SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 25 DE JUNY DEL 2013
Essent les 19 hores del dia 25 de juny del 2013, es constitueix l’Hble. Comú de la
Parròquia de Sant Julià de Lòria en sessió ordinària.
Presideix la sessió l’Hble. Cònsol Major, Sra. Montserrat Gil Torné i l’Hble.
Cònsol Menor, Sr. Manel Torrentallé Cairó, i amb l’assistència dels Hbles.
Consellers de Comú, Srs. Carles Álvarez Marfany, Josep Majoral Obiols, Dot
Jordi Galais, Joan Antoni León Peso, Maria Servat Codina, Oliver Alís Salguero,
Joan Besolí Ribalta, Jaume Ramisa Elias i Josep Roig Carcel.
S’excusa l’absència de l’Hble. Conseller, Sr. Rossend Areny Navarro per motius
professionals.
ORDRE DEL DIA
1. Reconeixement pels serveis prestats a la Corporació del senyor Manel
Segovia Jiménez i de les senyores M Lluïsa Escales Anell i Palmira Barrera
Alonso amb motiu de la seva jubilació
2. Reconeixement pels serveis prestats a la Corporació del senyor Joan Pau
Rossell Pira i de la senyora Mª Dolors Simonet Bundància, amb motiu de
la seva jubilació voluntària
3. Reconeixement als senyors Jaume Pelegrina Moreno i Francesc Hinojosa
Sánchez, pels serveis prestats durant 25 anys a la Corporació
4. Lectura i, en el seu cas, aprovació de les actes de:
a. Sessió extraordinària 22/04/2013
b. Sessió ordinària 22/04/2013
5. Acords Junta de Govern
6. Seguiment de pressupost
7. Aprovació si escau, de l’estat general de comptes de l’exercici 2012
8. Aprovació si escau, de reconduïts de l’exercici anterior
9. Aprovació si escau, de l’ordinació de crèdit extraordinari per finançar les
despeses derivades del pagament del subministrament i instal·lació de
dos ascensors de l’edifici de l’aparcament comunal de la plaça de la
Germandat i del Centre cultural i de congressos lauredià
10. Aprovació si escau, de l’aval d’una pòlissa i d’un préstec de crèdit a la
societat “Camprabassa, S.A.”
11. Aprovació si escau, del pla parcial de la unitat d’actuació SURB-44-D
12. Aprovació si escau, de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus
públics 2013, article 9-utilització privativa, apartat 3-estacionament de
vehicles a la via pública i aparcaments públics oberts, punt 3.3aparcaments horitzontals
13. Aprovació si escau, de l’ús de l’uniforme de gala dels agents de circulació
comunals

14. Ratificar les actes de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu – Perafita
- Claror
15. Ratificar conveni
16. Precs i preguntes
Hble. Sra. Cònsol Major
Bona tarda a tothom. Començarem la primera part de la sessió d’avui, amb els
següents punts:
1. Reconeixement pels serveis prestats a la Corporació del senyor Manel
Segovia Jiménez i de les senyores M Lluïsa Escales Anell i Palmira
Barrera Alonso amb motiu de la seva jubilació
2. Reconeixement pels serveis prestats a la Corporació del senyor Joan Pau
Rossell Pira i de la senyora Mª Dolors Simonet Bundància, amb motiu de
la seva jubilació voluntària
3. Reconeixement als senyors Jaume Pelegrina Moreno i Francesc Hinojosa
Sánchez, pels serveis prestats durant 25 anys a la Corporació
Bona tarda a tots els homenatjats i gràcies per la vostra assistència. Avui, com
veieu, celebrem cinc jubilacions: tres perquè us tocava i dues jubilacions
voluntàries i dos reconeixements pels 25 anys de treball al Comú de Sant Julià
de Lòria.
Aquest any 2013 s’han jubilat dos funcionaris del Comú, dues persones que
avui reben un reconeixement pels serveis prestats: el senyor Manolo Segovia
―dic Manolo, perquè és el Manolo de tots― i la senyora Palmira Barrera. Avui,
també, homenatgem la senyora Mª Lluïsa Escales, que fa uns mesos no va poder
assistir, per motius personals, al reconeixement que li va fer aquesta corporació.
