SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 22 DE GENER DEL 2016

Essent les 19,00 hores del dia 22 de gener del 2016, es constitueix l’Hble. Comú
de la Parròquia de Sant Julià de Lòria en sessió ordinària.
Presideix la sessió l’Hble. Cònsol Major, Sr. Josep Miquel Vila Bastida i l’Hble.
Sr. Cònsol Menor, Sr. Julià Call Reig i amb l’assistència dels Hbles. Consellers
de Comú, Srs. Joan Visa Tor, Joan Vidal Martínez, Josep Roig Cárcel, Joan
Gómez Martínez, Meritxell Teruel Riera, Pere Pràxedes Rigol, Francesca
Barbero Cáceres, Joan Albert Farré Santuré, Rossend Duró Sánchez i Maria
Servat Codina.
ORDRE DEL DIA
1. Proposta de constitució de la Junta de Govern:
a. Nomenament de membres
b. Delegació de competències
2. Proposta de creació i composició de les comissions.
3. Proposta de nomenament i presa de jurament de la Secretària General.
4. Proposta de nomenament i presa de jurament de l’Interventor Comunal.
5. Delegacions.
6. Proposta de nomenament de membres dels Consells d’administració:
 Camprabassa, S.A.
 Escola Bressol Laurèdia, S.A.U.
 Sasectur, S.A.U.
 Promoció Econòmica i Turística de Sant Julià de Lòria, S.L.U.
7. Aprovació, si escau, d’un crèdit extraordinari per la concessió d’un
préstec a “Camprabassa, S.A.”.
Hble. Sr. Cònsol Major
Passem al primer punt de l’ordre del dia:
1. Proposta de constitució de la Junta de Govern:
a. Nomenament de membres
b. Delegació de competències
Senyora Secretària si vol procedir.
Sra. Secretària
Gràcies Sr. Cònsol, bona tarda a tothom.
Vist el capítol V de l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns, es
proposa a aquest Ple la constitució de la Junta de Govern de la manera següent:

 Hble. Sr. Josep Miquel Vila Bastida- Cònsol Major
 Hble. Sr. Julià Call Reig - Cònsol Menor
 Hble. Sr. Joan Visa Tor – Conseller Major
 Hble. Sr. Joan Vidal Martínez – Conseller Menor
 Hble. Sr. Josep Roig Carcel – Capità Mostafà
 Hble. Sr. Joan Gómez Martínez – Conseller
De la mateixa manera, es proposa la delegació de competències a la Junta de
Govern següents:
1. Resolució de totes les sol·licituds presentades, relatives a activitats
comercials i industrials, les llicències i les autoritzacions en matèria
d’urbanisme – exceptuant les llicències d’autorització de Plans Parcials i
Plans Especials-, declaracions de béns immobles, d’inscripció al Cadastre,
cens de població, cens electoral, altes i baixes de guals, administratives i
socials.
En general, la resolució d’altres llicències i permisos relatius a fets
imposables contemplats en les ordinacions tributàries i de preus públics.
2. Les autoritzacions per a l’ocupació de domini públic.
3. La resolució de procediments sancionadors, inclosos els relatius a urbanisme
i tributs.
4. L’adopció dels acords de liquidació tributària previstos per la normativa
vigent.
5. Convocatòria de concursos públics i consultes de preus referents a obres
públiques, serveis i equipaments.
6. La interposició d’accions davant el Tribunal Constitucional. Així com,
l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa del Comú en
matèries de competència del Consell.
7. Informe i seguiment de tots els tràmits precontenciosos o contenciosos
iniciats pel Comú o instats contra ell.
8. Les resolucions en matèria de personal propi del Comú, contractació de
personal, regulació del seus salaris i assignació dels respectius llocs de
treball, convocatòria de concurs públics, incoació i la resolució de
procediments sancionadors i dels expedients disciplinaris, i en general, totes
aquelles competències que li atorguen les disposicions de l’Ordinació de la
Funció Pública.
9. Contractació dels tècnics assessors que requereixi la corporació. Sol·licitar
informes i assessorament jurídic o auditories, referents a temes relacionats
amb el funcionament del Comú, amb els tràmits judicials que impliquin al
Comú o que interessin per a l’estudi i control dels projectes en curs
d’execució i a l’activitat administrativa en general.
10. Analitzar i proposar la procedència de permutes i les delimitacions amb
terreny comunal.

