SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 12 DE JUNY DEL 2014
Essent les 19.10 hores del dia 12 de juny del 2014, 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.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
• Sessió ordinària 12/05/2014
2. Acords Junta de Govern
3. Aprovació si escau, de l’estat general de comptes de l’exercici 2013
4. Seguiment de pressupost
5. Aprovació si escau, de l’ordinació de crèdit extraordinari per la concessió
d’un préstec a “Camprabassa, S.A.”
6. Aprovació si escau, de l’Ordinació de modificació i refosa del reglament
per a l’ús de l’espai de voravies i altres llocs públics
7. Aprovació si escau, de la modificació del pla parcial de desenvolupament
de la unitat d’actuació de sól urbanitzable SURB-44-D
8. Precs i preguntes
Hble. Sra. Cònsol Major
Passarem al punt:
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
• Sessió ordinària 12/05/2014
Alguna intervenció? té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Doncs, en aquest cas, diferent de la resta de vegades o de la meva manera de
procedir, aprovaré aquesta acta, perquè es va demostrar en l’anterior sessió de
Comú que majoria i minories podien coincidir en certs aspectes i defensar un
sol i únic punt de vista, sempre per defensar els interessos dels nostres
ciutadans amb una sola veu. Gràcies, Senyora Cònsol.
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Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny.
Alguna intervenció més?
Doncs agrair la seva intervenció, senyor Rossend Areny, i si no hi ha cap altra
intervenció, passaríem a l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 12-052014? S’aprova per 11 vots a favor i 1 abstenció.
Passarem al següent punt:
2. Acords Junta de Govern
Alguna intervenció? té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol. Bé, primer, la Junta de Govern del dia 24 de març del
2014, referent a la creació de lloc de treball i cobertura de la mateixa per una
Comissió de Serveis.
Es va aprovar en aquesta Junta de Govern, la creació d’un nou lloc de treball, el
de tècnic de projectes energètics i ecològics, adscrit al Departament de
Manteniment. No poso en dubte ni la necessitat ni l’interès, senyors Majoral i
León, de crear aquest nou lloc de feina, però com ja vaig expressar en Comissió
de Funció Pública, em sembla que la creació d’aquest lloc de feina ha estat una
espècie de reubicació forçada per part de la nostra corporació. I no els critico,
Senyors Consellers, que consti. Han optimitzat un recurs humà per posar-lo al
servei de la nostra Administració, fent també que aquesta persona se senti
realitzada professionalment. Li desitgem, per cert, molts èxits i molt bona feina.
Però deixi’m que els digui, i crec que m’entendran, que, en aquest cas, ha estat
la nostra Administració la que s’ha hagut d’adaptar a la situació laboral del
treballador i no al contrari, com és habitual que sigui en qualsevol altra
adjudicació d’un lloc de feina. En el futur, s’hauria de procurar que certes
contractacions no acabin essent protagonistes de malabarismes per part de la
nostra Administració. I hi insisteixo: en aquest cas, és un camp molt interessant
en el qual treballar i que pot aportar molt bons projectes per aconseguir que el
nostre Comú sigui més sostenible. Espero que es faci molt bona feina, i ja ens
mantindran informats dels projectes que es pensin implementar en aquest
àmbit.
Hble. Sra. Cònsol Major
Alguna intervenció? té la paraula senyor Josep Majoral.
Hble. Sr. Josep Majoral
Senyora Cònsol. Senyor Rossend Areny, com vostè ha dit, es tracta, aquí, de
donar un impuls important al que ja es diu en el nostre programa electoral. En
el nostre programa ja parlàvem d’energies renovables, parlàvem d’estalvi
d’energia i parlàvem, en general, de respecte envers el medi ambient. El Comú
de Sant Julià de Lòria, en aquests moments, està apostant en aquest sentit, i no
2

és el que vostè diu que l’Administració s’ha adaptat a una persona, en aquest
cas, funcionària, sinó que el que s’ha fet aquí és, en un sol moviment, es
aconseguir satisfer dues necessitats: una és la necessitat del propi Departament i
l’altra és la possible problemàtica que tenia aquest senyor en el seu lloc de
treball. Gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Majoral, té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol. Doncs agraeixo les seves explicacions, però referent a
la persona en concret, sense cap actitud envers ella, si vostès, és cert, portaven
aquest punt en el seu programa electoral, doncs els demano per què no havien
implementat aquesta mesura des del principi del mandat. Estem passant
l’equador i, d’alguna manera, si tan important és aquest punt, potser, el més
escaient seria una persona amb la formació suficient en aquest àmbit. I crec que,
en aquest cas, no és el cas, justament. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny, té la paraula senyor Josep Majoral.
Hble. Sr. Josep Majoral
Senyora Cònsol. Senyor Rossend Areny, em sap greu que digui que no s’ha fet
res fins a arribar a l’equador del consolat, perquè, si vostè es passeja pel poble,
veurà que hi ha hagut bastants canvis, i tots enfocats a aquest canvi de l’estalvi
d’energia. S’està reposicionant molt material o molt enllumenats públics amb
sistema LED, s’ha fet l’edifici del Molí tot en sistema LED i, entre altres
actuacions, que si vol, un dia en podem parlar i li explicaré detalladament el
que s’ha fet. Però em sap greu que vostè digui que no s’ha fet res fins a
l’equador del consolat. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Majoral. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Doncs i sense allargar-nos més en el tema, jo no he dit mai que no s’hagi fet res.
Dic que, en aquest sentit de crear una plaça, mesura o com li vulgui dir, doncs
per continuar implementant aquest tipus de projectes, però en cap cas, i vull
que consti en acta, evidentment, he dit que no s’hagi fet al respecte.
Gràcies, Senyora Cònsol i no m’estendré més.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny, alguna intervenció per a una altra Junta de
Govern? Té la paraula senyor Rossend Areny.
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Hble. Sr. Rossend Areny
Referent a la Junta del 26 de maig, reestructuració del Departament de Cultura i
canvi de nivell i regularització salarial.
Encara espero que se’m convoqui a la Comissió de Cultura per parlar, entre
altres punts, imagino, d’aquesta reestructuració del Departament de Cultura.
En l’anterior comissió, sí que se’m va convocar, no sense l’avís, recordarà,
Senyora Consellera, que vostè em feia que, d’alguna manera, se’m convocava
fent prova de la seva bona voluntat, que mai no he posat en dubte,
evidentment, ja que no formo part d’aquesta Comissió. I en aquest punt, vostè
té raó. Entenc, doncs, el seu posicionament de prudència, però, com l’hi vaig dir
al seu moment, no el puc compartir. La situació ve donada, un petit recordatori,
per decisió del grup que formàvem el Sr. Josep Roig i jo mateix, en repartir-nos
les comissions, vam decidir que seria ell qui assistiria a la dita Comissió en
representació del nostre grup. Ara bé, em poden dir, Senyora Consellera i
també Senyors Cònsols, com ho he de fer per assabentar-me de les qüestions de
les comissions de Cultura i d’Esports, per exemple, si no faig part de les dites
comissions pel motiu que els acabo de recordar? El mateix deu passar, i passa,
no sé, amb el company Roig. Podrien fer prova de bona voluntat i canviar les
actes de constitució de totes les comissions i incloure’ns al Sr. Roig i a mi en
totes elles, si us plau? Tan problemàtic és aquest canvi? Volen dir que no ho fan
expressament perquè tinguem encara més limitat l’accés a la informació? Poden
comprometre’s avui, d’una vegada per totes, a arreglar aquesta situació?
Però tornant al cas d’aquest punt de l’ordre del dia, o d’aquesta Junta de
Govern, agraeixo les explicacions que ens va donar el senyor Joan León sobre
aquesta reestructuració del Departament de Cultura, almenys pel que fa a la
part jurídica. Agrairé, també, a la Senyora Consellera que ens expliqui
breument, perquè no és aquí el lloc per estendre’ns, sinó en el marc d’una
comissió, els motius de la dita reestructuració. I torno a demanar el compromís
dels Cònsols d’actualització de les actes de constitució de les diferents
comissions de treball. Gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny. Alguna intervenció? Doncs no hi hauria cap
intervenció en aquest aspecte. Senyor Josep Roig, té la paraula.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies, Senyora Cònsol. Jo he estat analitzant el contingut de l’acord
d’aquesta reestructuració, el contingut que vostès van aprovar en la Junta de
Govern del 26 de maig, i tal com li vaig comentar al senyor Joan León en la
Comissió de Finances i Funció Pública que vam celebrar ara tot just farà un
parell de dies, li vaig comentar que aquesta reestructuració implicava la
modificació de la classificació de dos llocs de treball. Concretament, en un cas es
modificava el lloc de treball d’un nivell C2 a un nivell C3, i en un altre cas, d’un
nivell C3 a un nivell B4. En el primer dels casos, el lloc de treball es reclassifica
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dins un mateix grup, grup C. En el segon dels casos, hi ha un canvi de grup, el
grup C, concretament, al grup B, que entenem que implicaria la creació d’un
lloc de treball diferent i la cobertura per a la persona designada, mantenint el
nivell d’origen i percebent un complement de responsabilitat addicional,
corresponent a la nova categoria. Entenem que, en aquest darrer cas, a l’edicte
pel qual es va presentar la persona concernida, era per cobrir un lloc de treball
classificat en el grup C i no en el grup B. Per tant, proposo que es modifiqui
l’acord adoptat per la Junta de Govern en el sentit següent: que la persona
mantingui el seu nivell salarial original i que percebi un complement de
responsabilitat addicional a l’espera que es creï la plaça, i que la persona pugui
optar a concursar en l’edicte corresponent. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig, té la paraula senyor Joan León.