I avui sí que la tenim entre nosaltres. La jubilació és un moment, crec, i creiem
tota la corporació, molt especial. Significa l’acabament d’una etapa, la laboral, i
el principi d’una altra, la que esteu vivint en aquests moments, i que espero i
desitjo que gaudireu.
En primer lloc, cridarem el Manolo Segovia.
Hem fet un petit escrit de cadascú de vosaltres. Em permetreu dir-li al Manuel
Segovia, el Manolo del pàrquing, que és com el coneixem tots aquí presents.
Has dedicat 23 anys de la teva vida a servir la parròquia de Sant Julià de Lòria
treballant en aparcaments públics. Ho has fet amb professionalitat, amb
paciència ―molta paciència, tot s’ha de dir― i sempre amb un somriure per a
tothom. Que així és com et coneixem, Manolo. Quantes històries deus conèixer
sobre cotxes i conductors. T’has guanyat el respecte dels teus companys, dels
qui et coneixem, jo crec que de tothom, de tot el poble. I en nom de tot el Comú,
et vull donar les gràcies per la teva dedicació i per la teva bona feina. Gràcies,
Manolo i et donem aquest obsequi per part de tota la corporació i esperem que
ens recordis sempre.
Ara cridaré la Mª Lluïsa Escales, per a mi, la Mª Rosa.

Mª Rosa, has estat, al llarg de 19 anys, juntament amb el teu marit, el Josep
Maria, al capdavant de la Llar de Lòria. Per això estic convençuda, i estem
convençuts, tots els que estem aquí presents, que el reconeixement d’avui no
només te’l fa el Comú de Sant Julià de Lòria, sinó també els avis i les àvies de la
parròquia, amb qui has compartit moltes hores, amb qui hem compartit moltes
hores, tot s’ha de dir, perquè és veritat que amb la Mª Rosa hem compartit molts
actes amb la gent gran, i puc manifestar aquí, públicament, l’estima i el respecte
que li han tingut sempre. I que de ben segur et deuen trobar a faltar. I això, ho
saps. Sempre t’has prestat voluntària per donar suport a tots els actes destinats
a la gent gran que s’han organitzat a la parròquia i també a la resta del país. La
teva trajectòria en aquest Comú ha estat molt positiva, molt fructífera, i avui ho
vull posar de manifest públicament. Per tant, Mª Rosa, gaudeix de la teva
jubilació i et donem aquest obsequi per part de tota la corporació. Moltes
felicitats.
Ara cridaré a la Palmira Barrera.
La Palmira ha dedicat els darrers sis anys a acompanyar els ciutadans més
necessitats de la parròquia, hi ha gent que realment necessita una tercera
persona. Ho has fet amb professionalitat i amb molta eficàcia, dues
característiques que, unides a les teves qualitats humanes, han proveït els
usuaris del Servei d’Atenció Domiciliària d’unes prestacions de primera
qualitat, i així ens ho han manifestat. Estem segurs que aquests usuaris et
trobaran molt a faltar, tant com et trobaran a faltar els teus companys de feina,
tant com et trobarem a faltar des del Comú. Ara comença una etapa en la qual
podràs desenvolupar, sense els límits que marca l’activitat professional, allò que
realment t’agrada, i que segur que estarà lligat amb el voluntariat i l’ajuda als
altres. Una nova etapa ben merescuda. Suposo que la gaudiràs. Moltes felicitats
i et donem aquest obsequi per part de tota la corporació.
A banda de les jubilacions, com hem dit al principi, avui també celebrem dues
jubilacions voluntàries, la primera la del Joan Pau Rossell, Jean-Paul.
Bé, amb el Jean-Paul no fa gaire que vam celebrar, en aquesta mateixa sala, el
seus 25 anys de servei a la parròquia de Sant Julià de Lòria en tant que cap del
servei de Circulació i Aparcaments. Jo crec que allà ho vam dir tot i avui ho
tornem a recordar. En aquella ocasió, vam lloar la teva dedicació i també l’esforç
al capdavant d’un departament molt sensible de cara a la ciutadania. Aprofitem
que avui també estàs entre nosaltres, amb motiu de la teva jubilació voluntària,
per desitjar-te el millor en aquesta nova etapa. Molta sort, Jean-Paul i et donem
aquest obsequi.