11. Totes aquelles funcions i facultats regulades per l’Ordinació del cadastre de
la parròquia de Sant Julià de Lòria i pel Reglament d’obtenció de dades per a
la formació de dades del cadastre de la parròquia de Sant Julià de Lòria.
Nomenar els membres que han de formar part de la Comissió del Cadastre.
12. Totes aquelles funcions i facultats contemplades a la Llei 8/2005 dels agents
de circulació i Reglaments relatius al servei de circulació de la parròquia de
Sant Julià de Lòria.
13. La resolució dels recursos administratius ordinaris que siguin interposats
contra actes del Comú, segons Ordinació del Comú de Sant Julià de Lòria.
14. En general, tots aquells actes i decisions que afectin el funcionament
administratiu del Comú.
15. Les altres competències que expressament li atribueixin les lleis i les que la
legislació assigna al Comú i no adjudica a cap altre òrgan comunal.
16. Adopció de decisions en cas d’urgència. Aquestes decisions i la seva
evolució o resultat, hauran d’ésser comunicades el més aviat possible en el
decurs de la sessió del Consell de Comú immediata.
Gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Major
Gràcies Sra. Secretària, alguna intervenció? no doncs passem a la seva
aprovació.
S’aprova la constitució de la Junta de Govern, amb el nomenament de membres i la
delegació de competències per 9 vots a favor i 3 abstencions.
Passem al següent punt:
2. Proposta de creació i composició de les comissions.
Senyora Secretària si vol procedir.
Sra. Secretària
Gràcies Sr. Cònsol.
De conformitat amb l’establert en el Capítol VI.- Comissions i més concretament
en l’article 14 de l’Ordinació de funcionament dels comuns, es proposa a aquest
Ple que es procedeixi a l’aprovació de les següents comissions:
COMISSIÓ DE FINANCES I ADMINISTRACIÓ
Hble. Sr. Joan Gómez Martínez - President
Hble. Sra. Francesca Barbero Cáceres
Hble. Sr. Pere Pràxedes Rigol
Hble. Sr. Joan Albert Farré Santuré
COMISSIÓ D’OBRES I URBANISME
Hble. Sr. Joan Vidal Martínez - President
Hble. Sr. Joan Visa Tor

Hble. Sr. Josep Roig Carcel
Hble. Sr. Rossend Duró Sánchez
COMISSIÓ DE SERVEIS PÚBLICS
Hble. Sr. Joan Visa Tor – President
Hble. Sr. Joan Vidal Martínez
Hble. Sra. Meritxell Teruel Riera
Hble. Sr. Rossend Duró Sánchez
COMISSIÓ DE SOCIAL
Hble. Sra. Francesca Barbero Cáceres – Presidenta
Hble. Sr. Joan Gómez Martínez
Hble. Sra. Meritxell Teruel Riera
Hble. Sra. Maria Servat Codina
COMISSIÓ DE CULTURA
Hble. Sr. Josep Roig Carcel – President
Hble. Sr. Joan Visa Tor
Hble. Sr. Pere Pràxedes Rigol
Hble. Sra. Maria Servat Codina
COMISSIÓ D’ESPORTS
Hble. Sr. Pere Pràxedes Rigol – President
Hble. Sr. Joan Vidal Martínez
Hble. Sr. Josep Roig Carcel
Hble. Sra. Maria Servat Codina
COMISSIÓ DE TURISME
Hble. Sra. Meritxell Teruel Riera – Presidenta
Hble. Sr. Joan Gómez Martínez
Hble. Sra. Francesca Barbero Cáceres
Hble. Sra. Maria Servat Codina
Hble. Sr. Cònsol Major
Gràcies Sra. Secretària, alguna intervenció? no doncs passem a la seva
aprovació. S’aprova la creació i composició de les comissions per unanimitat.
Passem al següent punt de l’ordre del dia:
3. Proposta de nomenament i presa de jurament de la Secretària General.
D’acord amb el que disposa el Capítol VII, article 15 de l’Ordinació
d’organització i funcionament dels comuns, proposo nomenar la senyora Judith
Albós Raya, per al càrrec de Secretària General del Comú de Sant Julià de Lòria.
s’aprova el nomenament? per unanimitat

