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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 21 DE NOVEMBRE DEL 2013
Essent les 19 hores del dia 21 de novembre del 2013, es constitueix l’Hble. Comú
de la Parròquia de Sant Julià de Lòria en sessió ordinària.
Presideix la sessió l’Hble. Cònsol Major, Sra. Montserrat Gil Torné i l’Hble.
Cònsol Menor, Sr. Manel Torrentallé Cairó i amb l’assistència dels Hbles.
Consellers de Comú, Srs. Carles Álvarez Marfany, Josep Majoral Obiols, Dot
Jordi Galais, Joan Antoni León Peso, Maria Servat Codina, Oliver Alís Salguero,
Joan Besolí Ribalta, Jaume Ramisa Elias, Rossend Areny Navarro i Josep Roig
Carcel.
Hble. Sra. Cònsol Major
Bona tarda a tothom. Abans de començar la lectura de l’ordre del dia de la
sessió d’avui, voldria fer una reflexió de caràcter general davant una de les
notícies aparegudes avui en un mitjà de comunicació, on consta tota la
documentació financera que avui s’ha de sotmetre a debat en aquesta cambra.
Com a Cònsol major, considero que és una falta de respecte al ple del Comú,
que és l’òrgan institucional que ha d’analitzar, debatre i aprovar, si escau, les
xifres que avui ja es trobaven a l’abast de tothom. Per tant, com a màxima
representant de la institució que represento, no puc deixar de demanar respecte
per aquesta cambra i compliment del deure de reserva que tenen els Consellers
envers la documentació de què disposen per raó del seu càrrec. Aquesta ja no és
una qüestió política, sinó institucional, i una vegada la informació és pública,
poden utilitzar-la amb la finalitat que creguin convenient, però, almenys, abans
que aquesta cambra debateixi els temes, els demano confidencialitat i respecte
per les institucions.
Dit això, continuarem amb la següent
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
• Sessió ordinària 23/10/2013
2. Acords Junta de Govern
3. Seguiment de pressupost
4. Aprovació si escau, d’un suplement de crèdit extraordinari per fer front a
les despeses derivades del pagament de la subvenció de “Sasectur,
S.A.U” i del pagament del pla de gestió de la Vall del Madriu-PerafitaClaror
5. Aprovació si escau, d’un crèdit extraordinari per la concessió d’un préstec
a “Camprabassa, S.A.”
6. Anàlisi i aprovació, si escau, del projecte de pressupost per a l’exercici
2014
7. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació Tributària del Comú
8. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació d’establiment de preus
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públics del Comú
9. Aprovació, si escau, de la reestructuració i pla de reubicació del personal
de l’antic departament de socials i participació ciutadana
10. Aprovació si escau, del pla parcial de la unitat en sòl urbà no consolidat
SUNC-01
11. Ratificació convenis
12. Precs i preguntes
Passarem al primer punt
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de la sessió ordinària
23/10/2013
Tothom ja l’heu llegit. Si voleu fer alguna aportació o hi ha algun dubte...
S’aprova per 10 vots a favor i 2 abstencions.
Passem al següent punt:
2. Acords Junta de Govern
Alguna intervenció? Es donarien per assabentats?
Molt bé es donen tots per assabentats dels acords de la Junta de Govern.
Passem al següent punt:
3. Seguiment de pressupost
Senyor Joan Besoli té la paraula.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyora Cònsol.
Seguiment del pressupost en el tancament del tercer trimestre del 2013.
De la mateixa manera que els comptes de l’anterior trimestre, els del tercer
continuen el seu camí cap a l’equilibri pressupostari. El nostre objectiu ha estat
sempre intentar mantenir els serveis que oferim als ciutadans i ser al costat dels
qui passen moments difícils. Així, refermant la seriositat amb la qual aquesta
corporació va elaborar el pressupost de l’exercici 2013, els comptes del tercer
trimestre presenten un superàvit de 554.730 €, i és que, davant la conjuntura
econòmica actual, el Comú s’ha vist obligat a ser més eficient i eficaç amb
menys recursos.
Passo a descriure les principals partides de pressupost:
Els ingressos liquidats fins al 30 de setembre han estat de 7.547.670 €, el que
representa un percentatge d’execució del 61,8 %.
Pel que fa als impostos directes, s’han ingressat 580.971 €, que corresponen,
bàsicament, a l’impost del foc i lloc i a la radicació d’activitats comercials.
En l’apartat d’impostos indirectes, s’han ingressat 8.311 € en concepte
d’impostos sobre les transmissions patrimonials. Dins el capítol de Taxes i altres
ingressos, s’ha liquidat 1.486.273 €, que corresponen, principalment, a la taxa
sobre higiene pública, a la cessió del 10 % dels terrenys del POUP, a la
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facturació de l’aigua potable i als dos aparcaments horitzontals de la parròquia,
el de la Plaça de la Germandat i el de Camp de Perot.
Dins l’epígraf de Transferències corrents, s’ha liquidat 1.261.619 €, que
correspon a les transferències corrents que el Govern d’Andorra aporta
trimestralment al Comú.
Per últim, cal destacar les transferències de capital que el Comú rep del Govern
i que ascendeixen a 4.169.691 €, el que representa el 75,9 % del pressupost
executat.
Pel que fa a les despeses liquidades, han estat de 6.992.940 €, el 53,2 % del
pressupostat.
Passo a detallar les principals partides:
Les despeses de personal s’han executat per un import de 3.280.312 €, el que
representa, en termes percentuals, un 64,6 € del pressupost final.
De les despeses del capítol de Consum de béns corrents i serveis, és a dir,
principalment, material i subministrament, s’ha liquidat 1.829.627 €, i l’execució
és d’un 51,5 %.
De les despeses financeres, que corresponen a interessos bancaris, s’han
executat 117.614 €, essent un 39,7 € del pressupostat.
Les transferències corrents del segon trimestre de l’any ascendeixen a 582.660 €,
el que representa, en termes percentuals, un 62 % del pressupostat.
Corresponen a subvencions que el Comú destina a entitats culturals, socials i
esportives.
Les inversions reals s’han traduït en una execució de 382.062 €, que corresponen
a equipaments per a processos informàtics, arranjaments de la plaça CalongeSant Antoni, el nou passeig del riu, a reductors de pressió del dipòsit de Coll
Jovell, a la xarxa potable de la carretera de Certers, a la carretera de la Peguera,
a la xarxa pluvial de l’av. Verge de Canòlich i als equips de telegestió d’aigua,
entre d’altres.
Dins la partida d’Actius financers, el Comú ha liquidat 575.000 €, en concepte
del préstec a la societat “Camprabassa, S.A.”.
Per últim, l’execució pressupostària del capítol de Passius financers ha estat de
225.666 €, i correspon a l’amortització dels préstecs contrets amb les entitats
bancàries.
Finalment, m’agradaria destacar que el resultat pressupostari del tercer
trimestre de l’exercici 2013 presenta un saldo positiu de 554.730 €, un superàvit
que demostra la voluntat del Comú d’arribar a final de l’any 2013 amb uns
comptes equilibrats. En aquest sentit, he de subratllar que seguim apostant per
la racionalització de la despesa sense comprometre el bon finançament de les
finances i, sobretot, sense deixar d’estar al costat dels lauredians i oferint-los els
serveis que els pertoquen.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí.
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Intervencions? Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol.
Bé, doncs voldria fer, avui, aquí, una anàlisi d’aquest tercer trimestre executat
del pressupost que tenim per a aquest any 2013 i, més tard, per entrar en les
valoracions d’aquesta execució.
El 30 de setembre, el quadre reflecteix un superàvit, com diu vostè, de 554.730 €.
Cal dir que aquest és del tot provisional, tal com ho són els 575.000 € executats
en l’apartat d’actius financers, corresponents al préstec de l’any anterior a la
societat “Camprabassa, S.A.”, que, a data d’avui, estan completament executats,
és a dir, gastats, segons el que va comunicar el Conseller de Finances en la
comissió celebrada abans d’ahir.
Un altre aspecte a destacar: la previsió pressupostària per a aquest any 2013 ens
deia «Ingressos: 12.203.000 € i despeses: 12.019.000 €, amb un superàvit previst
de 180.000 €, aprox.».
El dia 30 de setembre, tot això ja havia canviat amb els reconduïts que s’havien
compromès durant l’exercici pressupostari anterior, i el pressupost final del
2013 quedaria de la següent manera: «Ingressos: 12.203.000 €, amb l’execució
del 100 %, i despeses: 13.144.000 €, amb el corresponent dèficit, i no superàvit,
sinó dèficit, de 941.000 €». Per tant, d’alguna manera, es va confirmant allò que
deia, ara fa un mes, en aquesta mateixa sala: no tindrem un lleu superàvit, sinó
que tindrem un important dèficit, al voltant del milió d’euros, més o menys.
En comissió em deia, senyor Besolí, i també ho feia en declaracions a la premsa
just després de l’anterior sessió de Comú, que ja s’intentaran equilibrar els
comptes disminuint les despeses d’altres partides del pressupost, com per
exemple, les inversions anomenades reals, que, perquè ens entengui tothom, són
totes aquelles inversions que es fan des de tots els departaments del Comú que
han de servir –i vostè ho deia abans– per millorar els serveis que oferim a la
ciutadania. Són aquelles inversions que repercuteixen el conjunt de la
ciutadania.
Justament, en aquest ordre de coses, i entrant ara en les valoracions, sempre
il·lustrades per dades extretes de la memòria explicativa, destacaré dos
elements que confirmen que la prioritat de la majoria no està en les inversions
reals, sinó en la inversió en Naturlandia, a través de la societat que implementa
el projecte. El primer element que voldria destacar és l’apartat de les inversions
reals i els actius financers. El nostre pressupost preveia la quantitat d’1.600.000 €
per invertir en la millora dels serveis que ofereix la nostra corporació. En data
30 de setembre, doncs, només se n’havia executat un 20,7 %, vostè ho ha dit
abans. És cert, realment, es nota, que s’intentarà no generar més dèficit en
inversions reals, però repeteixo: el nostre pressupost no serà deficitari. Si ho és
per culpa d’aquestes inversions ja previstes amb un 1.600.000 €, si acaba essent
deficitari, que molt em temo que sí, serà per culpa de les inversions en
Naturlandia, el que el quadre contempla com a actius financers. A base de
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crèdits extraordinaris, que aniran engreixant el dèficit, primer, i el deute,
després. Vostè, senyor Besolí, haurà de fens mans i mànigues sempre més, any
rere any, intentant trobar estratègies que no aboquin el nostre pressupost a la
fallida més absoluta. Una d’elles, i vostè ho ha manifestat ja en diverses
ocasions, és la de no gastar tots els diners destinats a la millora dels serveis que
oferim des del Comú. Resumint: a data d’avui, 20,7 % executats quant a
inversions reals, és a dir, 382.000 €, 100 % executats de les inversions a
Naturlandia, 765.000 €.
En segon lloc, i pel que fa a l’apartat dels passius financers, que és allò que
tornem a les entitats de crèdit pels préstecs contrets, sobre els 667.000 €
previstos en el pressupost d’enguany, a data 30 de setembre, només s’havia
executat un 33,8 %, és a dir, només s’havien tornat 225.000 €. Esperant que
aquesta partida de les despeses sigui executada al 100 %, com sembla ser que
serà, a data d’avui podem dir que tampoc no tenim, o tenen, com a prioritat, el
retorn dels préstecs. En aquest sentit, no puc deixar de dir, aquí, que el nostre
Comú està actuant com una entitat de crèdit, [...] diners a una societat on hi ha
també inversors privats. Proposo que també obri el crèdit a la resta d’inversors
que també tenen projectes, en els quals creuen molt, molt, com vostès creuen en
el seu. Amb aquest panorama, podem extreure tres conclusions, ben poc
encoratjadores, que confirmen, de moment, els pronòstics menys optimistes. La
primera de les conclusions és que, en moments durs com l’actual, la prioritat de
la majoria és invertir en Naturlandia i no en accions que el propi pressupost
defineix com inversions reals. Jo parlaria de retallades, amb tots els ets i uts. La
segona conclusió és que la prioritat no és la d’anar retornant els préstecs
contrets, sinó la de generar més deute, fent injeccions de diners a la societat
“Camprabassa, S.A.” cada any. La tercera i darrera conclusió que s’extreu,
combinant les dues primeres, és que, si no canvien les coses, la situació no fa
sinó agreujar-se cada cop més. I l’anàlisi de la quantitat màxima d’endeutament
resulta molt il·lustrativa.
Entro ara més en detall en aquesta darrera dada que acabo de mencionar.
Si bé és cert que les regles del joc canviaran durant els propers exercicis, i em
refereixo a les transferències de Govern, que aniran a la baixa cada cop més,
encara no hi som. Ara toca analitzar la situació actual de l’endeutament essent
conscients que, amb el que ens espera, tot això canviarà, crec, en detriment dels
comptes de la nostra administració. Pel que fa als deutes contrets per la nostra
administració, doncs, en primer lloc, el deute amb les entitats de crèdit ha
augmentat en prop de 800.000 € des del mes de juny, en tres mesos. El nostre
deute amb els bancs arriba als 11 milions d’euros, més o menys. El deute per
avals també s’incrementa en 15.000 €, des del juny, arribant al milió i escaig. El
deute de les societats públiques augmenta en 73.000 €, des del juny, i en
1.800.000 € des del gener, arribant ara als 9.373.000 €. El nostre deute total
ascendeix, per tant, a 21.494.000 €, confirmant-se, repeteixo, la tendència que fa
un mes vaig pronosticar: que devíem estar superant, en aquell moment, ja, la
xifra dels 20 milions d’euros de deute. Hem augmentat aquest deute en
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870.000 €, amb relació al juny, i en 2,5 milions, amb relació al gener d’aquest
mateix exercici. Dos milions i mig en nou mesos.
Pel que fa al sostre d’endeutament, estem al 86 %, a data 30 de setembre, quan
al juny estàvem al 83 % i al 68 % al gener. Hem augmentat en un 18 % en nou
mesos. D’això, se’n diu un augment exponencial, al meu entendre. És a dir, com
més avancem en el temps, més augmenta el deute i més ens apropem al sostre
marcat de la llei. No m’atreveixo a pensar a quina distància del sostre estarem
d’aquí a un any, tenint en compte que el nostre Comú deixarà d’ingressar, i ho
vam comentar l’altre dia en comissió, un milió d’euros en concepte de
transferències comunals, a més de no recaptar, ja, l’ITP, com es venia fent fins
no fa massa temps. No cal entendre-hi massa, dic, per veure que les accions que
emprengui el Comú a Naturlandia es finançaran també l’any vinent, si es dóna
el cas, mitjançant més endeutament. He de dir, aquí, que encara tinc l’esperança
que aquell famós pla de viabilitat ens dirà que els ingressos de Naturlandia
comencen a despuntar per fi. Cert, com deia abans, que les regles del joc quant a
finançament comunal estan canviant a marxes forçades, però la realitat serà la
que serà, i vostè, Senyora Cònsol, haurà d’adaptar-s’hi, ho vulgui o no, a no ser
que, a partir d’ara, vostès, els Cònsols d’aquest país, treballin per aconseguir
aturar aquesta fuita de finançament que ens ve comandada des del Govern amb
intencions, si més no, dubtoses. En aquest aspecte, sap que té el meu sincer
suport.
