SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 14 D’AGOST DEL 2013
Essent les 12 hores del dia 14 d’agost 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, Oliver Alís Salguero, Joan Besolí Ribalta,
Jaume Ramisa Elias, Rossend Areny Navarro i Josep Roig Carcel.
S’excusa l’absència de l’Hble. Conseller, Sra. Maria Servat Codina, per trobar-se
fora del país.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
a. Sessió ordinària 25/06/2013
2. Acords Junta de Govern
3. Auditories de les societats Camprabassa, S.A.; Escola bressol laurèdia,
S.A.U. i Sasectur, S.A.U.
4. Constitució del club esportiu “Esquí Club La Rabassa – Naturlàndia”
5. Aprovació definitiva, si escau, de la modificació del Pla d’ordenació i
urbanisme parroquial : d.1). Normes urbanístiques
6. Aprovació, si escau, de l’adjudicació del concurs per la substitució de la
xarxa existent d’aigua potable a la zona de Conangle
7. Aprovació, si escau, de l’adjudicació del concurs per la millora de les
instal·lacions contra incendis, instal·lacions de detecció, instal·lació
elèctrica de baixa tensió, accessibilitat i instal·lacions d’aparells elevadors
del Centre cultural i de congressos lauredià i dels aparcament de la
Germandat i Camp de Perot
8. Aprovació, si escau, de la guia de la uniformitat dels agents de circulació
comunals
9. Ratificació conveni
10. Precs i preguntes
Passarem al primer punt:
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
 Sessió ordinària 25/06/2013
Hi ha alguna intervenció? senyor Rossend Areny teniu la paraula.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol.

Doncs, de fet, jo mateix vaig trucar a la Secretària General per dir que on posa
que en la sessió anterior jo no vaig poder venir, posa que és per qüestions
personals, i la vaig trucar perquè modifiqués aquest aspecte i que es reemplacés
aquesta frase o aquesta expressió per «per motius professionals», ja que així va
ser. Gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny.
Ja s’ha modificat l’acta; “s’excusa l’absència del conseller senyor Rossend Areny
Navarro per motius professionals”, i així queda reflectit en la mateixa.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Hi ha alguna altra intervenció?
Doncs si no hi ha cap altra intervenció, passarem a l’aprovació de la mateixa.
S’aprova?
S’aprova per 9 vots a favor, 1 abstenció del Conseller del PS+I i 1 abstenció del
Conseller del Grup Mixt.
Passarem al següent punt:
2. Acords Junta de Govern
Alguna intervenció? té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies Sra. Cònsol. És referent, únicament, a un punt de la Junta de Govern de
l’1 de juliol, relatiu a l’expedient del Pla parcial de la unitat d’actuació en sòl
urbà no consolidat SUNC-01. Es proposa emetre, en aquest cas, una nova
resolució degudament, i cito: «degudament motivada procedint a denegar
l’aprovació del Pla parcial de la unitat en sòl urbà no consolidat SUNC-01 per
no disposar de l’informe tècnic favorable sobre els estudis específics de riscos
geològics, naturals, del Ministeri d’Economia i Territori, en el seu Departament
d’Ordenació Territorial, en l’Àrea d’Urbanisme i Sostenibilitat.». Doncs bé,
indagant un xic més pel meu compte, se’m comunica que el dit informe ja està
en mans del ministeri concernit. Llavors, demano quina és realment la raó per la
qual el nostre Comú no aprova o no aprovaria aquest pla parcial,
independentment de qüestions purament de forma, quant al redactat o
d’informes de riscos geològics naturals, entregats o no. Hauria volgut parlar-ne
amb més temps amb el Conseller senyor Dot Jordi, però no hi ha hagut temps
després de la nostra trobada d’abans d’ahir. Llavors, aprofitant aquesta ocasió,
tinc entès o entenem que en aquest pla parcial està involucrat en les fases 1 i 2
del vial de Sant Julià de Lòria. Llavors, demano avui, en aquesta cambra, en

quin punt estan aquestes converses, discussions, actualment, amb el Govern
d’Andorra per enllestir al més aviat possible aquestes obres.
Gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny.
Teniu la paraula senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies, Senyora Cònsol.
Primer de tot, hi ha moltes coses, no les barregem. Si vol, en comissió, ens
reunim un dia i les hi explico en profunditat. Només dues coses del que ha dit:
quan vam fer aquesta resolució, en junta d’1 de juliol, aquest informe tècnic era
desfavorable de part de Govern. No hi havia cap informe tècnic favorable.
Doncs l’han informat malament. I el segon punt, el pla parcial no té res a veure
amb el traçat de la carretera o amb la carretera general, que és un tema de
viabilitat. Un pla parcial és una eina d’ordenament urbanístic posterior, o sigui,
no té res a veure amb el traçat de la carretera o amb el desenvolupament de la
carretera. En tot cas, som coneixedors que hi ha converses a Govern amb els
propietaris d’aquest terreny per tornar a tirar endavant el conveni de la
carretera. No sé si li ho he aclarit.
Gràcies. Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Teniu la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, doncs jo em demano, en el sentit d’aquestes converses que s’estan
duent a terme entre el Govern i la part particular, en aquest cas, si la part
pública, que és la nostra Administració, el Comú hi està participant de forma
activa o no, ja més enllà d’aquest pla parcial, sinó per enllestir, com deia abans,
al més aviat possible aquest vial.
Hble. Sra. Cònsol Major
Teniu la paraula senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies Sra. Cònsol Major. Ho torno a repetir: el pla parcial no té res a veure
amb el vial. Són dues coses molt diferents. I ara mateix, Govern està parlant, hi
ha converses amb aquest privat, un cop tinguin enllestit el conveni, el
presentaran i en tornarem a parlar. Que és la manera de discutir-ho.
Hble. Sra. Cònsol Major

Únicament, per tancar aquest tema. Si hi ha alguna altra intervenció, el senyor
Rossend Areny intervindrà després, només dir que, de totes maneres, en les
intervencions o totes les converses que hem mantingut amb Govern, hi hem
estat presents el Conseller, el senyor Dot Jordi, el Cònsol Menor i jo mateixa. I,
evidentment, és un tema que des de Govern porten treballant amb la propietat
des de fa un any, i encara no tenen res tancat, pel moment, amb la qual cosa,
nosaltres estem a l’espera d’aquesta resolució mitjançant la relació que hi hagi
entre Govern i la propietat. Per tant, nosaltres estem a l’espera, en aquests
moments, d’aquesta resolució, que és competència de Govern. I, evidentment,
seguim estant informats per part de Govern en tot el que hi hagi, si realment hi
ha algun canvi. En aquests moments, no n’hi ha cap.
Teniu la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Llavors, m’assegura, i ja l’hi demano a vostè, com a autoritat màxima de la
parròquia, que el Comú de Sant Julià de Lòria, si encara no ho ha fet,
participarà de forma activa en totes aquestes converses per avançar l’obra,
insisteixo, perquè la seva execució sigui al més aviat possible?
Hble. Sra. Cònsol Major
El Comú de Sant Julià de Lòria, l’anterior consolat i l’actual, des del principi
està treballant amb Govern, evidentment, en aquestes converses. Només
faltaria. Perquè, com tots sabem, és una infraestructura que afecta directament
la parròquia de Sant Julià de Lòria. Per tant, estem informats des del principi.
Teniu la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Molt bé, doncs espero que així sigui.
Hble. Sra. Cònsol Major
Alguna altra intervenció d’alguna Junta de Govern?
Teniu la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, Senyora Cònsol.
Jo tenia un parell de preguntes i un parell de comentaris a fer sobre dos aspectes
que figuren en la Junta de Govern del 17 de juny de 2013. Concretament,
referent a la contractació d’un eventual al Departament de Turisme i Comerç,
per un costat, i una comissió de Serveis per al Departament de Finances, per un
altre. Li sembla, Senyora Cònsol, que abordi les dues qüestions a la vegada o
s’estima més que les abordi per separat?
Hble. Sra. Cònsol Major
Com vostè vulgui.

Hble. Sr. Josep Roig
Doncs les abordo les dues a la vegada. En el primer cas, contractació eventual
Departament Turisme i Comerç, diu l’acta de la Junta:
«Vist l’informe de la cap del Departament de Turisme i Comerç, fent palesa la
necessitat de contractar una persona eventual per cobrir una baixa de
maternitat.
«Vist l’informe emès per Intervenció, i vist l’informe emès per Funció Pública,
es proposa contractar com a eventual, del dia 1 de juliol del 2013 al 31 de juliol
del 2014, una persona –no cal que en diem el nom– segons el salari establert a
l’efecte.
«Resolució favorable.»
Referent a aquesta contractació, m’agradaria demanar si el Conseller
responsable de la Funció Pública, em pot explicar quin ha estat el procés de
selecció d’aquesta persona eventual i quina ha estat la forma de publicitar
aquesta plaça per garantir els principis d’igualtat, mèrit i concurrència de les
persones interessades en ocupar la plaça que fixa els principis que regeixen la
Llei de funció pública.
D’altra banda, pel que fa a la Comissió de Serveis del Departament de Finances,
i llegeixo literalment: «Vist l’article 48 de l’Ordenació de funció pública del
Comú de Sant Julià de Lòria, en el qual s’estableix que, per necessitats del
servei, i per un termini no superior a 4 anys, el Comú de Sant Julià de Lòria pot
adscriure un funcionari, sempre que estigui d’acord, a una plaça diferent
d’aquella de què sigui titular;
«Vist l’informe emès pel Conseller de Finances, manifestant que, per motius
d’organització interna, i amb l’objectiu de millorar els procediments de
comptadoria i de la central de compres, és necessari crear la plaça de cap de
Finances i proposant la cobertura de la mateixa pel senyor –tampoc no ve al cas
la persona–;
«Vista la carta d’acceptació de la Comissió de Serveis d’aquest senyor; i
«Vist l’informe emès per Intervenció, i vist l’informe emès per la Funció Pública,
«Es proposa, en primer lloc, aprovar la modificació de l’organigrama del
Departament de Finances, segons documentació presentada, amb la creació del
lloc de treball de cap de Finances, que correspon al nivell B5 de la graella
salarial comunal.
2) Donar com a favorable la Comissió de Serveis del senyor en qüestió al lloc de
treball de cap de Finances en els termes establerts en l’article 48 de l’Ordinació
de la funció pública del Comú de Sant Julià de Lòria.
3) (o punt c)) L’atorgament d’un complement de responsabilitat addicional de
150 € mensuals a aquest senyor mentre duri la Comissió de Serveis al lloc de
cap de Finances, amb resolució favorable.»
La meva pregunta és, novament, si el Conseller de la Funció Pública podria
explicar quin ha estat el procés de selecció d’aquesta persona i quina ha estat la
forma de publicitar aquesta plaça entre el personal funcionari del Comú.

Moltes gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig.
Teniu la paraula senyor Joan Antoni León.
Hble. Sr. Joan Antoni León
Gràcies, Senyora Cònsol.
Bé, en primer lloc, comentar-li, com vostè diu, en relació amb la cobertura de la
plaça eventual, que, com diu el propi acord, és per motiu d’una baixa per
maternitat. Llavors, nosaltres, el que vam fer és treballar en previsió a aquesta
qüestió. I quan vam saber que aquesta persona estava embarassada i finalment
hauria de ser baixa per maternitat, vam començar a treballar al respecte. Vam
parlar amb el Servei d’Ocupació i vam intentar veure si podíem aconseguir una
persona amb un perfil tècnic per poder anar a Turisme. I la veritat és que, per
desgràcia, per l’especificitat i, sobretot, per una qüestió d’idiomes, doncs no ens
ha estat possible trobar una persona a través del Servei d’Ocupació. I llavors,
posteriorment, el que es va fer és: hi va haver una estada formativa al
Departament d’aquesta persona, que finalment s’ha contractat. La cap de
Turisme va valorar molt positivament que aquesta persona estava fent les
tasques d’una manera òptima i que era vàlida per poder fer aquestes tasques, i
finalment, es va decidir contractar eventualment aquesta persona. Això, pel que
fa a la primera de les preguntes formulades.
Pel que fa a la segona, com vostè sap, nosaltres, el que hem fet, és únicament
complir escrupolosament el que estableix l’article 48 de la Llei de la funció
pública, que és en base a una necessitat de servei per una durada de només 4
anys i amb l’acord del treballador en concret, adscriure temporalment una
persona al Departament. Com vostè també sap, el sentit d’aquest article, el
sentit que li va voler donar el legislador al seu dia a aquesta figura és el fet de
dotar d’agilitat les administracions públiques per tal de contractar una persona
en cas que hi hagués una necessitat de personal. I, per tant, és el que hem fet:
utilitzar aquest article per tal de poder cobrir aquesta plaça, doncs la necessitat
del servei hi era i era clara. Perquè, en cas contrari, si se seguís tot el
procediment que vostè, alguna vegada m’ha comentat en comissió, el que faria
finalment és desvirtuar aquesta figura que el que fa és dotar d’agilitat els
procediments per cobrir una necessitat del servei concreta.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies senyor Joan Antoni León.
Teniu la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, Senyora Cònsol.

En primer lloc, m’agradaria comentar que el principi d’agilitat és un principi
que no contempla l’exposició de motius de la Llei. I, en canvi, el principi de
publicitat sí el contempla la Llei de la funció pública citada. Clar, jo demanava
com s’ha donat publicitat, tant en una qüestió com en l’altra, i entenc, per la
resposta del senyor Joan Antoni León, que agraeixo, que no hi ha hagut cap
mena de publicitat, sinó que directament s’ha anat a buscar una persona pels
motius que siguin. En aquest sentit, i referent a la contractació de l’eventual per
al Departament de Turisme, el que sí que voldria comentar és que, vista l’actual
situació de crisi econòmica i el creixement de l’índex d’atur, des de l’oposició
entenem que el Comú hauria de fer públiques les places per garantir els
principis d’igualtat, mèrit i concurrència als quals jo feia al·lusió fa un moment
de les persones interessades a postular la plaça que fixa la Llei de la funció
pública, i no tan sols les que pertanyen a la pròpia Administració, sinó també a
aquelles que pertanyen a les societats participades amb capital públic, entre les
quals, “Sasectur, S.A.U.” i “Escola bressol Laurèdia S.A.U.” ho estan en un
100%, i “Camprabassa, S.A.”, com vostès ja saben, ho està en un 88%.
Entenem que amb els diners públics, i jo voldria que d’això quedés constància
en l’acta pertinent, s’ha de ser extremadament curós. Ho he dit diverses
vegades al Senyor Conseller, especialment quan es tracta de contractacions de
personal. I és en aquest sentit doncs que expresso la meva queixa per aquesta
manca de publicitat d’aquestes places, i el que sí que demanem a la majoria
comunal, és més transparència en els processos de contractació. En el sentit
aquest, en el sentit de poder publicitar aquestes places i que es cobreixin amb
aquelles persones que presentin la millor meritació. I això entenc que ha de
passar per un procés de publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra,
tal com ho fan altres Comuns. D’altra banda, entendrem que aquesta praxi, que
sembla la praxi habitual –dic que ho sembla–... doncs podria arribar-se a
entendre que afavoreix el tracte de favor i, per tant, el clientelisme polític.
D’altra banda, pel que fa a la Comissió de Serveis per al Departament de
Finances, m’agradaria comentar que vostès modifiquen un organigrama, creen
un lloc de treball de cap d’àrea corresponent al nivell B5, atorguen a dit una
comissió de Serveis per cobrir aquesta plaça sense cap mena de procés que
garanteixi els principis d’igualtat, mèrit i concurrència de les persones que
podrien estar interessades a postular la plaça que fixa la Llei de la funció
pública, i al meu entendre, amb un agreujant: que la plaça, a més a més,
comporta un complement de responsabilitat de 150 € que, multiplicat per 13
pagues, donen un total de 1.950 € anuals. Vaja, jo crec que, amb un incentiu de
1.950 € anuals, més d’una persona funcionària hagués estat interessada a poder
postular la plaça.
Deixi’m comentar encara un altre aspecte que em sembla important: i és que en
el moment que aquesta plaça surti a concurs, si és que alguna vegada surt a
concurs, penso que, si hi ha necessitat al servei, finalment aquesta plaça hi
sortirà, entenc que s’haurà vulnerat, novament, el principi d’igualtat que els
eventuals postulants que no hauran pogut ocupar aquesta plaça abans, estaran