Vist el nomenament, la senyora Judith Albós Raya sol·licita l’excedència amb
reserva de plaça.
Acte seguit es declara a la senyora Judith Albós Raya en situació d’excedència
amb reserva de plaça.
Queda nomenada per al càrrec de Secretària General la senyora Judith Albós
Raya, en excedència amb reserva de plaça, durant el temps que exerceixi el seu
càrrec, tal com preveu l’article 36 i l’apartat 1 de la Disposició Addicional setena
de l’Ordinació de la funció pública del Comú de Sant Julià de Lòria, del
30/12/2002.
Passem a la presa de jurament de la Secretària General.
A la pregunta formulada "Vós Judith Albós Raya que heu estat nomenada pel
càrrec de Secretària General del Comú de Sant Julià de Lòria, JUREU o PROMETEU
acatar la Constitució del Principat d'Andorra?"
La Sra. Judith Albós Raya contesta "JURO"
Si així ho feu, bona andorrana sereu. Felicitats.
Passem al següent punt:
4. Proposta de nomenament i presa de jurament de l’Interventor Comunal.
Tal com s’estableix en el Capítol IV. Intervenció Comunal de la vigent Llei
10/2003 del 27 de juny, de les Finances Comunals, proposo nomenar al senyor
Josep Mª Altimir Farrando, pel càrrec d’Interventor del Comú per la durada del
mandat comunal.
S’aprova el nomenament? per unanimitat.
Queda nomenat per al càrrec d’Interventor Comunal el senyor Josep Mª Altimir
Farrando.
Passem a la presa de jurament de l’Interventor comunal.
A la pregunta formulada "Vós Josep Mª Altimir Farrando que heu estat nomenat
pel càrrec d’Interventor del Comú de Sant Julià de Lòria, JUREU o PROMETEU
acatar la Constitució del Principat d'Andorra?"
El Sr. Josep Mª Altimir Farrando contesta "JURO"
Si així ho feu, bon andorrà sereu. Felicitats.
Passem al següent punt:
5. Delegacions.
Senyora Secretària si vol procedir.
Sra. Secretària
Gràcies Sr. Cònsol.
Vist l’article 34 del Text refós del Codi de l’Administració, de data 29 de març
del 2015,

Es proposen a aquest Ple les següents delegacions:
Delegació de signatura
a.- En aplicació de les disposicions contingudes en l’Ordinació d’organització i
funcionament dels Comuns, i en compliment en concret de l’article 10 apartats 3
i 4 de dita Ordinació, el Cònsol Major, Hble. Sr. Josep Miquel Vila Bastida
faculta al Cònsol Menor, Hble. Sr. Julià Call Reig i als Consellers Major i Menor
del Comú, Hbles. Srs. Joan Visa Tor i Joan Vidal Martínez, per a que el
substitueixin, per aquest ordre, en la representació del Comú, en cas d’absència
o incapacitat.
Pel que fa a l’ordenació de pagaments s’efectuarà tal com determina els articles
81 i 85 de la vigent Llei 10/2003 del 27 de juny, de les Finances Comunals.
b.- Vist l’article 22 del Capítol segon i els articles 34 i 35 del Capítol tercer del
Codi de l’Administració i atès els articles 17 i 18 de l’Ordinació d’organització i
funcionament dels Comuns, es delega la signatura a la Secretària General,
senyora Judith Albós Raya de:
 Correspondència ordinària del Comú.
 Les resolucions derivades de procediments sancionadors o disciplinaris i
dels documents necessaris per a la seva tramitació.
 Les resolucions derivades d’acords de la Junta de Govern i Sessió de
Comú.
 Les notificacions d’impagament de tributs i sancions.
 Certificats de residència, convivència, fe de vida, baixes, no deute
propietat i altres.
 La certificació de conformitat amb el document original de documents
propis de la Corporació.
 Tot altre acord adoptat pel Comú i de manera general.
2.- Presidència meses de contractació
De conformitat a l’article 19.4 de la Llei de contractació pública, es delega la
presidència de les meses de contractació als presidents de les comissions de
forma indistinta.
3.- Llei 8/2005 dels Agents de Circulació
De conformitat a l’article 3 de la Llei 8/2005 dels agents de circulació comunals,
es delega les facultats a l’Hble. Sr. Joan Visa Tor.
4.- Celebració matrimonis civils
En la seva absència o quan li sigui expressament sol·licitat, conforme a l’article
32 de la Llei qualificada del matrimoni, es delega les funcions en la celebració
dels matrimonis civils a qualsevol dels membres del Consell de Comú.
Gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Major
Gràcies Sra. Secretària, alguna intervenció? no doncs passem a la seva
aprovació. S’aproven les Delegacions per unanimitat.