Hble. Sr. Joan Antoni León
Gràcies, Senyora Cònsol. Bé, com bé diu, ja el vaig informar en la darrera
Comissió que es tractava de cobrir la plaça doncs amb l’assignació del
corresponent CRA. I, per tant, perquè consti als efectes necessaris en el ple,
penso que també ho havia de dir, si mirem el redactat de l’acord, el que fa és
remetre’s als diferents informes que hi ha en relació amb aquesta qüestió, els
quals parlen, evidentment, d’aquest tema, de la cobertura mitjançant CRA. I,
per tant, jo entenc que vista la documentació que acompanya l’acord, en fa
esment, i vist que en queda constància, no és necessari. Igualment, entenc jo,
que no és necessari adoptar cap altre acord. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan León, té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, només per agrair-li les seves explicacions, i per sol·licitar-li el contingut
explícit d’aquest acord. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Molt bé. Alguna intervenció més per alguna Junta de Govern? Té la paraula
senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies, Senyora Cònsol.
Jo tenia una pregunta, a més, referent als acords de Junta de Govern.
Concretament, en la Junta de Govern del 14 d’abril: tràmit número 6052241,
“Camprabassa, S.A.”, obertura del negoci destinat a l’alberg anomenat Alberg
Naturlandia.
En relació amb l’obertura d’aquest negoci, podria dir-nos, senyor Joan León,
com a Conseller d’Administració i Funció Pública, quan el Comú va admetre a
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tràmit la sol·licitud contenint el formulari d’obertura del negoci destinat a
alberg anomenat Alberg Naturlandia? Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig, té la paraula senyor Joan León.
Hble. Sr. Joan Antoni León
Gràcies Senyora Cònsol. Bé, senyor Josep Roig, no tinc aquí la documentació
per respondre-li. En tot cas, l’hi faré arribar. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan León, té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies, Senyora Cònsol. Té constància, senyor Joan León, si el referit alberg
va començar a operar abans de ser admesa a tràmit la sol·licitud d’obertura del
negoci? gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Alguna intervenció, senyor Joan León
Hble. Sr. Joan Antoni León
Gràcies, Senyora Cònsol. Bé, com ja li vaig indicar a la comissió, tant jo com el
meu company senyor Joan Besolí, no hi havia constància
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, Senyora Cònsol. Si li faig la pregunta, es perquè es què precisament no
em va quedar constància, tant explicita de la resposta que vostè acaba de donar,
per això he fet la pregunta, en qualsevol cas, si agrairé que em concreti
exactament quan es va entrar a tràmit la demanda d’obertura del negoci.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig. Té la paraula senyor Joan León.
Hble. Sr. Joan Antoni León
Ja l’hi farem arribar.
Hble. Sra. Cònsol Major
Alguna intervenció de Junta de Govern? No, doncs, es donen per assabentats i
passaríem al següent punt:
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3. Aprovació si escau, de l’estat general de comptes de l’exercici 2013
Té la paraula el senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyora Cònsol. Bé, tot i els comptes del 2013 presenten un dèficit
pressupostari, aquest és perfectament assumible i recuperable en els propers
exercicis. No obstant, m’agradaria subratllar que el Comú continua fent front a
les polítiques i serveis més pròxims a la ciutadania, com els socials, culturals,
esportius i d’infraestructures, com en els exercicis anteriors. No únicament s’ha
fet front a aquestes despeses, sinó que s’ha augmentat la inversió comunal,
doblant la de l’exercici precedent. Per tant, tot i les limitacions dels ingressos
fruit de la crisi econòmica, el Comú ha tancat l’exercici pressupostari sota un
dèficit sostenible.
Quant a l’endeutament, tot i que ha incrementat respecte a l’exercici anterior,
les previsions de futur apunten que el Comú podrà situar-se en llindars més
escaients fent un seguiment acurat del pressupost i optimitzant els recursos de
què disposem.
Passo a descriure les partides principals:
- Els ingressos s’han tancat amb una execució d’11.668.174 €, el que representa
un 95,6 % del pressupost. Aquesta xifra demostra, un cop més, que el Comú
elabora els pressupostos sota premisses realistes.
A nivell d’impostos directes, l’execució ha estat d’1.984.496 €, i en termes
percentuals, se situa en el 88,5 % del total pressupostat. Dins aquest apartat, es
cobren les següents figures impositives: foc i lloc, impost sobre propietat
immobiliària, impost sobre la renda de rendiments arrendataris, impost sobre
construcció i radicació d’activitats comercials. En l’apartat d’impostos
indirectes, es pot veure una clara disminució dels ingressos, fruit del canvi
legislatiu dictat des del Govern. Ha provocat una rebaixa substancial dels
ingressos respecte a l’any anterior. Uns diners que han anat a parar a les arques
del Govern. Per tant, aquesta reducció no ha estat fruit de polítiques comunals,
sinó d’un canvi legislatiu governamental. Es pot veure en la liquidació d’un
21,6 % sobre el total pressupostat. En termes absoluts, representen 43.249 €.
Pel que fa a les taxes i altres ingressos, que depenen exclusivament de
polítiques comunals, presenten una execució força satisfactòria d’un 92,9 %, és a
dir, 2.420.432 €. Les principals magnituds que trobem dins aquest epígraf són: la
taxa sobre higiene pública, la prestació de serveis del Centre Cultural i de
Congressos Lauredià, els aparcaments horitzontals i verticals, i la cessió del
10 % de terrenys del POUP, entre d’altres.
En l’apartat de transferències corrents, el Comú ha liquidat 1.609.093 €. Aquest
import correspon a les transferències trimestrals del Govern.
Pel que fa als ingressos patrimonials, s’han liquidat 51.316 €, que corresponen a
arrendaments de locals que el Comú té llogats a la parròquia, a les accions de
Mútua Elèctrica i a les de CATSA.
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En concepte de transferències de capital, s’ha liquidat el mateix percentatge que
en transferències corrents: al voltant del 100 %. En aquest cas, 5.559.588 €.
Passem a les despeses i, en concret, a les de personal. Durant l’exercici 2013, el
Comú ha continuat apostant per la racionalització i contenció de la despesa de
personal. Es pot veure en la seva execució, que puja a 4.716.958 €. Representa
una disminució de 145.228 € respecte a l’any anterior. Aquesta política del
Comú se centra, bàsicament, a no substituir les baixes, sinó a incrementar
l’eficiència de processos interns amb l’objectiu de millorar la productivitat del
personal. Aquesta directiva de recursos humans ja va començar a l’inici del
mandat i s’està consolidant una vegada passat l’equador del mateix.
Béns corrents i serveis: l’any 2013, el Comú va aconseguir, una vegada més,
mantenir el llindar d’aquest capítol al nivell dels exercicis precedents. Cal
remarcar que els serveis prestats a la ciutadania s’han mantingut. En aquest
capítol, s’observa una execució del 84,8 % del total pressupostat, i en termes
absoluts, ascendeix a 3.029.127 €.
La partida de despeses financeres presenta una execució del 72,5 %, és a dir,
214.516 €, com a conseqüència principal de la rebaixa de tipus d’interès, així
com de la bona gestió i previsió de la tresoreria comunal.
L’apartat de transferències corrents presenta un nivell d’execució molt semblant
a l’exercici anterior. Això vol dir que el Comú continua ajudant als sectors
social, esportiu i cultural amb la mateixa atenció que en anys anteriors.
L’epígraf d’inversions reals és el que representa el canvi més significatiu de les
partides d’execució de la despesa, donat que la inversió comunal a la parròquia
s’ha doblat respecte a l’any anterior. La seva execució ha estat d’1.144.350 €, el
que representa el 62 % de l’execució del pressupost. Les inversions més
destacades són la rehabilitació de la casa Clemens de la Jeneta com a sala de
vetlla, la reforma de la plaça de la Germandat, arranjaments a la plaça Calonge,
la creació del passeig Valira i importants obres a la xarxa d’aigua, com els
reductors de pressió de Coll Jovell, la xarxa d’aigua potable de la carretera de
Certers i la Peguera, entre d’altres. Un any més, hem continuat destinant molts
esforços per fer de Sant Julià de Lòria una parròquia acollidora i, sobretot, que
es distingeixi per la qualitat de vida dels ciutadans. Em refereixo a
l’embelliment del poble i dels quarts amb nous contenidors, flors, millores de
manteniment, entre d’altres.
Dins l’apartat d’actius financers, s’ha liquidat 1.605.000 € en concepte de préstec
a la societat “Camprabassa, S.A.”, el que representa una execució del 74,1 %.
L’execució pressupostària del capítol de passius financers ha estat de 667.058 €,
amb un percentatge d’execució d’un 100 % i que correspon a l’amortització de
préstecs concertats amb entitats bancàries.