sempre en desigualtat respecte a la persona que vostès, sense cap procés previ
de selecció i sense haver-ne fet publicitat, han designat perquè ocupi aquesta
plaça. És a dir, sempre partirà amb l’avantatge d’haver ocupat aquest lloc de
treball amb anterioritat per davant d’altres possibles postulants. Torno a dir que
caldria al meu entendre, que evitéssim que aquesta praxi d’ara en endavant es
reproduís, i que aquestes places es publicitessin de la manera que toca i que no
es funcionés com en una empresa privada, en la qual jo puc anar i contractar qui
vulgui, si no que es faci publicitat d’aquestes places i que hi hagi un procés de
selecció com cal.
Moltes gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Sr. Joan Antoni León, té la paraula.
Hble. Sr. Joan Antoni León
Gràcies, Senyora Cònsol.
Bé, senyor Josep Roig, vostè ha parlat de diversos principis que, certament, són
principis informadors tant de la Llei de la funció pública com de la nostra
ordinació, però li repeteixo que la part dispositiva, l’article 48, no l’exposició de
motius, la part dispositiva, que al final és on ens hem de cenyir, en cap moment
diu que s’hagi de: ni de donar publicitat ni de donar concurrència. Per tant,
nosaltres, el que hem fet és complir escrupolosament la llei i complir la part
dispositiva de la llei. Els principis informadors estan molt bé i, de fet, el que fan
és informar de determinats articles, com és el cas de l’article que disposa que
per poder contractar una persona mitjançant el procediment selectiu d’ingrés,
s’ha de seguir un determinat procediment, on hi ha, com vostè bé diu, la
concurrència, la publicitat, però hi ha altres articles que la part dispositiva, el
que diu el propi article, no diu res de tot això. Per tant, penso que li està donant
molta més importància a una exposició de motius, a uns principis que són,
certament, informadors de certs articles, que al propi article 48, que els vincula
tots, i que hem de seguir per a aquest tipus de procediments.
També, dir-li que pel fet de la Comissió de Serveis, que vostè ha titllat o ha
manifestat que era a dit i tal, li garanteixo, com ja li vaig dir en la comissió que
vam fer, li garanteixo per a la seva tranquil·litat que es buscava un perfil tan
eminentment tècnic que, realment, per la qüestió que és el Departament de
Finances i que hi ha moltes facultats que s’han de tenir per poder estar en
aquesta plaça, que nosaltres, fent la nostra valoració abans de treure la plaça,
vam creure que cap persona a casa estava actualment en disposició de tenir
aquests coneixements per poder afrontar aquesta plaça, com li he dit, d’unes
característiques tècniques molt importants, i que per això s’ha optat per la
necessitat de servei que teníem, s’ha optat per la via per què s’ha optat.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major

Gràcies, senyor Joan Antoni León.
Teniu la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies, Senyora Cònsol.
Amb tots els respectes, jo entenc que els principis d’una Llei estan per ser
respectats, no només els seus articles, i emmarquen tota una sèrie de
procediments. Novament li dic, senyor Joan Antoni León, i no només l’hi
comento aquí, sinó que ja l’hi he comentat en comissions, penso que aquesta
manera de funcionar, priva altres persones, ja siguin persones eventuals o
persones treballadores de la mateixa casa, que es puguin presentar lliurement a
unes places que estan dotades a càrrec de les finances públiques comunals. I no
entenem, des de l’oposició, que vostè, que no té cap mena de bola de vidre per
veure què és el que hi ha en el cap de les persones, doncs pugui dir que una
persona està més ben preparada o menys ben preparada. Entenc que això
només ho pot dir un procés de selecció transparent i que sigui igual per a
tothom. Per això, en aquest sentit, li demano i li demano des de la humilitat, des
del màxim respecte que en un futur, quan s’hagin de treure aquest tipus de
places, vostè contempli els comentaris que jo li faig, que li he fet arribar en
comissió i que avui li faig arribar en sessió del Consell de Comú.
Moltes gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Teniu la paraula senyor Joan Antoni León.
Hble. Sr. Joan Antoni León
Gràcies, Senyora Cònsol.
Bé, únicament, per acabar, dir-li que, com bé diu, no tinc cap bola de vidre, però
conec perfectament el perfil dels treballadors de la casa, perquè tinc els seus
currículums, tinc la seva formació i conec l’experiència d’aquest treballador en
aquest lloc concret. Per tant, vam fer la valoració, i crec que és l’única persona
que, per la tecnicitat del treball, podria actualment i d’una forma ràpida,
incorporar-se a fer aquestes tasques per tal de ser operatius ràpidament.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Jo, potser, per acabar aquesta intervenció, recordar que aquesta persona que
hem triat a dit, segons vostè, que no és així, porta treballant més de vint anys
en el Departament de Finances, amb la qual cosa, és coneixedor d’aquest
Departament, més potser que l’Interventor actual, que és qui realment ha
valorat que aquesta persona era la més idònia per aquest lloc de treball.
Si no hi ha cap més intervenció, passaríem al següent punt:
3. Auditories de les societats “Camprabassa, S.A.”; “Escola bressol
laurèdia, S.A.U.” i “Sasectur, S.A.U.”

Per a la intervenció d’aquests tres punts, té la paraula el senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyora Cònsol.
Avui presentem els comptes de tres societats públiques per a l’exercici 2012, uns
comptes que s’emmarquen en una conjuntura econòmica poc favorable i que
repercuteix directament en el consum. Per això, un any més, seguim una clara
línia d’austeritat, sense deixar de seguir prioritzant els serveis als ciutadans.
Comencem amb la societat “Camprabassa, S.A.”. El resultat de l’explotació de la
societat és negatiu degut a la baixada d’ingressos, que se situen en
1.572.743,25 €, i que s’explica per l’actual conjuntura econòmica, el retard de les
obres del parc d’animals, recentment inaugurat, i per la baixada d’altres
ingressos atípics. Les despeses, per la seva banda, se situen en 3.148.953,20 €, i
han incrementat a causa d’un canvi en el criteri comptable en l’aplicació de les
amortitzacions de les inversions i de la recuperació de concessions, com ara, per
exemple, el servei de restauració de la borda de Conangle. Amb tot, el resultat
d’explotació és d’1.925.000 € de pèrdues. També cal subratllat que, durant el
2012, s’han realitzat inversions per valor de 3.800.000 € a les dues cotes: a la cota
1.600, corresponent a les millores de les oficines, les colomeres, la terrassa del
tobotronc, el circuit de ponis, els llits elàstics, el tir amb arc, els inflables, així
com el circuit de buguis i els cotxes elèctrics. Com a novetats d’aquest estiu,
també s’ha incorporat un minigolf i una zona infantil i una tirolina. A la cota
2.000, s’han millorat els accessos a l’aparcament i, a més, s’ha inaugurat el parc
d’animals, amb la posada en funcionament de noves infraestructures, com
l’amfiteatre, les galeries d’ossos i llops, la granja escola i les habitacions de la
borda de Conangle.
De la mateixa manera que el darrer exercici, la societat “Escola bressol Laurèdia,
S.A.U.” presenta uns comptes equilibrats en les despeses i els ingressos. El
resultat del 2012 és igual a 0. S’ha seguit apostant per una política de
racionalització de la despesa, conservant, però, els mateixos serveis amb la
mateixa qualitat que l’escola bressol ofereix a les famílies de la parròquia. Uns
serveis que, en un moment com l’actual, encara prenen més rellevància. Les
despeses d’explotació s’han situat en 519.710,27 €. Els ingressos liquidats fins al
31 de desembre de 2012 han estat de 529.648,75 €.
Per últim, i seguint la mateixa línia que la societat “Escola bressol Laurèdia,
S.A.U.”, “Sasectur, S.A.U.” presenta un resultat equilibrat igual a 0. I si ens
fixem en els ingressos d’explotació, la societat ha liquidat 721.321,63 €.
D’aquests, 393.305,92 € corresponen als imports satisfets pels abonats del Centre
Esportiu. I pel que fa a les despeses d’explotació, la societat ha liquidat
715.345,25 €.
Un cop presentades les xifres de les tres societats públiques, les sotmeto al ple
d’aquesta corporació, de conformitat amb l’article 87 i concordant de la Llei de
finances comunals.
Gràcies, Senyora Cònsol.

Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies. Bé, ara fa un any, vostè, senyor Joan Besolí, emmarcava –i avui ho torna
a fer, de fet–emmarcava els comptes de les societats i el torno a citar:
«conjuntura econòmica marcada per les repercussions de la crisi, de
l’endeutament públic i privat i de la retallada de la despesa de consumidors
dels països veïns.» Avui, amb altres paraules, o amb algunes de similars, ha dit
una mica el mateix. És cert que avui el panorama no ha canviat gaire quant a la
crisi, fet que no ajuda a tirar endavant projectes faraònics com el de
Naturlandia, però el que sí que ha canviat és l’endeutament públic. I em
refereixo al nostre, del Comú de Sant Julià de Lòria. Justament, aquest
endeutament augmenta en gran mesura per culpa, o a causa, d’una de les
societats, que és “Camprabassa, S.A.”, i el projecte que desenvolupa, que és
Naturlàndia. A les altres dues societats, ja m’hi referiré més tard. Només dir
aquí allò que repetim des de fa uns anys, des de la banda de la minoria: són
necessàries, realment, “Sasectur,S.A.U.” i “Escola bressol laurèdia S.A.U.” com a
societats quan estan participades únicament per diners públics? De fet, l’única
utilitat que els veig és la de poder passar, des de la majoria de torn, a través dels
filtres de control d’aquesta cambra sense gaires patiments, permetent-li fer i
desfer com li plagui sense haver de donar massa explicacions. En fi, com deia,
després m’hi referiré amb una mica més de detall, quant a les auditories
d’aquestes altres dues societats.
Tornant a “Camprabassa, S.A.”, ens deia, senyor Joan Besolí, ara fa un any,
també, que comparant les xifres del 2007 amb les del 2011, els ingressos de
negoci no havien parat d’augmentar, de 200.000 € a 2.100.000 €. Ho vaig trobar
d’allò més normal, tenint en compte que el projecte presenta més oferta a
mesura que van passant els anys. En definitiva, malgrat la crisi, ens augurava
un futur força esperançador. Es tracta d’una societat, el cito: «es tracta d’una
societat que s’està implementant, i de la consolidació del projecte, i d’una
projecció de futur.» Aquestes eren les seves expressions, les expressions que
vostè va utilitzar en aquell moment. Aquella auditoria d’ara fa un any també
contemplava una operació que tenia com a objectiu reduir els costos de la
societat i que els efectes de la qual haurien de començar a veure’s durant
l’exercici 2012. Li demanàvem quina era aquesta operació, des de la minoria, i
quins efectes tindria perquè, siguem sincers, l’any 2012, i segons l’auditoria que
avui ens ocupa, ha estat sinònim de més endeutament per part del Comú per
aconseguir diners per a la societat, i un any catastròfic quant a números globals
de la societat. Els auditors així ho reflecteixen en la nota inicial d’aquesta
auditoria, però els números canten per si sols: el fons de maniobra de la societat
de fa un any, negatiu de 4 milions d’euros, es veu superat amb escreix pel del
2012, que passa a ser de 7,3 milions d’euros. El nivell de deute a curt termini se

situa ja en més de 8 milions d’euros. Com deia, l’auditoria, que fa un any es
mostrava relativament optimista, aquest any 2012 ja no es mostra ni clement ni
tan confiada. I cito l’auditoria d’aquest any: «Les mesures correctives que s’han
iniciat per redreçar la situació només donaran resultats a mitjà termini, i les
informacions provisionals no deixen entreveure una millora de la situació
financera de la societat en un futur previsible.» Em demano què és el que
s’entén com a futur previsible, però entenc un futur a mitjà termini o, com a
màxim, a llarg termini. Però no estaríem parlant de més d’una desena d’anys,
que, per cert, és el que la societat porta de vida i encara no veiem fruits. No em
negarà que és, com a mínim, preocupant que algú s’atreveixi a posar en dubte la
continuïtat del projecte, i no som nosaltres aquest cop. I m’hi incloc a mi i a
l’altre membre de la minoria. Cito de nou: «La continuïtat d’explotació de la
societat està subordinada al compliment del soci majoritari», és a dir, nosaltres,
com a Administració comunal, «del compromís de trobar una solució a les
dificultats al llarg del pròxim exercici mitjançant, si escau, aportacions
dineràries directes.» Es tracta, imagino, dels crèdits i pòlisses que el Comú,
aquell soci majoritari del qual parlàvem, ha de contractar per fer front a les
dificultats cada cop més greus de la societat. Perquè d’una altra oferta d’accions
no crec que es tracti. Veiem com van sorgint, cada cop més, i torno a citar, un
cop més, l’auditoria: «incerteses que pesen sobre la continuïtat d’explotació de
la societat.» Segurament –i en sóc conscient–, dirà que com el projecte està
implementant-se és normal que la situació estigui així, que ja vindran temps
millors, però cal ser conscient que l’auditoria és de l’any 2012 i el Parc de
Naturlàndia tot just acaba d’obrir les portes d’una forma, diguem-ne, bastant
total. La Cònsol ens demana sempre un acte de fe, demanant-nos de creure en
aquest projecte per demostrar, d’alguna manera, la nostra bona lauredianitat o,
com a mínim, la nostra bona predisposició a creure en un projecte. Però,
sincerament, veient com van les coses, ja no es tracta d’un acte de fe, d’esperar,
sinó d’un verdader miracle.
Continuo amb les xifres. El dèficit de la societat el 2011 era de 355.000 €, i el 2012
ha estat d’1.576.000 €, i el resultat final ha estat, en l’exercici 2012, de
-1.925.000 €. Ja ho dèiem fa un any, des de la minoria, l’objectiu primer de
“Camprabassa, S.A.”, que és el de generar beneficis i dividends, no es complia.
No es complia llavors i, encara menys, enguany. I, fins i tot, com hem vist, els
números són cada cop més –m’atreviria a dir– alarmants. Algú va dir, l’any
2007, quan tot començava, que les accions s’haurien revalorat tres cops com a
mínim pels volts del 2013. Em demano què deu valdre avui, 2013, una acció de
la societat “Camprabassa, S.A.”. I si ho saben, potser millor que no ho diguin
per evitar més disgustos als principals accionistes de la societat, que, no ens
enganyem, som els lauredians i les lauredianes, creiem o no en el projecte.
Com deia al principi del meu exposat, em referiré, en segon lloc i de forma
bastant més breu, a les auditories “Escola bressol Laurèdia, S.A.U.” i “Sasectur,
S.A.U.”. Abans deia que no acabava d’entendre l’existència d’aquestes dues
societats. De fet, són uns quants els ingredients que me permeten, a mi

personalment, no creure o no entendre l’existència d’aquestes societats com a
tal. El primer eix de motius és el fet que hi hagi només un accionista, per dir-ho
d’alguna manera, que som nosaltres, és a dir, el Comú de Sant Julià de Lòria.
Són dues societats, a més a més, com a segon element, sense ànim de lucre, sinó
de servei social. Són dos serveis que s’ofereixen des de l’Administració
comunal. I a més a més, un tercer element és que hi ha dos Consellers, un a ple
temps, per cert, per ocupar-se d’uns serveis externalitzats. I com va dir el
Conseller de Finances, el senyor Joan Besolí, durant una sessió anterior, i el cito:
«aquestes societats no tenen més història: el que es deu és el que es paga i és el
que paga el Comú com a subvencions.» És com per no entendre-ho, certament.
Les auditories d’aquestes societats no deixen entreveure cap informació
rellevant, ja que, com diu el senyor Joan Besolí –ho ha tornat a dir avui–, el
Comú assumeix les despeses a base de subvencions. Només destacar que la
xifra de negocis ha disminuït de 40.000 € en relació amb l’any anterior, pel que
fa a l’Escola bressol laurèdia S.A.U., i de 20.000 €, més o menys, quant a
Sasectur, S.A.U. Llavors, li demano al Conseller quin és el motiu d’aquesta
feble, però davallada al cap i a la fi.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Sr. Joan Besolí, té la paraula.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyora Cònsol.
Bé, començaré per les dues societats. Ho faré al revés: començaré per “Escola
bressol laurèdia, S.A.U.”. La davallada, evidentment, en el cas de l’Escola
bressol, és perquè hi ha hagut una disminució d’usuaris, d’acord? Però també hi
ha hagut una disminució important de les despeses. Estem parlant de 28.000 €,
quasi 29.000 € menys de despeses. Això vol dir que s’està intentant optimitzar al
màxim tot això. Però la baixada d’usuaris és habitual. Això no vol dir que
l’Escola bressol Laurèdia S.A.U es tracta d’un tema social. Avui, més que mai, és
un tema social. No podem deixar, i nosaltres no volem deixar de donar suport a
un tema social. Nosaltres seguirem fent-ho costi el que costi. El mateix diria del
cas de Sasectur, S.A.U., així, en quatre dades significatives, l’any passat vam
baixar a 611 usuaris i aquest any, les últimes dades són de 684. Això vol dir que
estem donant tota una sèrie de serveis extres, i que l’any passat, en principi, es
van fer una sèrie de reformes, una sèrie de reparacions, reparació de la piscina,
es va fer reparació del dipòsit de gasoil, es va fer tota una nova adaptació al
centre d’il·luminació i fotografia dels passadissos. El que hem fet és donar-li
una nova imatge a l’Escola i al Centre Esportiu perquè tot això, evidentment, té
unes despeses. Tot i amb això, a nivell d’Escola bressol i a nivell de Sasectur,
voldria dir que tampoc no estem parlant d’una davallada d’ingressos de
21.000 €, i sí que hi ha una mica més de despeses, perquè tot això ha fet que hi
hagi més despeses a nivell d’explotació de 37.000 €. Vull dir que les xifres no