Passem al següent punt de l’ordre del dia:
6. Proposta de nomenament de membres dels Consells d’administració:
 Camprabassa, S.A.
 Escola Bressol Laurèdia, S.A.U.
 Sasectur, S.A.U.
 Promoció Econòmica i Turística de Sant Julià de Lòria, S.L.U.
Senyora Secretària si vol procedir.
Sra. Secretària
Vista la nova composició del Comú de Sant Julià de Lòria,
Vist el que disposa l’article 20 dels estatuts socials de la Societat Camprabassa,
S.A.,
Es proposa nomenar els següents càrrecs:
 Hble. Sr. Josep Miquel Vila Bastida- president
 Hble. Sr. Julià Call Reig – vicepresident
 Hble. Sr. Joan Gómez Martínez – tresorer
 Hble. Sr. Joan Visa Tor – vocal
 Hble. Sr. Joan Vidal Martínez – vocal
 Sra. Judith Albós Raya, Secretària general i secretària del consell
d’administració (no Consellera del Consell d’Administració)
A aquests càrrecs, s’hi ha d’afegir els demés membres del Consell
d’Administració elegits en la passada Junta General Ordinària de data 12
d’octubre del 2011:
 Sr. Josep Travesset Canut
 Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria
Vist el que disposa l’article 20 dels estatuts de la societat “Escola Bressol
Laurèdia, S.A.U.”
Es proposa nomenar els següents càrrecs:
 Hble. Sr. Josep Miquel Vila Bastida- president
 Hble. Sr. Julià Call Reig – vicepresident
 Hble. Sr. Joan Gomez Martínez – tresorer
 Hble. Sra. Francesca Barbero Cáceres – vocal
 Hble. Sr. Joan Visa Tor – vocal
 Sra. Judith Albós Raya, Secretària general i secretària del consell
d’administració (no Consellera del Consell d’Administració)
Vist el que disposa l’article 20 dels estatuts de la societat “Sasectur, S.A.U.”
Es proposa nomenar els següents càrrecs:
 Hble. Sr. Josep Miquel Vila Bastida- president
 Hble. Sr. Julià Call Reig – vicepresident






Hble. Sr. Joan Gómez Martínez – tresorer
Hble. Sra. Francesca Barbero Cáceres – vocal
Hble. Sr. Pere Pràxedes Rigol – vocal
Sra. Judith Albós Raya, Secretària general i secretària del consell
d’administració (no Consellera del Consell d’Administració)

Vist el que disposa l’article 23 dels estatuts de la societat “Promoció Econòmica
i Turística de Sant Julià de Lòria, S.L.U.”
Es proposa nomenar els següents càrrecs:
 Hble. Sr. Josep Miquel Vila Bastida- president
 Hble. Sr. Julià Call Reig – vicepresident
 Hble. Sr. Joan Gómez Martínez – conseller
 Hble. Sra. Meritxell Teruel Riera – consellera
 Hble. Sr. Joan Vidal Martínez – conseller
 Sra. Judith Albós Raya, Secretària general i secretària del consell
d’administració (no Consellera del Consell d’Administració)
Gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Major
Gràcies Sra. Secretària, alguna intervenció? no, doncs passem a la seva
aprovació.
S’aproven els nomenaments de membres dels Consells d’administració de les societats
“Camprabassa, S.A.”, “Escola Bressol Laurèdia, S.A.U.”, “Sasectur, S.A.U.” i
“Promoció Econòmica i Turística de Sant Julià de Lòria, S.A.U.” per 9 vots a favor i 3
abstencions.
Passem al següent punt de l’ordre del dia:
7. Aprovació, si escau, d’un crèdit extraordinari per la concessió d’un préstec
a “Camprabassa, S.A.”
Senyora Secretària si vol procedir.
Sra. Secretària
Gràcies Sr. Cònsol. Dono lectura a continuació de l’informe d’Intervenció.
Vista la carta adreçada al Cònsol Major sol·licitant un crèdit extraordinari per la
concessió d’un préstec a “CampRabassa, S.A.”;
Vist que es justifica la urgència pel fet de poder complir amb els compromisos;
Atès que no hi ha dotació pressupostària en el Pressupost per a l’exercici 2016 de
l’administració comunal, en la partida 100 Intervenció 810 01 concessió de préstecs;
Vist que el Comú de Sant Julià de Lòria vol concedir un préstec a la societat
“CampRabassa, S.A.”;
Vist que el Crèdit extraordinari es finançarà mitjançant les pòlisses de crèdit que
actualment té contractades el Comú;

