, el Consell del Sobirà rebrà 339.070,11 euros, mentre que pel Consell Comarcal del
Pallars Jussà la xifra serà de 327.327,98 euros. Per municipis, Tremp és el que aconsegueix la
principal partida amb 105.594 euros. El segueixen la Pobla de Segur amb 56.357 euros, Isona i
Conca Dellà amb 44.470 euros, Sort amb 44.346 euros, Esterri d'Àneu, amb 35.291 euros i la Torre
de Capdella, amb 35.223 euros.
La resta d'imports, per ordre descendent, corresponen als municipis de Rialp (33.647 euros),
Talarn (32.567 euros), Baix Pallars (32.450 euros), Alt Àneu (30.559 euros), Gavet de la Conca
(29.871 euros), Vall de Cardós (29.641 euros), la Guingueta d'Àneu (29.618 euros), Salàs de Pallars
(29.490 euros), Espot (29.479 euros), Llavorsí (29.320 euros), Lladorre (29.270 euros), Alins
(28.571 euros), Llimiana (27.436 euros), Castell de Mur (27.233 euros), Tírvia (26.714 euros),
Senterada (26.210 euros).
Per sota dels 25.000 euros trobem Conca de Dalt (20.791 euros), Soriguera (20.729 euros),
Abella de la Conca (18.928 euros), Sant Esteve de la Sarga (18.499 euros), Sarroca de Bellera
(18.476 euros), Farrera (18.437 euros) i Esterri de Cardós (18.078 euros).
Les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) tampoc queden al marge. Al Pallars, el
repartiment és per Vilamitjana, amb 19.029 euros; Ainet de Besan, Araós i Àreu, amb 18.954 euros
cadascuna; Espui, amb 18.846 euros; i Arestui, Baiasca, Isil i Alós, Manyanet, Montenartró, Sellui,
Sorpe, Sossís i Tornafort, amb 10.000 euros per entitat. En total, les comarques pallareses rebran
un import d'1.778.430,09 euros.
Repartiment amb criteris ?equitatius?
A l'hora de distribuir els ajuts, s'han establert uns criteris "equitatius" i factors de discriminació
positiva per lluitar contra el despoblament i l'envelliment dels municipis. Així mateix, i seguint la
línia de l'actual govern s'elimina la concessió direccional d'aquests ajuts.
El Pla especial de Cooperació Municipal, dotat amb 5 milions d'euros, servirà per sufragar despesa
corrent d'ajuntaments i EMD, especialment reparacions, manteniments, conservacions,
subministracions i prestació de serveis. El 50% de l'import es distribuirà amb una partida fixa per a
cada consistori, mentre la resta es repartirà en funció dels habitants del municipi.
[noticia]12729[/noticia]
Pel que fa al Pla especial de Cooperació Comarcal, compta amb una dotació de 4.030.000 euros
per fer front a les despeses corrents en l'àmbit de la salut i serveis d'assistència tècnica als
municipis dels ens comarcals i el Conselh Generau d'Aran. Així, cada consell rebrà 115.000 euros
fixes, mentre el 40% dels recursos previstos en el pla es distribuiran en funció dels municipis que
té cada comarca i un 20%, en funció de la població.
Altrament, el Pla econòmic per a ens locals en l'àmbit de la Salut compta amb una dotació de 6
milions d'euros per cobrir accions en despeses de salut, hàbits saludables i conductes que
incideixen en el benestar; activitat física no competitiva; gestió d'aigües d'ús públic;
subministraments, manteniment i gestió de consultoris mèdics, sales de vetlla i tanatoris. Tots
aquestes línies d'ajut ja previstes s'unifiquen en un únic pla.
Un 10% dels recursos que preveu el Pla de Salut per als ajuntaments es distribuiran amb una
quantitat fixa per a cada consistori i d'un 5% pel que fa a les EMD, un 35% s'assignarà segons la
població; un 5% tenint en compte factors de despoblament o envelliment, un 40% entre els
municipis que comptin amb consultor mèdic, i un 5% en funció dels índexs socioeconòmics.
[noticia]12580[/noticia]
Per comarques, hi haurà una aportació fixa d'un 30% (400.000 euros per consell), un 10% es
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distribuirà en funció del nombre de municipis, un 30% segons factors de despoblament o
envelliment, i el 30% restant en funció dels habitants de cada comarca.
Plans d'anys anteriors
Al marge d'aquests tres plans especials, la Diputació efectuarà dos modificacions de plans d'anys
anteriors que encara no s'havien abonat per avançar les transferències als ens locals lleidatans. Es
tracta del Pla de reforç municipal del 2019 -pendent de resolució- i del Pla extraordinari d'inversions
dels anys 2017 i 2018, els dos amb bestretes del 75%, que suposaran una aportació als ens locals
de la demarcació de 7,5 i de 13 milions d'euros, respectivament.
Amb aquests 20,5 milions, sumats al pla de xoc, la Diputació de Lleida efectuarà una injecció de
liquiditat "immediata" als ajuntaments i consells de més de 35 MEUR. L'aprovació dels tres plans i
la modificació dels altres dos d'exercicis anteriors es portaran a aprovació en el Ple que la diputació
lleidatana preveu celebrar el divendres 24 d'abril.
[noticia]12500[/noticia]
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