són alarmants en aquest sentit, i voldria dir que són dos serveis socials que
continuarem mantenint costi el costi.
Pel que fa a la societat “Camprabassa, S.A.”, voldria dir que sí que és veritat
que les xifres no són gens encoratjadores. Les pèrdues són significatives, però
aquestes pèrdues, com ja van explicar en la junta general els nostres assessors
financers, tenien a trets generals, es podien explicar per un canvi de
l’immobilitzat, un canvi de criteri d’amortitzacions, que ha fet que aquest any
hàgim hagut d’amortitzar 539.000 €, 1.925.000 € d’amortització, vam haver de
fer front a la recompra de la concessió del restaurant de Conangle, que hi
havien fet tota una sèrie d’obres, els antics arrendataris. Això es va peritar, es va
estudiar, es va mirar i es va fer una oferta de que hi havia, i això va costar
168.000 €, que han anat directament al compte d’explotació. Hi ha una reducció
real d’ingressos de 595.000 € i, després, també hi ha que els altres anys havíem
tingut els ingressos atípics de l’abocador de terres i aquest any no hi eren.
Evidentment que les xifres no són encoratjadores, la conjuntura fa que això no
sigui agradable, però sí que és veritat que li puc dir que de l’1 de juny cap aquí,
tenim un augment de facturació del 30 %, tenim xifres de visitants
encoratjadores, estan funcionant bé, estem contents. Hi ha hagut un fet molt
significatiu, que és que hem trigat un any més tard a obrir el parc, això ens ha
fet disminuir força els ingressos. La cota 2.000 ha estat pràcticament tancada tot
l’hivern; tret de l’esquí, ha estat tot pràcticament tancat. Però no només el parc
d’animals, sinó totes les activitats que es realitzaven a dalt. Continuo dient que
creiem en aquest projecte i que tirarem endavant. El primer objectiu que deia les
xifres. El primer objectiu, en aquell moment, era acabar el parc. El parc està
acabat i està funcionant. A partir d’ara, un detall més, només: pel que fa al
comentari dels auditors, ja ho vaig dir l’any passat. Quan parlem de fons de
maniobra negatiu, ells sempre es basen en deutes, en fons de maniobra a curt
termini. Les pòlisses sempre són a curt termini, perquè sempre són a menys
d’un any. Llavors, el problema és que vingui un banc i no et renovi la pòlissa.
Això sí que és un problema. Però si nosaltres anem renovant les pòlisses,
sempre seran a curt termini. I, cosa com ha passat, que estem parlant d’aquest
fons de maniobra negatiu de 7.300.000 €, ja s’han renegociat les pòlisses
corresponents, hem renegociat els préstecs corresponents amb els bancs per
valor de quasi 6.200.000 €.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí.
Senyor Josep Roig, té la paraula.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies, Senyora Cònsol.
Faig la intervenció que entenc que m’hauria tocat fer com a Conseller del Grup
Mixt, i que potser m’hagués tocat fer-la abans de la intervenció del senyor Joan

Besolí, però com que no m’ha mirat, no ha vist, potser, que aixecava la mà.
Doncs la faig ara mateix. I la faig reprenent, en primer lloc, ja que ha intervingut
el senyor Joan Besolí abans que intervingués jo.
Hble. Sra. Cònsol Major
Només per a un incís. Com que el senyor Rossend Areny ha parlat quasi bé en
nom dels dos, per això m’he donat com a entesa que parlava en nom dels dos.
Senyor Josep Roig té la paraula.
Hble. Sr. Josep Roig
Segurament, al llarg del mandat, veurà que hi ha molts punts que som
totalment coincidents, per no dir la gran majoria. Però hi ha aspectes que sí que
m’agradarà comentar-los a mi personalment. En qualsevol cas, ja que ha
intervingut vostè abans que jo, doncs deia en definitiva, «a la cota 2.000 el parc
d’animals està acabat. A partir d’ara...» i vostè ha obert uns punts suspensius
que m’atreviria a reproduir si això es tractés d’una obra de teatre, que no ho és,
que em coincideixen bastant amb una de les apreciacions de l’auditor i, que si
mal no ho recordo, fa servir la paraula «un futur incert». Els seus punts
suspensius també els llegeixo com de futur incert. «A partir d’ara...» ja veurem
què passarà, no.
En qualsevol cas, jo sí que volia començar la meva intervenció llegint un
fragment d’un reportatge publicat aquest dilluns en un conegut rotatiu del país
en què es descriu de forma molt gràfica l’ambient que es vivia a Naturlàndia
aquest passat diumenge, 11 d’agost, en plena temporada alta. I el fragment, que
m’he permès adaptar-lo, diu així: «Poca gent es va acostar ahir al parc d’animals
de Naturlàndia. Només un grup organitzat destacava […]. Pujant ja es veien
pocs cotxes. L’aparcament estava mig buit i la cua per comprar entrades,
mínima. Un cop a dins, només destacava un grup organitzat, integrat
majoritàriament per famílies catalanes. Altres visitants –pocs– anaven per lliure
[…]. Primera parada, l’estrella del parc: els óssos. Els animals es posen drets
esperant rebre menjar. Els mateixos cuidadors els en porten: pa i fruita. Després
es banyen, l’escena és simpàtica i els més petits en gaudeixen. Algun pare
també.» Aquest pare en qüestió manifesta: «Per als nens està molt bé, a
nosaltres també ens agraden els animals, però com que hem tingut la
possibilitat de veure’ls en estat salvatge, així fa una mica de pena.» Això «ho
expliquen el Carles –que porta l’Arnau a sobre– i la Mercè.»
Fins aquí la meva cita. Poca gent, pocs cotxes, aparcament mig buit, cua mínima
per comprar entrades, estat de privació de llibertat dels animals, que fa una
mica de pena a algunes famílies. Això no ho dic pas jo, sinó que ho diu un
conegut periodista del país que descriu tot allò que veu i es fa ressò dels
comentaris d’alguns visitants del parc. Dissortadament, he de dir que el to més
aviat pessimista del periodista es correspon força amb els pitjors auguris que
transmet l’informe de l’auditoria dels comptes anuals de la societat
“Camprabassa, S.A.” de l’exercici 2012. En el seu informe, l’auditor atreu ben

aviat, concretament, al final de la pàgina 1, la nostra atenció sobre el que aquest
anomena «la incertesa», aquesta incertesa que vostè deixava oberta amb aquests
punts suspensius, amb aquest «A partir d’ara…», ens hem quedat aquí. No és la
incertesa relativa a la continuïtat de l’explotació que s’exposa en la nota 2.2 de la
memòria. Repeteixo: «incertesa relativa a la continuïtat d’explotació». Vostès en
són conscients, de l’extrema gravetat que implica el comentari de l’auditor?
Final de la pàgina 1: «incertesa relativa a la continuïtat d’explotació». Si ho
entenc bé, l’auditor, després d’haver analitzat els comptes de la societat, conclou
que la continuació de l’explotació, és a dir, del negoci, de la pròpia societat,
d’aquest projecte en què vostès ens han implicat a tots els lauredians sense
pactes ni concessions, sinó de forma imposada, té un futur incert.
Primera pregunta que li formulo, senyor Joan Besolí: Ens podria aclarir què ha
volgut dir exactament l’auditor amb això d’«incertesa relativa a la continuïtat
d’explotació»? En la pàgina següent, on l’auditor justifica les seves apreciacions,
aquest ens informa que la nota 2.2 de la memòria dóna una informació
apropiada sobre la situació de la societat quant a la incertesa que pesa sobre la
continuïtat d’explotació, concretament, i cito literalment, l’auditor comenta en
un apartat intitulat «Continuació de l’explotació» que: «Aquests comptes s’han
redactat especialment aplicant el principi d’empresa en funcionament, malgrat
les nombroses dificultats financeres i d’explotació a les quals ha de fer front la
societat.» Què ha volgut dir l’auditor aquest cop amb això que «malgrat les
nombroses dificultats financeres i d’explotació a les quals ha de fer front la
societat», «aquests comptes s’han redactat especialment aplicant el principi
d’empresa en funcionament»? I emfatitzo «d’empresa en funcionament». Potser
insinua l’auditor que l’empresa està, podríem dir, més morta que viva?
Pregunto. Llavors, a vostè li formulo la següent pregunta, Senyor Conseller.
Podria dir-me què entén vostè amb aquest comentari de l’auditor i per quina
raó vostè creu que s’expressa en aquests termes?
Al seu comentari, l’auditor hi afegeix que el nivell de deute a curt termini és de
8.134.090,92 €, comptant les pòlisses de crèdit, els préstecs, deutes amb
proveïdors i d’altres. En contrapartida, la societat –destacava vostè– compta, a
data de tancament, amb un actiu corrent de 824.025,11 €. La societat presentava,
un fons de maniobra negatiu de 7.309.965,11 €. Les mesures correctives que
s’han iniciat per redreçar aquesta situació, i ho diu l’auditor, «només donaran
resultats a mitjà termini, i les informacions provisionals no deixen entreveure
una millora de la situació financera de la societat en un futur previsible.»
Repeteixo: «les informacions provisionals no deixen entreveure una millora de
la situació financera de la societat en un futur previsible.» En aquest sentit,
senyor Joan Besolí, li formulo la tercera de les preguntes, i és que si ens pot
explicar què ha volgut dir, també, amb això l’auditor: que «les informacions
provisionals no deixen entreveure una millora de la situació financera de la
societat en un futur previsible.» I en relació amb això, quarta pregunta que
també li formulo: on és el pla de viabilitat de la societat? Aquell pla que ens
havia de fer arribar i que jo encara no he vist; aquell que, segons vostè, en la

darrera sessió de Comú, ens va presentar en el consell d’administració de la
societat? Això ho va dir vostè, no ho vaig dir pas jo. Per què no ens exposa,
d’una vegada per totes, aquest pla de viabilitat de la societat i ens explica a tots
els lauredians sobre quina previsió econòmica ha estat construït el projecte?
Penso que, vista la gravetat i la gran alarma que provoca l’informe de l’auditor,
els lauredians ens mereixem les seves explicacions.
L’auditor conclou, en el referenciat 2.2, dient que «el soci majoritari coneix
aquesta situació i s’ha compromès a trobar una solució a les dificultats de
tresoreria a les quals haurà de fer front la societat al llarg del pròxim exercici
mitjançant, si escau, aportacions dineràries directes. La continuació d’explotació
de la societat està subordinada al compliment pel soci majoritari d’aquest
compromís.»
Miri, en primer lloc, senyor Joan Besolí, voldria puntualitzar que la situació
només la coneixen vostès quatre, i no el soci majoritari, com diu l’auditor, que
som tots els lauredians. Jo mateix, que sóc Conseller d’aquest Comú, no em vaig
assabentar de la greu situació per la qual passa la societat “Camprabassa, S.A.”
fins aquest dijous passat. Els comentaris que vostès fan públics sobre
Naturlandia no es corresponen en absolut amb l’informe de l’auditor, cosa que
em fa concloure que vostès amaguen deliberadament la situació a la ciutadania,
potser confiant en algun miracle, com deia el company Rossend Areny, que els
salvi la papereta. Però l’informe de l’auditor és clar i contundent, i no ho dic pas
jo. És per aquest motiu, precisament, per la gravetat de la situació, que li
demano que doni la cara i que ho faci en reunió de poble, ens parli clar, exposi
el contingut d’aquesta auditoria i presenti el pla de viabilitat de la societat. Li
repeteixo, tal com he dit abans, penso que els lauredians ens mereixem les seves
explicacions i conèixer la veritat.
En segon lloc, li formulo la cinquena de les preguntes, i és que m’expliqui què
és això que «el soci majoritari s’ha compromès a trobar una solució a les
dificultats de tresoreria a les quals haurà de fer front la societat mitjançant, si
escau, aportacions dineràries directes». Pot aclarir-nos què significa això
d’«aportacions dineràries directes»? I en quina quantia xifraria aquestes
aportacions? De quina xifra estem parlant: de milers d’euros, desenes de milers
d’euros, potser centenars de milers d’euros o milions d’euros?
Senyor Joan Besolí, la sisena de les preguntes: què vol dir que «la continuïtat
d’explotació de la societat està subordinada al compliment pel soci majoritari
d’aquest compromís»? Vol dir que el compromís a trobar «una solució a les
dificultats de tresoreria a les quals haurà de fer front la societat mitjançant, si
escau, aportacions dineràries directes» només afecta el soci majoritari? És a dir,
el Comú, tots els lauredians? Pot aclarir-nos si la responsabilitat és únicament
del Comú i no pas de tota la societat, socis privats inclosos?
Resumint, segons l’auditor –tampoc no ho dic jo, segons l’auditor–:
1) L’estat de comptes provoca una incertesa relativa a la continuïtat
d’explotació.

2) Malgrat les nombroses dificultats financeres i d’explotació, els comptes
han estat redactats especialment aplicant el principi d’empresa encara –
encara–, encara en funcionament. Sort en tenim, d’això, que encara està
en funcionament.
3) El deute a curt termini és de 8.134.090,92 €, i multipliquen per 2 el deute
que presentava la societat en la darrera auditoria.
4) La situació financera de la societat no millorarà en un futur previsible.
Això també ho diu l’auditor.
5) El soci majoritari, el Comú, coneix la situació i s’ha compromès a trobar
una solució a les dificultats de tresoreria mitjançant, si escau, aportacions
dineràries directes. La continuïtat d’explotació de la societat sembla ser
que està subordinada, segons l’auditor, al compliment pel soci majoritari
d’aquest compromís.
Una anàlisi més detallada de l’informe d’auditoria deixa a la vista encara
algunes dades que m’agradaria comentar.
1) El tancament de l’exercici, que ha obtingut un resultat negatiu
d’1.925.021,34 €; l’import de clients i deutors de dubtós cobrament
ascendeix a 122.331,89 €. I en aquest sentit, li faig, o li formulo, la setena
pregunta: què vol dir això de «dubtós cobrament»? Miri, 122.000 € a mi
em sembla una quantitat molt elevada i, en aquest sentit, li formulo la
vuitena de les preguntes: quines accions pensa dur a terme la societat per
recuperar aquest import qualificat de «dubtós cobrament»? I després,
també li formularé una altra pregunta: pot detallar-nos aquests 122.000 €
a què corresponen?
2) En segon lloc, li faré un comentari sobre l’estat dels passius financers. Els
passius financers no corrents s’han incrementat, respecte al passat
exercici, en prop de tres milions d’euros, passant a ser, concretament, de
cinc milions d’euros i escaig. Pel que fa als passius financers corrents,
aquests s’han incrementat, respecte al darrer exercici, en uns 2,5 milions
d’euros, passant a ser, concretament, de 8.134.090,92 €. Els deutes amb
entitats de crèdit són de 8.245.551,60 €, dels quals gairebé 5 són a llarg
termini i uns 3,5 a curt termini. Per acabar de configurar el dibuix de
l’estat dels passius financers, val a dir que la societat té préstecs pendents
d’amortitzar per un import de 2.163.808,63 € i línies de crèdit per un
valor de 6.200.000 €, disposades, actualment, per 6.081.742.98 €. Si les
línies de crèdit estan disposades gairebé al 100 %, i les despeses són
superiors als ingressos, ens pot explicar, senyor Joan Besolí, desena
pregunta: què pensa fer la societat en un futur immediat per fer front a
les despeses i no caure en un eventual col·lapse econòmic?
Onzena pregunta: es contempla la possibilitat de fer tornar a funcionar el
Comú com una entitat de crèdit i demanar-li un nou préstec?
Per cert, podria informar-nos sobre quin és l’estat de liquidació del
darrer préstec que el Comú va fer a la societat a finals del 2012 per
1.400.000 €.