Reprenent el que deia abans, fixin-se que d’un sostre que era de 27.720.000 € el
2012, hem passat a un de 24.880.000 € aquest any. Sembla que es comencen a
veure els efectes de les polítiques de DA a nivell comunal. Imagino que l’efecte
cascada provocat per la retallada de Govern d’enguany i la rebaixa del
percentatge progressiu per calcular l’import de les transferències seran fatals, jo
diria, més aviat, demolidors, per als nostres comptes. En definitiva, la distància
que ens separa del nostre sostre d’endeutament s’escurça i s’escurçarà cada cop
més.
Per concloure la meva intervenció, voldria denunciar les decisions del Govern
de DA. Aquest Govern vigila de prop les finances comunals, les mutila cada
cop més, ens obliga a portar-nos bé, econòmicament parlant, però el sostre
d’endeutament del Govern, que n’hi ha un, tot i que no es faci públic, està més
que sobrepassat. I el Govern de DA no sembla que el controli ningú, ni el
Consell General. Per cert, els recordo, senyors d’UL, que vostès tenen dos
representants del seu partit donant suport al Govern, dins el seu mateix grup
parlamentari. I, a més, tenen algun membre de DA assegut en aquesta mateixa
sala.
És tot. Gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny.
Vol intervenir. senyor Josep Roig? Té la paraula.
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Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, Senyora Cònsol.
Miri, senyor Joan Besolí, si alguna cosa tenen les xifres és que vostè sap que són
molt obstinades i que no acostumen a enganyar. Fa tot just un mes, vostè
mateix, en aquest ple del Comú, ens parlava d’un superàvit proper al
1.100.000 €. Avui mateix, ens parla ja d’un superàvit de 554.000 €, que és quasi
la meitat exacta de la xifra de la qual ens parlava fa un mes. Fa un mes, vostè
se’n recordarà, vaig haver-li de recordar que aquella xifra que vostè donava no
era una xifra real, al meu entendre. Vostè, en el que podríem anomenar un
exercici de comptabilitat creativa, no comptabilitzava en el total de despeses –i
continua, pel que podem observar, sense fer-ho– uns reconduïts superiors al
milió d’euros, perquè, és clar, comptabilitzar aquesta quantitat li hauria suposat
haver de reconèixer un pressupost deficitari, que és el que acabarà essent aquest
pressupost al final de l’any: un pressupost deficitari. I no és que ho digui jo,
senyor Besolí, que el pressupost serà deficitari. De fet, li ho deia aquest mateix
dimarts, quan ens va reunir el mateix interventor del Comú, i li ho diu la
previsió de pressupost final per al 2013, en aquest quadre que vostè sempre ens
presenta.
Miri, senyor Besolí, aquesta previsió la coneix, oi que sí? Fa un mes, es preveia
un dèficit en el tancament del pressupost d’uns 850.000 €, i avui la previsió del
dèficit és ja propera als 950.000 € negatius. Fa un mes, la xifra d’endeutament de
les finances comunals se situava per sobre dels 20,6 milions d’euros; avui
l’endeutament se situa proper als 21,5 milions d’euros, degut, principalment, a
un augment del deute amb les entitats de crèdit per un valor de 800.000 €.
Aquest és l’estat de les finances del nostre Comú en el tercer trimestre del 2013.
Jo penso que vostè hauria de deixar d’amagar aquesta realitat als ciutadans de
la nostra parròquia i els hauria de comunicar quin és l’estat real de la qüestió.
Vostè hauria de comunicar, al meu entendre, dues idees que són principals: la
primera, que a dia d’avui, vostè preveu una execució final del pressupost
deficitària, amb una xifra estimada propera als 950.000 €. I la segona dada que
vostè hauria de comunicar és que l’endeutament se situava, en el tercer
trimestre de l’any, en 21,5 milions d’euros. Penso que és just, i que també és
necessari, que els ciutadans, que al cap i a la fi són aquells que hauran d’acabar
fent front al deute amb els seus impostos, i no vostè i el seu govern comunal,
coneguin quin és l’estat real de les finances de seu Comú. I no és menys just i
necessari que vostè ens expliqui com pensa reconduir la situació. L’hi he
demanat diverses vegades, però vostè això no m’ho acaba de contestar. Li
recordo que, des del mateix moment que van entrar en responsabilitat de
governar, el dèficit ha augmentat gairebé en 4,5 milions d’euros, i la previsió és
que la xifra augmenti encara més. De fet, vostès aprovaran avui, en solitari –dic
«en solitari»–, dos crèdits extraordinaris que es finançaran a càrrec
d’endeutament: un, per un import de 79.000 € per fer front a les despeses
derivades del pagament de la subvenció de “Sasectur, S.A.U.” i del pagament
del pla de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, que es finançarà a càrrec
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d’endeutament, i l’altre per un import d’1,4 milions d’euros per la concessió
d’un préstec a “Camprabassa, S.A.”. Vostès sols, situaran, avui, la xifra
d’endeutament en 23 milions d’euros. En dos anys que portem de mandat,
vostès han contribuït a endeutar el Comú en 6 milions d’euros.
Pot confirmar-nos, senyor Joan Besolí, si aquestes dades que avui aporto són
correctes? Miri, senyor Besolí, deixi d’amagar-se darrere d’una xifra que tots
sabem que és una xifra irreal i reconegui la greu situació financera en què
vostès ens han posat i actuï amb determinació, amb valentia i en conseqüència. I
en aquest sentit, li demano que expliqui quines mesures pensa tirar endavant
per tractar de reconduir la qüestió. I si no pot, li demano un favor, si us plau:
digui-ho, reconegui-ho obertament i plantegi’s realment si pot aportar alguna
cosa que faci invertir aquesta delicada situació.
Moltes gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig.
Senyor Joan Besolí, té la paraula.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyora Cònsol.
Una vegada més, amb la seva facilitat de locució que tenen tots dos, admirable,
els diré el mateix que els vaig l’última vegada i els ho aniré repetint sessió rere
sessió. El dèficit que vostès anuncien continua essent el mateix que dèiem. Si jo
acabo realitzant totes les inversions i, com molt bé ha dit el senyor Rossend
Areny, si jo realitzo totes les inversions, arribaríem a un dèficit com està
pressupostat al final del 2013, però a data 30-09, estem en el superàvit de
554.730 €. Sí que tenen raó que hi ha tot el tema del projecte “Camprabassa,
S.A.”, en aquest cas, s’havia executat el 75 %. Els diré el mateix que els dic
sempre: aquest pressupost està elaborat sobre una base de flexibilitat. Si veiem
que no hi arribem, el que farem és invertir menys. Invertim menys. És evident.
Vull dir, això són faves comptades. Però el que sí que tenim clar és que, a data
d’avui, hem invertit 382.000 €, fins a la data, que representen un 20,7 %, però sí
que és veritat que nosaltres continuem apostant en tot el que estem apostant en
el projecte de Naturlandia, per molt que els sàpiga greu, per molt que ens
endeutem, perquè, realment, la veritat és que sí que és veritat que això,
l’augment del dèficit, hi és, però nosaltres continuem apostant perquè creiem en
aquest projecte. I creiem en aquest projecte perquè ja està arrencat, està
funcionant, estem contents del seu funcionament. Tinc tota una sèrie de xifres
que si volen, després més endavant els podré explicar perquè vegin, ja sé que
vostès no hi creuen, ni hi creuran mai, però els continuaré explicant després una
sèrie de xifres que crec que potser per a vostès no seran encoratjadores, però per
a nosaltres ho són, i ho són de debò.
Senyor Josep Roig, jo no m’amago de res. A mi no em veuen amagat ni aquí
sota la taula ni enlloc. Vostè continua amb la seva bola de cristall per saber que
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estarem als 6 milions d’endeutament de més. Nosaltres estem fent la feina del
dia a dia, nosaltres fem tot el que podem per tirar endavant aquest projecte i a
nivell de Comú. I referent al que es referia el tema dels actius financers, només
vull recordar-li que els pagaments dels préstecs cauen quan cauen. I en aquest
cas, li dic que cauen a final d’any, la qual cosa vol dir que d’aquests 667.000 €
previstos, ja li garanteixo jo que es retornen al 100 % pràcticament. O sigui que,
al final d’any, haurem retornat pràcticament 667.000 €, que és el que estem
retornant. Que ha anat augmentant cada any des dels últims sis anys, que tinc
les xifres per aquí, vam iniciar el 2008 retornant 402.000 € i, a data d’avui, estem
retornant pràcticament 667.000 €, amb unes condicions favorables a nivell de
bancs, que fa que retornem molt més, amortitzem molt més préstec i paguem
molts menys interessos.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí.
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol.
Bé, doncs vostè ha començat la seva intervenció dient que, a 30 de setembre
teníem un superàvit que gira al voltant dels 500.000 €, i que el préstec de
Naturlandia o a la societat “Camprabassa, S.A.” estava el 75 % executat. Bé,
doncs ja li ho vaig dir en comissió: vostè dóna la sensació que s’escuda darrere
d’aquestes dades, que són les que és cert que avui hem de debatre. Hem de
debatre el tercer exercici executat i no el quart, que tot és d’aquí a un mes i poc,
i escaig. Tots sabem que aquest préstec a la societat “Camprabassa, S.A.” està
executat al 100 % ja, tot i que no hi consti. I aquest superàvit, com deia el senyor
Josep Roig, doncs va decreixent a mesura que ens anem trobant en aquesta sala.
Vostè m’ha acabat donant la raó. Potser no n’és conscient, però jo, quan li deia
abans que davant aquesta situació, que comença a ser delicada per a la
tresoreria del nostre Comú, vostè ha trobat la solució, o vostès han trobat la
solució, de fer menys inversió. Jo és el que li he recriminat en la meva
intervenció. Menys intervenció del Comú, el nostre Comú. Nosaltres
representem el Comú, però qui no està fent una inversió menys important és la
societat “Camprabassa, S.A.”, que, recordo, es finança per préstecs que
contracta o contreu el Comú. Per tant, és un peix que es mossega la cua. El
Comú sí que ha de fer retallades o ha de fer una baixada en les inversions, però
la societat “Camprabassa, S.A.” no.
Després, vostè, un cop més, la darrera vegada va utilitzar la paraula
«relativament». En comissió ho recordàvem, i fins i tot ens en rèiem. Avui
potser el seu conscient o subconscient l’ha tornat a trair, senyor Besolí. Vostè
acaba de dir: «Bé, en aquest projecte hi creiem, perquè està arrencat», o «estava
arrencat», m’ha semblat que vostè deia això tot just fa uns deu minuts. Què vol
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dir això? Que si no estigués arrencat, no hi creurien tant, en el projecte, o no
haguessin fet front a aquest projecte, com sembla ser que ara sí, que es veuen
obligats a fer-hi front? No ho sé, intento entendre les seves paraules. Vostès ens
parla, després, d’unes xifres encoratjadores. Tan de bo. Estic frisós per conèixerles, perquè, segons ens acaba de dir, ens les presentarà d’aquí a una estona.
Espero que així sigui i que veiem nosaltres, també, que són encoratjadores.
Quant als préstecs, cap al retorn dels préstecs que el Comú té contrets amb els
bancs, desconeixia que aquesta execució té lloc al final de l’exercici
pressupostari. En cap moment no he posat en dubte, crec, ni aquí ni en
comissió, que el 100 % d’aquesta partida fos executada, sinó pensava,
sincerament, que aquest deute, o aquesta part dedicada en el pressupost 2013,
seria totalment executat. Però vostè parla d’un augment relatiu. Jo diria relatiu,
vostè parla d’augment, jo el defineixo com relatiu, d’aquesta capacitat de retorn
dels préstecs que té contrets el Comú. Si comparem els diferents pressupostos,
no passem mai, almenys durant aquests dos primers exercicis que tenim en el
nostre mandat, no passem mai dels 700.000 € de retorn. Per tant, vostè parla
d’un augment, cada any en tornem una mica més, però aquest augment, que
torno a considerar molt relatiu i molt inferior en proporció a l’augment de la
despesa que suposa les inversions de “Camprabassa, S.A.”.
És tot.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny.
Senyor Josep Roig, té la paraula.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies, Senyora Cònsol.
Miri, senyor Besolí, penso que l’hi he dit diverses vegades en aquest ple del
Comú, vostè té el mal costum de fer-nos un dibuix incomplet de la situació
financera del Comú. I li explicaré a què em refereixo, perquè encara que l’hi dic
vegada rere vegada, penso que no m’entén o no em vol entendre. La situació
financera del Comú es compon de tres elements: els ingressos, les despeses i la
xifra d’endeutament. Vostè només fa referència a una dada, una dada que és
aquesta dada d’aquí. Quan vostè em va presentar la fotocòpia, me la va
emmarcar, me la va guixar com a quaranta-cinc mil vegades, la pot veure vostè,
és la fotocòpia que em va passar, dient-me: «Aquesta, aquesta, aquesta és la
xifra que tu t’has de passar»... Bé, miri, aquesta xifra és... sí, certament, és una
xifra que és certa, però és una xifra que va acompanyada d’altres xifres, d’altres
columnes. És a dir, l’espectre és molt més ampli. Aquesta xifra no s’entén si
vostè no la compara amb les altres xifres que formen part del document.
Llavors, estarà amb mi que una cosa és el superàvit en un moment determinat,
que l’hi reconec. Una cosa és aquesta, i l’altra cosa és la previsió. Vostè no parla
mai de la previsió. I si en parla, hi passa de puntetes o no la comenta, o la diu
així en un to que no se m’escolti. No, no, escolti, la previsió és aquesta. L’hi
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torno a repetir: no és que ho digui ja el document, que el document és el
document que vostè presenta. Escolti, aquí el negatiu és de 941.000 €. Això és
seu. Vostè ha presentat aquest document. Ja no és perquè vostè l’hagi posat
aquí, és que li recordo que el seu interventor, l’altre dia, comentava i l’advertia
que el deute se situaria entre 200.000 € i 300.000 €. Ho va dir el propi
interventor! Per tant, vostè contradiu la paraula de l’interventor? Desacredita el
seu interventor? No sé, aclareixi-m’ho, perquè no ho acabo d’entendre.