Per acabar aquest punt de l’ordre del dia, m’agradaria destacar alguns punts: el
Comú ha seguit potenciant i, a la vegada, reforçant els serveis i prestacions que
s’ofereixen als ciutadans, ja que és el seu benestar una prioritat. En aquest
sentit, vull subratllar que aquest any 2013 el Comú va aprovar diferents
mesures fiscals destinades a ajudar el teixit empresarial lauredià, i que s’han
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mantingut aquest 2014. Una de les més rellevants és la de modificació de
l’ordinació tributària, i que afecta l’impost sobre radicació d’activitats
comercials, empresarials i professionals. En general, s’ha baixat el tipus de
gravamen, la liquidació també ha passat a ser fraccionada, les empreses
radicades que acrediten pèrdues es beneficien de bonificacions i, en el cas de
l’obertura de nous negocis, s’apliquen exoneracions. També s’ha rebaixat el
80 % els preus públics de les diferents instal·lacions del Centre Cultural i de
Congressos Lauredià. Som conscients que els empresaris, comerciants i
restauradors estan patint fortament les conseqüències de l’actual conjuntura
econòmica. Per això, durant el 2013, el Comú ha portat a terme accions diverses
per revitalitzar el sector, com ara les fires que s’estan impulsant cada mes, i
activitats esportives i culturals que acull la parròquia, convertint-la en una de
les més actives del país en aquest àmbit. Un altre exemple d’aquest impuls que
es vol donar des del Comú és la modificació del Reglament de terrasses, que
passa avui per aquesta sessió. Una mesura que ha estat molt ben acollida pels
restauradors i que, a banda de permetre tenir una imatge unificada de les
terrasses, també contribueix a embellir la parròquia, afavorint la seva qualitat
de vida.
Un altre dels sectors més castigats per la crisi és el de la construcció. El Comú
ha implementat mesures per afavorir-ne la reactivació, reduint la parcel·la
mínima necessària per construir, abaratint el cost del terreny i, per tant,
afavorint el desenvolupament de nous projectes constructius. S’ha revisat la
densitat urbanística, s’ha allargat el termini per començar i executar treballs,
s’han rebaixat les taxes de construcció per abaratir els costos i facilitar els nous
projectes, i s’ha revisat a la baixa les taxes d’obres menors i els preus mínims
d’altres llicències urbanístiques.
Paral·lelament, el Comú continua apostant per Naturlandia, que és un projecte
no només parroquial, sinó també nacional i, per tant, se’n beneficia tot el país.
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, abans de contestar o de debatre una mica les idees
que ens acaba d’exposar el senyor Joan Besolí, abans els he fet una pregunta, i
és veritat que se m’ha passat, potser, el temps, però havia demanat si per part
dels Cònsols hi havia el compromís d’arreglar les situacions de les comissions
com a màximes autoritats de la parròquia, o si no cal que esperem que se
solucioni aquest punt.
Hble. Sra. Cònsol Major
A veure, jo no hi he entrat, en el punt, perquè jo crec que, en algunes comissions
ja hi són presents els dos consellers, i no perquè siguin d’una comissió o d’una
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altra. Així ho tinc entès, si no, jo crec que no hi ha d’haver cap problema perquè
assisteixin tots dos a totes les comissions.
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Per tant, puc demanar que se’ns convoqui a tots dos —demano per mi, però,
evidentment, també empatitzo amb el senyor Josep Roig— puc demanar aquí,
avui, que se’ns convoqui a totes les comissions per duplicat?
Hble. Sra. Cònsol Major
Sense cap problema, senyor Rossend Areny, té la paraula.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol. Li ho agraeixo.
Hble. Sra. Cònsol Major
Doncs passa a la seva intervenció?
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies. Doncs, si aquest quadre de la memòria explicativa fos un cromo,
podríem dir allò de «aquest el tinc repe». Senyor Joan Besolí, és que el tancament
de comptes del 2013, que per fi arriba, s’assembla perillosament als anteriors. I
segurament, vostès també tindran un discurs justificatiu perillosament idèntic.
I, de fet, d’alguna manera, ja l’han tingut al si de la Comissió de Finances del
passat dimarts. Aquest discurs s’assembla a allò de «paciència, que el 2013»... i,
de fet, ho ha dit, «paciència, que el 2013 ha estat un mal any», «que el 2014 pinta
millor», «que només són números i que no cal fer-ne un gra massa», per
reprendre una expressió que vam sentir dimarts en declaracions de la Senyora
Cònsol, però el que em neguiteja més és que és el mateix discurs que el de l’any
passat: res no sembla voler canviar. Però vostès segueixen presentant uns
comptes, al meu entendre, catastròfics i que em fan por, per reprendre un terme
que em van sentir dir, també en Comissió, l’altre dia.
Per cert, aprofito per demanar-los que se’ns faci arribar amb celeritat el motiu
del retard d’aquest passament de comptes que, segons vostès, el motiu d’aquest
retard són les noves auditories de les tres societats participades pel nostre
Comú. Han d’estar al caure, segons deia el conseller de Finances, i no els puc
negar que estic molt intrigat, com es poden imaginar, sobre el contingut
d’aquestes auditories.
Bé, anem a pams quant a les xifres del tancament de l’exercici de l’any passat.
Les inversions reals executades en l’exercici 2013, com molt bé ha dit, senyor
Joan Besolí, ascendeixen a 1.144.000 €, un 62 % d’1.800.000 € pressupostats,
incloent-hi aquí els reconduïts de l’any anterior. En comissió ens deia que l’any
2012 aquestes inversions reals van ser de 635.000 € sobre 900.000 € que s’havien
pressupostat, un 69 % en aquell moment, i que, per tant, i també ho ha repetit
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avui, la inversió real, que és aquella que percep el ciutadà i que, afegeixo jo,
també, que és aquella que afecta principalment projectes i accions a les
poblacions de la nostra parròquia, doncs aquestes inversions reals han
augmentat, en relació amb el 2012, de forma important. Però jo li recordo,
també, que l’any 2011, és a dir, l’any anterior, es van executar 2.078.000 € sobre
els 2.600.000 € pressupostats, un 80%, sempre amb els reconduïts inclosos
s’entén. Gairebé un milió més que l’any passat. Per tant, assistim aquí a una
fluctuació important de les inversions reals en els diferents exercicis. Això sí, els
percentatges de l’execució d’aquesta partida no superen, com els he recordat fa
un moment, el 80%, tot i tenir en compte, senyor Joan Besolí, que alguns
d’aquests diners no executats apareixen com a reconduïts per a l’any següent.
Sóc conscient d’això. I també l’hi vaig dir. Però sempre hi ha aquesta quantitat
de diners que prové d’exercicis anteriors, per tant, no és aquest un motiu de pes
pel feble percentatge d’execució. A més, molts d’aquests diners, i vostè ens ho
va reconèixer en comissió, deixaran d’invertir-se, pel motiu que sigui. Per tant,
menys inversió real. Però bé, el que sí que arriba al 100% d’execució, senyor
Joan Besolí i Consellers i Cònsols, és la partida dels actius financers. Per
entendre’ns, aquells diners que, en forma de préstecs, i contra endeutament del
nostre Comú, van destinats a “Camprabassa, S.A.”. Perquè, a més, hem vist que
si no ens hem gastat tots els diners de la pòlissa anterior durant l’any 2013, ho
hem acabat fent durant el primer trimestre d’enguany. És més, encara s’ha
demanat, i avui vaticino que ho aprovaran d’aquí a una estona, el nou
suplement de crèdit d’1.200.000 €.
Com deia, si les inversions reals es van fluctuant segons els anys, els crèdits
contra endeutament del Comú per fer front a les despeses de funcionament, al
cap i a la fi, del parc de Naturlandia, aquests no fluctuen. Del 1.200.000 € no
baixem des de fa uns anys. Per tant, quan sento que tant la Cònsol com el
Conseller de Finances afirmen que el deute comunal creix perquè s’està
invertint, doncs crec que els manca dir que s’està invertint, sobretot, a
Naturlandia.
Pel que fa al retorn de préstecs, que apareix en el requadre com a passius
financers, trobo que anem força a poc a poc. L’any 2013, retornem 667.000 €; el
2012, 600.000 €, i l’any 2011, 500.000 €. Per tant, tornem cada cop menys i poc
més d’un milió i mig en tres anys, mentre que augmentem en 5 milions des del
gener del 2012 al 31 de març del 2014. De 17.300.000 € estem ja als quasi 22
milions en dos anys i escaig. Que lenta va una cosa i que ràpida va l’altra. El
resultat de l’exercici 2013, doncs, és de -500.000 €, per arrodonir la xifra. Però
pensem una cosa, i això també els ho vaig dir en comissió: si no tinguéssim uns
reconduïts d’un exercici a l’altre d’1.300.000 €, si aquests diners compromesos
s’haguessin pagat durant el 2013, que és quan es van pressupostar, estaríem a 1.800.000 € com a xifra final de l’exercici 2013. A mi això em sembla preocupant.
Tant és així que aquests 1,3 milions de reconduïts no s’han esfumat, ens
persegueixen, són aquí. Ens han seguit fins al 2014. Els hem d’acabar pagant un
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dia o un altre. I no estan pressupostats en el pressupost 2014, ho recordo. Ja
passaran a engreixar el deute del Comú, suposo.
