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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 19/2019, relatiu a les eleccions al Consell
General d’Aran de l’any 2019
Barcelona, 22 de gener de 2020
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 19/2019, relatiu a les eleccions
al Consell General d’Aran de l’any 2019, en compliment del seu Programa anual d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic major, Jaume Amat, com a ponent, va ser aprovat pel Ple de
la Sindicatura en la sessió del 10 de desembre del 2019.
L’objectiu de l’informe és pronunciar-se sobre la regularitat de les comptabilitats electorals
presentades per les formacions polítiques que han obtingut representació al Consell General
d’Aran i, en cas d’apreciar-hi irregularitats, proposar la no adjudicació o la reducció de la
subvenció electoral.
Aquest informe s’emet tenint en compte la normativa que regula les subvencions i el control
de la comptabilitat electoral. El Ple de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del 14 de
maig del 2019, va aprovar la instrucció per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les
eleccions al Consell General d’Aran del 26 de maig del 2019.
Una revisió completa de les despeses i dels ingressos electorals de les diferents formacions polítiques, objecte del treball, exigiria una fiscalització de tota l’activitat economicofinancera ordinària de les formacions polítiques, que no ha estat l’objecte d’aquest informe,
la qual cosa ha suposat una limitació a l’abast del treball.
L’Aran es divideix en sis circumscripcions electorals que corresponen als sis terçons
històrics. El Consell General d’Aran està integrat per tretze membres.
Els resultats de les eleccions del 26 de maig del 2019 han estat els següents:
Resultats electorals de les eleccions al Consell General d’Aran del 26 de maig del 2019
Resultats
electorals

Vots
computables

Consellers

Unitat d’Aran – Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (UA-PSC-CP)

2.527

2.527

9

Convergència Democràtica Aranesa – Partit Nacionalista Aranés (CDA-PNA)

1.523

1.224

4

Aran Amassa

552

-

-

Unidas Podemos

164

-

-

Ciutadans – Partido de la Ciudadanía

116

-

-

Partit Renovador Arties-Garòs (PRAG)

97
171

-

-

5.150

3.751

13

Candidatura

Vots en blanc i nuls
Total

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Edicte del 31 de maig del 2019 de la Junta Electoral Provincial de Lleida.
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Una vegada revisades les comptabilitats electorals i els justificants de despesa aportats
per cada formació política, la Sindicatura ha verificat el compliment dels límits de despesa
fixats per la normativa electoral.
Els imports de la subvenció electoral que ha de rebre cada formació política són els
següents:
Subvencions electorals
Formació
política

Subvenció per
despeses ordinàries

Subvenció
per mailing

Total
subvenció

UA-PSC-CP

4.092,22

-

4.092,22

CDA-PNA

1.877,28

1.414,50

3.291,78

Total

5.969,50

1.414,50

7.384,00

Imports en euros.
Font: Elaboració pròpia.

En l’apartat de conclusions de l’informe s’ha manifestat el següent:

• Totes les formacions polítiques que tenen l’obligació de fer-ho, han presentat la comptabilitat electoral a la Sindicatura de Comptes en el termini establert.
• Totes les formacions polítiques han complert el límit general màxim de despesa electoral
i els sublímits de publicitat establerts en la normativa.
• D’acord amb l’objecte i abast d’aquest informe, la Sindicatura de Comptes proposa que
no s’apliqui cap reducció o no adjudicació de la subvenció electoral prevista.
Per finalitzar, l’informe inclou una sèrie d’observacions i una recomanació derivades de la
fiscalització efectuada.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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