Per acabar, una qüestió de matemàtica molt simple: vostès entren en el Comú
amb un deute de 17.300.000 € aproximadament, i vostè em deia: «No, escolti, és
que aquesta xifra de 6 milions d’euros vostè se la inventa», no? Actualment, per
les xifres que vostè presenta, perquè l’altre document sobre el qual vostè passa
de puntetes, que és aquest d’aquí o no hi passa, directament, no l’explica. No
l’explica, perquè potser sap que l’explicaré jo. Jo penso que vostè també hi
hauria de fer, de tant en tant, referència, a l’anàlisi de la quantitat màxima
d’endeutament. No en parla mai, vostè, d’això.
El total d’endeutament se situa en 21,5 milions d’euros. Jo, amb aquests 21,5
milions d’euros, hi sumo el 1.400.000 € que avui, d’aquí a una estoneta, vostès
aprovaran, i el crèdit de “Sasectur, S.A.U.”, que en una estoneta vostès també
aprovaran, em sembla que la xifra dels 23 milions d’euros i la diferència que hi
ha entre els 17 i els 23 no està pas tan allunyada. Per tant, aquesta xifra que jo a
vostè li deia, quan vostès van agafar el Comú, que hi havia un deute i aquest
deute s’ha incrementat en 6 milions d’euros, em penso que les xifres, una altra
vegada més, doncs són molt explícites, i un pot fer la suma, la resta i li donarà
aquest resultat.
Moltes gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Molts gràcies, senyor Josep Roig.
Fetes totes les intervencions, ens donarem per assabentat del seguiment del
pressupost i passarem al següent punt:
4. Aprovació si escau, d’un suplement de crèdit extraordinari per fer front a
les despeses derivades del pagament de la subvenció de “Sasectur,
S.A.U” i del pagament del pla de gestió de la Vall del Madriu-PerafitaClaror
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyora Cònsol.
Les despeses d’aquest suplement de crèdit serveixen per regularitzar el
tancament de l’exercici 2012 de la societat “Sasectur, S.A.U.”. És a dir, quan es
va fer el pressupost del 2013, es va contemplar una partida per equilibrar els
comptes de l’exercici 2012 quan aquests encara eren provisionals. Un cop
coneguda la xifra exacta, es procedeix a demanar aquest suplement de crèdit
per regularitzar la situació anterior.
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També presentem aquest suplement de crèdit per fer front al pagament del pla
de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror per un import de 5.000 €. El
crèdit extraordinari referent a “Sasectur, S.A.U.” és de 73.890 €.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí.
Senyor Rossend Areny, té la paraula.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol.
Bé, el Comú presenta, avui, o més ben dit, a data 30 de setembre, i també al final
de l’exercici, segons diuen, un superàvit d’alguns milers d’euros. Ja he dit el que
pensava, ha quedat prou clar, d’aquestes dades. Però si fos el cas, que realment
arribem al final de l’exercici amb un superàvit, de la quantitat que sigui, com és
que s’han de demanar crèdits extraordinaris a càrrec de nou endeutament i no
fan una transferència d’altres partides pressupostàries, que segurament
quedarà per executar, i penso en les inversions reals, a les quals em referia
abans, per fer front a les despeses, repeteixo, extraordinàries, que la societat
“Sasectur, S.A.U.” i el pla de gestió de la Vall del Madriu Perafita Claror han
generat? I, per cert, com és que calen 5.000 € més, Senyora Cònsol, per al pla de
gestió de la Vall?
Gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny.
Senyor Josep Roig, té la paraula.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, Senyora Cònsol.
Bé, vostès sol·liciten avui un nou crèdit extraordinari que pensen finançar
contra endeutament. Aquest cop, el crèdit serveix per pal·liar el que jo
anomenaria errades de càlcul en el pressupost, concretament, de 74.000 € per a
“Sasectur, S.A.U.” i 5.000 € per al pla de gestió de la Vall del Madriu-PerafitaClaror. Parlo en xifres rodones. Que bé que va pressupostar a la baixa per
quadrar els números? Ara, al final d’any, correm-hi tots per tapar forats. El forat
de “Sasectur, S.A.U.” no és pas petit, per cert. Sort que hi tenim un Conseller
dedicat a ple temps, que si no... Vejam, entenc que en la seva situació financera
actual, el Comú no pot permetre’s crèdits extraordinaris, sinó reduir d’altres
capítols, com comentava el Conseller Areny. Segons vostè, disposem de més de
500.000 € de superàvit, oi que sí? Doncs financin el crèdit reduint d’una altra
partida. És ben senzill. O és que potser preveu, com jo l’hi anunciava fa un
moment, que no hi haurà tal superàvit? El meu vot ja els anuncio que serà
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contrari a l’aprovació d’aquest crèdit extraordinari, perquè considero que
caldria trobar els recursos en altres partides pressupostàries.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig.
Vol intervenir, senyor Joan Besolí? Té la paraula.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyora Cònsol.
El tema del suplement de crèdit de “Sasectur, S.A.U.”, ja els ho vaig explicar en
comissió, perquè vostès diuen que no els n’informem, els vaig explicar que
nosaltres, quan vam entrar en aquest Comú, volíem fer coses i volem fer coses, i
continuarem fent coses, ens vam trobar amb la situació que “Sasectur, S.A.U.”
estava amb una baixada important d’abonats respecte als anys anteriors, i ja
amb un pressupost aprovat que nosaltres vam heretar, i reconeixem que és així.
Ens vam plantar dins “Sasectur, S.A.U.” i vam decidir prendre una sèrie de
mesures: una de les mesures és reactivar “Sasectur S.A.U.”. Unes mesures que,
a data d’avui, han donat molt bon resultat. I les mesures no eren altres que fer
petites inversions, petites inversions doncs, no sé, tinc aquí un detall que el
podria llegir tot sencer, que acaba pujant a 64.000 €-65.000 € aproximadament.
Doncs comprar noves màquines, pintar el gimnàs, arreglar uns filtres
imprevistos de les piscines, que valien 12.000 €, una bomba de clavegueram per
a les males olors, canviar els marcadors del poliesportiu. El que volíem era
canviar, canviar la imatge del poliesportiu i posar-la al dia. El resultat de tot
això és que, a data d’octubre, tenim més de 100 abonats que l’any anterior,
tornant a les xifres del 2010. Això no és improvisar, això és intentar millorar la
situació, això és millorar la situació de la gent que vulgui gaudir del nostre
centre esportiu i el que veiem és que realment el resultat és força significatiu i
gratificador.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí.
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol.
Sí, és cert que vostè ens va informar de totes aquestes dades que ens ha estalviat
ara de llegir, perquè, certament, deuen ser emprenyadores de sentir d’una en
una les quantitats. Però no em negarà que ens informa, en aquest sentit, una
mica tard. I nosaltres doncs tenim problemes, com a mínim, per gestionar tota
aquesta informació i col·locar-la allà on toca, per no dir bajanades, avui, aquí.
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És cert, també, que ens va comentar que hi havia 100 abonats més, però aquests
100 abonats més no es veuen reflectits en els comptes de la societat, perquè hem
de fer una injecció d’uns 60 i escaig mil euros, segons diu vostè, i aprovarem, o
aprovaran, avui, en aquesta sessió. Però, de totes maneres, i corroborant una
mica el que diu el Conseller Roig, té la raó en una cosa: hi ha una manca de
previsió. I crec que jo li vaig dir això en comissió. Com és que a última hora ens
adonem que fa falta canviar els filtres, em dirà que sí, que respon a aquesta
voluntat de renovar, renovar el centre esportiu per donar un millor servei, però
hi insisteixo: calia recórrer a un crèdit extraordinari? Només això, quant al que
ha dit el Conseller de Finances. I referent a la pregunta que feia jo en la meva
intervenció, dels 5.000 € extraordinaris, que també aniran a compte de deute,
m’agradaria que em respongués la Senyora Cònsol sobre per què tenim aquests
5.000 € més, amb què no hi comptàvem, que aniran destinats, m’imagino, al
conjunt de totes les parròquies involucrades en el pla de gestió de la Vall del
Madriu Perafita Claror.
Gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies senyor Rossend Areny. Senyor Josep Roig té la paraula.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, Senyora Cònsol.
Miri, em sembla molt divertit que vostè parli a dos anys... quan fa dos anys que
ja han entrat en responsabilitat de governar, d’herències. Això per un costat. I
després, li recordo que el color polític de l’actual govern comunal és el mateix
que hi havia en l’anterior mandat. Per tant, que vostè faci al·lusió a aquestes
herències doncs no em deixa de sorprendre.
Aquí del que es tracta és de fer previsions, de fer-les ben fetes. Que si no es fan
ben fetes, després doncs passa el que passa, i és que hem d’acudir a crèdits
extraordinaris. I com vostè sap, aquests crèdits extraordinaris es poden finançar
contra endeutament o contra partides. Miri, jo no tindria cap inconvenient a
votar-hi a favor si vostè em digués de quina partida d’això es pensa reduir. I
més citant-lo a vostè mateix, fa un moment, que ens deia: «No, escolta, la
situació és una situació “boyant”. Si tenim 554.00 € de superàvit!». Doncs, escolti,
és molt fàcil, això: agafem aquests diners, aprofitem-los per finançar aquesta
petita pífia que hi ha hagut en el pressupost, i tan amics. Escolti, no passa res.
Fem-ho d’aquesta manera, no ho faci contra endeutament, perquè fent-ho
contra endeutament, el que farà és acostar-nos cada vegada més a aquest sostre
d’endeutament al qual hauríem de mirar de no arribar.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig.
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Cap més intervenció, doncs, senyor Rossend Areny si em torna a demanar el
tema de la Vall del Madriu Perafita Claror, em sembla que ja ha quedat
contestat en la comissió de Finances. Passarem doncs a l’aprovació, si escau,
d’un suplement de crèdit extraordinari per fer front a les despeses derivades del
pagament de la subvenció de “Sasectur, S.A.U” i del pagament del pla de gestió
de la Vall del Madriu-Perafita-Claror .. si no volen votar-hi, doncs voten en
contra i ja està.
Vots a favor? 10
Vots en contra? 2
Queda aprovat per 10 vots a favor i 2 en contra.
Hble. Sr. Rossend Areny
A mi m’agradaria intervenir.
Hble. Sra. Cònsol Major
Primer passarem al punt número 5.
Hble. Sr. Rossend Areny
Per tant, no puc intervenir i donar un últim detall ..
Hble. Sra. Cònsol Major
No.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Passem al següent punt:
5. Aprovació si escau, d’un crèdit extraordinari per la concessió d’un
préstec a “Camprabassa, S.A.”
Senyor Joan Besolí té la paraula.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyora Cònsol.
Concedim un préstec a la societat “Camprabassa, S.A.” mitjançant l’aprovació
d’un suplement de crèdit per un valor d’1.400.000 €. És un coixí per a la societat
per tal de donar-li estabilitat fins que l’economia repunti. És un projecte que ha
sofert canvis importants molt recentment i que, per tant, està arrencat, i com
tota empresa, necessita líquid per funcionar.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí.
Senyor Rossend Areny, té la paraula.

162

Hble. Sr. Rossend Areny
Doncs gràcies per donar-me ara la paraula. No faré el comentari referent al que
volia dir abans, perquè ara no toca, però s’ho mereixeria.
Crec que ha quedat prou clara la meva postura quant a tots aquests crèdits
extraordinaris que contreu el nostre Comú de forma anyal, repeteixo, per fer
front a les despeses de la societat “Camprabassa, S.A.”. Però hi tinc una
oportunitat aquí, i la penso aprofitar, per repetir que la nostra Administració,
que és la de tots, no és un banc. No és una entitat de crèdit per anar deixant
milions quatre-cents mil periòdicament a una societat que també té inversors
privats. Com és que no és la pròpia societat qui demana els crèdits? Com és que
no es comparteixen les despeses financeres amb els privats? Oi que quan hi hagi
dividends, bé, si això succeeix algun dia, clar, es repartiran proporcionalment
entre l’accionista majoritari, és a dir, el Comú dels habitants d’aquesta
parròquia, i els accionistes minoritaris? Qualsevol dia tindrem cua de nous
emprenedors, com deia abans, a la porta del Comú, que vindran a demanar
crèdit, assegurant que el seu projecte és un projecte que serà un revulsiu per a
l’economia del poble, dient que hi creuen molt i intentant convèncer-nos.
Segurament, si aquesta situació grotesca, que no succeirà, evidentment, succeís,
vostès els demanarien un pla de viabilitat. Això seria el més normal del món,
oi? Per cert, el meu vot serà, per descomptat, negatiu. I aprofito aquí per dir que
parlarem “largo y tendido” sobre el tema de Naturlandia en aquesta sessió i en
totes les que, malauradament, vindran. Perquè vostè pronosticava això, no,
quan els comptes vagi millor, o no sé com ho ha deixat anar, això, esperem que
sigui així. Però en una altra sessió de Comú vaig dir que tenia una sensació de
“dejà-vu” en aquest sentit. Per tant, jo em poso a la disposició de la majoria
actual, em poso a la seva disposició, Senyora Cònsol, per intentar trobar
solucions, si realment els problemes o la situació financera és complicada, tal
com jo em penso que és, em poso a la seva disposició per treballar plegats per
intentar redreçar aquest projecte, si realment cal redreçar-lo, que molt em temo
que sí. I una de les maneres per treballar plegats, Senyora Cònsol, és deixar-nos
participar en els consells d’administració de “Camprabassa, S.A.”, i de les altres
dues societats participades íntegrament pel Comú. Però que quedi ben clar: em
poso a la seva disposició per treballar plegats per redreçar o intentar redreçar
aquesta situació.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny.
Senyor Josep Roig, té la paraula.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, Senyora Cònsol.
Doncs jo sí que faré ús del meu dret a expressar-me, i sí que li diré la qüestió de
la Vall del Madriu Perafita Claror, i el crèdit de 5.000 € no va ser tractat en la
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sessió en la qual vostè es referia. Ni vostè ni ningú em prendrà el meu dret a
poder-me expressar lliurement.
Dit això i aclarit, ho dic perquè vostè no hi era. Aquest senyor, un servidor, i el
Conseller sí que hi eren. Per tant, si vostè es vol informar sobre les coses que
tractem, només cal que l’hi demani al seu Conseller o ens ho demani a nosaltres,
que també som Consellers.
Dit això, començo la meva intervenció sobre el punt.