Passo ara a l’anàlisi de la quantitat màxima d’endeutament. Aquest altre
requadre també és com un cromo repetit. No per les quantitats que hi surten,
tant de bo, sinó per la tendència que no s’inverteix de cap de les maneres.
Destacaré el deute de les societats públiques, que passen, segons la Cònsol, per
moments molt delicats. Però no només les nostres, aquí a Sant Julià de Lòria,
sinó les de tot el país. Si és així, em quedo una mica més tranquil. El deute de
les societats, entengui’s el deute de “Camprabassa, S.A.”, 9 milions d’euros, 1,5
milions més que ara fa un any. Entre aquest augment i el del deute amb entitats
de crèdit i el deute per avals, el nostre Comú té un deute de 20.749.000 €, 1,7
milions més que ara fa un any. Assistim, també, a una disminució de 3 milions
del nostre sostre d’endeutament degut a la nova fórmula de càlcul d’aquest. Tot
això fa que avui, bé, el 31 de desembre de l’any passat, perquè això encara ha
empitjorat durant el primer trimestre d’aquest any, ens situàvem en el 83% del
nostre sostre d’endeutament: estàvem en el 68% fa un any.
Per resumir, dos quadres que són dues fotografies dels quadres dels anys
anteriors, i no ho són de les quantitats que apareixen, hi insisteixo, tant de bo,
ho són d’aquesta tendència que no sembla que s’hagi d’invertir. Increment
exponencial del deute i apropament perillós del sostre d’endeutament. I com
que penso que aquesta tendència no pot si no continuar amb aquestes famoses
congelacions de les transferències, que, recordo, comencen aquest any, Senyor
Cònsol Menor i no l’any 2013, quan hi penso, deia, em recorre una espècie
d’esgarrifança per tot el cos. I aquells pronòstics que vostès fan sobre la millora
del rendiment de Naturlandia, sobre unes xifres que vostès coneixen i que
diuen que el 2014 anirà molt millor, que tots els indicadors apunten en aquesta
direcció, doncs, de moment, aquests pronòstics no són res més que això:
pronòstics, previsions, xifres sobre uns papers que jo no he vist i que espero
veure algun dia. Com es poden imaginar, no donaré suport a aquest panorama
desastrós, al meu entendre. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny. Té la paraula senyor Josep Roig i després farem
la rèplica.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies, senyora Cònsol. Senyor Joan Besolí, pressupost inicial 2013:
ingressos, 12.200.000 € (parlaré en xifres rodones); despeses, 12.020.000 €;
resultat previst, 180.000 € de superàvit. Pressupost executat 2013: ingressos,
11.670.000 €; despeses, 12.210.000 €; resultat final, 541.000 € de dèficit.
Tal com es pot comprovar en la previsió efectuada, i l’executat final, hi ha
720.000 € de diferència.
Iniciava la meva intervenció del 21 de novembre del 2013, referent al seguiment
de l’execució del pressupost pel que feia al tercer trimestre del 2013, dient-li,
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senyor Joan Besolí, que si alguna cosa tenen les xifres és que són molt
obstinades i no acostumen a enganyar. Aquell mes de novembre, vostè mateix,
senyor Besolí, en aquell ple, intentava colar-nos un superàvit de 554.000 €, que
jo vaig qualificar d’irreal. Avui queda demostrat, senyor Joan Besolí, que les
meves previsions no eren pas errònies. Les seves, per contra, no s’ajustaven
gens a la realitat. No s’hi ajustaven, sobretot, per un motiu clau, i és que no
s’havien comptabilitzat en el total de despeses uns reconduïts superiors al milió
d’euros en el que llavors vaig qualificar d’autèntic exercici de creativitat
financera.
Destacar que el pressupost 2013, excedint amb escreix el termini legal fixat per
la Llei de finances comunals, acumulant un dèficit de 540.000 €, i assolint un
endeutament rècord de 20.750.000 € a 17 punts percentuals del sostre
d’endeutament.
L’estratègia d’haver-se fet aprovar uns reconduïts per al 2014 superiors a
1.300.000 € li havia d’evitar, teòricament, haver de reconèixer, pel moment, i
només pel moment, la gran debacle. I és que si sumem el resultat deficitari de
541.000 € a aquest 1.300.000 € compromès, el resultat final hagués estat negatiu
per un valor de quasi dos milions d’euros, tot un escàndol. Cenyim-nos, però, a
l’anàlisi de l’execució pressupostària del passat exercici 2013, per mirar d’aclarir
per què s’ha produït aquest resultat tan negatiu. Tenim, per una banda, que la
liquidació pressupostària que avui se sotmet a debat recull uns ingressos que se
situen, aproximadament, mig milió d’euros per sota del que s’havia
pressupostat inicialment. Però, d’altra banda, les despeses han crescut uns
190.000 €. En el capítol d’ingressos, si bé totes les transferències s’han executat
en la totalitat del que estava previst, la recaptació tributària ha patit un revés
molt i molt important, especialment, pel que fa a la recaptació per impostos
directes, que tan sols s’ha executat en un 21,6 %, i els impostos indirectes que
s’han executat en un 88,5 %, i la recaptació per taxes i altres ingressos, en un
93 %.
En el capítol de despeses, el pressupost s’ha executat només en un 83,4 %, degut
a una reducció en la despesa de personal i a una aparent, que a mi em sembla
bé aquesta paraula, aparent, reducció en la despesa de consum de béns i serveis i
en la inversió. Aquesta darrera, la més significativa, havent-se executat tan sols
el 62% del que estava pressupostat. A què s’ha degut aquest percentatge
d’execució de la despesa tan baix? Senyor Joan Besolí, no és que vulgui restar-li
mèrits, li reconec un esforç en la contenció de la despesa de personal. L’hi
reconec. Però tothom sap que vostè ha acudit, novament, a l’estratègia dels
reconduïts per bellugar 1,3 milions d’euros de despesa compromesa en el
pressupost 2014 i evitar, com li comentava abans, la debacle. I aquí és on cobra
sentit allò de l’aparent que jo comentava abans. No és que hagin aplicat la tisora
a les partides abans referides, és que han reconvertit les despeses certes en
reconduïts per evitar, com deia, haver de reconèixer un dèficit final de quasi 2
milions d’euros, i vet aquí la jugada.
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Ara bé, si la contenció de la despesa és superior a la reducció dels ingressos i
s’ha utilitzat la figura del reconduït per camuflar despesa, on ha estat el
problema, llavors, no? Bé, el problema ha estat que inicialment vostès no van
preveure ni un sol euro com a actiu financer, i la final se n’han acabat gastant
1,6, xifra que s’obté a partir del reconduït d’una pòlissa de crèdit i dels 1,4
milions d’euros aprovats en concepte de préstec a “Camprabassa, S.A.” el
passat mes de novembre. Així doncs, és del tot evident que la nefasta gestió de
“Camprabassa, S.A.” només es capaç de sobreviure a base de préstecs. És el
gran problema, la causa del greu estat de salut de les nostres finances, la pedra
al fetge que fa decantar negativament la balança pressupostària, dotant-la d’un
llast molt pesat, molt i molt pesat, tan pesat que comença a ser impossible ja de
suportar. Amb els famosos reconduïts han evitat que s’evidenciés on és la
veritable arrel del problema. L’estat general de comptes del 2013 fa palès,
Senyors Consellers de la majoria, quina és la seva voluntat, que no és altra que
deixar d’invertir en el poble per continuar invertint fora del poble. Quin sentit
té continuar per aquesta via quan la gran majoria de comerciants, restauradors,
hotelers, manifesten obertament que Naturlandia no els està aportant cap mena
de benefici? No seria més intel·ligent perseverar per la via de la contenció sense
destinar allò que ens estalviem a un projecte que, manifestament, és inviable, un
projecte que no funciona? No té cap sentit retallar en cultura o retallar en
infraestructures per després llançar-ho tot als llops i als óssos de Naturlandia.
No té cap sentit, això. I una darrera pregunta, senyor Joan Besolí: ens dirà avui
com pensa evitar que el Comú entri en situació, ara ja, de col·lapse financer? O
farà com sempre fa: amagar el cap sota l’ala i evitar respondre’ns la pregunta?
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig. Alguna intervenció? té la paraula senyor Joan
Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Bé, tot i haver invertit, com deia el senyor Rossend Areny, 1.600.000 € en
“Camprabassa, S.A.”, hem aconseguir tenir un dèficit controlat de 541.000 €. O
sigui, li recordo que el reconduït principal de l’any passat eren un milió i escaig,
i va ser part important del reconduït que va passar l’any passat, que va passar
el 2013. Què significa això? Que aquest reconduït tan famós de què vostè parla
ja es va executar, i tot i executat, tenim un dèficit de 541.000 €, no el 1.800.000 €,
com vostès auguren.
El fet que vostès continuen dient que Naturlandia no beneficia el país, no
beneficia la parròquia, enquestes que hem anat realitzant en els darrers temps a
Naturlandia en tot el que va d’any, ens demostren que de les xifres de persones,
que, per cert, s’ha triplicat la xifra de persones de l’any passat en el mateix
període d’aquest any, o sigui, període de l’1 de gener al 31 de maig, s’ha
triplicat i més O sigui, hem passat de 20.000 persones a 67.000 persones en
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aquest període. S’ha anat fent una enquesta, s’han anat fent enquestes
relacionades amb la gent que anava pujant i el 62 % de les persones que s’han
enquestat reconeixen que es queden entre 2 i 3 nits al país. Jo crec que això és
important. N’hi ha alguns que es queden a Sant Julià de Lòria, hi ha d’altres que
se’n van a altres parròquies. Però que beneficia el país, segur que beneficia el
país.
