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Mariano Capdevila Noguero, com a secretari-interventor de l’Ajuntament de Naut Aran, Val d’Aran,
Lleida.
CERTIFICO:

Cesar Ruiz-Canela Nieto
Mariano Jose Capdevila
Noguero
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01/04/2019 Secretari-Interventor-Tresorer

Signatura 2 de 2

01/04/2019 Alcalde

Que el Ple, en sessió Ordinària celebrada el passat dia 21 de març de 2019, va prendre, entre d’altres,
l’acord següent:
PRP2019/228
Expedient: 2019/380 (1244)
Assumpte: MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS, SOBRE ELS TREBALLADORS DE L’EMPRESA ENDESA
Interessat: AJUNTAMENT NAUT ARAN
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS, SOBRE ELS TREBALLADORS DE L’EMPRESA ENDESA
A començaments del segle XX va començar la construcció dels aprofitaments hidroelèctrics al
Pirineu. Les condicions laborals dels treballadors en aquells primers temps són a l’origen de lluites
sindicals històriques que van acabar desembocant en la vaga de la Canadenca de 1919 com també
en la posada en marxa de polítiques socials a favor dels treballadors de les empreses elèctriques.
Històricament, les companyies Riegos y Fuerza del Ebro, Energia Elèctrica de Catalunya,
Productora de Fuerzas Motrices, FECSA, ENHER, Hidroelèctrica de Catalunya i actualment ENDESA, concessionàries dels aprofitaments hidroelèctrics del territori, han sigut un agent empleador
importantíssim a la nostra comarca i al Pirineu en conjunt, paper que ha anat minvant
ostensiblement en les darreres dècades i fins a l’actualitat.
Actualment, la direcció d’ENDESA, controlada per l’empresa italiana ENEL, ha anunciat que deixa
d’aportar al fons social els diners necessaris per fer front a tots els beneficis socials que l’empresa
ha estat abonant als treballadors actius i passius en concepte de salari en espècies durant dècades,
fruit aconseguit pels treballadors conveni rere conveni.
Atès que aquesta situació afecta a més de cinc centenars de persones jubilades d’ENDESA i les
seves famílies de l’àmbit de tot el Pirineu, així com uns 9.000 treballadors jubilats a Catalunya i al
voltant de 27.000 a tot Espanya.
El Ple de l’Ajuntament de Naut Aran, per MAJORIA ABSOLUTA, amb el VOT A FAVOR DE VUIT
REGIDORS dels NOU regidors assistents dels NOU que formen la Corporació municipal que són:
Sr. César Ruiz-Canela Nieto, Sr. David Torres Alonso, Sr. Marcos Amiell Moga, Sr. Casimir Viló
Arnalot, Sr. Juan Manuel Paba Serena, Sr. Alfonso Subirà Gracia, Sr. Francisco Bruna Capel, Sr.
Jose Paba Jordana i UNA ABSTENCIÓ que és el Sr. Rafael Hinojosa Molina, adopta el següent
acord:
Primer.- Instar a l’empresa ENDESA a mantenir els beneficis socials compromesos, al marge del
conveni col·lectiu recentment extingit.
Segon.- Donar suport als treballadors jubilats d’ENDESA per la vulneració dels seus drets socials.
Tercer.- Traslladar aquests acords a
Delegada del Govern de Catalunya.
Podeu comprovar l'autenticitat del document introduint el codi segur de validació (CSV):
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Subdelegado del Gobierno a Lleida.
Presidenta de la Diputació a Lleida.
Síndic Conselh Generau d’Aran.
President del Conselh Comarcal de la Ribagorça.
President del Conselh Comarcal del Pallars Sobirà.
President del Conselh Comarcal del Pallars Jussà.
President del Comitè d’empresa de ENDESA.
President de l’Associació AECOEC (jubilats i viudes de l’empresa).
Sindicats amb representació a l’empresa de ENDESA.
Presidente del Consejo de Administarción de ENDESA.

Signatura 2 de 2

Cesar Ruiz-Canela Nieto
Mariano Jose Capdevila
Noguero

Vist-i-plau
El secretari
Mariano Capdevila Noguero

L’alcalde
César Ruiz-Canela Nieto

Naut Aran, en la data de la signatura
Document signat digitalment

01/04/2019 Secretari-Interventor-Tresorer
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01/04/2019 Alcalde

I, per a que així consti i assoleixi els efectes corresponents, entrego i signo aquest certificat, amb el
vist-i-plau del alcalde.
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