Vaig dir-ho ara fa tot just un any, quan varen aprovar un crèdit extraordinari
per finançar un préstec a “Camprabassa, S.A.” per un import similar. El Comú
no és un banc, ho deia el Conseller Rossend Areny, ni entenc que pugui
funcionar com un banc. No és ètic, senyor Besolí. No és ètic. I dubto molt que,
fins i tot, la fórmula emprada s’ajusti a dret. Serà molt interessant veure què és
el que diu el Tribunal de Comptes sobre aquest aspecte quan faci l’anàlisi
d’aquí a un o dos anys sobre aquesta qüestió. Certament, l’auditor que vostès
van acomiadar ja ho deia: la situació de la societat “Camprabassa, S.A.” és tan
crítica que s’exigia al Comú que es comprometés a fer aportacions dineràries, si
és que aquestes convenien. Tan sols uns mesos més tard de l’informe d’aquest
auditor, patapam! Segona aportació dinerària. Naturlandia, senyor Besolí, és un
buc que s’enfonsa, que fa aigües per tot arreu. Aquest préstec, corregeixi’m si
m’equivoco, serveix perquè la societat no entri en un col·lapse financer. És a dir,
pagar nòmines, que no es talli la llum, que no es talli l’aigua. I si no, em
corregeix. Aquest estiu, vostès anunciaven 900.000 € de benefici. Ho feien amb
bombo i platerets. Com justifica, doncs, si la cosa anava tan bé, aquest nou
préstec? Préstec que, sigui dit de passada, pensen finançar contra endeutament,
augmentant aquesta xifra fins als 23 milions d’euros negatius. Això és el que
vostè diu que no és cert, que m’ho invento, perquè tinc una bola. Doncs no. Serà
de 23 milions d’euros negatius. Miri, penso que, amb tots els respectes, a vostè
ja no se’l creu ningú. I el que dol més: la nostra imatge de cara enfora queda
novament molt debilitada i posada en dubte. Amb l’informe de l’auditor, amb
la recorrent estratègia del crèdit extraordinari a les costelles del ciutadà, amb la
imatge de poca solidesa que estan donant... Digui’m com compliran vostès el
seu compromís polític de treure inversors privats amb aquest panorama. No tan
sols no donaré el meu vot favorable al crèdit, sinó que, a més, els demano que
depurin responsabilitats pels pèssims resultats que, a la vista d’aquest nou
crèdit i de l’informe de l’auditor, el parc està obtenint.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig.
Senyor Joan Besolí, té la paraula.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyora Cònsol.
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Abans de res, jo no recordo haver anunciat mai 900.000 € de benefici. Això,
d’entrada.
Hble. Sra. Cònsol Major
Senyor Besolí, ho vaig fer jo mateixa.
Hble. Sr. Joan Besolí
D’acord. Una cosa és benefici i una altra, facturació. El que sí que li voldria dir
és que aprofitant el tema de la Vall del Madriu Perafia Claror, recordi que
teníem el document al davant tots plegats, el teníem tots plegats, i vostè, senyor
Rossend Areny, va preguntar i va respondre l’interventor. Va respondre
l’interventor i va dir que era, en aquest cas, era més import que s’havia
sol·licitat des de la Vall del Madriu Perafita Claror de 5.000 €, que en lloc de 15
eren 20, i el senyor Interventor li va respondre a aquesta pregunta. I no diguin
que no es va parlar d’aquest tema. Cert o no?
Hble. Sr. Rossend Areny
Tinc la paraula, Senyora Cònsol?
Hble. Sra. Cònsol Major
Sí.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol.
Ningú no és perfecte, em puc equivocar. És cert que en vam acabar parlant.
Però, de fet, la meva intervenció anava a la persona que, en teoria, assisteix a les
reunions com a membre de ple dret, que és la nostra Cònsol, a què anaven
destinats aquests diners. Sí, és cert, té tota la raó del món, entomo la meva culpa
en aquest sentit. És cert que se’n va parlar, a mi no em negarà que una mica de
passada, però per això demanava, i reprenc quan vostè m’ha negat la paraula, li
anava a proposar a vostè que ens expliqués a què responien aquests 5.000 € i a
què estaven destinats aquests 5.000 € que la nostra parròquia ha de posar i,
evidentment, la resta de Comuns també. I si el Govern també en posava... No
sé, demanava explicacions en aquest sentit, perquè, em corregirà vostè si no és
cert, en la comissió no es va parlar d’on anaven destinats aquests 5.000 €. És cert
o no?
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Tal com va contestar l’interventor, era un import que s’havia sol·licitat des de la
Vall del Madriu Perafita Claror.
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Hble. Sr. Rossend Areny
Justament...
Hble. Sr. Joan Besolí
20.000 € que s’havien pressupostat.
Hble. Sra. Cònsol Major
Senyor Joan Besolí, m’agradaria que se centrés en el punt número 5, que és el
punt que ens afecta en aquests moments, té la paraula
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyora Cònsol.
Bé, tornant al tema del préstec de “Camprabassa, S.A.”·, ja n’hem parlat moltes
vegades. Totes les empreses necessiten tresoreria, avui en dia més que mai. Però
sí que, el que voldria fer veure, una mica, que davant tot el pessimisme que
vostès posen i davant totes les informacions que vostès transmeten als mitjans
de comunicació, no sé, des de fa deu dies que només sortim als diaris, ja se’n
cuiden vostès que surtin, voldria aportar les notícies positives. Les notícies
positives doncs són que portem una facturació, des de l’obertura del parc,
nosaltres, ara, ens basem molt des de l’obertura del parc, perquè realment són
les dades que a nosaltres ens encoratgen, que a nosaltres ens fan tirar endavant.
Només dir-los que al juny, un 17 % més de visitants, un 25 % més de facturació;
al juliol, un 15 % més de visitants, un 50 % més de facturació; a l’agost, un 23 %
més de visitants, un 51 % de facturació; al setembre, un 39 % de visitants, un
39 % de facturació. De l’1 de juny al 30 de setembre, 90.000 visitants, 90.000
persones han passat, 90.000 persones amb tiquet, 90.000 persones han passat per
Naturlandia i la meitat d’aquests han passat pel parc d’animals.
Només un punt significatiu, els tres dies del pont de novembre, de Tots Sants,
hi van entrar 4.300 persones van agafar el seu tiquet. En comparació de l’any
anterior, n’hi havia 1.734. Significatiu. Multipliquem per 2,5, quasi per 3.
Estem fent moltes coses a Naturlandia. És veritat que no estan en el consell
d’administració, no ho saben, però sí que ho fem públic cada dia, nosaltres, com
podem, als mitjans de comunicació. Hem iniciat tot un sistema de carnets per
als ciutadans de la parròquia i per a gent de fora tenim nous carnets: carnet
Família Club, Club Emoció, Emocions Plata, Emocions Or, tot un munt
d’avantatges que fan que Naturlandia estigui sortint endavant a nivell de
publicitat. Només un altre punt: el dia de la Fira d’Andorra, els dos dies de la
Fira d’Andorra, 968 persones van fer el seu tiquet, van comprar el seu carnet.
968 persones. Les colònies, properament inaugurarem unes colònies, per a les
quals ja tenim reserves. O sigui, no us penseu que aquests diners només
s’envien a Naturlandia, es gasten. No senyor, s’estan fent coses allà dalt, s’estan
fent coses. S’estan fent les colònies, que d’aquí a 15 dies s’inauguraran, el qual
vol dir que ja tindrem més activitats per poder gestionar més fonts d’ingressos,
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que, sens dubte, aniran arribant. Estem creant coses, estem cosetes... L’Esquí
Club La Rabassa-Naturlandia, senyors. Aquest hivern, volem fer el treball més
intensiu amb la base, amb els nens. Hem fet una reunió amb els pares, amb els
nens de l’antic club i altres perquè tornin a vindre, per això hem creat l’Esquí
Club de La Rabassa-Naturlandia. Aquest hivern, alumnes dels tres sistemes
educatius de la parròquia pujaran a fer esquí de fons. Acaben d’arribar 28
animals més que omplen el nostre parc d’animals i li donen més potencial. Han
arribat daines blanques, muflons, cabres hispàniques, cabirols... No sé, vostès
només miren... Realment, és preocupant el tema dels diners, però vostès ni
s’han molestat a pujar allà dalt. L’altre dia en parlàvem, l’altre dia els vaig
convidar que pujaríem a dinar allà dalt, certament, m’ho estic repensant.
Perquè, realment m’ho estic repensant. Jo intento ser a les comissions, intento
ser a tot arreu amb vostès, el més cordial possible. Al dia següent, rebem la
clatellada.
Pel que fa al pla de viabilitat, que n’hem parlat així, de passada, després en
parlarem, no sé si hi ha una pregunta feta per al final, de precs i preguntes, o
així, si no ho recordo malament, no?
Naturlandia, encara que vostès continuïn dient que els comerciants no se
n’assabenten, vostès fan els seus qüestionaris, fan les seves enquestes, jo li puc
dir que els negocis de Sant Julià de Lòria se’n ressenten. Se’n ressenten perquè
se’ls compra molt material. No parlem de la botiga de roba, no parlem
d’empreses de ferreteria, parlem de moltes coses. Els hotels de Sant Julià de
Lòria, us puc dir que hi ha hotels que ens transmeten la seva satisfacció, que
tenen gent que va a Naturlandia. No se, l’altre dia, curiosament, i al Diari
d’Andorra, en el shopping sortia amb lletreta negra que havien vingut a Andorra,
a Naturlandia i a Caldea, i que no havien sentit a parlar de la campanya de
shopping. Curiosament, sortia al Diari d’Andorra. O sigui, la gent sent a parlar,
perquè estem fent campanyes publicitàries importants, a costos baixos, us ho
puc dir, que surten, hem estat sortint a Catalunya Ràdio durant 400 falques, 400
falques a uns costos ridículs, però molt més baixos que qualsevol altra cosa.
Estem fent campanyes publicitàries que donen bons resultats. No només és el
tema dels diners. És important el tema dels diners, però m’agradaria que també
es preocupessin una mica de saber realment què s’està fent allà dalt a part
d’això. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies senyor Joan Besolí.
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol.
Són aquestes les dades, m’imagino, encoratjadores, de les quals parlava al
principi, senyor Joan Besolí?
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Hble. Sr. Joan Besolí
Si ...
Hble. Sr. Rossend Areny
Vostè no m’encoratja rés ... tan de bo, intento ser realista.
Vostè ens ha fet un repàs dels tres mesos de l’estiu, amb l’increment, amb el
percentatge amb relació, no m’ha acabat de quedar clar: amb relació al mes
anterior, és a dir, crec que ha dit un 25 % més de facturació al juliol que al
juny??
Hble. Sr. Joan Besolí
En relació amb l’any anterior.
Hble. Sr. Rossend Areny
Sempre en relació amb l’any anterior. Val, és a dir, que aquests percentatges no
se sumen, ni molt menys. És això, no? Val. Era només aclarir aquest detall.
Vostès, o vostè, ho ha dit: el pont durant els mesos d’estiu, però és que no
només tenim pont i mesos d’estiu durant l’any, tenim moltes èpoques buides, i
tothom sap de què parlo. Per tant, veig malament o al contrari, veig positiu que
durant aquests períodes de màxima afluència el nostre parc tingui visitants. De
veritat que me n’alegro moltíssim, malgrat que es vulgui fer entendre el
contrari. Però, malauradament, de ponts i d’estius, només en tenim uns quants
l’any i d’estiu, només en tenim un, tot i que duri dos/tres mesos. Però, de ponts,
no en tenim tants. Per tant, sort que durant aquests períodes de vacances tenim
gent a Naturlandia. Hi insisteixo: sort, perquè si no, no sé quan els tindrem.
També parlava dels carnets de què la gent de Sant Julià de Lòria pot gaudir
doncs per pujar gratuïtament a Naturlandia. Jo sempre ho he dit, i sí ho he dit,
això, a la premsa, sí que és cert. És un espai, Naturlandia, o la Rabassa, millor
dit, que havia estat sempre de lliure accés, gratuït per a tothom, i no ho veia,
positiu, que haguéssim de pagar per entrar en aquell espai que de tota la vida
havia estat gratuït. Per tant, aquesta mesura l’aplaudeixo, tot i que relativament.
La casa de colònies, les iniciatives que giren al voltant de l’esquí de fons, tot
això, jo ho aplaudeixo, perquè són altres al·licients que pot oferir el parc. S’estan
fent coses, diu, i ho diu exclamant. És que s’estan fent coses! Miri, senyor Besolí,
clar que s’estan fent coses. És que aquests crèdits extraordinaris, per no utilitzar
aquesta expressió, que ens està fent mal avui, aquests diners que s’estan
invertint allà és que han de servir per fer coses. I crec que amb això no estic
descobrint la sopa d’all. Fa segles que està descoberta! Senyors, vostès es fixen
només en els números! Són importants els números. Però és que s’estan fent
coses! Però amb això, vostè no m’encoratja dient això. M’està dient que estem
invertint aquesta sèrie de diners allà dalt per implementar el projecte perquè hi
creiem. Amb això jo li dic amén, senyor Besolí. Vostès hi creuen. Jo no els
recrimino de creure-hi, vostè sí que em recrimina a mi, Senyora Cònsol, de no
creure-hi. Jo no els ho recrimino, que hi creguin. Ningú no és culpable si la cosa
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no funciona, però ningú no és culpable de proposar un projecte en el qual hi
creu. En tot cas, responsable, però culpable, no. Mentre que jo, de vegades, em
sento culpable, i ho he dir amb el cor a la mà, de no creure en aquest projecte.
Perquè crec que se m’obliga a creure-hi per poder, com a mínim, debatre en un
fòrum com és el consell d’administració. Però bé, és un altre tema. Jo sí que hi
he pujat, i també ho vaig dir en la Comissió de Finances que va tenir lloc
dimarts passat, jo sí que he pujat a Naturlandia, i ho sap. I si vostè continua
amb la intenció de convidar-nos un dia, jo amb molt de gust pujaré. I crec
sincerament que en la Comissió no poso una cara i aquí en poso una altra. Jo, li
ho dic de veritat, crec que tot el que estic dient aquí jo li ho he dit, d’una
manera més informal. Avui l’únic que estic fent és institucionalitzar-ho
d’alguna manera, perquè ens trobem en una institució.
El pla de viabilitat. Jo no ho havia inclòs en els precs i preguntes, però sí que ho
he inclòs moltes vegades en les meves intervencions en aquesta sala. I també he
entrat una sèrie de preguntes en les quals es demana l’antic pla de viabilitat,
aquell que suposadament és obsolet, justament, per aquestes dades tan
encoratjadores de l’estiu, i del nou, que ens va dir vostè que s’estava elaborant.
També, durant la sessió, vam parlar, jo crec que ho vaig dir jo mateix, d’aquest
valor social que té Naturlandia. És cert que, amb l’època que estem travessant,
Naturlandia dóna feina directa i indirectament. Vostè deia que no només són
els comerços que tenim a peu de carretera de Sant Julià de Lòria, sinó que són
industrials que estan treballant i estan oferint els seus millors serveis a
Naturlandia. Això és cert. Però bé, aquest valor social de Naturlandia al darrere
hi té un forat molt gros, té un forat financer, i amb això crec que tampoc no li
estic descobrint aquest argument ara, senyor Besolí. I jo l’hi he dit en comissió i
en altres ocasions. Per tant, no em faci sentir culpable en aquest sentit, o
almenys a mi.
Parlava de la promoció externa, que l’estan fent amb pocs diners. Ho celebro.