Un altre punt important que vostès diuen que no afecta: el 75% de les persones
que treballen a Naturlandia, el 75 % de les persones que treballen a Naturlandia
són residents a la parròquia. I no totes voten, ja els ho dic, com vostès poden...
Altres detalls: si no ho recordo malament, hi ha 32 empreses de la parròquia
que són proveïdores habituals, 32 empreses de la parròquia són 32 habituals de
“Camprabassa, S.A.”.
Què més els podria dir? Senyor Josep Roig, jo crec que es passeja poc pel poble.
Vostè només cal que miri pel poble i veurà el canvi que ha fet significatiu a
nivell d’imatge. Només cal que miri les terrasses dels bars com estan. Només cal
que es passegi pel poble i veurà que el poble té vida. I el poble té vida, ja no
gràcies al Comú, gràcies que la gent se sent a gust al carrer. La gent surt a les
terrasses, terrasses tot l’any, a uns preus super assequibles per als bars, perquè
només paguen, si no ho recordo malament, dos mesos i tenen dret a terrassa tot
l’any. Jo crec que estem intentant facilitar al màxim la vida dels nostres
ciutadans. I evidentment que continuarem invertint en Naturlandia. Ja no
invertint, dipositant tots els nostres esforços amb temps i amb diners. Perquè
això és el que es fa. I voldria exposar que les xifres que avui dia tenim estan per
sobre del que nosaltres teníem previst, i que em reitero amb l’afirmació que em
van preguntar en la roda de premsa de l’última vegada, en què dic que a partir
de l’any que ve “Camprabassa, S.A.” serà sostenible. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Besolí, té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol. Doncs en aquest últim punt, tant de bo sigui així.
Abans de contestar al senyor Joan Besolí, per un cop, m’agradaria aportar
quelcom de nou a una reflexió que ha fet el senyor Josep Roig, i adreçar-me a
ell. Vostè parlava que, amb aquest panorama, doncs el Comú havia de fer prova
d’una certa contenció amb la que ens està caient a sobre. I entenia que vostè
volia dir doncs que no es demanessin més crèdits extraordinaris per sufragar
aquestes despeses del parc de Naturlandia. Però jo, sí em puc permetre el luxe
de dir-li que a tots aquests crèdits extraordinaris m’imagino jo que són
únicament despeses de funcionament. Per tant, si fins a data d’avui no
haguessin demanat aquests crèdits, i d’alguna manera també n’hem parlat vostè
i jo en privat o en la comissió, tots aquests crèdits són, no només, evidentment,
però en gran part mesura, per pagar les despeses de funcionament del parc. Per
tant, senyor Josep Roig, si fessin aquest exercici de contenció en aquest sentit,
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que té tota la raó, però deixaria de funcionar el parc o, almenys, tal com està
avui la situació. Ens parla d’unes enquestes, jo dec viure, de moment, en una
realitat paral·lela. No m’ha quedat clar si són unes enquestes que vostès han fet
a peu de Tobotronc, de Naturlandia o el que sigui, o a peu de carrer. Perquè jo,
parlant amb gent, em diuen que, realment, no calen enquestes i que es veu que
no hi ha cap efecte, de moment, d’aquest parc als comerços, restauradors i en
tot el teixit empresarial de Sant Julià de Lòria. Per tant, si ens pot aclarir aquest
tema, quan tingui vostè la paraula... Tripliquem dels 20.000 als 67.000 les
persones, els visitants del parc de Naturlandia. Jo li dic que menys mal, perquè
amb lo car que està sortint la broma, com perquè no tripliquem els visitants. Jo
esperava, personalment, que en lloc de triplicar doncs multipliquéssim per molt
més que no pas per tres. Vostè diu que aquestes enquestes també diuen que la
gent que visita el parc es queda 2-3 nits a Naturlandia, a Andorra o al país.
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Això vol dir que dormen en un hotel.
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Sí, evidentment, però que són gent que, perquè han vingut al parc es queden al
país o és gent que vénen al país i aprofiten per anar al parc? Jo crec que és en
aquest sentit. Per tant, no menteixen. Es queden 2-3 nits al país, a Sant Julià de
Lòria o on sigui, però perquè han vingut a Andorra i aprofiten aquest nou
recurs o aquesta nova activitat que tenim a la parròquia.
El 75% de treballadors són de la parròquia. Jo me n’alegro, no puc dir res més.
Està molt bé que mirem pels treballadors de la nostra parròquia.
I vostè també parla de 32 empreses de la parròquia, que treballen o que són
habituals per reprendre termes literals del que vostè ha dit abans. Però bé, en la
premsa d’aquest país no fa massa temps que vam veure que aquests empresaris
o aquests treballadors tampoc no estan tan contents amb el tracte que se’ls està
donant. Almenys a data d’avui. Per tant, aquestes són les reflexions.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny, té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies senyora Cònsol.
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Jo penso que vostè està actuant d’una manera força improvisada, en el sentit
que va variant el discurs a mesura que es van presentant els problemes. El que
abans havia de ser un motor per a la parròquia, ara és un motor per al país. És a
dir, els diners surten de la nostra parròquia, però se’n beneficien d’altres. Per
tant, adequa una miqueta el discurs amb allò que potser a alguns andorrans els
agrada sentir o voldrien sentir. Però jo continuo dient que Naturlandia ha de ser
un motor per a la nostra parròquia. Si és un motor per a la nostra parròquia,
serà un motor per al país, evidentment, però abans ho ha de ser per a la nostra
parròquia, perquè és des d’aquí, des d’aquí la nostra parròquia, que surten els
diners per finançar el projecte que tenim allà dalt. Per tant, jo, quan sento els
comerciants, els hotelers, els restauradors, parlant en tertúlies radiofòniques,
televisives, a peu de carrer, evidentment que em passejo pels carrers de Sant
Julià de Lòria. I també parlo amb la gent. I quan parles amb la gent que té
botigues i diuen: «escolta, això de Naturlandia a nosaltres no ens beneficia
absolutament en res, de res». Doncs jo el que he de fer és creure-m’ho i
transmetre-li a vostè, que n’és el responsable, doncs el neguit que té la
ciutadania i el neguit que, en aquest cas, m’estan transmetent. Vistos els
comptes presentats, vistes les diferents anàlisis doncs que s’han anat trametent i
que s’han anat exposant en aquest ple del Comú sobre l’estat financer de
Naturlandia, i penso que estem desviant el tema de la qüestió, però és que, com
jo deia en el meu exposat, Naturlandia és la pedra angular que fa decantar la
balança de les nostres finances cap a la part negativa. Doncs jo, vistos tots
aquests anàlisis, vistes les auditories, l’auditoria de l’auditor recentment
acomiadat, jo, si fos un d’aquests 30 proveïdors de “Camprabassa, S.A.”, estaria
neguitós. Si fos un proveïdor habitual. Perquè vist l’estat financer i vist el que
diu l’auditoria, és possible que qualsevol dia la cosa se’n vagi a fer punyetes.
L’hi explico així de clar. L’auditor feia servir uns termes una mica menys
planers que els que jo estic fent servir, però la qüestió és aquesta.
Ens parla d’enquestes. Enquestes que jo no he vist mai, aquestes enquestes.
Quan ens ha presentat, vostè, una enquesta d’aquest tipus? Vostè coneix el
nostre neguit. Vostè quan ens ha presentat una enquesta? Què hem de fer:
creure en la seva paraula? Creure en les seves enquestes? On les ha publicat,
vostè, aquestes enquestes? Quan ha fet una roda de premsa sobre aquestes
enquestes? Jo no he vist mai, això. Vostè no ens ha passat mai cap mena
d’informació sobre aquestes enquestes. El que sí que vostès han passat i han
comentat a la premsa és que, perquè el parc funcionés, es necessitaven 2.000
persones, d’entrada. I si vostè fa una operació senzilla, amb aquestes 67.000
persones que diu que han entrat fins a aquest període, i fa una operació senzilla
de divisió, es donarà compte que no arribem ni a la meitat. Per tant, celebro que
realment estiguem en un punt d’embranzida en aquest projecte, realment és
necessari, però no arribem ni a la meitat del que necessitaria realment perquè la
qüestió comencés a funcionar. He començat dient-li que vostè va adaptant el
discurs a mesura que les necessitats li van apareixent. Jo li he sentit dir que al
final d’any, no l’any vinent, al final d’aquest any, el parc seria suficient. No, ara
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ja ens decantem uns mesos més enllà de cara a l’any vinent. Segurament, l’any
vinent, quant tractem la qüestió, al final de l’any vinent, entre aquestes hauran
passat el mandat i, com diuen els castellans, doncs si te he visto, no me acuerdo.