Vist que la disposició transitòria primera de la Llei de Sostenibilitat de les finances
públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal del 27 de novembre del 2014, estableix en
la transitòria primera que les disposicions de la present Llei relatives al marc
pressupostari només seran aplicables a partir del primer marc aprovat i l’article 11 on es
diu que el marc pressupostari es farà públic abans de què s’aprovi el pressupost
comunal;
Vist que des de “Camprabassa,S.A.” se m’ha informat dels romanents de compromisos
contrets d’exercicis anteriors per un import de 3.491.601 euros.
D’acord amb l’article 71 de la Llei de les Finances comunals, convindria que els Cònsols
acordin la presentació d’un projecte d’Ordinació de Crèdit extraordinari, per a la seva
aprovació pel Ple del Comú per la partida 100 Intervenció 810 01 concessió de préstecs;
Per tant, aquesta Intervenció, en l’exercici de les funcions que li atribueixen l’article 84
de la Llei de les Finances comunals:
INFORMA:
Que de conformitat amb l’article 71 de la Llei de les Finances comunals, s’acordi la
presentació d’un Projecte d’Ordinació de crèdit extraordinari per la partida 100
Intervenció 810 01 Concessió de préstecs per un import de 3.495.601 d’euros, que és
finançarà amb les pòlisses de crèdit que actualment té contractades el Comú de Sant
Julià de Lòria.
RECOMACIÓ:
Que dins la confecció del pla del marc pressupostari pel període del nou mandat
comunal i el pressupost per a l’exercici 2016, es regularitzi aquest crèdit extraordinari,
amb el compliment de les disposicions que s’estableixen dins la Llei de Sostenibilitat de
les finances públiques i d’estabilitat pressupostaria i fiscal del 27 de novembre del 2014.
Sant Julià de Lòria, 15 de gener del 2016
Josep M. Altimir Farrando
Interventor
Hble. Sr. Cònsol Major
Gràcies Sra. Secretària, alguna intervenció? té la paraula Sr. Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Gràcies Sr. Cònsol. Miri, nosaltres ens mirem amb preocupació un crèdit
extraordinari de tres milions i mig d’euros a la primera sessió de Comú,
entenem que es una manera de començar el mandat amb molta contundència i
per tant en aquests moments disposem de la documentació que vostès ens han
donat i no podem compartir aquest crèdit extraordinari. Malgrat entenem i som
molt sensibles a la realitat del camp de neu de la Rabassa, entenem que el Comú
està per auxiliar el camp de neu, entenem que el Comú ha d’ajudar a que la
societat “Camprabassa, S.A.” acompleixi els seus compromisos amb els
treballadors sobretot, amb els proveïdors i la resta de compromisos que tingui i
per tant nosaltres volem donar suport a aquest tipus d’iniciatives que es
prenguin des del Comú. Però la realitat d’aquest crèdit es que aquí veiem, tot