Més que celebrar-ho, ho aplaudeixo. I si vostès tenen iniciatives per
promocionar aquest projecte, en el qual vostès hi creuen, fora d’Andorra, crec
que també és una mica la seva obligació, ho celebro i ho aplaudeixo. Ara, el que
no celebro ni aplaudeixo és que el Senyor Ministre de Turisme, i d’això també
n’hem parlat, inclús amb la Senyora Cònsol al seu despatx, que ens deixi una
mica de la mà de Déu, i que tota aquesta promoció externa i interna l’haguem
d’assumir únicament nosaltres, quan, ens agradi o no aquest projecte, és un
projecte de país i no només de Sant Julià de Lòria. Ara, si el projecte va
malament, ja m’agradaria a mi saber si el Govern, que crec que no ha avalat el
projecte, si el Govern donarà solucions o respostes a la ciutadania, o als
problemes de la ciutadania, sigui de Sant Julià de Lòria i no d’Andorra. És tot.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny.
Senyor Josep Roig, té la paraula.
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Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, Senyora Cònsol. Senyor Joan Besolí, certament, jo admiro les ganes que
vostè hi posa, perquè vostè té més moral que l’Alcoiano. Però amb tenir més
moral que l’Alcoiano no n’hi ha prou. No n’hi ha prou. Posant-hi ganes, de
vegades, no s’hi arriba, és com els esportistes, que de vegades, per molt que
s’esforcin, i em consta que a vostè li agrada l’esport, no per molt que s’hi
esforcin, a vegades, no hi arriben. No arriben ni els primers, ni arriben els
segons, i potser no arriben ni els tercers. Tot i que hi poden posar ganes. I jo
penso que a vostès, i a vostè concretament, de ganes, no li’n falten. Perquè se li
nota, quan vostè parla del projecte, que ho viu. Però torno a dir-l’hi: no n’hi ha
prou amb viure el projecte. Cal donar resultats. I de resultats,
desafortunadament, nosaltres no n’hem vist. Vostè feia referència a una dada,
no, no els hem vist, sí, sí que els hem vist. Tothom ha tingut accés a l’auditoria
de l’execució del pressupost de “Camprabassa, S.A.” d’aquest any passat.
Evidentment, els resultats deien el que deien. Això no és contestable. Vostè feia
referència, fa un moment, a una dada molt interessant, i és que pel pont de Tots
Sants van visitar el parc, sembla ser, 4.300 persones. Jo li recordo que vostès van
dir que, perquè la qüestió fos viable, n’hi havíem de ficar 2.000 cada dia. Dos
per tres fan sis. És que li deia abans de les dades, de 17 a 23 van 6, 6 milions, i
de 4.300 a 6.000, perquè 2 per 3 fan 6, hi van 1.700. Llavors, jo continuo pensant
que sí, que admiro, com ho viu, vostè: «És que anem bé, anem bé, perquè n’hem
fet més que l’any passat.». Molt bé, ja li ho reconec. Si això l’ha de fer estar més
tranquil, doncs sí, ja li ho reconec. Però ens en continuen faltant 1.700 perquè la
cosa sigui viable. Segons vostès, perquè jo el pla de viabilitat no l’he vist, i jo sí
que l’he demanat, aquest pla de viabilitat, i sí he demanat que s’inclogués un
punt en l’ordre del dia perquè vostè ens pogués explicar aquest pla de viabilitat.
No només l’anterior, sinó aquest nou, que sembla que ha estat elaborant.
No voldria acabar, per això, aquesta rèplica que li faig sense fer referència –molt
concís–... sense fer referència al tema dels carnets. Ostres, que la Senyora
Directora, que vostè ja em dirà quin càrrec té, que em va dir l’altre dia: «No, és
que no és la Senyora Directora Comercial, fa una altra cosa»... El diari diu que
és directora comercial. Que vostè diu que no estic en els consell d’administració,
i vostès no ens presenten la informació, no ens la donen, doncs no sé quin càrrec
ocupa aquesta senyora, però ha de ser alguna cosa important, perquè, de tant
en tant, fa una roda de premsa, no. Comentava: «És que ho farem gratuït els
carnets, per als lauredians.». Si mal no ho recordo, parlava del carnet Emocions
Plata. Emocions Plata, una cosa que semblava molt important. Bé ens situava una
mica per sota de l’Emocions Or, que ja estava destinat a un altre tipus de públic,
però bé, almenys tindríem aquest accés gratuït i tindríem aquest Emocions Plata.
Miri, molt resumidament: jo l’accés a Naturlandia, igual que l’accés a
Camprabassa i, concretament, al pla de Conangle i al planell de Conangle, no
l’hi tinc perquè em sigui gratuït. No l’hi tinc per aquest motiu. El tinc perquè és
meu, com a lauredià. I animo tots els lauredians que no hagin de passar per
carnets Plata ni Or, ni Platino, ni cap mena de gamma de color, sinó que,
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senzillament, hi pugin perquè és seu. Seu per dos motius: perquè el lloc on està
bastit el projecte és de tots els lauredians. Li recordo que el pla de Conangle és
de tots els lauredians, i el planell de Conangle, també. Aquest és un dels motius.
L’altre motiu és el deute. Tenim el 88 % de les accions, ens agradi o no ens
agradi. Vostès ens han posat en aquesta aventura. Per tant, a nosaltres, a mi, a la
resta de lauredians, ens agradi o no ens agradi, tenim el 88 % d’aquestes
accions. I penso que, com a mínim, ens mereixem poder entrar no gratuïtament,
sinó lliurement, que és molt diferent la paraula: no gratuïtament, sinó
lliurement, perquè l’espai és nostre, senyor Besolí.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Moltes gràcies, senyor Josep Roig.
Sense cap altra intervenció, passarem, doncs, a l’aprovació, si escau, d’un crèdit
extraordinari per a la concessió d’un préstec a “Camprabassa, S.A.”.
Vots a favor? 10
Vots en contra? 2
s’aprova per 10 vots a favor i 2 en contra.
Passem al següent punt:
6. Anàlisi i aprovació, si escau, del projecte de pressupost per a l’exercici
2014
Senyor Joan Besolí, té la paraula.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyora Cònsol.
Un any més, i com no podia ser d’una altra manera, en un moment com l’actual,
el Comú de Sant Julià de Lòria continua apostant per la racionalització de la
despesa. Una racionalització que es pot veure en el capítol 1, on s’ha rebaixat la
despesa de personal en un 4,7 % respecte a l’exercici anterior. En el pressupost
2013, ja havia disminuït, en aquell cas, un 3 %. En la mateixa línia de contenció,
i amb la voluntat d’arribar a un pressupost equilibrat, en les despeses de capital
hi ha una substancial rebaixa del 18,4 % respecte de l’any passat. Per tant, avui
presentem un pressupost realista, que s’adequa totalment a la situació actual. A
banda de ser auster, també és equilibrat i s’ha treballat de manera de no
augmentar la pressió fiscal. No obstant, no oblidem els serveis a la ciutadania,
sempre de la mateixa importància, però que prenen més rellevància en
moments difícils, com els que estem vivint.
Passo a descriure les principals partides:
- Ingressos: El pressupost d’ingressos és extremadament prudent, ja que,
respecte de l’any anterior, hi ha una rebaixa del 4,7 %. Aquesta s’explica per tres
factors: el primer és la rebaixa de l’impost sobre la radicació d’activitats
comercials, empresarials i professionals, que es va aprovar a principis d’any
amb l’objectiu d’ajudar el teixit empresarial i que ha implicat una rebaixa del
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tipus de gravamen per a aquest petit comerç. El segon factor és la rebaixa
imposada per Govern amb l’aplicació de l’IGI, el que ha comportat una rebaixa
en la recaptació de l’ITP. En aquest cas, ha rebaixat un 85 % respecte a l’any
passat. L’últim punt són les taxes i impostos relacionats amb el sector de la
construcció, que han disminuït un 5,9 %. Tot això permet a la corporació
presentar un pressupost força restrictiu a nivell d’ingressos. De fet, si aquests
ingressos creixessin respecte al pressupostat, permetrien al Comú incrementar o
dotar de més les partides en el pressupost.
- Despeses: En aquest àmbit, hi ha una rebaixa del 4,1 % respecte al
pressupostat anterior. I, bàsicament, afecta una disminució de les despeses de
personal d’un 4,7 % i una rebaixa de les operacions de capital del 18,4 %.
- Consum, béns corrents i serveis: Es continua mantenint la racionalització de la
despesa dins aquest epígraf. Tot i això, es pot observar un augment d’un 2,6 %
que s’explica pel manteniment de serveis a la parròquia.
- Despeses financeres: Han augmentat molt poc respecte a l’any passat.
Aquestes despeses vénen condicionades per l’evolució dels mercats.
- Transferències corrents: Les transferències augmenten un 4,8 %, perquè el
Comú aposta per mantenir els serveis i les ajudes que s’ofereixen a la
ciutadania, incrementant l’oferta social i esportiva de la parròquia. Fem, doncs,
un esforç per satisfer les necessitats dels lauredians.
- Inversió: El Comú continua fent un esforç de la inversió, dotant-la
d’1.186.499 €, que estan destinats, bàsicament, a la millora de la qualitat de
l’aigua de la parròquia, a la substitució d’alguns trams de la xarxa d’aigua, a la
continuació de la col·locació del sistema de telegestió, a la continuació dels
treballs de dipòsits d’aigua, a l’arranjament de camins comunals i d’algunes
carreteres secundàries, així com a la remodelació de voravies i embelliment de
la parròquia.
- Passius financers: Es retornen 675.549 €. Es reflexa, aquí, la clara voluntat
d’aquesta corporació de voler disminuir el deute.
- Conclusió: Els comptes presenten un superàvit pressupostari de 97.440 €. És
prou significatiu presentar uns comptes equilibrats, donada la situació actual.
Demostra l’esforç que està fent el Comú. Tot i les dificultats que estem vivint, la
corporació es continua mantenint dins el sostre d’endeutament marcat per la
llei, situant-se en un 86 %. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí. Senyor Rossend Areny, té la paraula.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol. Un any més, i ja en portem dos d’ençà que vam
començar el nostre mandat, la minoria no ha pogut participar en l’elaboració
del projecte de pressupost 2014, com tampoc ho va poder fer en l’anterior. I
recordo que, en la primera ocasió, des del Grup Socialdemòcrata i Independents
ens van proporcionar a la majoria una sèrie de mesures per aconseguir uns
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pressupostos el màxim d’ajustats possible. El conseller de Finances ens
assegurava, al si de la comissió, cert, de dimarts passat, que tenia en compte
aquell document, però la realitat és que, un cop més, com deia, des de la
minoria no podem fer res més que analitzar el pressupost i donar la nostra
opinió sense cap possibilitat d’esmenar-lo. I això, Sr. Besolí, sap que això ja ho
vaig verbalitzar amb aquests mateixos termes al si de la comissió. Em torno a
posar a la seva disposició, doncs, per a l’any vinent, per almenys obrir un
període de debat i d’elaboració previ a la sessió de Comú que haurà d’aprovar
el pressupost 2015.
Què ens presenta aquest projecte de pressupost 2014? Doncs jo destacaria una
xifra força evident i que no ha variat en relació amb el pressupost 2013: són les
transferències de capital. És a dir, les transferències de Govern: 5.491.000 € ens
ingressaven, 5.491.000 € ens ingressaran. Fent el càlcul, i també en vam parlar
l’altre dia, el Comú deixarà d’ingressar l’any vinent un milió d’euros, amb tot el
que això comporta. Però un milió menys de transferències no sembla espantarnos massa, i avui s’aprova un crèdit, per reprendre el d’abans, un crèdit
extraordinari d’1.400.000 € per fer-li un préstec a una societat.
Però com s’entén que vostès preveuen un superàvit de 97.000 € per al
pressupost de l’any que ve? Doncs perquè les inversions reals cauen un 27 %,
passant d’1.600.000 € del pressupost d’enguany, pressupostats, clar, perquè,
segons diuen, no sembla que els acabarem gastant, per equilibrar el dèficit
provocat pels anomenats préstecs a “Camprabassa, S.A.”. Com deia, passant
d’1,6 milions a 1.186.000 € en el proper exercici. I em fa por, i ho dic avui, que
aquesta partida d’inversions reals prevista no sigui suficient i que haguem de
demanar crèdits extraordinaris també per fer front a despeses amb què no es
comptava en la gestió del dia a dia de la nostra administració. Només ens
faltaria això, ara. Fa un any, aquesta partida es veia incrementada en prop de
800.000 €, si no crec recordar malament. L’augment responia, i així ho va dir
vostè, Sr. Besolí, en aquesta mateixa sala, a una política d’inversió a la
parròquia. S’observava un augment, per exemple, en l’apartat d’estudis i
projectes en la conservació i millora d’edificis i en la conservació de vies
públiques i carreteres secundàries, entre d’altres. Doncs bé, el projecte de
pressupost 2014, per exemple, en el capítol d’urbanisme, les inversions reals
seran de 346.000 €, és a dir, 400.000 € menys que en el pressupost 2013, que
estaven dotades amb 740.000 €. Apartats com els que citava vostè fa un any, i
cito: conserva i millora d’edificis, béns destinats a l’ús general, millora de vies
públiques, etc. Tots aquests conceptes veuran una retallada, doncs, de gairebé
100.000 €.
Deixi’m recordar que encara estem pendents d’elaborar el cadastre de la
parròquia. Sé que des del Departament s’hi estan esmerçant esforços de
contenció, però no sembla que amb aquesta davallada en les inversions reals, on
entenc que s’hauria d’incloure aquesta despesa en el Departament
d’Urbanisme, es tingui gaire pressa per enllestir-lo. Com a mínim, en el
pressupost 2014 no ho sembla.
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En el capítol de cultura, si no ho recordo malament, ni tan sols apareixen les
inversions de reposició, abans dotades amb 75.000 €. De fet, les inversions reals
baixen de 117.000 € a 12.000 €. Aquella voluntat, deia, d’invertir en projectes per
a la parròquia que beneficiarien el conjunt de la ciutadania, reflectida en aquell
augment de 800.000 € ara fa un any, es veu molt i molt desvirtuada, Sr. Besolí. I
això també li ho vaig dir en comissió. Desvirtuada, bàsicament, per dos motius,
que són bastant reiteratius: primer, perquè no s’executarà el milió sis-cents mil
en inversions previst per a aquest any, i segons es va anunciar en comissió, i
segon, perquè, com deia fa un moment, l’exercici 2014 preveu una reducció de
més de 400.000 € en aquest sentit. Sembla que aquella declaració d’intencions
d’ara fa un any ha quedat en no gran cosa o, si més no, s’ha desinflat bastant.