Una altra qüestió: el Sr. Rossend Areny em sembla que feia al·lusió a la qüestió
de la contenció. I per puntualitzar, jo el que comentava és que caldria
perseverar en la via de la contenció. I els recordo que els he felicitat, perquè
penso que hi ha un capítol important del pressupost, que és el capítol de
personal, que sempre acostuma a ser un gran llast en les finances, especialment
aquelles que es refereixen a les administracions públiques, i aquí, realment, sí
que reconec que s’ha fet un esforç per contenir. I el que feia era animar que es
continués per aquesta via, perquè és que no n’hi ha cap altra. En la qüestió de
“Camprabassa, S.A.”, és evident que el que hem de fer és reconduir de manera
urgent el projecte, perquè tal com està no funciona. No dóna resultats. No dóna
números. Penso que, els ciutadans de Sant Julià de Lòria, tots acceptem doncs
que és un projecte que ja tenim en marxa. Evidentment, com diu el Sr. Rossend
Areny, que penso que no m’ha entès, no és que haguem de descapitalitzar-lo,
no és aquesta la qüestió. El que hem de fer és invertir d’una manera correcta. I
si hi ha alguna cosa que s’ha de reconduir, entenc que s’ha de reconduir. El que
no podem fer és tapar-nos o posar-nos una bena als ulls, anar tirant
d’endeutament. Perquè, sap què passa? Que arribarà un dia que superarem
aquest sostre d’endeutament. De fet, avui, quan acabem aquesta sessió de
Consell de Comú, estarem gairebé a un milió d’arribar a aquest sostre
d’endeutament. I penso que aquesta és una qüestió que tots plegats hauríem
d’evitar. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig.
Alguna altra intervenció?
Doncs passaríem a l’aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2013.
Vots a favor? Vots en contra?
S’aprova per 10 vots a favor i 2 en contra.
Doncs passaríem al següent punt:
4. Seguiment de pressupost
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyora Cònsol.
El primer trimestre del 2014 presenta un superàvit de 130.481 €, producte d’una
execució dels ingressos de 2.120.754 € i una liquidació de despeses d’1.990.273 €.
El superàvit que presenta aquest primer trimestre no és representatiu, donat
que les principals magnituds del pressupost es realitzaran en els trimestres
següents. Gràcies, Senyora Cònsol.
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Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol. Bé, té raó quan diu que amb el percentatge d’execució,
el grau d’execució d’aquest primer trimestre no és representatiu, no és
suficientment visual com per poder entendre, però hi ha una sèrie d’elements
que ja queden bastant clars, i és el que a partir d’ara exposaré.
Abans, quan analitzava els comptes o el tancament de comptes 2013, deia que la
situació, que ja era, al meu entendre, catastròfica i molt preocupant, encara es
complicava més durant aquest primer trimestre del pressupost d’aquest any.
Increïble però cert. Encara pot agreujar-se més. En la memòria explicativa, ja hi
observem plasmada la primera congelació de les transferències comunals:
5.491.424 € estaven destinats a casa nostra l’any passat, 5.499.424 € estan
destinats a casa nostra aquest any. Ni un cèntim més, al contrari. Així, pel cap
baix, un milió més o menys que deixem d’ingressar en concepte de
transferències de capital. La resta de dades del requadre de la memòria
explicativa es poc representativa, com deia, o poc visual, degut al feble
percentatge d’execució. Només un detall, que ja mencionava en la meva
intervenció del punt anterior de l’ordre del dia, són els actius financers:
560.000 € del préstec a Naturlandia. D’aquell suplement de crèdit votat durant
l’exercici anterior, que no s’havien executat i que ara sí que executem. Hem
utilitzat tota la pòlissa de crèdit, i mirin que tenia certa esperança que no fos
així, i així l’hi vaig dir en comissió. Durant la comissió, també ho comentava,
amb cert to burlesc, recordarà, Sr. Besolí, tot i que, de fet, no fa gens de gràcia
saber que sempre ens acabem gastant tots els diners disponibles en aquestes
pòlisses de crèdit, no és gens encoratjador saber que “Camprabassa, S.A.”
pateix de capitalofàgia, i si em permeten aquest neologisme. És un ens àvid de
capital, àvid de diners, i no se sap massa fins quan serà així. Ja ho veurem. De
moment, arrasa amb el que pot o el que se li dóna.
Mirem ara l’anàlisi de la quantitat màxima d’endeutament. En tres mesos, de l’1
de gener al 31 de març d’enguany, s’ha incrementat el deute amb les entitats de
crèdit amb 1,1 milions d’euros. I el deute comunal és ara de 21.926.675 €, 1,2
milions més que el gener. M’agradaria veure el tancament del segon trimestre,
que, per dates, està a punt de concloure. Però amb aquesta dinàmica, potser
estem ja més enllà dels 22 milions. Vostès ja ho deuen saber, això. Per tant, si
ens ho poden anunciar avui, doncs els ho agrairíem, també.
Aquest quadre ens indica, també, que el nostre sostre d’endeutament, que no
para d’anar a la baixa, perquè els nostres ingressos van també a la baixa, i ho
continuaran fent, almenys, fins al 2016, pel que fa a les transferències comunals.
Aquest quadre ens indica, doncs, que el sostre se situa en 24.240.000 €, és a dir,
600.000 € menys que l’any passat. Això fa que, el 31 de març, ens situàvem en el
90% de la quantitat màxima d’endeutament. El 90%! De 83 passa al 90 en tres
mesos. Tot i que reconec que no és ben bé culpa seva, Sr. Besolí. Bé, de la
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majoria. El sostre es va rebaixant per decisions alienes a la nostra
Administració, així com les transferències que vénen de Govern. Tot i que en la
foto d’aquesta primera congelació que afecta el 2014, vostès sí que hi eren, en
aquesta foto, recordo. Però el que sí que és culpa seva, i parlo al conjunt dels
membres de la majoria, no només a vostè, Senyor Conseller, evidentment, és la
manca d’adaptació a aquestes noves regles del joc. A mi m’han ensenyat que no
es pot gastar igual si en tens 10 o si en tens 5. Has de ser prudent i adaptar-te a
la teva situació econòmica i financera. Sembla que vostès no tinguin en compte
aquestes noves regles del joc que limiten financerament encara més la nostra
corporació. Vostès fan com si el Govern no hagués passat el rodillo, com diuen
els castellans, a la nostra capacitat financera. Hi insisteixo: tinguin en compte
aquesta nova realitat. Els números parlen cada cop més clarament. Ens estan
avisant que la situació s’apropa a un punt molt delicat, de què ens costarà molt
sortir, a nosaltres i a moltes generacions més, no només a nosaltres. I és que les
matemàtiques, ho deia abans el Sr. Roig, tenen el poder de parlar molt clar, de
dir la veritat, d’entossudir-se, ens agradi o no aquesta realitat. No aprovo, per
tant, aquests números, que continuen essent preocupants, cada cop més
preocupants. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny, té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, Senyora Cònsol, senyor Joan Besolí, al meu parer, vostè continua
jugant a amagar la trista realitat. Miri, el pressupost executat durant el primer
trimestre del 2014 presenta un saldo positiu de 130.000 €. Això és cert. Però no
diu que la previsió és que l’exercici acabi tancant amb un dèficit d’1.250.000 €,
que després del préstec d’1.200.000 € a “Camprabassa, S.A.” que vostès
aprovaran, en solitari, se situarà, al final d’any, en 2,5 milions d’euros. Aquesta
és la previsió. Això si abans de final d’any no s’aprova un nou crèdit
extraordinari, que, tal com estan anant les coses, sembla molt més que probable.
Aquesta és la preocupant realitat, Sr. Besolí. El total d’endeutament se situa en
21.925.000 €, a només 10 punts percentuals del sostre. Però, un cop sumat el
préstec d’1.200.000 € a “Camprabassa, S.A.”, l’endeutament pujarà a uns
23.200.000 €, a només un milió d’euros de superar el sostre d’endeutament per a
enguany i d’entrar en el tan temut col·lapse financer. En aquest sentit, i segons
el pla de viabilitat de “Camprabassa, S.A.”, que vostès diuen tenir-hi dipositat
en algun banc del país, i que s’obstinen a no mostrar als Consellers de la
minoria, quan es preveu efectuar el proper préstec a la societat? Ho sap, això,
vostè, quan es preveu fer el proper préstec a la societat? Sr. Besolí, des del
primer dia que vostè va assumir la Conselleria de Finances del Comú, el deute
ha crescut en gairebé sis milions d’euros. Tot un rècord. Per la qual cosa, li
formulo novament quin és el seu pla per evitar que el Comú entri en situació,
ara ja, de col·lapse financer? I si acabéssim superant el límit d’endeutament,
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com sembla que és probable que acabi passant, quin seria el següent pas? Ens
ho pot explicar, això, Sr. Besolí?
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig.
Alguna intervenció? senyor Joan Besolí, té la paraula.
Hble. Sr. Joan Besolí
Abans que res, dir-li al Sr. Areny que jo sempre el respecto, i de to burlesc, no
n’utilitzo mai. I més quan es tracta de xifres.
Hble. Sr. Rossend Areny
.. el vaig utilitzar jo ..
Hble. Sr. Joan Besolí
Ah, perdó, havia entès que era jo.