Ara demanaré a la Dolors Simonet que ens acompanyi.
La Dolors s’emociona abans de començar.
Igual que amb el Jean-Paul, Dolors, fa uns mesos vas rebre un reconeixement
pels teus 25 anys treballats al Comú. Avui estem de nou amb tu per celebrar la

teva jubilació voluntària, després de gairebé 26 anys com a funcionària. En les
tasques que has desenvolupat al llarg de tants anys de servei, has estat una
treballadora complidora, seriosa i una bona companya de feina. S’obre un
temps de tranquil·litat, de dedicació a les persones estimades i que tant et
necessiten en aquests moments. I de gaudir del dia a dia amb el ritme que tu
mateixa et marquis. Per això pensem que aquesta nova etapa t’aportarà tot allò
que et mereixes i desitges. I et desitgem molta salut. Moltes gràcies Dolors i et
donem aquest obsequi.
A mi també se m’entrebanca la veu, de vegades. És que ens coneixem de fa
molts anys, tots plegats.
Ara passarem als reconeixements dels dos funcionaris que compleixen 25 anys
en la corporació i que ens seguiran acompanyant.
Crido al Jaume Pelegrina, el Santiago.
Santiago, portes 25 anys en el departament de Manteniment, 25 anys dedicats a
adequar, millorar i mantenir en bon estat les instal·lacions de la nostra
parròquia. En tant que sotscap del departament, toca felicitar-te per la teva
professionalitat i per la qualitat de la teva feina. En tant que company de feina i
membre d’un equip important de treballadors, només puc tenir bones paraules
sobre la teva personalitat i el teu caràcter responsable. És un honor per aquest
Comú celebrar amb tu aquest aniversari. De part de la corporació i del teus
companys, felicitats i et donem aquest obsequi.
Ara crido al Francesc Hinojosa. El Francisco.
Ho vaig dient així, perquè tothom els coneixem d’aquesta manera.
Francisco, els darrers 25 anys has treballat en el departament de Medi Ambient.
Ho has fet com a treballador modèlic, per la teva bona feina i per la teva bona
entesa amb els teus companys. Ho dic amb aquestes paraules perquè sabem que
ets una persona discreta i amable. La teva feina és una de les més valorades per
la ciutadania, i em consta que la teva ocupació en l’Àrea d’Higiene i
Manteniment es realitza cada dia amb rigor i eficàcia. Per tot això, et felicitem
pels 25 anys al Comú de Sant Julià de Lòria i et donem aquest obsequi.
I ara, un cop finalitzats els reconeixements, suspenem la sessió 10 minuts per
celebrar amb tots ells, amb un petit brindis, aquests reconeixement laborals i,
sobretot, les jubilacions. Reprendrem la sessió a aproximadament a les 19h00.
Si ens voleu acompanya a la sala del costat.
Hble. Sra. Cònsol Major
Bé reprenem la sessió ordinària d’avui, amb el següent punt de l’ordre del dia:
4. Lectura i, en el seu cas, aprovació de les actes de:
a. Sessió extraordinària 22/04/2013
b. Sessió ordinària 22/04/2013
Alguna intervenció? senyor Josep Roig teniu la paraula.

Hble. Sr. Josep Roig
Si em permet Senyora Cònsol, voldria excusar la presència del company
Rossend Areny, per motius laborals. I en aquest mateix sentit, voldria demanarli, vista aquesta absència que li acabo de comentar, vista la importància i la
transcendència d’alguns punts de l’ordre del dia que avui tractarem i que fan
referència al seguiment del pressupost i al tancament del pressupost de l’any
2012, doncs voldria sol·licitar-li l’aplaçament del debat d’aquests punts per a
una sessió posterior, en la qual hi pogués haver el company Rossend Areny.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Bé, jo no entraré molt al detall del perquè no assisteix, en data d’avui, el senyor
Rossend Areny a aquesta sessió ordinària del Consell de Comú. El que sí que
haig de dir és que, nosaltres som Consellers les 24 hores, i així ens ho manifesta
la gent del carrer, amb la qual cosa, el senyor Rossend Areny sap que cada dos
mesos hi ha una sessió de Comú. Si nosaltres hem decidit que aquesta sessió es
faci en data d’avui, no l’aplaçarem a una altra sessió, passarem avui a tractar
l’ordre del dia de la sessió que teníem prevista. Per tant, no ho acceptem.