Ara bé, el projecte que sí s’ha implementat, de totes totes, i que no es desinfla,
almenys pel que fa a la despesa galopant, doncs s’ho pot imaginar, ho tornaré a
dir, és Naturlandia. Aquest sí que no ha sofert cap tipus de disminució, al
contrari: aprovaven vostès fa un any 1.400.000 € de préstec a la societat i
aprovaran avui, o ja ho han fet, de fet, aproven, 1.400.000 € per a aquesta
societat aquest any. En aquest sentit, també voldria destacar que, un cop més,
els crèdits extraordinaris destinats a Naturlandia encara no apareixen en el
pressupost a aprovar. La casella d’actius financers està buida. Però cal ser
conscients que aquesta quantitat va a càrrec d’endeutament i anirà engreixant
les despeses a mesura que s’aniran gastant els diners. De fet, ho estem veient en
l’execució del pressupost d’enguany. Això encara no es veu reflectit, com deia,
en el pressupost 2014, però anirà quedant reflectit quan anem aprovant o
debatent l’execució dels trimestres consecutius. Hi insisteixo: d’on retallarem
despesa per compensar les despeses derivades dels préstecs a “Camprabassa,
S.A.” si anem rebaixant, per exemple, la partida d’inversions reals? Ja ho
veurem, perquè això acabarà succeint, i m’imagino que n’és conscient, Sr.
Besolí. Si observem altres partides del projecte de pressupost, operacions
corrents, ens adonem que només la de despesa de personal es veu reduïda, i és
en un 4,7 %. Vostè hi feia referència fa una estona. Vull dir aquí que això respon
a la no-contractació de nous empleats, a mesura que els nostres treballadors es
jubilen o deixen la seva feina per la causa que sigui. A més, el mèrit de la
reducció és encara, si se li pot dir així, el mèrit d’aquesta reducció, encara és
menor, quan tenim en compte que, des de fa uns mesos, el Govern assigna a les
diferents administracions comunals, entre les quals, la nostra, a beneficiaris de
la prestació d’atur per atur involuntari. En aquest sentit, ja contracta el Govern
per nosaltres.
Pel que fa a les transferències a les societats, observem un increment del 9 %, i
veiem que aquestes són deficitàries de per si. Necessiten les transferències del
Comú per continuar funcionant. Ja ho dèiem fa un any: les societats es mostren
poc efectives. Des de l’any 2012, les transferències no han deixat d’augmentar:
de 435.000 € l’any 2012 hem passat a 594.000 € previstos en el pressupost de
l’any que ve. No dubto que els consells d’administració d’aquestes societats fan
tots els esforços possibles per intentar aconseguir el mínim de despesa
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aconseguint el màxim i millor servei a la ciutadania. Però a nivell pressupostari,
només podem constatar, un any més, com s’incrementa aquestes subvencions.
Pel que fa al capítol 2, de consum de béns corrents i serveis, vostès proposen un
increment de 90.000 €, igual que fa un any, quan proposaven un increment de
100.000 €. Ens demanem on és la voluntat de contenció en aquest capítol, quan
vostè parlava abans que era un pressupost ajustat a la conjuntura actual. Ara fa
un any, els proposàvem algunes mesures, ja ho he dit en una altra intervenció
meva, perquè la contenció fos més gran. Ni llavors ni ara les han tingut en
compte. És així. M’agradaria recordar aquí que els membres de la majoria
continuen treballant amb la documentació en paper, mentre que la minoria ja
rep aquesta documentació en forma de llapis electrònic. Per tant, la despesa és
inferior en aquest sentit.
Perdó?
Hble. Sr. Oliver Alís
El seu company porta paper.
Hble. Sr. Rossend Areny
Parlo a títol personal.
Quant als ingressos previstos en el projecte de pressupost 2014, cal dir que el
més destacable és que quasi veurem desaparèixer els ingressos provinents dels
impostos indirectes, i ja en feia referència, per ingressar uns 30.000 €. Això
respon a l’eliminació de la figura impositiva de l’ITP, que ara recapta
directament el Govern. Les taxes i altres ingressos també es veuran reduïts, en
153.000 €. Celebrem que això respongui a les mesures de reactivació de la
construcció i la reducció de les taxes de radicació de negocis, per exemple, que
es van aprovar en una sessió anterior.
Resumint, i per no estendre’m més, una xifra: 573.000 € menys d’ingressos, que
es veuran compensats per una despesa més moderada, sobretot en l’apartat
d’inversions reals. Total, un superàvit previst de 97.000 €. Un relatiu equilibri
entre despesa i ingressos, que, deixi’m que els digui, ja poso en dubte des d’ara,
com poso en dubte, i ja ho he fet abans, el superàvit previst quan executem tot
el pressupost vigent. De fet, vostès maquillen força bé la realitat de la cosa.
Estem a més de 21 milions de deute acumulat, i creixent. Una partida
d’inversions deliberadament mutilada i sense mantenir massa el nord referent a
aquesta aposta que vostès feien fa un any d’augmentar aquesta partida en
800.000 €. Doncs tot això, per compensar i maquillar els crèdits que es demanen
per fer front a les despeses de “Camprabassa, S.A.” i Naturlandia. Una prioritat
ben definida. És la vostra, la seva, perdó, que és la d’invertir a 17 quilòmetres
del poble en un projecte que, a data d’avui, sembla no aixecar cap.
Per tot això, ja ho avanço, no donaré el meu suport a un pressupost en què no hi
he pogut participar; un pressupost que no sembla poder redreçar
l’endeutament de les nostres finances comunals, i que dóna la sensació que
d’aquí a un any farà que lamentem, potser, que hem arribat al famós sostre
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d’endeutament. Tan de bo m’equivoqui. Ho dic amb el cor a la mà. Tan de bo
m’equivoqui. Espero que sàpiguen el que es fan i que tinguin en compte, des de
ja mateix, elements com la disminució progressiva de les transferències
comunals, com sembla ser que serà així, segons les últimes intervencions dels
respectius Ministres i Cap de Govern, així com totes aquelles conseqüències que
comportarà a mig i a llarg termini, sobretot aquesta, Sr. Besolí. Ara, aprovant
crèdits i més crèdits per a Naturlandia, sembla que vostès no contemplen la
possibilitat, cada cop més real, que el parc de Naturlandia no funcioni. És una
opció. Tan de bo no passi, però és una opció. I vostès semblen doncs que no la
volen ni tan sols reconèixer. I repeteixo: espero que això no passi. I si vostès
estan convençuts que això no passarà, demostrin-ho, com es proposaven fa uns
dies, en una exposició pública al poble, que és qui acabarà assumint, per bé o
per mal, el futur dels comptes de Naturlandia. Gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny.
Senyor Josep Roig, té la paraula.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, Senyora Cònsol.
Sr. Alís, miri que n’és d’observador, vostè. Que Déu li conservi la vista durant
molts anys.
Perquè, sí, certament, porto els documents tots relligats, però penso que li
hauria de demanar vostè al senyor Joan. Besolí per què insisteix, el dia d’avui,
encara a passar-me tota aquesta documentació. Perquè a mi, la documentació,
me la passa la Senyora Secretària sempre en el usb. No sé per què el senyor Joan
Besolí, que és el responsable de Finances del Comú, doncs per què insisteix a
passar-me aquesta documentació quan, realment, el que s’ha de fer és un esforç
en no gastar més del que no tenim que gastar, i sobretot, en ser ecològic, perquè
tot aquest munt de paper que vostè em passa encara en cada comissió, potser
n’haurien de parlar vostès plegats, de tota manera, que Déu li conservi la vista,
perquè veig que és molt observador.
Ha elaborat, vostè, un projecte de pressupost que preveu una davallada
d’ingressos del 4,7 %, una reducció de les despeses del 4,1 % i un superàvit
resultant de 97.440 €. A veure, Sr. Besolí, és que vostè es pensa que ens l’hem
d’empassar, aquesta xifra? No sé pas a què estem jugant.
Senyors Consellers, en el pressupost del 2013, vostès van preveure que el
present exercici s’acabaria amb 183.000 € de benefici, però, tal com es detalla en
l’esquema referent al seguiment de l’execució pressupostària, això sembla que
no serà pas així. No n’hi haurà, de beneficis. En tot cas, hi haurà pèrdues. Això
és el que diu l’esquema, per un valor de 950.000 €. No ho dic jo, ho diu
l’esquema, li ho torno a repetir, i l’endeutament haurà crescut, Sr. Besolí,
situant-se en allò que la meva bola de vidre, a la qual vostè sempre fa
referència, bola de vidre que és inexistent, és fer sumes i restes dels documents
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que vostè passa, se situarà en els 23 milions d’euros. L’haurà engreixat vostè
mateix a base de crèdits extraordinaris, Sr. Besolí, contra endeutament per
resoldre les pífies pressupostàries de “Sasectur, S.A.U.”, ho deia abans, i
sobretot perquè Naturlandia no entri en un col·lapse financer, tal com
comentava abans. En aquest sentit, i tenint en compte que vostè ha afegit al
pressupost 2013 uns reconduïts per valor de més d’1 milió d’euros, que vostè,
en un exercici de comptabilitat creativa, és molt creatiu vostè, dissimula la
realitat no sumant aquest milió a la quantitat de despesa que aquest Comú
haurà d’atorgar en un any crèdits extraordinaris contra endeutament, que
superen els 3 milions d’euros. Tenint en compte tot això, vostè, sincerament,
pensa que ens hem de creure el superàvit del seu pressupost? Francament,
començo a pensar que vostè confia tant en aquesta estratègia de convocar-me
només un parell de dies abans del consell per presentar-me el pressupost, que,
per cert, és ja la tercera vegada que ho fa, perquè no tingui temps de mirar-me’l,
que és que, realment, es deu pensar que no me’l miraré el pressupost. O és això
o és que em deu prendre per babau, que potser és aquesta la qüestió, no ho sé.
A més, fixi’s en això que li diré: per què no incorpora aquests nous crèdits
extraordinaris al pressupost? Per què no els finança a càrrec d’altres partides
pressupostàries? Tècnicament, si aprovem aquest pressupost, tal com es
planteja, entenc que ho estarem fent de manera incorrecta, perquè fa tot just un
moment, encara no fa ni deu minuts, acabem d’aprovar un parell de crèdits
extraordinaris que no figuren en el pressupost. I els crèdits entren en vigor, vull
dir, pressupostàriament parlant, des del mateix moment en què els ha aprovat
aquest Consell de Comú. Per tant, amb els crèdits aprovats, no sé, potser
hauríem de prorrogar l’aprovació d’aquest pressupost perquè vostè pogués fer
els deures i pogués incloure aquestes partides en el pressupost, i amb molt de
gust el podríem aprovar d’aquí a una setmana. Però penso que no és correcte
aprovar aquests pressupostos quan acabem d’aprovar uns crèdits
extraordinaris que, en el pressupost, no hi figuren. I vostès, majoria comunal, hi
han votat favorablement, a aquests crèdits extraordinaris. Per tant, entenc que
estarien aprovant uns pressupostos que no inclourien l’efecte pressupostari
d’uns crèdits extraordinaris aprovats amb anterioritat en el temps.
El projecte de pressupost que vostè presenta no s’entén si no és situant-lo
paral·lelament a aquests crèdits extraordinaris que acabem d’aprovar, sobretot
el del préstec a “Camprabassa, S.A.”, en el sentit que vostès el que sembla que
pretenen és descapitalitzar el Comú, arrossegant-lo amb endeutament per
recol·locar el capital allà on només vostès els interessa, que és a 18 quilòmetres
d’aquí. Sort que no se’ls va ocórrer situar el parc al pic Negre, perquè llavors,
potser sí que tindríem alguna dificultat més afegida.
Flac favor penso que li fan al poble de Sant Julià de Lòria, als seus comerços, a
les seves botigues, a la gent que hi viu, però en fi, vostès sabran què fan. En tot
cas, no serà perquè nosaltres no els hàgim avisat. Descapitalitzant el Comú, com
els deia, es redueix la seva capacitat d’inversió, que queda directament situada
en exclusivitat a Naturlandia. De fet, la inversió en projectes urbanístics a la
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parròquia es redueix en 400.000 €, que s’envien multiplicats per quatre, acabem
d’aprovar un crèdit extraordinari, a 18 quilòmetres d’aquí. Així que ja podem
dir adéu a la construcció de places d’aparcament, per exemple, que tanta falta
fan a Sant Julià de Lòria.
L’apartat de cultura mereix ser tractat a banda. Això sí que és aplicar la tisora,
Sr. Besolí: ni més ni menys que un 20 % respecte al 2013. En xifres rodones, uns
200.000 €. És a dir, els diners que vostès es gasten a Naturlandia, són diners que
es retallen de capítols com els de cultura. Aquesta és la seva política: més
animals engabiats i més gent sense cultura. És una opció. En qualsevol cas, és
una opció que jo no comparteixo ni compartiré. Segur que els lauredians també
els ho agraeixen, això. Recordo, tampoc no fa pas massa, quan Sant Julià de
Lòria era la capital de la cultura, la capital musical, la capital educativa del
nostre país. Vostès s’estan deixant perdre aquest gran potencial que teníem
deixant-hi d’invertir. Certàmens com el concurs de cant de la Sra. Montserrat
Caballé, que segur que vostè deu recordar, d’entre tants i tants altres
esdeveniments de renom internacional, atreien persones vingudes d’arreu,
persones que tenien un gran nivell adquisitiu, que feien despesa a la nostra
parròquia, que ens situava en el mapa geogràfic de llocs a visitar. Doncs aquests
certàmens, aquests esdeveniments, han desaparegut i, amb ells, tots els
beneficis econòmics de què gaudien els comerciants i els restauradors de la
nostra parròquia.
No vull acabar la meva intervenció sense fer referència a tres aspectes més. El
primer, referent al capítol de personal, del qual vostè tant es vanagloria per la
reducció del 4,7 %. Sí, li reconec aquesta reducció. Seria negar l’evidència. Però
també em reconeixerà que aquesta reducció se l’ha anat trobant, vostès, ja feta,
en el sentit que no es deu a cap exercici d’ajustament que vostès hagin introduït
en la partida, sinó a l’efecte, bàsicament, de jubilacions que no s’han cobert i de
la no-contractació de nou personal.