D’acord, repeteixo: no puc augurar el que vostè tan clarament té. I sí que és
veritat que ens adaptem bastant a la situació. Ens hem anat adaptant a la
situació en funció de les necessitats. En funció de les necessitats que anem
tenint. El cert és que avui aprovarem un crèdit extraordinari d’1.200.000 €, però,
com bé he dit, no crec, i gairebé l’hi puc assegurar, que no tornarem a utilitzar
més préstecs des del Comú de Sant Julià de Lòria a “Camprabassa, S.A.”.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí, té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies, Senyora Cònsol.
Vostè ens podria assegurar, ens podria assegurar que les diferents injeccions
econòmiques que s’han fet a “Camprabassa, S.A.” en forma de préstecs, ens
podria assegurar si estaven, si formaven part, d’aquest pla de viabilitat que,
segons el Cònsol Menor, està en algun banc del país, potser en alguna caixa
forta, no ho sé ben bé, això?
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Sr. Josep Roig, gràcies.
Sr. Besolí. No vol fer cap intervenció? no ... no correspon, alguna altra
intervenció?
No, doncs es donen per assabentats sobre el seguiment del pressupost.
Passarem al següent punt:
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5. Aprovació si escau, de l’ordinació de crèdit extraordinari per la concessió
d’un préstec a “Camprabassa, S.A.”
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyora Cònsol.
Concedim un préstec a “Camprabassa, S.A.” mitjançant l’aprovació d’un crèdit
extraordinari en previsió de les necessitats de tresoreria de la societat. Un any
després de l’obertura del parc d’animals, els objectius que ens havíem fixat
s’estan complint amb escreix. A títol d’exemple, podríem citar certes xifres
significatives: comparant els visitants de l’1 de gener al 31 de maig de l’any
passat amb el mateix període d’aquest any, i tenint en compte que el parc
d’animals es va inaugurar el juny, s’ha passat de 20.000 a 68.000 visitants, amb
un increment important de facturació. Aquestes xifres demostren que anem en
la línia de l’objectiu establert a l’inici, dient que “Camprabassa, S.A.” serà
sostenible a partir del 2015. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí, té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol. Hi torno a insistir: sort que anem multiplicant, vostè
diu que per tres, jo esperava que fos molt més. Però sort que estem multiplicant
la xifra de visitants que teníem abans de la inauguració del parc d’animals,
perquè, és que si no fos així, tindríem un problema. Tindríem una calamitat a
sobre. I seria així. I amb el que ens està costant aquest parc, de moment, jo no
veig que hi hagi, com deia abans el company Roig, que hi hagi la quantitat
suficient de visitants com per poder, un dia, tant de bo sigui l’any 2015, girar la
truita o capgirar la situació financera.
Referent al punt 5 de l’ordre del dia, que és aquesta concessió d’un préstec a
“Camprabassa, S.A.”, un més, no m’allargaré gaire en aquest punt amb tot el
que ja he comentat anteriorment. De fet, és 1.200.000 € més per a Naturlandia.
Saben que se’ls gastaran tots, fins a l’últim cèntim. Ens han acostumat així.
Evidentment, no puc recolzar aquest nou préstec a “Camprabassa, S.A.”. No
vull ser còmplice d’aquest forat sense fons, i no em demanin que, tal com estan
les coses, a data d’avui, faci un exercici de fe i que cregui sense veure cap dada,
ni cap indici, ni cap enquesta que la cosa millorarà, almenys en les condicions
actuals, repeteixo. Si res no canvia, senyor Joan Besolí, ja li vaig fer la reflexió en
comissió, sembla que aquell vaticini que es va atrevir a fer ara fa uns mesos
sobre l’autosuficiència del projecte quedarà en un exercici de fe, sí. Pla de bona
voluntat, ple de bones intencions, no ho dubto, però un exercici de fe per part
seva solament, Senyor Conseller. Seva i de la majoria, m’imagino, comunal.
Votaré, doncs, en contra d’aquesta mesura. Gràcies, Senyora Cònsol.
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Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies senyor Rossend Areny, té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies, Senyora Cònsol. Sr. Besolí, vaig dir-l’hi ara fa un any i mig, quan
vam aprovar un crèdit extraordinari per finançar un préstec a “Camprabassa,
S.A.” per un import similar, i vaig tornar-li-ho a repetir el passat mes de
novembre, i tornaré a repetir-ho tantes vegades com tingui l’oportunitat de ferho. El Comú no és un banc. No ho entén, això, vostè, Sr. Besolí? El Comú no és
un banc. No és un banc, no és una entitat financera. I tampoc crec que hagi ni
que pugui funcionar com un banc, com una entitat financera. No és ètic, això,
Sr. Besolí, no, no ho és, d’ètic. I dubto molt que, fins i tot, la fórmula emprada
per anar injectant diners a “Camprabassa, S.A.”, aquesta fórmula d’anar-ho fent
a través de préstecs, com si es tractés d’una entitat financera, s’ajusti massa a la
legalitat. Serà molt interessant, en aquest sentit, veure què és el que hi té a dir el
Tribunal de Comptes quan analitzi aquest assumpte.
L’auditor que vostès van acomiadar ara fa uns mesos deia que la situació de la
societat “Camprabassa, S.A.” era tan crítica que s’exigia al Comú que agafés el
compromís de fer aportacions dineràries si convenien. Carai, que en tenia, de
raó, aquell home! Tan sols un any més tard de l’informe de l’auditor, tercera
aportació dinerària. L’hi vinc dient de fa molt temps, Sr. Besolí: Naturlandia és
un buc que s’enfonsa, que fa aigües per tot arreu. Aquest préstec serveix, un
cop més, perquè la societat no entri en col·lapse financer, és a dir, per pagar
nòmines, que no es talli la llum, que no es talli l’aigua... Això és un desastre, Sr.
Besolí.
L’estiu passat, vostès anunciaven 900.000 € de beneficis de la societat, i ho feien
amb bombo i platerets. Sense anar més lluny, vostè, ara també ens acaba
d’anunciar, amb bombo i platerets, que s’ha passat de 20.000 a 67.000 visitants.
Cregui’m que ho celebro. Llavors, com justifica, si la cosa anava tan bé en aquell
moment, i si va tan bé en aquest moment, aquest tercer préstec consecutiu?
Préstec que, per cert, pensen finançar, novament, contra endeutament del
Comú, augmentant aquesta xifra fins a situar-la només a 5 punts percentuals
del sostre d’endeutament. Jo penso que a vostès ja no se’ls creu ningú, i el que
dol més: la nostra imatge cara enfora queda cada cop més debilitada i posada en
dubte. Amb l’informe de l’auditor i el seu posterior acomiadament, amb la
recurrent estratègia de crèdits extraordinaris a les costelles del ciutadà, amb la
imatge de poca solidesa que estan donant, amb tot això que li comento, digui’m
com acompliran el seu compromís polític d’atreure inversors privats. Vostès,
amb la creació del parc d’animals, han creat un problema d’unes dimensions
descomunals que està totalment fora de control. I la seva única sortida és treurese’l de sobre a preu de saldo a uns inversors americans, potser que no deixaran
ni un cèntim a canvi de res. Què hi perdrem, aquest cop, els lauredians? Jo
penso que no només hi perdrem els diners, sinó els drets sobre una terra que
abans era nostra. Gràcies, Senyora Cònsol.
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Hble. Sra. Cònsol Major
Alguna intervenció? Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Gràcies, Senyora Cònsol.
Com que ha fet menció a uns inversors americans, jo sols dir: no s’alegraria,
vostè, li faré una pregunta concreta, ja que vostè és, també, tan expert en
preguntes concretes. No s’alegraria, vostè, que vingués un inversor, sigui
estranger o nacional, per donar suport a un projecte? No és bona notícia que hi
hagi inversors estrangers o nacionals que apostin per Naturlandia? Potser ho
veuen diferent de la manera que vostè ho veu. O si no, per exemple, també li
faig aquesta pregunta al Sr. Rossend Areny.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Responent concretament a la pregunta que vostè em fa, perquè jo sí que responc
concretament a les preguntes que m’acostumen a fer, jo celebraria moltíssim
que vingués un inversor i que apostés diners pel parc d’animals. Ara bé, jo el
que no recolzaria mai és un projecte ni d’especulació, amb la qüestió de la
construcció, això, no ho aprovaria mai, ni tampoc aprovaria mai un projecte en
el qual un inversor portés diners a Andorra amb l’objectiu de dissimular
negocis que tingués en altres indrets arreu del món. I amb això no estic dient
que els contactes que vostès hagin pogut fer, o els contactes que faran,
s’adscriguin a aquestes circumstàncies. Només li estic donant el meu parer. Hi
donaria suport. És clar que hi donaria suport. Digui’m vostè algú que no
donaria suport a l’arribada d’inversió estrangera. Li recordo que el govern
socialdemòcrata, en el seu moment, va apostar i va apostar molt fermament per
la inversió estrangera. El partit Socialdemòcrata, en aquest cas, representat pel
Sr. Rossend Areny, hi continua apostant, igual que hi continua apostant el meu
grup, Socialdemocràcia i Progrés. Penso que qualsevol ciutadà apostaria per
aquesta qüestió. Però dubto moltíssim que ningú apostés per un projecte que el
que fomenta és l’especulació amb el totxo o que al que va és a blanquejar diners.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig, té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Bé, per al·lusions, ja que el Senyor Cònsol em feia aquesta pregunta. Vostè
parla, o el Sr. Roig ha parlat d’un grup estranger d’inversió, tindríem una
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aportació de diners que desconec completament de quina quantia seria, en quin
sentit s’assumiria aquest projecte que, de moment, és nostre, si passaria a ser
d’algú altre. Tots aquests elements, evidentment, els desconec i no els puc
comentar. El que, com el Sr. Roig ha dit, el que sí que m’alegraria, veient la
situació, i ho he dit moltes vegades en les meves intervencions d’avui, veient la
situació financera del nostre Comú, no sé si al borde del abismo, com diu el
company Roig, però, com a mínim, molt a prop de la xifra o del topall que a
nosaltres se’ns marca com a límit d’endeutament. Veient com estan els comptes
a data d’avui, analitzant les propostes, que desconec, per què no? Espero
notícies per part seva. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Jo, Senyora Cònsol, si em permet, és per matisar que al Sr. Rossend Areny
també li vam agrair el suport que ens va donar quan va saber que venien
aquests inversors, que sabia, bé, que no tenia més notícies que nosaltres i ens va
donar suport. Jo l’hi agraeixo, però jo sí que li vull dir al Sr. Roig que la nostra
intenció no és fer especulació immobiliària ni blanqueig de diners. Primer, com
vostè, suposo, ja sap, és que el terreny comunal no és per fer especulació perquè
no es pot vendre. Per tant, no ha de buscar cap especulació immobiliària. Sols
estem parlant, i la pregunta era clara, perquè tampoc és el Comú, ja hi ha altres
entitats de l’Estat que vigilarien aquests termes que vostè diu, que jo els trobo
molt greus, perquè aquí no tenim cap intenció de blanquejar diners. Jo sols li he
fet la pregunta concreta que si no s’alegrarien si hi hagués inversors, tant
estrangers o nacionals, que volguessin entrar a formar part del capital de
Naturlandia. Res més.