Alguna altra intervenció?
Doncs si no hi ha intervenció, passarem a la seva aprovació de les actes abans
esmentades.
S’aprova?
S’aprova amb 10 a vots favor i 1 una abstenció del Conseller del Grup Mixt.
Passem al següent punt:
5. Acords Junta de Govern
Alguna intervenció?
Si no hi ha cap intervenció? es donen per assabentats dels acords de la Junta de
Govern?
Molt bé, tothom es dóna per assabentat dels acords de la Junta de Govern.
Si no els suposa cap problema, passaríem al punt número 7 abans del número 6
per un tema d’ordre de la intervenció del senyor Joan Besolí. Per tant, si no hi
ha cap inconvenient, passaríem al número 7 i després al número 6.
7. Aprovació si escau, de l’estat general de comptes de l’exercici 2012
Teniu la paraula, senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyora Cònsol.
Estat general de comptes de l’exercici anterior.
Avui presentem la liquidació del pressupost de l’any 2012, uns números que
destaquen per l’alt grau d’acompliment del que s’havia pressupostat i pel fet

que, un any més, es tanca amb superàvit. En aquest cas, de 135.901 €. Aquesta
xifra és fruit de la continuïtat en les línies pressupostàries del Comú. En una
conjuntura econòmica com l’actual, la corporació ha de ser més eficient i eficaç,
és a dir, fer més amb menys recursos. En la mateixa línia, cal remarcar el control
acurat del pressupost, que ve donat per dos motius: d’una banda, per l’execució
dels ingressos, que s’han ajustat molt a la previsió, amb un percentatge
d’execució del 97,7 %, i de l’altra, per l’execució de les despeses dins uns marges
raonables, assolint-se en un 84,4%. Fruit de la contenció pressupostària que està
vinculada a l’endeutament, aquest s’ha estabilitzat al voltant del 68 %.
Passo a descriure les principals partides:
Els ingressos liquidats fins al 31 de desembre han estat d’11.013.868 €,
representant un percentatge d’execució del 97,7 %.
En l’apartat d’impostos, taxes i preus públics, la recaptació s’ha mantingut, tot i
no haver augmentat els impostos respecte a l’any anterior.
A nivell d’ingressos d’impostos directes, s’han recaptat 2.304.605 €,
corresponent, bàsicament, al foc i lloc, a l’impost sobre propietat immobiliària, a
l’impost sobre la renda dels rendiments arrendataris, a l’impost sobre la
construcció i la radicació d’activitats comercials. En l’apartat d’impostos
indirectes, s’han recaptat 286.415 € en concepte d’impost sobre les transmissions
patrimonials i amb una execució del 95,5 %. Tot i que la recaptació és més baixa
en les figures impositives, amb un 86,9 %, aquest percentatge és força raonable,
tenint en compte la conjuntura econòmica actual. L’esforç recaptatori es
tradueix en un bon percentatge d’execució de les despeses, que se situa en un
84,4 %. Se n’han liquidat 10.877.967 €. Significa que el Comú ha fet un esforç
important per mantenir els serveis que asseguren la qualitat de vida dels
ciutadans. També cal subratllar que, en el capítol de despeses, i fruit d’una
política de contenció, les de personal han disminuït respecte de l’exercici
anterior. Se situen en 4.862.186 €, el que representa un 93,3 % sobre el
pressupost final.
Dins l’epígraf de despeses de béns corrents i serveis, s’han executat 2.965.345 €,
que corresponent al manteniment de serveis i subministraments de material
divers. Pel que fa a les despeses financeres, es mantenen per sota del que
s’havia pressupostat per la baixa del tipus d’interès i per la contenció de la
despesa. En aquest apartat, s’han executat 355.353 €.