s’inicia per una carta del Sr. Cònsol Menor, Sr. Julià Call i la primera pregunta
que ens posem, és aquesta informació que motiva aquest crèdit, amb aquesta
carta donat que no hi ha cap altra documentació adjunta. Com el Sr. Julià Call,
Cònsol Menor, té coneixement de la dimensió d’aquest crèdit?, ens agradaria
amb aquesta documentació, hi hagués un informe d’un auditor comptable de la
societat que manifestés que realment a dins de la societat hi ha aquesta
necessitat de tresoreria. Entenem que, una quantitat com aquesta, va molt més
enllà d’auxiliar el suport del pagament immediat de salaris o d’altres
proveïdors que puguin haver i per tant, l’únic que podem comprovar es que no
hi ha cap altre justificant que sigui rellevant i que puguem considerar per a
donar suport a aquest crèdit. Nosaltres entenem que el patrimoni de
“Camprabassa, S.A.” no deixa de ser un patrimoni separat del patrimoni del
Comú i per tant és així que s’ha de gestionar, per això en el seu moment, el
camp de neu i el parc de naturlandia s’ha decidit gestionar-lo per una societat
que es diu “Camprabassa, S.A.” i un crèdit com aquest, la veritat no l’entenem,
no l’entenem des de cap punt de vista, perquè entenem que això mereix, tenint
en compte l’alta quantitat de crèdit un suport financer important. Que un crèdit
com aquest, mereix un anàlisi de la tresoreria del parc i una anàlisi per tal
d’objectivar quines són les necessitats del parc i poder-les després introduir-les
en el pressupost del Comú, entenem que això representa un xec en blanc, que
no sabem a que obeeix, no sabem quin sentit té, però el que és cert es que no
està motivat degudament per cap informe d’auditoria. Nosaltres no podem
estar d’acord amb aquesta confusió de patrimonis del Comú i de la societat i
per tant no donarem suport a aquest crèdit. Ens alegra i ho dic aquí, per a que
consti, l’informe positiu de l’Interventor, en aquest sentit, per que d’acord amb
la Llei de sostenibilitat de les finances comunals, un crèdit d’aquesta grandària,
doncs veiem que d’acord amb l’article 23 d’aquesta Llei no representa cap pla
de desequilibri financer i per tant, els comptes del Comú estan en un bon
moment per poder suportar un crèdit d’aquest contingut cosa que xoca amb
declaracions que sentim a la premsa d’alarma que els comptes del Comú estan
malament i nosaltres entenem que clar, evidentment han d’estar bé per a poder
suportar un crèdit d’aquesta envergadura així a la primera i en el moment de
l’inici, per tant, tenim clar que doncs, que els comptes del Comú estant
equilibrats, sans i com els hi he dit aquí, no podem donar suport amb aquesta
manera de procedir i donar suport a aquest crèdit. Gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Major
A veure, no es que nosaltres tenim ara la intenció de donar aquests cèntims a
“Camprabassa, S.A.” sinó que nosaltres fent ús de la Llei de les finances
comunals, qualsevol obligació que es contregui pel Comú ha d’estar
reconeguda abans d’encomanar la feina amb algú, abans d’encomanar la feina
amb algú hi ha d’haver dotació pressupostària, aleshores aquesta dotació

pressupostària no l’hem trobat. Aquesta dotació pressupostària és per a totes
aquelles obligacions que vulgui contreure el Comú, aquí en aquest cas, segons
l’article 61, les dotacions pressupostàries que puguin fer front per les necessitats
d’una empresa pública han d’estar reconegudes en un pressupost consolidat, no
les hem trobat, han de ser-hi abans de fer-les, per contra ens hem trobat, quan
hem demanat, que s’havia de fer front a alguns pagaments i que hi havia tot un
conjunt d’obligacions ja contretes i que no formaven part de cap dotació
pressupostària i en aquest sentit, crec que s’han rebut informes que han arribat
a Intervenció, Intervenció ho ha analitzat i li ha donat el resultat d’aquesta xifra.
Aquesta xifra és per fer-hi front, s’aguanta per dos raons, una, el cash-flow, els
ingressos, la diferència entre els ingressos corrents i despeses corrents a
Camprabassa és negativa, per tant sembla ser que “Camprabassa, S.A.” no hi
pot fer front, llavors, ens veiem obligats a reconèixer que, si aquesta empresa no
hi pot fer front, n’hauria de fer front el Comú i per tant són deutes contrets que
lluny de pressupostar-se abans de començar a gastar ja estan gastats i ja s’han
de pagar i com que s’han de pagar hem de fer una dotació pressupostària,
aquesta dotació pressupostària que normalment es fa abans de gastar. Per altra
banda, resulta que tenim uns avals bancaris, signats pel Comú, que fan que si
“Camprabassa, S.A.” no pogués pagar o no pogués sostenir aquesta dotació, el
Comú hauria de fer front del 100% dels préstecs que té contrets Camprabassa,
no només amb els proveïdors sinó també amb els bancs i és per això, que
demanem aquest crèdit pressupostari i l’hem de demanar amb urgència i aquí
us dono la raó, és una mica apressurat, crec que teniu raó, per aquesta anomalia
que hem trobat i perquè volem fer front als pagaments dels proveïdors i
nòmines a finals de mes. I com aquesta dotació pressupostària, que després
s’inclourà en el pressupost, un pressupost que ha de recollir quatre anys i amb
aquest pressupost quedarà recollit aquest crèdit que fem de forma
extraordinària, amb reconeixement, que no fem una dotació pressupostària per
una despesa que volem fer, sinó que són despeses fetes i realitzades, l’únic que
hem de fer es pagar-les. La dotació pressupostària normalment es fa abans de
contreure l’obligació però no solament s’ha contret sinó que s’ha realitzat i està
per pagar, llavors hem de fer front i per tant ho hem de reconèixer i ús dono la
raó de que és una mica precipitat però és la única manera, hem mirat, quan
nosaltres acabem això, resulta que hem d’anar a Camprabassa i Camprabassa
ens demanarà un préstec i nosaltres no li podem concedir un préstec si nosaltres
no tenim una dotació pressupostària i com que estem en dotzeaves parts, hem
de fer aquesta dotació pressupostària que després s’inclourà en el pressupost
que aprovarem, però jo per fer un préstec a Camprabassa, que ens el
demanaran, perquè ja ens han dit que per a fer front a pagaments no tenen
cèntims, hem fet un recull de totes les necessitats que hi havia i que havien
d’haver estat dotades pressupostàriament i no n’havien estat, i el que fem és
una dotació pressupostària que haurem de fer front si toca, Déu vulgui que no