3) I tercer i darrer punt. Pel que hem pogut llegir en el transcurs de
l’exercici 2012, la societat ha indemnitzat la societat “Àpat Licao, S.L.”
per 127.805 €, i el comerç “El Tamarro, Oci i Aventura” per 40.000 €.
Ambdues indemnitzacions s’han pagat en virtut d’allò acordat en el
Consell d’administració del 26 d’octubre de 2012 i, per tant, li formulo la
tretzena de les meves preguntes: ens podria explicar per quin motiu el
Comú ha indemnitzat “Àpat Licao, S.L.” per 127.805 €, i el comerç “El
Tamarro, Oci i Aventura” per 40.000 €?
Senyors Consellers, segons l’informe de l’auditor, la situació de la societat
“Camprabassa, S.A.” és greu, és molt greu. I vostès han multiplicat per 2 el
deute de la societat: ara és de més de vuit milions d’euros. Han estat
absolutament incapaços de redreçar la situació ni de presentar cap pla de
viabilitat, ni cap proposta de solució. Segons l’auditor, l’estat de comptes
planteja una incertesa relativa a la continuïtat d’explotació i res fa pensar
l’auditor que la situació pugui millorar en un futur previsible. Repeteixo: això,
no ho dic jo, ho diu l’auditor.
Vostès, senyors de la majoria, i principals responsables de la societat,
hipotequen el futur de les finances comunals agafant el compromís d’efectuar
aportacions dineràries directes quan el deute del Comú supera ja els 20 milions
d’euros. I tot això, ho imposen unilateralment, sense tractar amb l’oposició,
d’esquenes a la ciutadania. I em permetré dir que Naturlàndia –faré referència a
una frase, la frase no és meva– manté el poble dividit. I vostès, lamentablement,
continuen sense fer res per arreglar-ho. Al contrari: el vaixell s’enfonsa i
pretenen arrossegar-nos a tots amb vostès.
Pel que fa a les altres dues societats, “Sasectur, S.A.U.” i “Escola bressol
Laurèdia, S.A.U.”, poca cosa a dir més enllà que tant l’una com l’altra,
participades al 100 % amb capital públic, equilibren els seus comptes a base de
subvencions. Són, per tant, societats deficitàries que necessiten subvencions per
equilibrar els seus comptes. “L’Escola bressol laurèdia S.A.U.” ho ha fet
mitjançant una subvenció de 265.000 € i escaig, uns 6.000 € més que en l’exercici
anterior, i “Sasectur, S.A.U.” ha equilibrat els comptes mitjançant una subvenció
de 328.000 € i escaig, uns 50.000 € superiors a l’exercici anterior.
Per acabar la meva intervenció, en aquest sentit, li demanaria si ens pot explicar
a què es deu aquest increment de 50.000 € tan exagerat.
Moltes gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig.
Senyor Joan Besolí, té la paraula.
Hble. Sr. Joan Besolí
Déu n’hi do, senyor Josep Roig, no té res a veure amb l’última sessió. Avui ve
fort.

Com ja he explicat abans, aniré contestant a mesura que havia preparat unes
possibles respostes. Referent al tema del préstec de “Camprabassa, S.A.”, no
s’ha acabat de liquidar encara el milió quatre-cents, no ha fet falta, de moment.
També val a dir que en la darrera sessió de Comú vostè va aprovar per
unanimitat els comptes amb nosaltres, i ja hi estava inclòs aquest préstec. Vull
dir que llavors hi estava d’acord i avui no hi està.
Pel que fa al pla de viabilitat, el pla de viabilitat ja es va presentar en el seu
moment als accionistes. També voldria dir que, en funció de com ha anat
evolucionant tot i la trajectòria econòmica, es van modificant i es van adaptant a
les noves circumstàncies. I que els nostres accionistes n’estan informats: en la
junta general se’ls va informar i que i que aquests senyors ja saben
perfectament com està la situació i també van aprovar-ho en la junta general.
Pel que fa a totes les apreciacions fetes per l’auditoria, com bé he dit, també, hi
ha al tema del fons de maniobra negatiu que tant ens preocupa. Ens preocupa a
tots, no es pensi que només el preocupa a vostès. Ja li he dit abans al senyor
Rossend Areny, responent a les seves preguntes, que hi ha una part important
d’aquests imports que corresponen a pòlisses de crèdit que es van renovant
anyalment, i tot ho apliquen al fons de maniobra negatiu perquè és a curt
termini, d’acord? Només dir-los que, si miren el tema dels préstecs, en el cas del
Banc de Sabadell, que són gairebé 3 milions d’euros, ja s’ha parlat amb el Banc
de Sabadell, ja s’ha negociat, a data d’avui ja estan negociades noves pòlisses i
nous préstecs. En el cas dels proveïdors, també s’han negociat préstecs i també
s’han negociat fórmules de pagament que no són a curt termini, part a curt
termini, part a llarg termini. Amb la qual cosa, tot aquest fons de maniobra
disminueix considerablement i passa a ser, avui dia, del que acabaríem pagant a
curt termini, que estaríem parlant de la devolució de part del que correspon a
curt termini dels préstecs pròpiament, de la part de l’any, o sigui, la part
proporcional de l’any que correspondria, i creditors que són factures que són
encara de l’acabament del parc.
Els comentaris de l’auditoria. Els comentaris dels auditors sempre són prudents
i sempre es curen en salut, i veient aquestes xifres, és normal que vulguin curarse en salut, i per això ens fan fer, i ens han fet signar una carta, com qualsevol
empresa en funcionament, que quan hi ha situacions crítiques o situacions que
són desfavorables, busquen la solució per poder fer l’informe d’auditoria. En
aquest cas, no hauria de ser diferent. Jo em dedico una mica a aquest món, i la
majoria de les auditories estan sempre fent servir els socis com a responsables i
com a persones que, d’alguna manera, són els que han de buscar solucions. Que
s’ha d’aportar capital? En el moment que veiem que necessitem aportar-lo, ja en
parlarem. De moment, les pòlisses estan autoritzades, encara no hem exhaurit el
préstec. Poca cosa més.
El tema dels impagats. El tema dels impagats, doncs tota empresa té impagats,
tota empresa té tour-operadors que no han funcionat, que ens deuen diners des
de fa temps, cosa que també s’ha passat i s’ha provisionat i ha anat a parar a
pèrdues, el que ha fet incrementar les pèrdues d’aquest any. Hi havia la tretzena

pregunta, que no sé exactament quina era. La Llei de la comptabilitat, ens obliga
que quan uns proveïdors i clients no ens paguen, obligatòriament ho has de
provisionar i passar a dubtós cobrament, i això l’any següent passa a pèrdues i
es van liquidant i passa a resultats d’explotació.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí. Té la paraula el senyor Cònsol Menor.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Gràcies, Senyora Cònsol. Molt bé l’explicació, senyor Joan Besolí. Més que res,
també li farem arribar al senyor Josep Roig, que veig que té molta preocupació, i
es va assabentar el dijous passat dels números de “Camprabassa, S.A.”, però
vostè sap que va sortir als diaris, inclús d’aquest amic seu que té al diari i que
parla així. Que no sé a quina hora va anar al parc, perquè el parc, per exemple,
ara en aquest moment, hi ha 2.000 persones. I en el moment en què hi va anar el
del diari, igual hi va anar en el moment del tancament, que potser sí que hi
havia poca gent. I si d’això se’n fien vostès, doncs miri, allà vostès.
Dit això, li passarem a l’acta de la junta general, que ha de tenir, primer, un
respecte amb els socis, accionistes. Que se’ls va explicar tots els números. Per
tant, es va aprovar per unanimitat i els passarem les actes. Transparència total.
Que creiem en el projecte, també. Que el recolzarem també. Llavors, aquí, jo els
vull fer una pregunta: vostès gaudeixen quan veuen números així? Perquè
sembla que gaudeixin que Naturlàndia vagi malament. Per exemple, el senyor
Rossend Areny ahir, al Facebook, deia, textualment: «... és un projecte que estic
radicalment en contra.» bé, amb aquesta actitud, no perdoni, estic parlant... amb
aquesta actitud, miri, ho sento molt, han de saber que nosaltres anirem
treballant perquè això tiri endavant. I li dic i també digui-li al poble de Sant
Julià de Lòria, els lauredians, que nosaltres també som lauredians: gaudeixen,
vostès, de la situació actual? Vostès gaudeixen que no funcioni Naturlàndia?
Perquè Naturlàndia funcionarà i les proves són que ara portem, actualment,
aquest estiu, dins la crisi que hi ha actualment, un 30 % més de visitants i de
facturació. Per tant, a la majoria comunal, tinguin-ho en compte i, evidentment,
estarem sempre a favor de Naturlàndia i els accionistes, també. És més, hi ha
una junta general extraordinària convocada. Suposo, senyor Josep Roig, que ho
deu saber, o si no, és que no deu estar gaire pel país, que al setembre fem una
junta general extraordinària en què hi ha una ampliació de capital en què
entraran molts accionistes amb una part important, que són de les obres.
Res més, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Cònsol Menor.
Alguna intervenció? Teniu la paraula senyor Rossend Areny.

Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hi ha moltes anotacions que he anat fent a mesura que han anat parlant, una
mica en desordre, però tal com han anat venint.
El primer que em ve al cap és el que acaba de dir. Li demanem, amb aquesta
voluntat que vostès tenen de transparència i de dir les coses tal com són i tal
com ragen, de quins accionistes estem parlant, si ja és en ferm. Després, també
ha fet, vostè mateix, al·lusió a les meves publicacions al Facebook dient que jo, i
només ha destacat del meu exposat –si se li pot dir així–... vostè només ha
destacat el fet que jo digués que no crec, o crec radicalment negatiu en aquest
projecte, vostè ha mutilat la meva aportació, perquè si s’ha adonat... –i crec
recordar que això era un comentari intern de la meva primera aportació–, haurà
vist que jo, quan jo tinc amistats de fora d’Andorra que vénen aquí, al país,
anem a Naturlàndia. Si això vol dir que ens alegrem que les coses vagin
malament, vostè no ens entén a nosaltres o nosaltres no els entenem a vostès.
De fet, nosaltres intentem entendre’ls, però com queda palès en la sessió d’avui,
per molt que ens hi escarrassem, ens costa entendre i ens costa creure, i estic
segur que amb gent, actualment aquí asseguts en aquesta sessió plenària del
Consell, estic quasi bé segur que també hi ha gent que, com a mínim, comença a
posar en dubte tot això. Gent actualment asseguda aquí i gent que no o que ho
ha estat en altres moments. Per tant, quan vostè al·ludeix al que jo escric al
Facebook, no sigui tendenciós i no mutili les meves aportacions, perquè, com
vostè molt bé sap, darrere del que vostè ha dit, que és cert que ho vaig dir, i ho
dic en públic, no me n’amago, hi havia altres aportacions que corroboren el fet
que sí que ens preocupa i que, en cap cas, em preocupo, o en cap cas me
n’alegro, millor dit, del que està passant actualment amb la societat
“Camprabassa, S.A.” i amb el Comú, que tenim el 88 % de les accions.
Aquestes actes del consell d’administració que diu que ens farà arribar, les
esperem frisosos. I vostè diu que tots els membres, sobretot del sector privat,
doncs recolzen, donen continuïtat a aquestes accions de la societat. Bé, entenc
que ha de ser així i no d’una altra manera, però en el tracte cara a cara no sé si
estan del tot tranquils. I si ho estan, com en algunes cares que veig avui aquí. Si
ho estan realment amb aquests números, com a mínim, és una mica preocupant,
i deixi’m que ho digui, perquè si no ho dic, faltaré a la meva veritat. Després,
parlava d’un 30% d’increment dels ingressos el senyor Joan Besolí. Vostè ara ha
dit un 20% bé un 30%, un 20%, un 25% és igual, el que passa és que constato
que aquests ingressos són desproporcionats amb l’augment del dèficit. Per tant,
no ho sé, tant de bo una cosa anés acompanyada de l’altra.
Ampliacions de capital: ja n’ha fet vostè al·lusió ara. El senyor Joan Besolí
també ha dit, just abans que vostè agafés la paraula, que ja en parlarem. Vostè,
de fet, n’ha parlat uns minuts després. Doncs tot això ens agradaria que ens ho
aclareixin: de qui es tracta; aquesta aportació de capital, de quants diners és; si
farem les paus, o la societat o nosaltres, directament, dit així, si farem les paus
amb el que es deu o no. Després, el senyor Joan Besolí deia que el que es deu a

curt termini s’imputa al marge de maniobra que ens preocupa a tots. És veritat
que ens preocupa a tots. Però bé a llarg o a curt termini, són diners que es
deuen, i a mi la veritat és que m’importa molt poc si és a llarg o a curt termini.
Si a curt termini ja veiem el panorama, que és realment greu, a llarg termini no
vull ni pensar i si, a més a més, encara es deuen diners a llarg termini, doncs,
com diuen els castellans, que “Dios nos pille confesados”.
Després, vostè ha dit, també, referint-se al que jo havia dit sobre les altres dues
societats: que vostès no tenen cap intenció de deixar aquests temes socials, els
dos temes dels quals s’ocupen les altres dues societats, completament
participades pel Comú. Bé, jo no li havia dit en la meva intervenció, en cap
moment, que vostès haguessin de deixar d’assumir aquest servei que dóna al
poble a través d’un ens, per a mi, tret una mica de dins de la màniga, que són
aquestes dues societats. Com diuen els francesos, “loin de là”. Només faltaria
que ens en despreocupéssim. L’únic que jo deia és que posava en dubte
l’existència d’aquestes dues societats, de l’externalització d’aquestes dues
societats, quan, a efectes pràctics, l’aportació econòmica del que es deu, com
vostè molt bé ha dit, i tots sabem, és el Comú que s’ocupa de tornar, o de donar,
aquests diners que falten en els comptes de les societats. Per tant, no sé, ara no
em ve res més al cap. Però insisteixo: li dic al Cònsol Menor que no falti a la
veritat quan menciona el que jo escric al Facebook, perquè, hi insisteixo un altre
cop, no ens alegra la situació. I si ens alegrés la situació, és que tenim un
problema. I si estem aquí, intentant veure’n l’entrellat i demanar la claredat
màxima possible. Aprofito per dir que si estiguéssim en els Consells
d’administració, vostè ara deia que segurament ho devíem saber, doncs no, no
ho sabíem perquè no hi som, i no sabem quan es reuneix i quan es deixa de
reunir. Doncs si de veritat vostè apel·la a aquest sentit de la transparència, per
què no ens deixa entrar? Està clar que el fet de creure o no creure en el projecte,
segons l’actual Cònsol Major, ens impedirà d’entrar en aquest Consell
d’administració. Però no em negarà que, amb aquests números, i el senyor Joan
Besolí assenteix quan diu que no són encoratjadors, doncs permeti’m, a mi
personalment, que dubti de la viabilitat d’aquest projecte. I parlant de la
viabilitat, aquest pla de viabilitat que nosaltres reclamem i que vostès diuen, i el
senyor Joan Antoni León també, en una sessió anterior, ens va dir que ja existia
aquest pla de viabilitat, presentat en el Consell d’administració de
“Camprabassa, S.A.” només faltaria que no ho adaptéssim a mesura que els
esdeveniments van succeint i que la crisi es va profunditzant. Justament, amb
aquesta voluntat d’adaptar aquesta viabilitat, se n’ha fet un de nou o no? S’està
fent. Doncs esperem que ens el facin arribar tan bon punt el tinguin per intentar
poder creure algun dia en aquest projecte.
Gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Senyor Joan Besolí vol comentar, no? Doncs potser parlo jo, en aquests
moments. Tenia la paraula donada al senyor Cònsol Menor, però em donaré la
satisfacció de contestar-li, senyor Rossend Areny.