Dins el capítol de transferències corrents, s’han liquidat 832.012 €. Conscient de
la important tasca que fan de cohesió social, el Comú continua apostant per les
entitats culturals, socials i esportives de la parròquia, atorgant-los subvencions
anuals. Unes subvencions que s’han mantingut i que, en alguns casos, s’han
augmentat. Un clar exemple és la Colla Gegantera, que el passat cap de setmana
va aplegar molta gent a la parròquia amb el bateig dels dos gegantons, a banda
de contribuir i mantenir una tradició molt arrelada al poble. Els actes que
promou aquesta i la resta d’entitats que subvencionem ajuden a dinamitzar la
parròquia. Només calia veure els carrers del poble amb les cercaviles i els altres
actes que es van organitzar amb motiu del bateig.

En l’apartat d’inversions reals, s’ha executat 635.630 €, corresponent a
equipaments per a processos informàtics, seguint la política d’equipar els
serveis comunals, tal com exigeixen les noves tecnologies, i amb diferents obres
que han permès embellir la parròquia. I el més important: contribuir a la millora
de la qualitat de vida dels lauredians oferint-los nous espais, com la remodelada
plaça de Calonge, un espai molt transitat i de trobada diària per a moltes
famílies, ja que és porta d’accés al centre de salut i al centre esportiu, on es
realitzen moltes activitats extraescolars.
Aquests diners també han servit per fer realitat una vella reivindicació dels
ciutadans de la nostra parròquia: el parc infantil del Prat Gran, que des que es
va inaugurar, s’ha refermat com un lloc de trobada i d’esbarjo per a infants i
famílies. En la mateixa línia, voldria subratllar que, tot i que s’ha executat un
percentatge elevat de la inversió, la que no s’ha pogut executar a finals de
l’exercici 2012 s’ha reconduït i s’executarà a principis de l’actual. Es tracta, per
exemple, dels treballs relatius a la climatització i la seguretat del Centre
Cultural i de Congressos Lauredià.
Dins l’epígraf dels actius financers, el Comú va aprovar un crèdit extraordinari
d’1.400.000 € a la societat Camprabassa, S.A. a finals d’any. Se’n van concedir
635.000 €. Aquest traspàs ha servit, entre d’altres, per contribuir a la posada en
funcionament de la novetat d’aquest 2013 de Naturlandia: el parc d’animals.
Una infraestructura que estem convençuts que serà un revulsiu econòmic, no
només per a la nostra parròquia, sinó també per a tot el país.
Per últim, el capítol de passius financers correspon a l’amortització dels préstecs
concertats amb diferents entitats financeres. El percentatge d’execució és del
100 %, fet que demostra, un cop més, la voluntat del Comú de reduir
l’endeutament sense deixar de banda, però, la inversió que requereix la
parròquia.
Les xifres pressupostàries de l’exercici 2012, que acabo d’exposar, evidencien
l’alt grau d’assoliment i la important racionalització de la despesa adequant el
finançament a les possibilitats del Comú i no incrementant la pressió fiscal,
sense oblidar, però, el benestar dels ciutadans, que és el nostre principal
objectiu. Prova d’això, només cal passejar pel poble per veure que els canvis que
s’han fet i que reverteixen directament en la qualitat de vida dels lauredians, en
la revitalització dels comerços, restauració i empresaris, que pateixen les
conseqüències de l’actual situació econòmica. En aquest sentit, tampoc no
podem deixar de banda els nombrosos esdeveniments que promou darrerament
el Comú i que han convertit Sant Julià de Lòria en una de les parròquies més
actives del país. Em refereixo a les fires, activitats esportives i culturals, entre
d’altres que, dia a dia, contribueixen a la dinamització de la parròquia. Tot això
s’ha aconseguit gràcies a un pressupost equilibrat, molt racional, sense
augmentar l’endeutament i, sobretot, sense disminuir cap servei.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major

Gràcies, senyor Joan Besolí.
Alguna intervenció? té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, Senyora Cònsol.
Abans de res, com sempre faig, li agraeixo moltíssim la seva intervenció i el
grau de detall de la seva anàlisi de l’execució del pressupost del 2012.