ens toques i estaríem tots dos molt contents Sr. Farré i jo també que no
tinguéssim que pagar, però malauradament amb un cash-flow negatiu, amb uns
ingressos que no arriben a pagar les despeses corrents de personal i de
manteniment, és difícil que nosaltres no hi haguem de fer front, per tant fem
aquesta dotació pressupostària per incloure-la quan realitzem el pressupost,
que ara s’ha de fer, segons la nova llei a quatre anys, l’inclourem dins del
pressupost. Només és per aquest sentit que s’ha demanat i és possible que
existeixi més coses, perquè a part d’aquests 3.495.601,00 euros també haurem
d’incloure al pressupost el retorn de préstecs, si és que no podem negociar amb
el banc de dos milions i mig d’euros més, i també haurem de fer una dotació
pressupostària perquè si no fossin capaços de canviar el compte d’explotació,
disminuir les despeses o augmentar els ingressos hauríem de demanar una
dotació pressupostària per les necessitats de tresoreria en el cas que fos
negativa. Té la paraula Sr. Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Gràcies Sr. Cònsol. Miri jo no puc compartir tot el que diu vostè i el primer que
no puc compartir és, sentint les declaracions quan vostès van ser escollits, de
que volien treballar de costat amb l’oposició i ens trobem amb un crèdit com
aquest, sense discutir-lo a la primera sessió del Consell, un crèdit de
3.495.601,00 euros, jo crec que bé mereixem almenys amb el suport que hem
tingut en les darreres eleccions, que li vull dir que és, pràcticament el mateix
que han tingut vostès, alguna explicació, algun detall, algun debat intern, jo
entenc que vostès poden haver fet en aquests dies que han estat des de que han
estat elegits, haver tingut els contactes, les converses que hagin tingut, però la
realitat és que el Consell d’Administració de “Camprabassa, S.A.” vostès encara
no l’havien constituït fins ara fa un moment i per tant, jo entenc que les coses
s’han de fer de la manera que toca. Una altra cosa que tampoc no li puc
acceptar, vostè crec que confon el que és el marc pressupostari amb el
pressupost, que són dos coses molt diferents, el pressupost vostè sap ben bé,
que es regeix per un principi d’anualitat pressupostària, en el principi
d’anualitat pressupostària només hi caben les despeses de l’anualitat. El que
inclou aquest crèdit extraordinari, segons vostè ens va fer saber amb el Cònsol
Menor, inclou tot un seguit de partides que estan periodificades en cinc anys i
per tant aquest any 2016 no són exigibles, aquesta Corporació té el suport
necessari per a convertir-les en exigibles però el cert és que no ho són, jo no ser
per que vostè les vol convertir en exigibles, jo entenc que vostès ens presentin
un crèdit extraordinari per a pagar proveïdors pendents, per pagar nomines, si
jo tot això ho entenc, fins aquí els hi donaríem suport però tota la resta no, no
l’entenem, no la podem entendre, i és la veritat, no entenem perquè vostès s’han
capficat en aprovar un crèdit extraordinari de tres milions i mig d’euros a la
primera sessió del Consell, no ho entenem, entenem que vostès volen disposar