Jo no he vist el Facebook, perquè jo no li miro el seu Facebook. Perquè la veritat
és que no en tinc. Per no mirar-li el seu, jo no tinc el meu. De totes maneres,
miri, jo li puc fer, potser, valorar la situació de país que tenim. Ja no de
Naturlàndia, perquè com que sempre parlem de Naturlàndia com si fos la gota
negra o el projecte que no surt a nivell de país, perquè és el de Sant Julià de
Lòria i, evidentment, ens afecta a tots els lauredians, però també afecta a nivell
de país i tothom ens defensa com a país, no només com a lauredians. Els
projectes de país com Grandvalira, Vallnord, Caldea, si vostès també estan al
país, també hauran pogut veure els números o els resultats que han tingut
aquest any. Per tant, tots els resultats d’aquest any han sigut similars, per no dir
bastant negatius. Vostè no ens farà desunir, senyor Rossend Areny, de veritat,
amb les seves paraules que si veu els altres Consellers, si mira les cares, si deixa
de mirar les cares, si assentim, si no assentim. La veritat és que vostès sí que
estan desunits. Per al que volen estan units, per al que no volen estan desunits.
Avui fan dobles intervencions perquè, així, Naturlàndia queda molt més afectat,
la negativitat dels números que potser avui presentem en aquesta sala. Però, de
veritat, senyor Rossend Areny, i parlo amb el senyor Josep Roig, després, si de
cas, ja parlaré amb ell, però senyor Rossend Areny, nosaltres no estem dividits
en aquest projecte. Sant Julià Lòria no està dividit en aquest projecte. Potser sí
els seus votants estan dividits, o potser una part dels seus votants estan dividits,
però nosaltres no tranquils, evidentment, perquè ens preocupa els resultats
d’aquest projecte, com ens pot preocupar els resultats de qualsevol projecte de
país. I per això hi treballem. I per això hi seguirem treballant. Estiguin vostès
d’acord o no estiguin vostès d’acord, evidentment, tenen, per mi, tot el respecte
de poder dir en aquesta sala el que els sembli. El que passa és que també
demanaria el respecte per part seva de cara a la gent que treballem de cara a
aquest projecte per tirar-lo endavant, cosa que no estan fent des que han
començat les seves intervencions.
A nivell empresarial, jo també voldria fer una reflexió, perquè la majoria dels
Consellers que estan en aquesta sala són empresaris. I, segurament, les seves
empreses també van malament. I si no, doncs també assentiran amb els caps si
els ho demano, però potser vostè, en aquests moments, no els mira. Vostès, com
a funcionaris, estan molt ben posicionats, i tampoc no veuen la dificultat que
tenen els empresaris d’aquest país. Però, com a empresa, que també ho és, la
societat “Camprabassa, S.A.” està afectada igualment, com tots els empresaris
d’aquest país. Per tant, tots lluitem per tirar endavant el país. Tots. Vostès,
potser, en una situació molt més benestant des de les seves cadires. Però, en
aquests moments, tothom lluitem per aquest país. Ara ja podem gaudir de les
seves intervencions. Senyor Rossend Areny té la paraula.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies. Doncs, bé, jo demano, i mirant-los a la cara, als empresaris que
actualment són Consellers en aquest plenari del Comú si realment, ara, com a
empresaris a qui els hi va malament l’empresa o no els van tant bé com hi

estaven acostumats a anar-los-hi, s’embarcarien en un projecte multimilionari,
faraònic, o si es deixarien aquestes pretensions, potser, per a una mica més
endavant. Miri, vostè apel·la a aquest sentit, o sentiment, de pertinença al país.
Evidentment, jo sóc lauredià, sóc andorrà i em preocupa el que passa aquí i el
que passa a Canillo, i el que passa a la Massana. El que passa és que quan
Naturlàndia, que espero que així no sigui, que consti en acta, que no sigui així,
però si un dia els comptes de la societat fan que aquest projecte s’enfonsa,
insisteixo, que espero que no sigui, ja m’agradaria a mi saber de la resta
d’Andorra, de la resta del país, qui es farà càrrec dels deutes que tindrem
nosaltres, a casa nostra.
Desunits. Vostè acaba de titllar... Vostès sí que estan desunits. Fa una estona em
feia un petit comentari dient: «ostres, vostè ha parlat en primera persona, deu
parlar en primera persona del plural», no, continuen junts, de fet, jo tampoc no
n’he de fer res, de si vostès estan units o no, en això li dono la raó. Però vostè
tampoc no n’ha de fer res si el senyor Josep Roig, aquí present, i jo estem units o
deixats d’estar units. Nosaltres som l’oposició, i si ell pensa una cosa i jo penso
la mateixa, tenim el mateix dret de dir-la, tant ell com jo. I sí, és veritat, si el
missatge passa dos cops, doncs millor que no passi un. I vostès, insisteixo, no sé
si en molts aspectes –ja no parlo d’aquest, i no forçosament amb gent que està
avui aquí present– si parlen en primera persona del plural o en primera persona
del singular. I no parlo de gent, li ho torno a repetir, no li parlo de gent
exclusivament asseguda avui aquí, d’altra gent que sí que potser els han donat
suport a vostès mateixos quan van guanyar les eleccions.
Respecte, ens demana. Per a vostè el respecte és no poder dir el que nosaltres
hem de dir? Per a vostè és una manca de respecte no denunciar, sinó exposar la
nostra preocupació? Em pot dir on ha vist, vostè, en les meves paraules, ja no en
les del senyor Josep Roig, en les meves, em pot dir, vostè, on ha vist una manca
de respecte cap a la feina que estan duent a terme? No puc demanar
explicacions sobre el que estan fent? No puc demanar explicacions sobre el que
està fent una societat de la qual jo no formo part perquè vostè no ha volgut? No
puc fer-ho? Això és faltar-li al respecte, senyora Gil, senyora Cònsol? Jo crec que
això no és faltar al respecte, és interessar-me per allò que la gent m’ha dit que
m’he d’interessar. Set-centes persones han dit que estigui avui assegut aquí.
Només faltaria que no li pogués demanar, jo, com a Rossend Areny,
representant de 700 persones, si set-centes persones, ho corroboro. M’agradaria
saber per què jo no puc fer-li aquestes preguntes a vostès, actuals membres de la
majoria, i a més a més, coincidint amb la Presidenta de la societat
“Camprabassa, S.A.”. Per tant, un cop més, vostès, i vostè en ocurrència,
Senyora Cònsol, tot ho porta, quan potser li manquen els arguments prou
sòlids, tot ho porta cap a l’atac personal i vostè i jo n’hem parlat fora d’aquesta
sala, al principi del mandat, ara ja no parlem tant. Vostè ja no em vol rebre. Em
demano per què, perquè vostè hi veu manques de respecte per tot arreu, i la
veritat és que jo no les veig per enlloc. Al contrari, seria una falta de respecte no

fer la meva feina, que és la que em toca, és a dir, controlar l’acció de govern, que
són vostès.
Hble. Sra. Cònsol Major
Que és pel que el paguen també, el paguen per això.
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Clar que em paguen per això. Jo sóc Conseller. Aprofito l’avinentesa per dir-li
que sóc Conseller les 24 hores del dia. Té tota la raó del món. Però vostè també
és Cònsol les 24 hores del dia. Llavors, m’agradarà saber si al final d’aquesta
sessió s’han inclòs els punts de l’ordre del dia que vaig demanar, dins els
terminis, que s’incloguessin o si, per manca de temps, no s’abordaran aquests
temes. Però bé, això ja ho veurem d’aquí a una estona.
Gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Senyor Josep Roig, té la paraula.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, Senyora Cònsol.
Algunes, per al·lusions, i d’altres, per comentar.
Tema desunió, no. Dues maneres d’actuar totalment diferents les del senyor
Joan Besolí, que intenta donar explicacions fent referència als documents, en
aquest cas, a les auditories i als informes d’auditoria que avui ens ocupen i
haurien d’ocupar el debat, i la del Senyor Cònsol Menor, que intenta desviar
l’atenció amb punyetes, amb atacs personals, amb descrèdits personals. Miri,
vostè no en té ni punyetera idea, la meva família, a què es dedica. Vostè m’ataca
dient que sóc funcionari. Molt bé. Vostè no sap, a casa meva, a què ens
dediquem. I si ho sap, vostè ho amaga i ho oculta deliberadament únicament
per fer mal a la meva persona, tal com ha fet diverses vegades. Vostè ha dit: «sí,
sí, faré arribar les actes». Jo espero que ens faci arribar les actes conjuntament
amb aquest pla de viabilitat que vostès van dir que ens farien arribar en la
darrera sessió. I aprofito per recordar-li que també ens les hauria de fer arribar
amb aquella pregunta en què vam entrar, ara fa un any, sobre l’atracció Airtrekk
i que vostès encara no han contestat. Pregunta que vam entrar per escrit. Per
tant, jo estic bastant per sobre de les seves punyetes, senyor Manel Torrentallé, i
el que faré serà limitar-me a fer comentaris i no descrèdits envers la seva
persona, comentaris sobre una cosa que em preocupa. I que no hi gaudeixo.
Vostè a mi em desacredita personalment i m’ofèn personalment quan diu que
sembla que m’ho passo bé en aquests tipus de sessions en les quals discutim
aspectes tan seriosos com el d’aquesta auditoria. Però que no ha vist, vostè, els
números? Que no s’ha llegit l’auditoria? Sembla que no se l’hagi llegit,
l’auditoria.

Referent als comentaris que feia el senyor Joan Besolí, jo li demanaria que
m’aclarís quins comptes jo vaig aprovar i en quina sessió els vaig aprovar,
perquè quan feia referència al préstec d’1.400.000 € que vostè, molt
encertadament, m’ha corregit, crec recordar que jo no hi vaig votar pas a favor i
que no hi vaig donar pas la meva aprovació.
Referent a una qüestió de gent que estava informada. Vostès diuen que estan
informats, que tothom n’està informat. Això, al meu entendre, no és cert. Estan
informats aquest 12 % de persones que són aquests socis privats, però la
ciutadania, que són 88 %, aquest em permeto recordar-li que no tothom està
informat de l’estat de la qüestió o dels comptes de Naturlàndia.
Pel que fa a la qüestió de com s’expressa l’auditor a l’hora de fer el seu informe,
i més concretament, referent als préstecs, a les pòlisses, és clar, el meu comentari
anava en el sentit, i si ho vol, li puc tornar a reproduir deia: «Per acabar de
configurar el dibuix de l’estat dels passius financers, la societat té préstecs
pendents d’amortitzar per un import de més de dos milions d’euros en línies de
crèdit per un import de 6.200.000 €, disposades, el dia d’avui, gairebé per
6.100.000 €.» La meva pregunta era, si les línies de crèdit estan disposades
gairebé al 100 % i les despeses són superiors als ingressos, la meva pregunta era
si ens podia explicar com ens ho faríem. El senyor Manel Torrentallé ja ho ha
dit. Ens ha informat que sembla ser que es vol fer, si no ho he entès malament, i
si no, doncs em corregeix, una mena d’ampliació de capital. Sigui com sigui,
vostè també ha dit que, com tots els empresaris, a casa meva també ho som,
d’empresaris, doncs com tots els empresaris, es fa signar una carta, i penso que
la signatura d’aquesta carta té la seva importància i la seva gravetat. Jo no en
faré pas, de “conyetes”, amb aquesta qüestió. Doncs es fa signar una carta, que
és com una mena de compromís directament. Aquest compromís té la seva
importància. I la té perquè el Comú no és una empresa privada. El Comú és una
administració pública. I això té la seva importància, perquè, a l’hora de signar
aquest tipus de documents, el signatari actua en representació de tot el poble.
Això penso que és una qüestió que suficientment important com per donar-hi
importància i no prendre-se-la a conya. O no dir que això són coses que
funcionen de manera habitual. Miri, en el món de l’empresa, o almenys a casa
meva, jo no he vist mai que es fes signar aquest tipus de documents, potser
perquè ens hem preocupat que les nostres empreses sempre estiguessin ben
sanejades. Dic «les nostres empreses». Certament, sóc funcionari, però em
refereixo a les nostres empreses, les de casa meva.
Per acabar la intervenció, demanaré que el senyor Manel Torrentallé compleixi
el seu compromís, que ens faci arribar les actes al més aviat possible. Ha agafat
el compromís davant tot el Consell de Comú. Que ens faci arribar el pla de
viabilitat, com es van comprometre en la passada sessió del Consell de Comú,
que ens faci arribar d’una vegada per totes la pregunta que vam formular sobre
l’atracció Airtrekk.
Moltes gràcies, Senyora Cònsol.

Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Cònsol Menor.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Gràcies, Senyora Cònsol.
Senyor Josep Roig, jo penso que, com em va dir vostè un dia, a vostè també “le
confunde la noche”, en la meva opinió, perquè jo no li he faltat al respecte. Ni a
vostè ni a la seva família. No m’he posat a la boca ni vostè ni la seva família.
Això per començar.
Respecte a l’acta, evidentment, l’hi farem arribar, però sempre i quan un cop
estigui aprovada pels accionistes i per la junta. I l’hi farem arribar. Però, primer,
hem de ser respectuosos i hem de fer arribar una acta que estigui aprovada per
la junta. No en dubti.
Res més.
Hble. Sra. Cònsol Major
Alguna altra intervenció? Primer té la paraula senyor Oliver Alís i després la
tindrà vostè senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Oliver Alís
Sí, només per al·lusions, perquè fa una estona, en la primera intervenció del
senyor Rossend Areny, parlava que una societat com “Sasectur, S.A.U.” en la
qual hi havia un Conseller a ple temps i no es podia gestionar correctament i
generava unes certes pèrdues ....
Hble. Sr. Rossend Areny
Jo no he dit això ...
Hble. Sr. Oliver Alís
Bé, anava per aquest camí senyor Rossend Areny ...
Hble. Sr. Rossend Areny
No, no...
Hble. Sr. Oliver Alís
Demani la paraula i em contesta, si us plau.
Hble. Sr. Rossend Areny
Jo no he dit això.
Hble. Sr. Oliver Alís
Bé només dir-li que no és pel fet d’haver-hi un Conseller a temps complet que
aquesta societat va així o no va així. El que sí que li vull recordar és que la
política esportiva del Comú de Sant Julià de Lòria, -si ho tinc escrit-, és la que

genera, avui en dia, menys dèficit de totes les polítiques esportives que es
gestionen al país. I això no ve de nou. Això ve d’aquest mandat i dels dos
anteriors, que han fet una feina exemplar en el que és política esportiva i gestió
de serveis esportius.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Oliver Alís. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies. Doncs per al·lusions, i no volent-li treure temps al company de
minoria, Josep Roig, miri, li tornaré a llegir el que jo he dit. Vostè ha dit que ho
té escrit. Suposo que, com que és a prop meu, ho ha degut veure. Jo, entre els
motius pels quals jo deia que no entenia l’existència d’una societat com a tal en
un servei públic que ha d’oferir el nostre Comú, o que hauria d’oferir el nostre
Comú, li diré que un d’aquests elements era dos Consellers per assumir
aquestes tasques, un a ple temps, per ocupar-se d’uns serveis externalitzats. No
he dit uns serveis mal duts a terme o mal planificats. Jo no he dit això en cap
sentit. Per tant, si vostè s’ha sentit ataca en aquest sentit, doncs no anava per
aquí la meva intervenció. En cap moment he dit que es dugui a terme malament
la tasca que fa aquesta societat. El que poso en dubte és que hi hagi un
Conseller, parlant de “Sasectur, S.A.U.”, a ple temps per ocupar-se d’uns serveis
externalitzats, quan ja hi ha persones que s’ocupen de la gestió del dia a dia, i
que potser no seria necessari un Conseller a ple temps en aquest sentit. Anava
per aquí la cosa.
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
Encara li agraeixo més la seva afirmació, perquè no sé si està al corrent que no
només sóc Conseller a ple temps per ser Conseller del Consell d’administració
de “Sasectur, S.A.U.”, sinó que sóc Conseller del Consell d’administració de
“Camprabassa, S.A.” sóc Conseller de Circulació i Aparcament, estic dins de la
Conselleria de Cultura i desenvolupo la meva tasca molt activament. O sigui,
aquí no vinc a justificar la meva feina, però tingui una mica de respecte, perquè
em penso que els demés el tenim amb vostè, de les tasques que desenvolupa
cada un dels Consellers d’aquesta sala.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
M’agradaria que s’acabés aquestes intervencions ràpidament perquè el senyor
Josep Roig encara espera la paraula.
Té la paraula senyor Rossend Areny.

Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol.
Ja hi tornem a ser amb al respecte. Jo no li he faltat al respecte en cap sentit.
Estic donant la meva opinió, que considero que un Conseller a ple temps no és
necessari per desenvolupar les tasques de control a un òrgan externalitzat per
dur a terme les activitats o allò que duu a terme la societat. Vostè, evidentment,
i vostè m’ho recorda, però no cal, perquè jo ho sé, vostè és Conseller d’altres
carteres, com la Circulació. Per cert, que diu que és bastant actiu en aquest sentit
i que treballa força. Jo no ho he posat mai en dubte, això o, com a mínim, aquí
ningú no m’ho ha sentit dir. Però, aprofitant l’avinentesa, en una sessió anterior
vostè va dir, acompanyat dels comentaris del senyor Joan Antoni León, que
prepararien un edicte per proveir la plaça de cap de Circulació. Em demano si
aquesta feina ja està feta per exemplificar que vostès fan la feina en totes les
carteres que ocupen.
Hble. Sra. Cònsol Major
Em sembla que aquesta pregunta no toca, en aquestes moments.
Senyor Josep Roig, té la paraula.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, moltes gràcies, Senyora Cònsol.
Era, únicament, per reformular al senyor Joan Besolí la darrera de les preguntes
que jo li feia i que no m’hi ha donat resposta. Deia que, pel que he pogut llegir
en l'informe de l’exercici 2012, “Camprabassa, S.A.” ha indemnitzat la societat
“Àpat Licao, S.L.” per un import de 127.805 €, i el comerç “El Tamarro, Oci i
Aventura” per un import de 40.000 €. Amb dues indemnitzacions s’han pagat
en virtut d’allò acordat en el Consell d’administració del 26 d’octubre del 2012.
Com que un servidor no està en els Consells d’administració i tampoc no se
l’informa del que es fa en els Consells d’administració, li formulava doncs si em
podria explicar, si em podria aclarir per quin motiu la societat, ha indemnitzat
“Àpat Licao, S.L.” per 127.805 €, i el comerç “El Tamarro, Oci i Aventura” per
40.000 €. Aquesta era la pregunta que vostè no m’havia contestat.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig.
Senyor Joan Besolí, pot contestar a aquesta pregunta i, si no hi ha cap altra
intervenció, ja els donaríem per assabentats dels comptes de les dues societats i
passaríem a l’altre punt.
Hble. Sr. Joan Besolí
Com bé he dit abans, també, el tema dels 128.000 € d’Àpat Licao, S.L. era
l’empresa que portava la concessió del restaurant, tenia problemes econòmics,

no funcionava, però havia fet una sèrie d’inversions dins de la borda de
Conangle: reformes per adequar-la per poder treballar i poder tenir un comerç
en reglamentació. Aquestes obres pujaven molt més dels 128.000 €, ascendeixen
bastant més. En el seu moment, es va treballar amb advocats, es van fer
peritatges, es va estudiar tota la documentació i es va fer una proposta, i al final
es va arribar a un acord. El mateix va passar amb el tema dels quads. Nosaltres
vam considerar que tot el tema de quads era molt més rendible que fos intern,
que ho gestionéssim nosaltres, i com que anaven tots donats de la mà, perquè
els propietaris eren ells mateixos, es va decidir parlar amb ells i negociar la
rescissió del contracte, i es va arribar a un acord econòmic, que va ser l’esmentat
anteriorment.
El cert és que el restaurant té una millora molt important, i la prova està que
està funcionant a ple rendiment i que té unes obres i unes millores que, avui en
dia, han fet que no si haguessin hagut de pagar per un costat, haguéssim hagut
de pagar adequant el restaurant per posar-lo en normativa per procedir a la
seva obertura de comerç.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies. Senyor Joan Besolí.
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Moltes gràcies per la informació, doncs sembla clar que aquestes
indemnitzacions que ara mateix vostè m’acaba d’aclarir en virtut de què eren,
doncs ascendeixen a gairebé 170.000 €, pels motius que vostè ha exposat i
només voldria fer-li una pregunta en relació amb el primer dels conceptes. És
cert que la persona licitada formaria part del Consell d’administració de
“Camprabassa, S.A.”? Perquè jo no ho acabo de tenir clar.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Només dir-li que estàvem parlant del que tenia la concessió abans. O sigui, vam
indemnitzar una persona que va marxar, perquè no pagava els rebuts, perquè
tenia deutes i tenia problemes per subsistir. En l’actualitat, només dir-li que el
restaurant de la borda de Conangle és propietat de “Camprabassa, S.A.”, i el
seu comerç està a nom de “Camprabassa, S.A.”, i que hi ha una col·laboració
amb un restaurador perquè ell pugui gestionar i portar el restaurant. Però vull
recordar que el restaurant està a nom de “Camprabassa, S.A.”. El registre de
comerç pertany a “Camprabassa, S.A”.
Gràcies, Senyora Cònsol.

Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies senyor Joan Besolí. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Doncs jo només –i sé que no toca–, però només m’hagués agradat que en la
nova concessió, la nova persona, que crec que és a la que feia al·lusió el Josep
Roig dient que formava part del Consell d’administració de “Camprabassa,
S.A.” –que ja ho vaig dir en la seva ocasió–, ens hagués agradat, o almenys a mi,
personalment, que s’hagués fet publicitat d'aquest servei al conjunt de la
ciutadania i no a una persona que, bàsicament, es va fer a dit.
Gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Repeteixo que no és una concessió. Gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
No, no faci així amb els mans, perquè no és una concessió. Seguim informant
correctament del que ja es va informar en el seu dia. De totes maneres, li estem
contestant a una pregunta que, com vostè ha dit, no toca.
Si no hi ha cap més intervenció, em sembla que vostès ja estan assabentats de
tots els comptes de les tres societats, i passaríem, doncs, al següent punt
4. Constitució del club esportiu “Esquí Club La Rabassa – Naturlàndia”
I aquí faré la intervenció jo mateixa.
En aquest punt de l’ordre del dia, passem a aprovar la constitució i els Estatuts
de l’Esquí Club La Rabassa-Naturlandia, i també procedirem a facultar els
Senyors Cònsols perquè signin els documents necessaris per executar l’acord.
Tal com ja exposàvem en el nostre programa electoral, l’Esquí Club La RabassaNaturlandia, té com a objectiu principal fomentar la pràctica de l’esquí de fons
i, per tant, ser un referent al nostra país en aquesta disciplina. En aquests
moments, l’Esquí Club de fons de la Rabassa, com tothom n’està assabentat,
venia directament del Club Esportiu de Sant Julià, i des de que portem aquest
any de legislatura, i havent treballat íntegrament, també, amb el Club Esportiu
de Sant Julià, es va decidir conjuntament que l'Esquí Club formés part
directament de “Camprabassa, S.A. perquè, així, es pugui traslladar a peu de
pistes, que és on hauria de dependre directament aquest club d’esquí, com la
resta de clubs d’esquí d’arreu del Principat. Per tant, aquesta presentació
d’aquesta nova Constitució i dels nous Estatuts anirien encaminats en aquest
sentit: que l’esquí de fons, es a dir, l’Esquí Club La Rabassa-Naturlandia, que és
el nou esquí de fons, que ja depenia directament del Club Esportiu Sant Julià,

formi part ja de la societat “Camprabassa, S.A.” com un nou esquí club de
l’estació. Per tant, nosaltres, aquí, l’únic que hem de dir és que estem molt
contents que puguem fer aquests canvis, i també de tot el recolzament que hem
tingut per part de la Federació Andorrana d’Esquí en aquest nou projecte.
Si hi ha alguna intervenció, senyor Rossend Areny teniu la paraula.
Hble. Sr. Rossend Areny
Bé doncs jo, a priori, no tinc per què oposar-me a aquesta iniciativa de donar
continuïtat, sota una altra forma jurídica, potser, a aquest Esquí Club que
representarà la nostra parròquia o que des de la nostra parròquia fomentarem
l’esquí de fons. Penso que també hi ha altres maneres de fomentar l’esquí de
fons, i espero que se’n parli més endavant, quan es tracti d’implementar, per
què no, el projecte de Naturlàndia, amb la infraestructura que ja teníem. Però he
demanat el torn de paraula per dir, més que res, que nosaltres, o jo,
personalment, aquests Estatuts de l’Esquí Club La Rabassa-Naturlàndia no els
votaré a favor, tampoc en contra, perquè, com vostès ja saben, se’ns ha facilitat
aquesta informació en diferents moments espaiats els uns dels altres, aquest
matí. I, com entendran, fer una anàlisi exhaustiva d’aquest document bé, poderlo sotmetre a debat en aquesta cambra ens és molt complicat. No sé si el fet
d’aprovar-lo avui o no, aquests Estatuts, impedirà que es treballi com a text
legal a partir d’ara, o ens podem esperar a aprovar-lo en una sessió de Comú
ulterior, però jo, personalment, no tinc les bases ni la informació, ni n’hem
parlat amb vostè, que em sembla que és vostè qui ha portat el tema, com per
poder aclarir possibles dubtes que puguin aparèixer en aquesta tema, perquè
hem tingut aquesta documentació tot just abans d’entrar en aquesta sessió de
Comú. El que sí que li demanaria, ja que vostè té la informació de primeríssima
mà, és si s’ha fet alguna previsió de socis i bé, és tot, en aquest sentit.
Hble. Sra. Cònsol Major
A veure, no ho porto directament jo mateixa, sinó que s’hi ha treballat
conjuntament, evidentment, amb tots les Consellers que formen part, també de
la societat “Camprabassa, S.A.” i està clar que totes les persones que, durant
tots aquests anys, han treballat amb l’Esquí Club de La Rabassa. Per tant, tant
es, uns o els altres han estat d’acord que se li donés aquesta nova viabilitat a
l’Esquí Club de Fons de la Rabassa, i tots junts hem arribat a l’acord que es
constitueixi aquest Esquí Club La Rabassa-Naturlàndia per donar-li un nou
enfocament i un nou impuls a aquest club de fons. Per tant, totes les persones
que hi han treballat, absolutament totes, tant els Consellers de les societats, tant
de “Sasectur, S.A.U.”, perquè també, evidentment, aquest club depenia
anteriorment, com he dit, de del Club Esportiu Sant Julià, es a dir, “Sasectur,
S.A.U., estaven totalment d’acord amb aquest trasllat al camp de neu. I, per
tant, així es fa.
Té la paraula senyor Rossend Areny

Hble. Sr. Rossend Areny
Llavors, mirant una mica en diagonal, com he dit abans, bàsicament, el
finançament estarà assegurat per les quotes dels socis i per subvencions, segons
el que he pogut llegir, m’imagino que vindran per part del Comú, aquestes
subvencions. Llavors, en aquest sentit, en el sentit més econòmic de tots, voldria
saber de quin pressupost estarà dotat aquest club i si es pot donar ja una
quantia, més o menys, per saber quant costarà aquest club. I si realment no
forma part del pressupost, com funcionarà la cosa.
Hble. Sra. Cònsol Major
A veure, senyor Rossend Areny, jo no sé si he explicat suficient, però,
únicament, estem manifestant avui és, uns d’Estatuts per un canvi d’ubicació
d’aquest club de fons. De fet, fins ara, depenia d’una societat i ara dependrà
d’una altra societat, perquè s’ha cregut més idònia la ubicació del Club de Fons
de la Rabassa a “Campabassa, S.A. “, i no que estigui depenent de “Sasectur,
S.A.U.”, com fins ara estava depenent.
Les subvencions vénen per part del Comú, com venien fins ara, i per part del
Ministeri d’Educació, com venien fins ara, per part de l’esquí escolar. Per tant,
no és que fem cap subvenció ni cap canvi de contingut a nivell econòmic. El que
sí que és cert és que, d’aquesta manera, es vol treballar potenciant molt més
aquest club d’esquí de fons mitjançant les escoles de Sant Julià de Lòria,
evidentment, i donant-li un reforç o potenciant-lo molt més del que s’estava fent
fins ara. I, evidentment, aquí el que es valora és que hi hagi molts més inscrits,
molts més socis i, després, ja es valorarà quin contingut se li pugui donar al
creixement d’aquest club d’esquí. Però, en aquests moments, estem parlant del
mateix club d’esquí que hi havia fins ara, únicament canviant-lo d’ubicació. Té
la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Agraeixo les explicacions que no havíem tingut.
Hble. Sra. Cònsol Major
Doncs passaríem, a l’aprovació de la constitució de l’Esquí Club La RabassaNaturlàndia? Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, vist que hem tingut la informació tan bon punt hem arribat a Casa Comuna i
ens han fet avinents d’aquesta documentació, abans de començar la sessió del
Consell de Comú, si vostè no hi té cap inconvenient, jo proposaria que aquest
punt es posposés a una propera sessió per a l’aprovació, perquè tinguéssim
temps de llegir aquests Estatuts i poguéssim demanar, si hi hagués alguna
pregunta, alguna demanda, la poguéssim fer en aquest temps que tindríem
entre aquesta sessió i la sessió en la qual, doncs sotmetríem a aprovació aquests
Estatuts. Gràcies, Senyora Cònsol.

Hble. Sra. Cònsol Major
Bé, la veritat és que, com he dit abans, tampoc no és que hi hagi cap més
conflicte. Únicament hem fet un canvi d’Estatuts, però per ubicar-lo en una altra
societat. Jo crec que no ens allargaríem més a passar a una altra sessió de Comú
perquè les sessions de Comú, com bé sabem, es fan en un període normal de
cada dos mesos, amb la qual cosa, jo crec que aquí hem de seguir treballant pel
benestar, també, d’aquest club, i del creixement d’aquest club. Necessitem
parlar amb els pares de cara a aquest mes de setembre i començar, ja, a treballar
de manera molt més ferma per a aquest curs d’hivern. Per tant, jo crec que
valorant que no hi ha cap més canvi que no sigui un canvi d’ubicació d’aquest
club, no crec que s’hagi de traslladar a una altra sessió de Comú. Per tant, jo
passaria a la seva aprovació si escau.
S’aprova la constitució de l'Esquí Club La Rabassa-Naturlandia i a facultar els
Srs. Cònsols per a que signin els document necessaris per executar l’acord?
S’aprova per 9 vots a favor, 1 abstenció del Conseller del PS+I i 1 abstenció del
Conseller del Grup Mixt.
Passaríem, doncs, al següent punt:
5. Aprovació definitiva, si escau, de la modificació del Pla d’ordenació i
urbanisme parroquial, d/1 normes urbanístiques.
I passaré la paraula al senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies, Senyora Cònsol.
Per fer front als reptes de la crisi econòmica actual sobre un sector tan important
com el de la construcció, important en termes de PIB com d’ocupació, el Comú
de Sant Julià de Lòria ha aprovat, de manera provisional, en la seva sessió del
22 d’abril del 2013, una modificació del POUP amb la introducció, entre d’altres,
de mesures urbanístiques de reactivació de la construcció així com un paquet de
mesures fiscals.
Vist que per carta de data 20 de juny de 2013 el Govern ha lliurat un informe
favorable a la modificació de les normes urbanístiques del POUP, es proposa a
aquest ple, d’acord amb els articles 105 i 106 de la Llei general d’ordenació del
territori i urbanisme, l’aprovació definitiva de la modificació de les normes
urbanístiques del POUP de la parròquia de Sant Julià de Lòria i la corresponent
publicació d’aquest decret i de la seva documentació en el Butlletí Oficial del
Principat.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Dot Jordi.
Alguna intervenció? Passaríem, doncs a l’aprovació definitiva de la modificació
del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial.
S'aprova?

s’aprova per unanimitat
Següent punt:
6. Aprovació, si escau, de l’adjudicació del concurs per a la substitució de la
xarxa existent d’aigua potable a la zona de Conangle.
Passaria la paraula al senyor Josep Majoral.
Hble. Sr. Josep Majoral
Gràcies, Senyora Cònsol.
Bé, sotmeto avui a aquest ple la proposta d’adjudicació dels treballs per dur a
terme la substitució de la xarxa existent d’aigua potable a la zona de Conangle,
concretament, la xarxa que va des de la captació, que és la d’aportació fins al
dipòsit, fins a la zona de distribució. A aquest concurs es van presentar vuit
empreses, i la proposta és adjudicar a l'empresa “COP,S.A.”per un import de
157.808,96 €.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Majoral.
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies.
Bé, constatem que en el pressupost comunal d’aquest any, en el seu apartat 430,
de manteniment, en altres actuacions, 60-790, destinava 2.000 € a aquest
concepte. De fet, l’Interventor menciona aquesta partida del pressupost per fer
front a les obres de substitució de la xarxa d’aigua a Conangle. Llavors, li
demano si ens pot dir o ens pot explicar d’on sortiran aquests 158.000 € per fer
front a aquestes obres, tenint en compte que la partida prevista pel propi
Interventor és de només 2.000 €. Llavors, confio que deu haver-hi una explicació
racional. I consultant el pressupost 2013, m’adono que en el mateix apartat, el
60-790 del 420, referent al capítol d’aigua, està dotada amb bastants més diners.
Llavors, demano si això és un error o no.
I en segon lloc, a la meva preocupació afegiré el meu malestar, d’alguna
manera, en veure que és el Comú i no la societat qui ha de fer front a aquestes
obres de manteniment. Entenc que és com en un edifici: és el propietari qui ha
d’assegurar el manteniment d’aquest, però en aquest cas, veiem com, un cop
més, és el Comú, l’Administració de tots, qui ha de treure les castanyes del foc a
Naturlàndia.
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Josep Majoral.
Hble. Sr. Josep Majoral
Senyora Cònsol.