Miri, Sr. Besolí, jo els animo que afrontem una necessària i decidida reducció
pel que fa a aquest capítol, i que reduïm, en primer lloc, ja l’hi demanava jo
l’any passat, el salari dels càrrecs públics i els de relació especial, i que eliminem
la condició, cada cop més difícil d’entendre i de justificar, dels Consellers a ple
temps. Això permetrà que la nostra ciutadania visualitzi que els càrrecs públics,
de relació especial o de lliure designació, som els primers que ens posem al
costat de les persones i que som empàtics amb la seva situació. La segona
referència, la faré quant a les despeses protocol·làries, que pugen prop de
60.000 €. Vostè, algun dia, m’ha d’explicar a què destinem nosaltres aquestes
despeses protocol·làries. Quan un ho tradueix a pessetes, la veritat, jo que
encara algunes vegades compto en pessetes, déu n’hi do, són 10 milions de les
antigues pessetes, 60.000 €. Algun dia, vostè m’haurà de dir, tot això, a què ho
destinen. I finalment, tercera referència que faig és que veig amb plaer que
vostès han acabat per fer-se seva la política de fires dels membres d’aquesta
oposició, que el Sr. Rossend Areny i un servidor portàvem en el programa amb
el qual nosaltres ens vam presentar a aquestes eleccions. Ho celebro de debò,
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com també celebro que hagin... em permeten continuar? Sí? ho celebro, com
també celebro que hagin augmentat la partida destinada a celebrar aquests
tipus d’esdeveniments. Ara bé, considerant que la seva relació de fires és una
bombona d’oxigen per a molts comerciants, que, pel que vostè diu, Sr. Besolí,
l’altre dia m’ho deia, m’ho comentava, que els ajuda a poder arribar a final de
mes, entenc que caldria augmentar els recursos que s’hi destinen amb la
finalitat de poder fer més i millors fires i, sobretot, per promocionar-les fora de
la parròquia de Sant Julià de Lòria. En aquest sentit, no puc estar-me de
comentar dues coses. La primera cosa que li comentaré: no puc compartir, en
aquests moments, la retallada de 35.000 € al Departament de Turisme, que
entenc que haurien d’ajudar a fer campanyes per situar Sant Julià de Lòria, com
una vila referent en les fires que se celebren al Pirineu. I dos: quan se situa en
una balança el que vostès destinen a la reactivació de la parròquia, els seus
equipaments, la seva gent, i el que vostès destinen a Naturlandia, quan això ho
posem en una balança, qualsevol pot adonar-se que el que inverteixen a Sant
Julià de Lòria, que és aquesta part de la balança, és d’absoluta misèria, queda
totalment descompensat.
Senyors Consellers, és evident que el seu projecte estrella ha estat, és i, sobretot,
continuarà essent un llaç molt pesat per a les nostres finances comunals. No ens
podem endeutar “ad eternum”, encara que, pel que sembla, a vostès això tant els
fa i, no obstant, sí penso que són conscients de la mala imatge pública que això
els dóna i, per tant, redueixen el pressupost en partides com la de cultura o la
inversió adduint polítiques d’estrenyiment del cinturó. El truc, però, com els
mags mediocres, se’ls veu d’una hora lluny quan no deixen d’enviar diners a
carretades a un projecte, cada cop més insostenible, que cap benefici dóna al
poble.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig.
Senyora Maria Servat, té la paraula.
Hble. Sra. Maria Servat
Gràcies, Senyora Cònsol.
Una mica, amb referència a, sobretot per la part que a mi m’afecta, en el
pressupost de cultura, li voldria fer quatre aclariments amb referència a aquests
200.000 € de menys que hi ha a nivell de cultura, tècnicament.
A nivell de personal, comparativament, respecte al 2013, a nivell de personal
eventual de La Trapa, teníem 87.000 € i aquest any, 88.000 €. A nivell de l’Escola
d’Art, teníem 86.000 €, aquest any, 94.000 €. Per tant, aquí, reducció, poca. A
nivell de subvencions, passem de 112.000 € a 73.000 €, aproximadament. Per
què vénen aquestes retallades? No puc considerar que siguin retallades.
73.000 € corresponen aquest any a que no hi ha aniversaris, com aquests darrers
últims dos anys, que ens han fet incrementar considerablement la partida de les
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subvencions, en un cas que era la Coral Rocafort i l’Esbart Laurèdia, ens van
demanar una ajuda i, evidentment, nosaltres els la vam donar. Aquest any no hi
haurà aquests augments, perquè, evidentment, recuperem les subvencions que
ja se’ls donaven anteriorment.
En aquest pressupost de cultura, a nivell de subvencions, tampoc no hi haurà ni
la subvenció del GEL ni la subvenció del Carnet Jove. Per què? Perquè aquestes
dues partides passen al Departament de Socials, per tant, ja no estan incloses
aquí, a cultura. O sigui que, a nivell de subvencions, jo els puc dir que s’han
mantingut. No hi ha cap cosa estranya. S’han mantingut. A nivell d’activitats,
que tant els preocupen. L’any passat estàvem, sense comptar la part que seria
Joventut, estàvem en uns 464.000 €; aquest anys estaríem sobre uns 420.000 €.
Les reduccions d’aquí vénen, per una part, per alguna activitat que, realment,
doncs no ens sortia a compte dur-la a terme, per exemple, alguna festa que es
pugui reduir alguna activitat en concret, però tampoc no té massa història a
nivell d’activitats. Però a vostès els pot semblar que es redueix moltíssim. Però,
evidentment, si assistissin als actes culturals, que no els hi veig massa sovint, la
veritat, veuran que es continuen fent. D’acord?
A nivell d’activitats, val a dir, també, que l’any passat vam preveure uns
25.000 € per a la realització d’un projecte en concret que al final vam considerar
que no era prioritari. Aquest any, aquests 25.000 € ja no els hem mantingut,
perquè considerem que no ho farem, tampoc. Només mantenir les altres
activitats.
I a nivell d’inversió, a què també el Sr. Rossend Areny feia referència, passem
de 117.000 € a 12.000 €. Per què? Perquè l’any passat teníem dividit tot el que és
el pla de mesures de seguretat del Centre Cultural i de Congressos Laurèdia,
juntament amb els Aparcaments. L’any passat estava dividit entre
Aparcaments, Circulació, i Cultura. Aquest any hem decidit que aquests
75.000 € els hem passat tots a nivell d’aparcaments. Quedarien uns 30.000 €, que
quedarien així, indefinits. Que aquests 30.000 € els teníem allà per si volíem
condicionar el Centre Cultural i de Congressos Laurèdia amb un tema d’aires
localitzats per a cada una de les sales. Considerem que això, ara mateix, no és
prioritari. Pot esperar. Per tant, tampoc no ho farem.
Per tant, aquesta reducció tan bèstia que vostès consideren que es fa a nivell de
cultura, tècnicament, no és així.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyora Maria Servat.
Senyor Rossend Areny, té la paraula.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol.
Vostè comença la seva intervenció, senyora Servat, dient que volia fer unes
aclariments avui, aquí, sobre tots aquests detalls que, tant el senyor Roig com jo,
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hem anat desgranant del pressupost 2014, referent a la seva partida de cultura.
Aclariments avui. Jo encara estic esperant que se’m convoqui. Per cert, recordo
a la majoria o a la Senyora Cònsol, m’imagino, que és la màxima responsable en
aquest sentit, que vaig entrar una demanda perquè se m’inclogués arrel de
l’escissió del meu antic grup, perquè se m’inclogués, a mi, en totes les
comissions en les quals jo no era membre titular. Sé que s’hi està treballant, no
sé per què es tarda tant, però hi insisteixo: encara és hora, senyora Servat, que
vostè em convoqui per explicar-me, per aclarir-me, tots aquests punts i, potser,
si jo els tingués resolts abans de la sessió d’avui, doncs potser no s’hauria
mencionat. És a dir, és del tot normal que jo li demani unes explicacions sobre
un aspecte que no acabo d’entendre, i li agraeixo les seves explicacions en
aquest sentit. És tot.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny.
Senyor Josep Roig, vol intervenir? té la paraula.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, Senyora Cònsol. Senyora Servat, miri, jo no encapçalo ni rues ni passa
carrers de Festa Major, com sí que em consta que fan altres persones, però jo sí
que hi sóc, en bona part de les activitats. Llavors, el fet que no encapçali
aquestes rues o aquests passa carrers, o que no em posi al capdavant per sortir a
la foto, potser ho fan d’altres, no vol dir que no hi participi. Penso que no l’he
incitat en cap moment, i que he estat molt educat dient això. Ho dic perquè
vostè diu que no hi assisteixo. Bé, potser no hi assisteixo tant com vostè, però,
certament, ja li ho dic: el fet que no encapçali rues i passa carrers com ho fan
altres no vol dir que no hi sigui. D’altra banda, també comentar-li que encara
espero que vostè em convoqui per explicar-me la temporada de Teatre, per
exemple, i el pressupost que es destina a la temporada de Teatre, perquè
habitualment ho venia fent. Aquest any no ho ha fet, no entenc per què no ho
ha fet, i potser sí que seria interessant que vostè donés explicacions al respecte.
Convocar-m’hi, no m’hi ha convocat. En qualsevol cas, vostè sí reconeix aquesta
reducció de 200.000 €. Penso que ha explicat, o ha intentat explicar, el perquè
d’aquestes reduccions. Hi ha reduccions que les comparteixo, n’hi ha d’altres
que no puc compartir-les. No tornaré a dir, quan li feia el comparatiu, des de
que vostè va entrar en responsabilitat com a consellera de Cultura. I li recordo
que en aquell moment vostè, potser considerant que el Trivium era una
activitat, com vostè ha dit ara mateix, que no sortia a compte dur-la a terme o
que potser no era d’interès, vostè va treure la tisora i directament va retallar.
Em referia a això: des que vostè n’és Consellera, doncs aquest 20 % de la
reducció és un 20 % doncs que sí s’observa, vostè l’ha reconegut i si vol, ens
podem estendre més parlant d’aquesta qüestió.
Moltes gràcies, Senyora Cònsol.
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Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig.
Alguna intervenció més? Senyor Oliver Alís, té la paraula.
Hble. Sr. Oliver Alís
Gràcies, Senyora Cònsol.
Només per al·lusions, senyor Roig, vostè sent una admiració increïble, i
reprendré una mica el que li deia abans: la darrera sessió de Comú m’enviava a
l’otorino, aquesta m’envia a l’oculista, la propera m’enviarà al psiquiatre. I vostè
es queda tan ample, però bé, ja és el seu tarannà, i és el que li reconeixen tots els
ciutadans, dit pel carrer, més que res, perquè aquestes coses surten al diari
després, i la gent en parla. Per al·lusions, doncs, perquè jo sí que he encapçalat
rues i passa carrers, justament, els he encapçalat d’una forma tradicional i per
una raó molt tradicional i molt concreta, en aquesta parròquia. I si vostè tingués
el mínim coneixement de la cultura laurediana, que l’hauria de tenir per estar
assegut aquí, ho entendria perfectament, i no ho posaria en sessió de Comú.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Oliver Alís.
No entrarem més a debatre aquest punt. S’aprovarà, si escau, el projecte de
pressupost per a l’exercici 2014? Vots a favor? Deu. Vots en contra? Dos.
s’aprova per 10 vots a favors i 2 en contra.
Passarem al següent punt:
7. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació Tributària del Comú
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyora Cònsol.
Si m’ho permet, farem els punts 7 i 8 conjuntament.
Hble. Sra. Cònsol Major
1. Si els va bé a tots, si, doncs farem el 7. Anàlisi i aprovació, si escau, de
l’Ordinació Tributària del Comú i 8. Anàlisi i aprovació, si escau, de
l’Ordinació d’establiment de preus públics del Comú.
Senyor Besolí té la paraula.
Hble. Sr. Joan Besolí
Ordinacions Tributària i d’Establiment de preus públics per al Comú.
Amb l’aprovació d’aquestes ordinacions, no s’incrementa la pressió fiscal i es
mantenen els preus dels exercicis precedents. Es tracta d’una mesura de
contenció que el Comú ha instaurat per no gravar més la ciutadania.
Gràcies, Senyora Cònsol.
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Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí.
Alguna intervenció? té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol.
En aquest sentit, no podem sinó estar d’acord plenament amb la decisió de
congelar, si em permeten el terme, tots aquests preus.
Gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, Senyora Cònsol. Em manifestaré amb els mateixos termes amb què s’ha
manifestat el company Rossend Areny.
Hble. Sra. Cònsol Major
Molt bé, doncs si no hi ha cap més intervenció, passaríem a l’aprovació
d’aquests dos punts.
S’aprova l’Ordinació tributària?
s’aprova per unanimitat.
S’aprova l’Ordinació d’Establiments de preus públics?
s’aprova per unanimitat.
Passem, doncs, a següent punt
9. Aprovació, si escau, de la reestructuració i pla de reubicació del personal
de l’antic Departament de Socials i Participació Ciutadana.
Té la paraula el senyor Carles Álvarez.
Hble. Sr. Carles Àlvarez
Gràcies, Senyora Cònsol.
Bé, primer de tot, fa molta estona, però en el punt número 3, per alguna al·lusió,
crec recordar que el senyor Rossend Areny ha dit que eren dos els representants
els representants de la majoria del DA, i en són tres.
Hble. Sr. Rossend Areny
He dit «alguns», i em reitero, perquè no sé ben bé quants són, de fet, per això he
dit «alguns».
Hble. Sr. Carles Àlvarez
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En són tres. És que havia entès dos. Ha dit «alguns»? bé no passa res. Molt bé,
passaré a comentar el tema que ens pertoca.
Com saben bé, l’Administració pública ha de garantir la prestació dels seus
serveis, que siguin eficaços i eficients. I amb aquesta finalitat, orientar les seves
actuacions cap a formes organitzatives adients per a la gestió dels seus recursos
humans, sempre a la recerca del valor afegit i en la gestió eficaç, responsable i
professionalitzada. S’han constatat, actualment que existeixen prestacions i
recursos de caràcter social que s’ofereixen de forma duplicada a la parròquia,
doncs hi ha entitats, com pot ser Govern, mitjançant el Servei d’Atenció
Primària del Ministeri de Salut i Benestar, o Càritas, que actualment ja
proporcionen determinats recursos a aquelles famílies en situació de risc.
D’altra banda, es constata la necessitat d’esmerçar més esforços en les
problemàtiques creixents de determinats col·lectius, com poden ser joventut i
infància, i potenciar encara més els esforços dins el col·lectiu de la gent gran. Bé
si miren, a continuació trobaran un compendi que molt diligentment el senyor
Joan León ha preparat. Jo crec que l’hauran analitzat i, per tant, per no allargarme més, demano la seva aprovació. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Carles Álvarez. Senyor Josep Roig, té la paraula.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies, Senyora Cònsol.
Sí que agraeixo el compendi i les justificacions que em donava el senyor León
l’altre dia, en comissió. Les justificacions que vostè va donar, també, en
comissió, penso que és un projecte interessant, és un projecte en què cal posarhi moltes ganes. No és fàcil actuar amb el personal i aplicar polítiques de
reubicació. Penso que, com comentava l’altre dia el senyor León, doncs el tacte
amb el qual han tractat la situació prop dels treballadors ha fet que els
treballadors acceptessin de molt bon grat aquest nou projecte, i jo no puc fer res
més que encoratjar-los que continuïn treballant en aquest sentit i desitjar que el
projecte tiri endavant, perquè entenc que és un projecte clau molt important per
a la parròquia. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig. Senyor Rossend Areny té la paraula.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol. Doncs jo ja li ho vaig dir en comissió, també, senyor
Álvarez: considero que, és una reestructuració del departament que vostè ha
considerat que havia de ser per optimitzar recursos, tant humans com materials,
ja sap que té el meu suport en aquest sentit. És cert que vam estar parlant
durant la comissió del punt que deia el senyor Roig, doncs que és complicat
reubicar persones que ja tenen una categoria de caps, per exemple, i que

184

actualment estem obligats, per llei, a no alterar aquestes categories. I ens hem
d’adaptar nosaltres als diferents càrrecs que ja existeixen i no a l’inrevés, per
tant, espero i li desitjo molts èxits amb aquesta nova reestructuració. I sap que
pot comptar amb mi per al que calgui.