M’agradaria, també, començar reconeixent aquest grau d’acompliment quant a
l’execució del pressupost, al qual vostè feia referència. En primer lloc. En segon
lloc, també voldria reconèixer dos aspectes força importants i força interessants,
als quals vostè també ha fet referència en la seva intervenció. El primer són totes
les activitats que s’estan duent actualment al poble i que penso que són
francament positives, i que contribueixen a dinamitzar la vida al centre de Sant
Julià de Lòria, que, en definitiva, aquest és un dels objectius que penso que tant
majoria com minoria compartim plenament. I també, doncs reconèixer el grau
de positivitat que ha tingut la reconversió del Prat Gran en un espai perquè la
canalla del poble hi pogués jugar i que, de rebot, també se’n beneficien tots els
comerços de la zona a aquest espai. Dit això, i fet aquest reconeixement, com li
deia abans, tant del grau d’acompliment de l’execució del pressupost 2012 com
de totes aquestes iniciatives, que creiem que són francament importants. En
aquest sentit, no em vull convertir en reiteratiu, perquè ho recordo en cada
sessió de Comú en la qual es tracta aquesta qüestió, la qüestió de
l’endeutament. Sí que és cert que el total del deute amb les entitats de crèdit, i
cal reconèixer-ho, disminueix en relació amb el període 2011, però com veurem
en el punt següent, torna a incrementar-se per al 2013. El deute per avals també
s’incrementa, sobretot, i aquest és un punt molt significatiu, en les societats
públiques. Passa en aquest cas dels dos milions i mig i escaig del 2011 a la
significativa xifra de prop de dos milions d’euros del 2012, la qual cosa no
deixa de preocupar. I tal com li vaig fer arribar en la comissió en la qual vostè
em va presentar totes aquestes xifres, doncs ens preocupa moltíssim aquesta
dinàmica negativa en la qual estan immerses les societats públiques. Tot i que
entenem que el recentment inaugurat parc d’animals s’hauria ―parlo en
condicional― s’hauria de convertir en revulsiu, jo penso que, tots ho desitgem
d’aquesta manera, però les xifres són les que són, i jo no deixaré de destacar-ho.
Torno a agrair-li, una vegada més, la intervenció, però penso que en aquesta
qüestió de l’endeutament haurien de ser força curosos, i penso que tots
l’haurien de tenir en ment.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies. Senyor Josep Roig.
Alguna intervenció per part dels Consellers?
Doncs si no hi ha cap altra intervenció, podríem passar a l’aprovació de l’estat
general dels comptes de l’exercici 2012.

S’aprova?
S’aprova per unanimitat
Passem al punt 6. Seguiment de pressupost.
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyora Cònsol.
L’execució pressupostària del primer trimestre de l’exercici 2013 segueix la
tendència dels darrers anys, amb una execució poc significativa, tant de la
massa d’ingressos com de la massa de despeses, essent del 17,5 % i del 13 %,
respectivament. No obstant, el Comú presenta uns superàvit de 581.373 €. En
aquest sentit, vull subratllar que aquest 2013 el Comú ha aprovat diferents
mesures fiscals destinades a ajudar el teixit empresarial lauredià. Una de les
més rellevants és la modificació de l’Ordinació tributària i que afecta l’impost
sobre la radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals. En
general, s’ha abaixat el tipus de gravamen, la liquidació també ha passat a ser
fraccionada. Les empreses radicades que acreditin pèrdues en els comptes de
l’exercici 2012 es beneficiaran d’una bonificació del 75 % de l’import de la taxa
fins a un màxim de 1.500 €. En el cas de l’obertura de nous negocis, s’aplica una
exoneració del 75 % del total de l’impost. Paral·lelament, s’ha rebaixat en un
80 % els preus públics de les diferents instal·lacions del Centre Cultural i de
Congressos Lauredià, com ara sales o seminaris per potenciar-lo per a
esdeveniments o serveis per a empreses. D’altra banda, el Comú ha
implementat mesures per afavorir la reactivació del sector de la construcció, un
dels més castigats per la situació econòmica actual. La parcel·la mínima
necessària per construir s’ha reduït abaratint, així, el cost del terreny i, per tant,
afavorint el desenvolupament de nous projectes constructius. S’ha revisat la
densitat urbanística introduint la possibilitat de fer habitatges més petits i més
adaptats a les demandes del mercat, i també s’ha allargat el termini per
començar a executar els treballs, alleugerint, així, les càrregues de finançament
dels projectes. A més, s’han rebaixat les taxes de construcció per abaratir els
costos i facilitar nous projectes. S’ha revisat a la baixa les taxes d’obres menors i
els preus mínims d’altres llicències urbanístiques.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí.