Miri, senyor Rossend Areny, li contestaré molt ràpid i molt concret. Primer,
vostè em parla de partides. No tinc el pressupost aquí, el que sí que li
garanteixo és, primerament, estava prevista en el pressupost: sí. Segonament, i
em sembla que té la documentació adjunta, l’interventor ha emès un informe
favorable, per tant, a mi el dubte em desapareix. I el que sí que molesta és quan
vostè diu que és el Comú qui ha de treure les castanyes del foc. Jo no ho entenc
així. No ho entenc així, perquè, sens dubte, si vostè és a casa seva i es queda
sense aigua, qui ha d’arreglar o reposicionar les canonades és el Comú. Doncs
en aquest cas, Naturlàndia no és més que un simple abonat, un abonat molt
gran, si vostè ho vol, i qui ha de proveir a aquest abonat amb aigua tractada,
potable, i assumeix la responsabilitat és el Comú, i és el que està fent. No està
fent res més que això.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Majoral. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies. Doncs, bé, aclarit aquest segon punt, em refereixo un altre cop al
primer: el fet que l’Interventor doni el vistiplau a aquesta quantitat de diners de
158.000 €, vostè hi confia plenament, jo no tinc perquè no fer-ho, també, el que
passa que, repeteixo: la partida que estaria destinada a cobrir aquesta despesa,
que recordo que és de quasi 158.000 €. És una partida que, en el pressupost
2013, que vam votar favorablement o abstenint-nos els membres d’aquesta
cambra, doncs només està proveïda de 2.000 €. Llavors, m’agradaria que això es
verifiqués, perquè si no, hauríem d’estar parlant d’un crèdit extraordinari, i crec
que no és el cas. Llavors, és només per posar-ho en coneixement de vostè, la
partida marcada o prevista per l’Interventor potser no és l’adequada. Gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Josep Majoral.
Hble. Sr. Josep Majoral
Senyor Rossend Areny, no es preocupi, ho verificarem, però li ho torno a dir:
l’Interventor, que és el màxim responsable dels comptes del Comú, fa un
informe favorable, per tant, cregui’m, no hi ha ni error ni dubte.
Gràcies, senyor Rossend Areny.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies senyor Josep Majoral. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Dubte entenc que pugui no haver-n’hi, però entengui que hi pot haver un error.
Tothom és humà, i no passaria res, no aniria més enllà la cosa.

Hble. Sra. Cònsol Major
Passaríem a l’aprovació, si escau, de l’adjudicació del concurs per a la
substitució de la xarxa existent d’aigua potable a la zona de Conangle.
S'aprova? S’aprova per unanimitat
Passem al següent punt:
7. Aprovació, si escau, de l’adjudicació del concurs per a la millora de les
instal·lacions contra incendis, instal·lacions de detecció, instal·lació elèctrica
de baixa tensió, accessibilitat i instal·lacions d’aparells elevadors del Centre
Cultural i de Congressos Lauredià i dels aparcaments de la Germandat i de
Camp de Perot.
Té la paraula el senyor Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
Gràcies, Senyora Cònsol.
Bé, doncs el 29 d’abril de 2013, es va publicar l’edicte de concurs de millora de
les instal·lacions contra incendis, instal·lacions de detecció, instal·lació elèctrica
de baixa tensió, accessibilitat i instal·lacions d’aparells elevadors del Centre
Cultural i de Congressos Lauredià i dels aparcaments de la plaça de la
Germandat i de Camp de Perot, i es van presentar tres empreses a aquest
concurs. Es va fer l’obertura d’aquest concurs el dia 7 de juny, i després de
l’informe comparatiu emès per l’empresa “Enginyeria Global”, que, en aquest
cas, és la direcció facultativa del projecte, es proposa adjudicar parcialment el
mencionat concurs a l’empresa “TECNI,S.A.”, per ser l’empresa més adient, per
un import de 193.879,97 €, i segons les característiques descrites en l’oferta
presentada. I dos, publicar l’adjudicació definitiva en el Butlletí Oficial del
Principat d'Andorra.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Oliver Alís.
Alguna intervenció? Doncs si no hi ha cap altra intervenció, passaríem, doncs, a
l’aprovació, s'aprova?
S’aprova per unanimitat.
Passem al següent punt:
8. Aprovació, si escau, de la Guia de la uniformitat dels agents de circulació
comunals.
Té la paraula, també, el senyor Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
Gràcies, Senyora Cònsol.
Bé, doncs es tracta d’aprovar la Guia de la uniformitat dels agents de circulació
comunals. Dir només, i donar les gràcies als caps i als agents de circulació de

totes les parròquies que s’han ocupat de confeccionar aquesta guia, que és un
element més que ve a reforçar tot el que és la documentació dels departaments
de Circulació de les parròquies. Aquesta guia ens servirà per publicar el proper
edicte de subministrament en breu.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Oliver Alís.
Alguna intervenció? Passaríem, doncs, a l’aprovació, també, de la Guia de la
uniformitat dels agents de circulació comunals, s'aprova?
S’aprova per unanimitat.
Passarem al següent punt:
9. Ratificació de convenis.
Té la paraula el senyor Joan Antoni León.
Hble. Sr. Joan Antoni León
Gràcies, Senyora Cònsol.
Bé, amb l’objectiu d’establir un marc jurídic que reguli la realització d’estades
formatives entre el Comú de Sant Julià de Lòria i el Centre de Formació
Professional del Govern d’Andorra, es presenta el present conveni per a la seva
ratificació.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies senyor Joan Antoni León.
Alguna intervenció? Doncs passaríem, també, a la ratificació d’aquest conveni,
es ratifica?
s’aprova per unanimitat.
I ja passem, doncs a l’últim punt de l’ordre del dia, que seria:
10. Precs i preguntes.
I en virtut de l’article 23.2 de l’Ordinació del 28 de desembre de 2011 de
l’organització i el funcionament dels Comuns, i vist els terminis fixats en el dit
article, el Grup Socialdemòcrata i Independents, que representa el senyor
Rossend Areny, sol·licita la inclusió de preguntes a l'apartat Precs i preguntes de
l’ordre del dia de la reunió d’avui, la qual llegiré a continuació:
Primera pregunta: Quines són les condicions per adquirir un nínxol en el cementiri
del quart de Nagol, ubicat a l’Ermita de Sant Serni? Hi ha encara algun nínxol
disponible entre els que es van quedar a disposició després de la distribució als caps de
casa del Quart?
Si els sembla, passaríem a la resposta una per una, per part dels Consellers, i
aquesta pregunta la respondria al senyor Josep Majoral.

Hble. Sr. Josep Majoral
Gràcies, Senyora Cònsol.
Doncs, senyor Rossend Areny, la primera pregunta: quines són les condicions
per adquirir un nínxol al cementiri del Quart de Nagol, ubicat a l’Ermita de
Sant Serni. Doncs les condicions són les mateixes que podrien ser al cementiri
de Fontaneda, per exemple, la família, en el moment que ho necessita, doncs
s’adreça al Comú i, a partir d’aquí, se li ven o, també, em sembla, que se li lloga
un nínxol.
Referent a la segona pregunta: hi ha encara algun nínxol disponible entre els
que es van quedar a disposició després de la distribució als caps de casa del
Quart? Doncs consta en la sessió del Consell del dia 17 d'octubre de 1991 que es
van realitzar 30 nínxols, dels quals 27 es van adjudicar, diguem-ho així, a les
cases pairals del Quart, i els altres 3 han estat venuts. Per tant, concretament, a
la seva pregunta, si encara queda algun nínxol disponible, doncs no, no en
queda cap.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Majoral. Senyor Rossend Areny, té la paraula.
Hble. Sr. Rossend Areny
Bé, doncs quina és la meva sorpresa quan m’adono, essent part d’aquest Quart,
que ja no queden nínxols disponibles en aquest cementiri, i crec que és un tema
prou sensible com per dedicar-hi una estoneta.
Parla, senyor Josep Majoral, que qualsevol família, en la mateixa modalitat amb
què demanaria un nínxol a qualsevol altre cementiri de la nostra parròquia,
doncs pot demanar-lo en compra o en lloguer. Llavors, jo demano de quin tipus
de família es tracta, perquè aquests 27 nínxols que ja es van atorgar l’any 1991,
crec que ha dit, als caps de casa de les nou famílies que componen el Quart de
Nagol crec, i encara no n’he tret l’aigua clara, perquè ningú no me n’ha pogut
informar, crec que deia que aquests altres 3 nínxols que quedaven a disposició
eren a disposició dels mateixos membres de les famílies del Quart. Llavors, si
això ja, per a mi, és un element de sorpresa, encara ho és més el fet de saber,
d’assabentar-me, que els tres nínxols que hi havia aparentment disponibles al
cementiri de l’Ermita de Sant Serni ja no estan disponibles, perquè no és que
s’hagin llogat, sinó que s’han venut. Llavors, jo demano, i li ho demano a vostè,
Senyora Cònsol, perquè m’imagino que vostè té la informació, com abans, de
primera mà, qui ha adquirit aquests nínxols i per què la resta de membres del
Quart no ens n’hem assabentat, quan sabem que en altres cementiris de la
parròquia hi ha lloc, per desgràcia, que tots hem d’acabar en un forat, hi ha lloc
i no hi hauria cap problema. Però en el de Sant Serni només hi ha tres places, i
m’assabento que, sense cap subhasta o cap procediment previ, aquests nínxols
ja no estan disponibles.

Hble. Sra. Cònsol Major
Senyor Josep Majoral, té la paraula.
Hble. Sr. Josep Majoral
Gràcies, Senyora Cònsol. Senyor Rossend Areny, si em permet, li llegiré
l’apartat concret de la sessió de Comú, en el qual deia que «dels 30 nínxols, se
n’afectaran, per tant, 27, 3 per a cada una de les nou cases pairals del Quart de
Nagol; els restants 3 nínxols quedaran a l’exclusiva disponibilitat del Comú,
que als efectes d’acord, amb les necessitats que puguin existir.» És a dir, el que
vostè deia que quedaven tres nínxols a disposició o en preferència a la gent del
Quart no és així. Queda clar en l’acta del 1991. Per tant, aquí ja no hi ha dubte.
Subhasta. No entenc per què caldria una subhasta pels tres nínxols del Quart de
Nagol i no per a la resta de nínxols de la parròquia. Per tant, el que ha fet el
Comú, el que s’ha fet des de sempre, és un tracte per a tots els nínxols, ja sigui
al Quart de Nagol com pot ser al cementiri de Fontaneda, com al de Bixessarri,
per exemple. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies senyor Josep Majoral. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Estic totalment d’acord amb vostè i, bé quan vostè i jo vam estar parlant
d’aquesta acta de sessió del Comú, entenc que es referia a l’any 1991. No sabia,
jo, de l’existència d’aquesta acta com a tal, i que hi posés que quedaven a
disposició del Comú i que el Comú podia disposar d’aquests nínxols com a ell li
semblés, però no em negarà que és un tema prou sensible que la disposició de...
no faci això, Senyor Cònsol, perquè ho és, ho és, i molt. I molta gent, molta més
gent de la que es pensa, en aquest sentit, està preocupada. Llavors, poder
accedir a un nínxol del cementiri de Fontaneda, que entenc que és de tota la
parròquia, no només del Quart de Fontaneda, sinó perquè està ubicat allà, per
sort o per desgràcia, en aquest sentit, hi podem accedir sense cap tipus de
problema, perquè n’hi ha per donar i vendre. Però, en aquest sentit, a l’Ermita
de Sant Serni, que és el cementiri del Quart, pel fet de saber que ja no hi ha
aquests nínxols, i que la resta de veïns no ens hem assabentat que potser
estaven a la venda i que es podien adquirir en el moment que nosaltres
volguéssim i no quan haguéssim de menester, doncs la veritat és que em
sorprèn una mica. Jo he fet una pregunta, no sé si aquí la contestarà o no, o
m’espero al final de la sessió per saber a qui s’han venut aquests nínxols, per
saber si és una persona del Quart o no, i per, jo, estar assabentat i avaluar si s’ha
procedit d’una forma com déu mana, per al·lusions o no, perquè, sincerament,
és un tema que preocupa, i molt. I no sé si ja ho saben, que el Quart, en aquest
sentit, està una mica enfadat. És tot.
Hble. Sra. Cònsol Major

Senyor Josep Majoral, té la paraula. Després, ja intervindré jo mateixa.
Hble. Sr. Josep Majoral
Miri, senyor Rossend Areny, jo, per respecte a la persona que va adquirir
aquests nínxols, no li donaré el seu nom. Sí que li avanço que és una persona
que resideix al Quart i aquí no li donaré més informació.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Contestaré el mateix que ha contestat el Conseller, senyor Josep Majoral. Jo crec
que si vostè vol fer alguna intervenció, la pot fer, però, no sé, crec que és un
tema bastant sensible per fer-la.
Té la paraula senyor Rossend Areny,
Hble. Sr. Rossend Areny
Evidentment, no diré el nom, “cuando el río suena, agua lleva...” Les informacions
que m’han pogut arribar van una mica en aquesta línia de qui és aquesta
persona que actualment resideix, no és que sigui “oriundo”, no, que em surt en
castellà, del Quart de Nagol, sinó que hi resideix, simplement. Jo, quan
comuniqui aquesta informació que els tres nínxols ja no estan disponibles a
certa gent del Quart de Nagol, incloc poble de Nagol, poble de Llumeneres,
masia de Cal Serra i Certers, crec que estaran una mica molestos si se’m
corrobora, de veritat, que la persona en qüestió és qui és i els demés no han
tingut ni tan sols la possibilitat d’optar a aquests nínxols. Això ho trobo, i deixim’ho dir, ho trobo indecent. Molt.
Hble. Sra. Cònsol Major
Senyor Cònsol Menor, té la paraula.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Gràcies, Senyora Cònsol.
Evidentment, és molt sensible, i en sóc sensible. També és cert que un respecta
les decisions dels comuns anteriors, que parlem d’una acta de l’any 1991.
Haguéssim fet els passos que havien de fer l’any 1991. Jo no vull allargar-me
més en aquest tema. Se’l corrobora. Evidentment que és sensible, però massa
sensible perquè en faci un espectacle com el que està fent, senyor Rossend
Areny, que és molt trist el que està fent.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
D’espectacle, no pretenc fer-ne cap. Vostè em parla de l’acta de l’any 1991, de la
decisió presa pel Comú de llavors, però la decisió d’adjudicar o de vendre

directament aquests nínxols m’imagino que no és de l’any 1991. Llavors,
m’agradaria saber, sense dir noms, si l’adjudicació o la venda d’aquests nínxols
ha estat durant el seu mandat, aquest any i mig que portem, o no.