d’aquesta capacitat pressupostària per actuar d’una manera lliure, ho entenem,
però nosaltres entenem que el diner públic s’ha de regir sota els principis de
rigurositat i transparència i entenem que s’ha d’explicar bé que és vol fer amb
aquests diners i estem parlant de tres milions i mig d’euros no estem parlant de
tres cents mil euros ni de dos cents mil, per tant crec que el poble mereix saber
quin destí tindran aquests diners i que volen fer vostès amb aquests diners, si
volen declarar vençuts tots els crèdits que hi ha, pagar tots els proveïdors per
avançat, posar tot això en el pressupost del 2016, a mi m’hauria agradat que
vostès haguessin tingut un exercici de transparència i que ens haguessin dit,
mireu parlem d’això, o volem enfocar d’aquesta manera, però en la primera
sessió del Consell trobar-nos aquest crèdit, la veritat senyors no ho podem
acceptar.
Hble. Sr. Cònsol Major
No és que estem donant un dret perquè “Camprabassa, S.A.” pugui contractar
compres, es que ja ho ha comprat, és què ja ho deuen, és què només s’ha de
pagar, és què estaria molt bé que ens demanessin per gastar-ho però és què no
es demanen perquè s’ho volen gastar, és què ja s’ho han gastat, l’únic que es
que, arribem nosaltres i el que hem de fer és pagar-ho i pagar-ho quan tinguem
cèntims per pagar-ho que tot no ho podríem pagar, el que és deu s’ha de pagar,
per això, hem de tenir un crèdit pressupostari i per tant no és un dret per
contractar, com seria el normal, aquí li donaria la raó, si fos així, que ja s’ho han
gastat, l’únic que hem de fer es pagar-ho, quan puguem.
Alguna altra intervenció? té la paraula Sr. Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Només per acabar, miri, ja ho entenc que s’ha de pagar però per exemple, dins
d’aquestes despeses hi ha quatre cents mil euros d’una depuradora que encara
no s’ha començat a construir, segons tinc entès, per tant, la construcció, el
pagament ... es aquesta Corporació
Hble. Sr. Cònsol Major
Si em permet, sembla ser que hi ha algun contracte signat, jo no li puc dir
perquè no l’he vist però suposo que el Sr. Interventor ha fet la seva feina, s’ha
informat degudament amb els que gestionen “Camprabassa, S.A.” i li deu haver
arribat l’informe de que hi ha algun contracte, que jo no li se dir si és de finals
del 2015 o en exactitud, perquè no el tinc aquí, però segur que s’ha informat i
aquesta depuradora deu estar contractada, perquè si no estès contractada la
seva realització suposo que no l’haurien inclòs dins d’aquests imports, jo crec
que el Sr. Altimir ha fet bé la seva feina.
Té la paraula Sr. Joan Albert Farré.

Hble. Sr. Joan Albert Farré
No dubto que el Sr. Altimir hagi fet la seva feina però per a que s’entengui bé,
el que li vull dir Sr. Cònsol, aquesta depuradora no s’ha començat a construir i
per tant, com no s’ha començat a construir no és urgent que es pagui avui a la
primera sessió del Consell, es podia parlar d’aquest tema i mirar-ho ....
Hble. Sr. Cònsol Major
El pressupost es fa abans de començar a contractar, no per pagar, el pressupost
es fa abans de començar a contractar, perquè si fem el pressupost quan ja hem
contractat, ja està fet, és abans de contractar que s’ha de fer el pressupost, per
després donar la possibilitat de contractar i finalment pagar, no és fa per pagar
es fa per contractar, abans de contractar i ha d’haver dotació pressupostària,
abans de contractar, aquest és el criteri de pressupost, si vol li llegeixo l’article
59 i demès, on deixa molt clar que és el dret que dóna per contractar com a
màxim les obligacions que pot contreure.
Té la paraula Sr. Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Molt bé Sr. Cònsol, tot aquests arguments que acaba d’exposar, el dia que
debati el pressupost del 2016 els hi accepto.
Hble. Sr. Cònsol Major
Gràcies Sr. Farré, procedirem a l’aprovació del crèdit extraordinari per la
concessió d’un préstec a “Camprabassa, S.A.”
S’aprova? S’aprova per 9 vots a favor i 3 en contra.
Entenc que és excepcional i aquí entenc el Sr. Farré, però malauradament hem
de fer front a unes despeses que ni el Sr. Farré ni jo mateix hem contractat però
que haurem de pagar.
I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecaríem la sessió, moltes gràcies per
la vostra assistència.