Gràcies, Senyora Cònsol i gràcies. senyor Álvarez.
Hble. Sra. Cònsol Major
Moltes gràcies, senyor Rossend Areny.
Doncs si no hi ha cap més intervenció, passaríem a l’aprovació de la
reestructuració i pla de reubicació del personal de l’antic departament de
Socials i Participació Ciutadana.
S’aprova?
S’aprova per unanimitat.
Passem al següent punt:
10. Aprovació, si escau, del pla parcial de la unitat en sòl urbà no consolidat
SUNC-01
Té la paraula, senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies, Senyora Cònsol.
En data 6 d’agost del 2010, els senyors Carme i Renat Pujol Betriu, i el senyor
Ferran Font van sol·licitar l’autorització per desenvolupar el planejament
derivat de la unitat d’actuació SUNC-01 mitjançant pla parcial.
Vist l’informe del Departament d’Urbanisme, i d’acord amb el que es preveu en
l’article 112 de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, tinc a bé
sotmetre a aquest ple l’aprovació del Pla parcial de la unitat d’actuació SUNC01, i aprovar-ne l’exposició pública durant un termini de 20 dies.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Dot Jordi.
Alguna intervenció? té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol.
Bé, doncs ens trobem, per fi, en el moment d’aprovar aquest pla parcial,
independentment de totes aquelles situacions grotesques –no m’ho negarà, Sr.
Jordi– que ens hem anat trobant. Aquestes situacions, com deia, que han
envoltat l’anàlisi i el vistiplau d’aquest pla parcial: amb recursos a la CTU, amb
informes que hi eren però que no acaben de sortir, bé, finalment, la nostra
Corporació ha d’aprovar el pla fent-lo públic, com vostè ha dit, i obrint aquest
període d’al·legacions de 20 dies. En comissió, també dèiem que no hi havia
d’haver cap problema més en aquest sentit, i ja ho veurem, quan conclogui
aquest període d’al·legacions, si realment és així o no. En comissió, també
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demanava si aquest pla s’integrava plenament en el pla viari, per entendre’ns,
en el traçat de les fases 1 i 2 del vial, que encara està pendent. Em va donar la
sensació, i crec que també l’hi vaig manifestar així, en comissió, em va donar la
sensació que, d’una part, hi havia el pla parcial que avui se sotmet a la nostra
aprovació, aquí, i d’altra banda, tot l’afer del vial. I ja li vaig dir que per a mi no
era que una cosa anés deslligada a l’altra, sinó que una cosa s’havia d’incloure,
entenc, de forma natural, en l’altra.
Per cert, torno a expressar la meva decepció pel que fa a l’aparent passivitat de
la nostra Administració quan es tracta de motivar l’acabament del vial d’una
vegada per totes. Estic parlant de la fase 1 i 2. Vostès són socis de Govern, i em
dóna la sensació que actualment, no ens serveix de gran cosa per avançar en
aquest tema. Gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny.
Alguna intervenció?
Doncs si no hi ha cap altra intervenció, passaríem, si escau, a la seva aprovació,
del Pla Parcial de la unitat en sòl urbà no consolidat SUNC-01. S’aprova ?
s’aprova per unanimitat.
Passem al següent punt:
11. Ratificació de convenis
Passaré la paraula, en primer lloc, al senyor Dot Jordi per al primer conveni.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies, Senyora Cònsol.
A la vista del projecte de remodelació de l’av. Rocafort per part de Govern,
d’acord amb el conveni de col·laboració en l’àmbit de l’aigua, i vist que el
Comú vol construir la xarxa separativa d’aigua en aquesta zona, es proposa a
aquest ple la ratificació del conveni adjunt a la documentació perquè el Comú
de Sant Julià de Lòria, en el marc del projecte de Govern 11/2003, es farà càrrec
de les despeses derivades de la canalització de la xarxa separativa.
Voldria que constés, i me n’excuso, que en la documentació adjunta hi ha un
error en l’últim paràgraf de la primera pàgina, on diu: «els col·lectors
secundaris són competència de Govern», hi hauria de dir «els col·lectors
secundaris són competència del Comú».
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Dot Jordi.
Alguna intervenció? Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
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Gràcies, Senyora Cònsol.
Senyor Dot Jordi, li faré una pregunta referent al punt 5è del conveni. El punt 5è
del conveni diu que el Govern comunicarà al Comú de Sant Julià de Lòria la
identitat de l’adjudicatari tan bon punt es conegui, a fi que pugui efectuar
l’assignació pressupostària corresponent, prèvia reserva pressupostària
efectuada amb l’aprovació del present document per part del Comú de Sant
Julià de Lòria.
Podria confirmar-me si l’assignació pressupostària a què fa referència el pacte
5è, i que puja a 78.500 € està contemplada en el pressupost 2014? Perquè quan
he fet l’anàlisi, i com que el pressupost presenta una xifra molt gran, no he estat
capaç de saber si estava inclòs o no estava inclòs.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies, Senyora Cònsol.
Sí, està inclòs en el pressupost 2014.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Passaríem al segon conveni i al tercer conveni, que passaré la paraula al Sr.
Carles Álvarez. I després passaríem, si de cas, a la ratificació dels tres.
Hble. Sr. Carles Àlvarez
Moltes gràcies, Senyora Cònsol.
Bé, com bé sabran, el pròxim 30 de novembre, tindrem a la nostra parròquia la
primera Trobada de Microductors de Vi. Bé, una mica, fent al·lusió al que deia
el senyor Josep Roig, crec que és una fira que dóna una categoria semblant al
que pugui haver estat els festivals en què acudia la Montserrat Caballé. Pensi
vostè que hi acudiran personalitats del món del vi, i bé, crec que és una gran
oportunitat per donar a conèixer la parròquia i la nostra població fora
d’Andorra. I també és veritat que és una demanda que ens han fet els
agricultors, principalment, els productors de vi, que els tenim ubicats en
aquesta parròquia. Per tant, per fer possible aquest acte, hem tingut que fer un
conveni amb Andorra Turisme, amb qui tenim molt bones relacions, com haurà
pogut constatar aquest fet, i ha estat possible aquesta fira. Llavors, us demano,
la ratificació d’aquest conveni.
L’altre conveni de prestació de serveis de joventut entre l’Ajuntament de la Seu
d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Comú de Sant Julià de Lòria, és
fruit de l’interès de mancomunar serveis i buscar sinergies amb la Seu d’Urgell,
ja que aquesta població sembla ser un referent en polítiques de joventut a l’estat
veí. Els nostres joves podran beneficiar-se de la proximitat d’equipaments,
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activitats i serveis de la Seu d’Urgell i a l’inrevés. Es tracta d’un atansament de
bon veïnatge. Bé, si la meva antecessora vol afegir quelcom més, si no,
demanaria que ratifiquéssiu aquest conveni, també.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Carles Álvarez.
Alguna intervenció? té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol.
Doncs jo, referent a la trobada professional de microproductors de vi
d’Andorra, si hem entès bé aquest conveni, es tracta de compartir les despeses
de l’organització d’aquest acte, o d’aquest certamen, i com vostè també deia,
doncs lluny de constatar, tot i que sigui un primer pas, que la relació amb
Andorra Turisme, o directament amb el senyor Camp, és bona, jo celebro que,
per un cop a la vida, gairebé, doncs tinguem el suport per part del nostre
Govern, ens agradi o no, és el nostre Govern, celebro que tinguem el seu suport
en aquest sentit.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny.
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, Senyora Cònsol. Jo tinc un dubte.
Tinc un dubte referent al conveni entre Comú i Andorra Turisme,
concretament, pel que fa referència a la clàusula 7a. La clàusula 7a diu,
concretament, el següent: «A excepció de la informació que tingui vocació de
ser difosa per la naturalesa del present contracte, tots aquells documents, dades
i informació verbal o escrita, de qualsevol naturalesa, i sense limitació alguna,
que existeixi o es desenvolupi respecte del conveni, i que les parts es
proporcionin mútuament durant la preparació i la vigència del present
contracte, tindrà la consideració de confidencial». I després, enuncia una sèrie
de punts, si mal no ho recordo, numerats en lletres, tota una sèrie d’aspectes, se
suposa, que haurien de ser de caràcter confidencial, i és per aquí que va la meva
pregunta. Senyor Álvarez, podria concretar-me quina informació té vocació de
ser difosa i quina no? Quina és, en definitiva, la informació que, segons el
conveni, seria com confidencial? Perquè no m’ha quedat ben clar de la lectura
del conveni. Ho pregunto, perquè l’organització de l’esdeveniment, que a mi
em sembla molt bé, es finança amb fons públics, 40.000 € en números rodons,
concretament. I entenc que l’actuació de dues entitats públiques amb tan bona
relació, com vostè acaba de dir, germanes, quasi diria jo, com són el Comú de
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Sant Julià de Lòria i Andorra Turisme, ha de ser, en qualsevol cas, pública i
transparent. Per tant, sí que li agrairia que em digués què és el que es pot dir i
què sembla ser que no es pot dir. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig.
Té la paraula senyor Carles Álvarez.
Hble. Sr. Carles Álvarez
Gràcies, Senyora Cònsol.
Miri, entenc que això deu formar part de formalismes que es fan habitualment
en aquests contractes, i són exigències, quasi, dels senyors d’Andorra Turisme.
De totes formes, el senyor Oliver Alís és qui ha treballat en aquest aspecte més
exhaustivament, i si vol fer algun aclariment més, doncs segurament ell li ho
podrà aclarir, ja que jo penso que deu ser aquesta la causa.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Carles Álvarez.
Senyor Oliver Alís, té la paraula.
Hble. Sr. Oliver Alís
Gràcies, Senyora Cònsol.
Bé, doncs anava a contestar una mica el que deia el senyor Carles Álvarez.
Sí, de fet, són formalitats del contracte. Com qualsevol acord d’aquest tipus, a
més, estar subjecte a la Llei de protecció de dades, i de fet, la confidencialitat
que pot tenir aquest tipus d’esdeveniment és tot el que surti a nivell de dades
nominal en el marc de les diverses reunions que s’han fet, però no té més cosa
que això. Com heu pogut veure, és prou explícit, el conveni, amb els seus
annexos i etcètera. No té res més. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Oliver Alís.
Alguna intervenció? té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, Senyora Cònsol.
Sí, precisament, la pregunta, perquè no em semblava suficientment explícit el
puntejat que figura a continuació d’aquest article que he llegit. Per això he fet la
pregunta. Segurament, és per ignorància meva. No sabia que això fos un
formalisme. Li agraeixo al senyor Alís que m’ho hagi aclarit. I fins aquí arribaria
la meva intervenció. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
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Gràcies. Doncs si no hi ha cap més intervenció, passaríem, doncs, a la ratificació
dels tres convenis, es ratifiquen?
Es ratifiquen per unanimitat.
I passaríem al punt:
12. Precs i preguntes.
I faig la lectura d’una pregunta que ens va presentar el senyor Josep Roig, que
ens va entrar el dia 7 de novembre, on sol·licitava que s’inclogués un punt en
l’ordre del dia de la propera sessió del Consell de Comú referent al pla de
viabilitat de Naturlandia, en què es detallés, en primer punt, els eixos que
configuren el pla de viabilitat a què feia referència el conseller de Finances en la
seva intervenció de la sessió del Consell de Comú del dia 23 d’octubre. I en
punt número 2, els canvis respecte al pla de viabilitat que va ser presentat en
l’assemblea d’accionistes del dia 27 de juny.
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyora Cònsol.
Bé, els accionistes de “Camprabassa, S.A.”, Naturlandia avalen la nostra gestió.
Han aprovat totes les nostres decisions, així es desprèn dels consells
d’administració que fem i de la darrera assemblea. Això, doncs, tot i tenir la
informació, he vist que vostès aprofiten la més mínima oportunitat per donar-li
la volta i córrer a facilitar-ho als mitjans. Ens limitarem a donar-li el pla amb el
qual es va crear aquest projecte. La resta de la documentació es tracta de
documents de treball perquè la societat pugui prendre les decisions en el seu
dia a dia i amb relació a la mateixa.
Ara, quan acabem la sessió, els facilitaré el pla de viabilitat.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí.
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol.
Pensava que la seva intervenció seria una mica més explícita, donant-nos detalls
d’aquest famós pla de viabilitat, de l’existència del qual començava a dubtar-ne.
I ho sap. Vostè ha començat la seva intervenció dient que els accionistes, i se’n
desprèn, de l’atmosfera de les diferents assemblees, que els accionistes avalen el
projecte. Li recordo que els accionistes ho som tots. I ho som tots al 88 %. Ho
vulguem o no, a més a més. Però els accionistes ho som tots. És cert que hi ha
una part privada que a decidit involucrar-hi diners de la seva butxaca, perquè
creuen o creien, com vostès, en aquest projecte, però els accionistes o som tots.
Ens agradi o no, repeteixo. Gràcies.
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Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny.
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, només intervenir per a un parell de qüestions. La primera, agrair-li al senyor
Besolí doncs que ens faciliti aquesta informació, que, lògicament, ens llegirem
amb molt de detall. Sí, m’esperava que vostè fos més explícit en la sessió, però,
vaja, analitzarem la informació que vostè ens donarà ara, en acabar la sessió.
L’altra cosa que m’agradaria dir-li, que no m’ha agradat gens ni mica, és que
vostè fes al·lusió a la qüestió de la premsa. I amb això li diré una cosa: doncs,
miri, potser ha de vigilar o ha de desconfiar més dels seus companys de viatge
en aquestes qüestions que no pas dels Consellers de la minoria, perquè jo no
tinc cap inconvenient a dir les coses, o en les comissions que de tant en tant fem,
o en seu de Consell. Per tant, si els periodistes agafen o deixen d’agafar
informació o apunts, doncs és una qüestió que atenyerà els periodistes i les
preguntes que, en aquest cas, formulin. Però em molesta moltíssim això, això
que vostè ha dit d’agafar i anar corrent a la premsa, entre altres coses, perquè
no és el nostre estil. Per tant, li dic: desconfiï vostè, potser, de companys que té
més a la vora del banc i no de companys que, potser, estan més allunyats del
banc.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Molt bé. Gràcies per la seva intervenció.
Doncs si no hi ha cap altra intervenció no havent-hi més assumptes a tractar,
s’aixeca la sessió d’avui i agraeixo l’assistència de tots.
P.O. de l’Hble. Comú
La Secretària General

Vist-i-plau
La Cònsol Major