Hble. Sra. Cònsol Major
Jo no hi entraré en aquest detall. En principi, jo crec que la pregunta que vostè
ha fet ja l’ha contestat el senyor Josep Majoral, llargament. El que sí que
intentaré ser molt concisa, però, una vegada més, senyor Rossend Areny, només
mira per vostè, evidentment. Perquè per la resta de la població de Sant Julià de
Lòria no està mirant. El senyor Josep Majoral li ha contestat abans que,
evidentment, per a nosaltres, és igual un nínxol de Nagol que un nínxol de
Fontaneda. Per a nosaltres és exactament el mateix. Evidentment que s’ha
vetllat per les cases pairals del Quart on viu vostè, d’on depèn vostè, per això
defensa aquests nínxols. Nosaltres no hi entrarem, no hi entrarem, de veritat,
perquè vetllem per tota la ciutadania de Sant Julià de Lòria. I en aquest aspecte,
no entraren en aquests tres nínxols, si s’han venut o no a la persona que vostè
pensa que no és la més idònia. Perquè, evidentment, tothom ha tingut dret a
comprar aquests nínxols, com la resta de ciutadans d’aquesta parròquia, tenint
en compte que aquesta persona també viu al Quart a què vostè es refereix. Viu.
sí, viu i des de fa bastants anys.
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Jo sí que no visc al Quart i m’he assabentat d’aquesta qüestió en aquesta sessió.
Però el que sí que m’agradaria que em poguessin aclarir és la següent pregunta:
si resulta que al Quart hi viuen una sèrie de persones, aquestes persones no
n’estan assabentades, doncs perquè no s’ha procedit a cap mena de publicació,
cap mena de butlletí oficial, no s’ha fet cap mena d’edicte, per tant, les persones
no podien saber i si n’hi havia una que sí que ho sabia, per això va actuar i per
això va comprar els nínxols. M’agradaria saber si la majoria comunal pensa que
això ha estat un tracte preferencial envers una persona o no. És molt senzill: sí,
hi ha hagut tracte preferencial, perquè la persona ho sabia i d’altres no ho
sabien, com sembla que ha estat el cas, o no, es van fer tots els mecanismes
pertinents per posar en coneixement de totes les persones del Quart que hi
havia tres nínxols a disposició i el Comú doncs els volia vendre. Molt senzilla, la
pregunta.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Senyor Josep Majoral, té la paraula.
Hble. Sr. Josep Majoral

Mirin senyors Josep Roig i Rossend Areny, contestaré una mica als dos, dientlos que, el tracte no ha sigut preferencial, ja que una acta de Comú o una sessió
de Comú és pública. Per tant, la mateixa informació que va tenir la persona en
qüestió la va poder tenir la resta de la ciutadania, si més no, del Quart. Si
aquesta gent no es van preocupar en el seu moment dels tres nínxols restants –
m’interessen, me’ls vull quedar o el que sigui–, doncs, miri, em sap greu per
aquesta gent. Però el que sí és evident que, de tracte de favor, cap, com vostè bé
diu. I el que també és evident és que aquest senyor va estar, i perdoni
l’expressió, Senyora Cònsol, va estar a l’aguait. I aquest senyor, doncs va poder
adquirir aquests tres nínxols.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies senyor Josep Majoral.
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Ja només per acabar el tema, bé, dir-li a vostè, senyor Josep Majoral, que en el
seu moment potser aquesta informació no va ser del tot accessible, o potser es
va fer entendre que aquesta informació no era del tot accessible. Bé, en francès
diuen que “nul n’est censé ignorer la loi”, és a dir, el fet de no saber que existeix
un document, això no fa que aquest document no existeixi. En això li dono la
raó. Però, com comprendrà, i ho torno a dir, és un tema sensible. No parlo per
mi, no parlo per la meva família, i es faria creus de saber en nom de qui parlo.
És un tema prou sensible, es tracta d’un Quart, es tracta d’un cementiri que una
administració del mateix color polític que vostès va designar d’ofici,
gratuïtament, tres nínxols a cada cap de família. Se suposa que els altres tres
també estaven a disposició de les persones que pertanyien a aquestes famílies. I,
sense estendre’m més, jo li faig la mateixa pregunta que abans: aquests nínxols
s’han venut durant aquest mandat, Senyora Cònsol?
Hble. Sra. Cònsol Major
La resposta és clara: no.
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Passaria a la segona pregunta que fa el senyor Rossend Areny.
Quina és l’empresa que s’ocupa de la instal·lació i el manteniment dels sistemes de
seguretat del parc d’animals de Naturlàndia? Hi ha hagut algun concurs públic? Quins
han estat els criteris de selecció i quantes empreses es van presentar per prestar el
servei?

Senyor Joan Besolí contesta a la pregunta.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyora Cònsol.
Bé, anirem ràpid. Els sistemes de seguretat del parc d’animals estaven inclosos
dins l’obra del parc, per tant, la seva contractació va anar a càrrec de les
empreses adjudicatàries. Els sistemes de seguretat varien, segons les
especificacions de cada espècie. En un futur, contemplarem la possibilitat
d’instal·lar càmeres de vigilància dins el parc, però actualment no n’hi ha. En
aquest sentit, vull destacar que tota la seguretat del parc ha estat supervisada i
aprovada pel Govern.
En el cas del manteniment, es fa directament a càrrec dels nostres cuidadors i el
nostre servei de manteniment.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies senyor Joan Besolí.
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Llavors, m’està dient que no hi ha cap sistema de seguretat instal·lat i que no hi
ha cap empresa que asseguri el manteniment d’aquest, a data d’avui?
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
El que sí que li diré és que, en el moment que es van fer les obres, es van
instaurar els sistemes de seguretat suficients. Només com a detall, no sé si
coneix el Parc Natural de Cabárceno, que és d’on han vingut els óssos, i un dels
parcs referents de tot Espanya a nivell de parcs d’animals, i són els mateixos
que van fer les instal·lacions allí, que van fer les instal·lacions a nivell de
tanques de seguretat, amb grans voltatges en tot el sistema de tanques
elèctriques i amb formats i aprovats per Govern, segons les seves normatives. I,
a més a més, com vostè ho podrà comprovar, no n’hi ha una, sinó que hi ha
totes les tanques de seguretat, hi ha tota la perimetral que assegura, hi ha les
tanques, els rotatoris, que asseguren, també, a nivell d’animals, que no puguin
sortir mai del parc.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies senyor Joan Besolí.
Només, tant per seguir amb la informació que ha donat el senyor Joan Besolí,
també hi ha el seguiment per part del Departament d’Indústria. Seguiment,

que, evidentment, és periòdic, perquè aquests sistemes de seguretat funcionin
correctament.
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Bé, ens ha exposat de quins sistemes de seguretat es tracta. De fet, formava part
de la pregunta, però jo li torno a dir, per molt que ens digui que és aquesta gent
de Cabárceno que se n’ha ocupat, m’estranyaria que sigui aquesta gent la que
ha vingut aquí a Andorra a fer les instal·lacions. M’imagino que és alguna
empresa del país, que m’imagino que és a qui se li ha donat la feina, per fer una
mica de país, com deia vostè abans, que se n’ha ocupat, no? I per al
manteniment posterior, m’imagino que és molt més interessant que se n’ocupi
una empresa del país que no pas de fora. Per tant, ho torno a demanar: algú
d’aquí, del país, en forma d’empresa o del que sigui, s’ha ocupat de la
instal·lació d’aquests mecanismes i n’assegurarà la seva posterior conservació?
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Com bé repeteixo, això va estar fet per l’empresa a qui se li va adjudicar. Les
empreses, en aquests moments, no sé quines són, però sí que és veritat que es
va fer amb una empresa del país, que va subcontractar part d’aquests serveis,
perquè n’hi havia tota una sèrie que no hi ha cap empresa al país o sigui, que no
hi ha més parcs d’animals a Andorra, amb la qual cosa, l’especialització feia que
hagués alguna empresa d’Andorra i de l’estranger. I, en aquest cas, es va
contractar especialistes, que eren els qui van fer les tanques de Cabárceno, que
continuen treballant. A partir d’aquí, es tracta d’un tema crec, que purament
d’instal·lacions elèctriques, o això, vull dir la conservació, qualsevol industrial
del país crec que està capacitat per poder treballar aquests temes.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí.
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Doncs justament aquesta empresa andorrana, que vostè acaba de reconèixer que
existeix, no es va contractar en forma d’edicte, acaba de dir que sí, que n’hi ha
una que assegura que n’ha subcontractat una altra de fora, perquè aquí, a
Andorra aquest servei no es prestava. O s’ha explicat malament o sóc jo que no
ho he entès.
Hble. Sra. Cònsol Major

Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
El que volia dir és que avui en dia, una empresa instal·ladora, quan acaba la
instal·lació, certifica que ha fet uns instal·lació i aquí s’acaba la feina. Després, el
Departament d’Indústria farà els seguiments pertinents i es contractaran les
empreses que ens demanin. Avui en dia, quan tu llogues un pis, et fan un
butlletí elèctric i s’ha acabat la feina de l’instal·lador. Aquí, mentre hi hagi un
manteniment que sigui intern nostre, que és el que s’està fent en aquest
moment, supervisa que això funcioni correctament. I en el moment que es
cregui necessari, o quan Govern ens exigeixi una supervisió d’això, ja es
contractarà l’empresa o es buscarà qui va fer en el seu moment les certificacions
pertinents perquè continuï certificant-ho. Crec que només una empresa
andorrana pot fer certificacions a nivell d’instal·lacions elèctriques. No sé si, en
aquest cas, no ho conec, ho desconec, però, vull dir que hauria de ser així. La
instal·ladora que va fer tot el tràmit és qui ho ha de certificar. I si no, Govern no
ens hauria aprovat les instal·lacions del parc d’animals.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Per tant, al·lega que aquesta empresa no es contractés amb el seu corresponent
edicte. És perquè només existeix una de capacitada per fer això? És això el que
m’està dient?
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Dic que això es va contractar amb un plec de bases amb les obres del parc, del
paquet, i l’empresa que tenia la concessió, o l’adjudicació, es va dedicar a
contractar totes les empreses que necessitava per poder fer això, igual que va fer
l’empresa de ciment, igual que va fer per a qualsevol tipus d’empresa. O sigui,
va ser l’empresa qui va contractar les altres empreses. Nosaltres no vam entrar
en adjudicacions. Gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Jo, només, també, per informar i per ampliar la informació. Totes les
certificacions passen per un projecte d’enginyeria, que és el projecte
d’enginyeria que tenim a nivell del parc. Per tant, el projecte d’enginyeria,
abans de tancar totes les obres, va haver de presentar aquestes certificacions a

nivell del Departament d’Indústria, Departament del Govern, si no, no
haguéssim pogut tenir l’obertura del parc.
La tercera pregunta, i última: Vist que la nostra demanda d’informació referent a
l’atracció d’Airtrekk, de data 3 de juliol de 2012, encara no ha tingut resposta,
replantejo les mateixes preguntes.
Senyor Joan Besolí, té la paraula.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyora Cònsol.
Bé aniré fent la pregunta, i li aniré responent una a una. D’acord?
Hble. Sr. Rossend Areny
De fet, si puc dir només una cosa...
Hble. Sra. Cònsol Major
Sí, senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol.
Només una cosa: el fet que hàgim hagut d’esperar més d’un any, quan el
Reglament de funcionament dels comuns diu que ha de ser un màxim de dos,
tres mesos, ara no ho recordo, com és que ha de ser a través d’una entrada de
forma legal a la Secretària General del Comú, d’entrada d’afegir un punt de
l’ordre del dia en una sessió d’un any i escaig més tard? És a dir, com és que
hem hagut d’esperar durant tant de temps que... com és?
Hble. Sra. Cònsol Major
Miri, la pregunta estava treballada i la teníem per escrit. Per tant, se li hagués
contestat perfectament. És igual. Un any, i mig any. És igual.
Hble. Sr. Rossend Areny
És que la Llei obliga...
Hble. Sra. Cònsol Major
Sí, sí...
Hble. Sr. Rossend Areny
... a contestar en un període molt més curt, i vostè...
Hble. Sra. Cònsol Major
Miri, vagin a la Batllia, si volen, què vol que li digui?
La pregunta està contestada. Li haguéssim fet arribar per escrit. Avui ha fet la
pregunta vostè, i aprofitarem l’avinentesa perquè se li contesti per part del
Conseller.

Hble. Sr. Rossend Areny
De totes maneres, exigeixo que se m’entregui la informació per escrit, també,
perquè així es va demanar.
Hble. Sra. Cònsol Major
I tant. Cap problema.
Hble. Sr. Rossend Areny
Moltes gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyora Cònsol.
Quin és el cost de la nova atracció –estem parlant de l’Airtrekk–,
comptabilitzant la preparació del terreny on va ubicada, el transport del
material de l’estructura fins al lloc on va ubicada; el cost de la mateixa
estructura; el cost del muntatge i qualsevol altre cost que pugui derivar de la
concepció de la instal·lació de la mateixa.
El detall d’aquest cost es detalla en el quadre següent: la compra del giny, per si
sola, val 488.000 €, i ja se’n va informar pels mitjans de comunicació dels 500 i
escaig mil euros. Després, hi ha tota una sèrie d’adaptacions, fonamentació, les
despeses d’exportació, les plataformes, fonamentació una altra vegada, dominis
del nom i permisos de treball del personal que va venir en el seu moment. El
total d’això, si vol el detall, el puc dir xifra a xifra. El total és de 577.761 €.
La següent pregunta era: Quines mesures de seguretat s’han previst en la nova
atracció?
Una primera condició, abans de la posada en marxa de les instal·lacions, va ser
superar les proves de seguretat imposades per la pròpia casa subministradora
amb el lliurament d’un certificat de seguretat anomenat “Adips”. Els monitors
han rebut els cursos de formació, amb els corresponents certificats expedits per
Govern i de la mateixa empresa.
La següent pregunta era: Quantes persones es preveu contractar per funcionar
la nova atracció? Quins seran els requisits que hauran de complir les persones
contractades? Quin seran els criteris de selecció? Es preveu fer públic un
concurs de selecció? Quin serà el salari de cadascuna de les persones que es
preveu contractar?
Aquí també ho simplificarem dient que no s’ha contractat cap nova persona, per
a aquesta activitat en concret. Les tasques seran desenvolupades pels monitors
del propi parc i que ja han passat les formacions necessàries.
Quin és el cost del manteniment de l’atracció i quan s’ha de dur a terme aquest
manteniment?

Com especifica la certificació abans esmentada, el manteniment es basa,
principalment, en la certificació de cordes arnesos i del “TUV”, amb un cost
aproximat d’entre 3.000 € i 7.000 €, i que s’ha de fer periòdicament, cada any, la
renovació d’aquesta certificació.
Quin és el pla de viabilitat d’aquesta nova atracció? Quins ingressos es
preveuen obtenir anyalment? Tenint en compte la previsió d’ingressos, en quant
de temps es preveu amortitzar la inversió?
La viabilitat d’aquesta adquisició es va estudiar en el moment de la seva
compra, basant-se en un percentatge de les xifres o dels tiquets del tobotronc,
anteriorment, ja que no teníem xifres. Però, finalment, amb la instauració del
tiquet únic, podem observar, a data d’avui, que les xifres per a la seva utilització
compleixen amb escreix els estudis. Tot i tenir un pla d’amortització de cinc
anys, i un cop instal·lada la tirolina adjunta, aquest pla es podria, inclús,
escurçar. Què vull dir amb això? Des de la seva instal·lació, al voltant de 80.000
persones han gaudit de l’Airtrekk. Se superen, així, les previsions inicials que
s’havien fet en el seu moment de la seva adquisició, que eren
d’aproximadament 56.000 persones.
Ja està. Amb això, passo a respondre a totes les preguntes. Crec que han estat
respostes.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí.
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Bé, vostè, Senyora Cònsol, deia fa una estona que hi havien estat treballant. Bé,
vostès hi han treballat durant molt de temps, faig notar. I m’han parlat d’un
document, d’una certificació, aquesta que s’ha d’anar renovant d’any en any.
M’imagino que aquesta certificació ve donada feta per l’organisme competent, i
que aquesta feina ja estava feta. Per tant, em reitero: no sé per què hem hagut
d’esperar més d’un any a respondre o a esperar les respostes de la nostra
pregunta, entrada ara l’hi diré, el 3 de juliol del 2012. I torno a repetir que ens
agradaria, m’agradaria, rebre aquesta informació per escrit, també.
Hble. Sr. Joan Besolí
Ja li faré arribar, no es preocupi.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Molt bé. Alguna altra 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.