Hble. Sra. Cònsol Major
Qui vol començar dels dos? Sr. Josep Roig, va, per una vegada, comenci vostè.
Hble. Sr. Josep Roig
Bé, per al·lusions. Jo penso que en cap moment he dit que vostè donés suport en
aquests dos supòsits que jo he comentat, i sí que m’agradaria, en qualsevol cas,
que quedés ben clar que jo no he parlat d’això. Jo he dit que donaria suport a la
inversió, però que no donaria suport en aquests altres dos supòsits que abans
comentava. D’altra banda, és clar, l’especulació amb la qüestió de la
construcció, doncs és un tema que haurem d’analitzar-lo, que haurem
d’analitzar-lo molt bé. Primer, doncs, evidentment, si hi ha aquesta inversió.
Una vegada vingui la inversió, espero i desitjo que vostès ens presentin els
projectes, i ja podrem decidir si realment s’està fent especulació, si no se’n fa, si
realment és una cosa que sembla transparent, si sembla que no ho és però, en
cap cas, he comentat, i voldria que quedés molt clar, que vostès partien o que
comptaven amb aquests dos supòsits. No ho he dit en cap moment, això.
Gràcies, Senyora Cònsol.
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Hble. Sr. Cònsol Menor
Sra. Cònsol si em permet. Sr. Roig tingui en compte que és el compromís que li
van dir els Senyors Cònsols un dia: si mai arriba una possibilitat d’inversió
d’aquest tipus, seran els primers que ho sabran.
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Ara em toca a mi. Vostè diu que jo vaig dir que donaria suport. M’agradaria
matisar...
Hble. Sr. Cònsol Menor
S’alegrava ...
Hble. Sr, Rossend Areny
Evidentment. M’alegrava per la idea, evidentment. Però vostè ha formulat
aquesta idea així, no, que jo li vaig dir o els vaig dir que hi donaria suport.
Home, també li vaig dir que cal analitzar quina és aquesta proposta i,
evidentment, no donaré el meu suport. Vull dir, no sé si el meu suport és gaire
valuós o no, però, com a mínim, és igual de respectable que el de qualsevol
persona. I si realment el projecte s’ho mereix, jo el donaria. De moment,
desconec si el projecte s’ho mereix. També vaig dir en el seu moment que
inversions d’aquest tipus potser significaven, amb la que està caient, un tren,
per tant, s’havia de mirar de molt a prop, evidentment, perquè no succeeixin
coses com ha dit el Sr. Roig. Però també a l’inrevés. Si realment és interessant
per a la nostra parròquia i, per què no, per al país.
I per respondre al que ha dit, també, abans, jo ja l’hi vaig dir: el que cal és un
exercici de sentit comú i de prudència. I jo els vaig dir que me n’alegrava molt
quan vostès, d’alguna manera, estaven a l’expectativa, però amb molt de
respecte i una mica espantats pel que podia venir, si realment això era un
projecte que calia caçar al vol. Jo els vaig dir que celebrava que vostès
tinguessin o fessin un exercici de prudència i de sentit comú. Per tant, era
només matisar aquests dos punts. Gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies senyor Rossend Areny.
Alguna intervenció més? no, doncs passaríem a l’aprovació, si escau, de
l’Ordinació del crèdit extraordinari per a la concessió d’un préstec a
“Camprabassa, S.A.”.
Vots a favor? Vots en contra ?
S’aprova per 10 vots a favor i 2 en contra.
Passarem al següent punt de l’ordre del dia
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6. Aprovació, si escau, de l’Ordinació de modificació i refosa del
Reglament per a l’ús de l’espai de voravies i altres llocs públics.
Té la paraula el senyor Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
Sí, gràcies, Senyora Cònsol. Amb la voluntat de seguir ordenant i embellint la
parròquia, per tal de fer-la més atractiva, tant per als seus ciutadans com per als
turistes, i amb la voluntat de seguir treballant en la reactivació econòmica de la
mateixa, aquesta corporació ha decidit actualitzar el Reglament per a l’ús de
l’espai de voravies i altres llocs públics per la via de l’Ordinació de què
disposen tots els Consellers. Val a dir que la voluntat d’actualitzar el referit
reglament és també la d’homogeneïtzar-lo amb els d’altres parròquies i ciutats
de països veïns. L’ordinació expressa qui, com i on es poden instal·lar les
terrasses de bars i restaurants a la parròquia. Aquest nou marc regulador
indica, també, quins materials es poden utilitzar en aquestes instal·lacions amb
la voluntat que siguin similars i es puguin harmonitzar entre si. Per exemple,
per al cas de les cadires i taules, s’acceptarà que siguin d’alumini, acer
inoxidable o de fusta, essent la totalitat d’aquest mobiliari que pertanyi al
mateix establiment del mateix material, disseny i color. D’altra banda, i també a
títol d’exemple, els para-sols de les terrasses hauran de ser de color verd fosc,
pantone 357 o similar. Finalment, aquesta nova ordinació queda dotada d’un
marc sancionador clar i detallat, on apareixen tres tipus de sancions per
incompliment de la mateixa, com són les faltes lleus, que aniran d’uns 60 a 100
euros; les faltes greus, de 100 a 500 euros, i les faltes molt greus, de 500 a 1.000
euros. L’Ordinació que aprovem avui deroga el Reglament per a l’ús de l’espai
de voravies i altres llocs públics de data 19 d’abril de 2001, i la modificació
efectuada per edicte en data 8 d’abril de 2003. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Oliver Alís. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol. Ja m’avanço: votaré a favor d’aquesta refosa, però no
sense dir-li un altre cop, Senyor Conseller, que amb aquest tipus de tasques no
es compta amb mi. Tot just se’m comunica la cosa i poca cosa més. I com que no
compta amb mi per a res, no em tornaré a posar, avui, a la seva disposició. Ja
sap on sóc. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny, alguna altra intervenció? no, doncs si no hi ha
cap altra intervenció, passarem a l’aprovació, si escau, de l’Ordinació de
modificació i refosa del Reglament per a l’ús de l’espai de voravies i altres llocs
públics.
S’aprova? S’aprova per unanimitat.
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Passem al següent punt de l’ordre del dia:
7. Aprovació, si escau, de la modificació del Pla parcial de
desenvolupament de la unitat d’actuació de sòl urbanitzable SURB-44D.
Té la paraula senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies, Senyora Cònsol. En data 7 d’abril, el Consell de Comú va aprovar
l’aprovació provisional de la modificació del Pla parcial de la unitat d’actuació
SURB-44-D.
Vist que, en el termini de 20 dies hàbils previst en l’article 112 de la Llei general
d’ordenació del territori i urbanisme, no s’han presentat al·legacions al respecte,
proposo a aquest ple acordar-ne l’aprovació definitiva i la seva publicació en el
BOPA. Contra aquest decret, d’acord amb l’article 146 de la Llei general
d’ordenació del territori i urbanisme, es pot interposar, en el termini de 13 dies
hàbils, un recurs davant la Comissió Tècnica d’Urbanisme. Gràcies, Senyora
Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies senyor Dot Jordi.
Alguna intervenció? Doncs si ho hi hagués cap intervenció, passaríem a
l’aprovació, si escau, d’aquesta modificació del Pla parcial de desenvolupament
de la unitat d’actuació de sól urbanitzable Surb-44-D.
S’aprova ? S’aprova per unanimitat.
Sense que hi hagi cap prec i pregunta, s’aixeca la sessió ordinària del Consell de
Comú del dia d’avui. Moltes gràcies a tots.
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