Teniu la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Només agrair-li l’exposat i, evidentment, que des de l’oposició doncs un
servidor està totalment d’acord amb les mesures que vostès estan tirant
endavant per reactivar alguns dels sectors que potser ho estan passant més

malament d’aquesta parròquia. Però jo no deixaré de recordar una qüestió, i
torno a dir que no em vull fer-me reiteratiu, però vostè sembla que no hi vulgui
donar importància o sempre se la passa per alt. És la qüestió de l’anàlisi de la
quantitat màxima d’endeutament. Abans li deia que el total del deute amb les
entitats de crèdit havia baixat respecte a l’execució 2011 per a l’execució 2012,
però veiem que durant el primer trimestre del 2013 doncs s’ha incrementat, i
s’ha incrementat en vora 500.000 €. El deute per avals també s’ha incrementat,
molt lleugerament, però sí presenta aquest increment, igual que el presenta el
deute de les societats públiques. I el total de l’endeutament se situa prop dels
20.000 €, tal com jo vaticinava o predeia fa uns mesos en aquesta mateixa sala.
Hi ha una qüestió que també preocupa, i que preocupa força, i és que el total
d’ingressos liquidats el 2009 respecte al total d’ingressos liquidats el 2012 ha
experimentat un decreixement de gairebé 4 milions d’euros. I aquesta és una
qüestió que ens hauria de preocupar. Possiblement descriu el dibuix d’aquest
període de crisi que estem vivint en aquests darrers 4 anys, però sí que és una
qüestió que preocupa perquè, evidentment, si no hi ha ingressos, poca despesa
podrem fer a la parròquia. El percentatge d’endeutament voldria dir que també
se situa entorn del 80%, tal com presenta la fitxa, per tant, l’increment és un
increment molt significatiu de 12 punts. I davant aquesta qüestió, jo voldria
apuntar novament, tal com he fet abans, que el nostre taló d’ Aquil·les és el deute
de les societats públiques, tal com vostè mateix em va reconèixer en la darrera
Comissió de Finances que vam celebrar. Llavors, davant aquesta situació, jo faré
la mateixa pregunta que he fet moltes vegades en aquest Consell, i és: quan
preveuen vostès que el projecte de Camprabassa, S.A., concretament, el projecte
Naturlandia, pugui donar rèdit que nosaltres esperem, els lauredians esperem,
que doni per reactivar, primerament, la parròquia i, després, per reconduir
aquestes xifres negatives de l’endeutament del nostre Comú. Només li demano
una previsió. He demanat moltes vegades no només la previsió, sinó també
aquest projecte, diguem-ne, de viabilitat de la societat, que jo encara no he vist i
vostès encara no han presentat. Però sí que li demanaria això: més o menys
quan preveu que la situació es pugui revertir.
Moltes gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig.
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyora Cònsol.
Bé només per respecte als accionistes de Camprabassa, S.A., el pla de viabilitat i
els comptes seran presentats en la propera assemblea d’aquest dijous que ve.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major

Gràcies, senyor Joan Besolí.
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Doncs penso que aquesta és una notícia que jo celebro especialment, i espero
que ens faci arribar còpia d’aquest pla de viabilitat als Consellers de la minoria.
Moltes gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Jo només afegir una coseta, i és que, ja que hi insisteix en si ens en sortirem o no
amb aquest projecte de Naturlandia. Només manifestar la nostra il·lusió pel
projecte. Evidentment que així ho hem manifestat públicament aquests darrers
dies, però també tinc la satisfacció que totes les entitats bancàries del país ens
han acompanyat a visitar el projecte de Naturlandia i, sobretot, el parc
d’animals, perquè era la nova oferta d’aquest parc. I a part de trobar-se
gratament sorpresos amb les infraestructures que allà s’han dut a terme, també
s’han quedat sorpresos del projecte en si, amb la qual cosa, aquestes persones,
que són les entitats bancàries del país que avalen aquest tipus de projectes,
projectes de país, són realment els qui ens estan donant aquesta il·lusió i aquest
reforçament perquè tirem endavant.
Senyor Josep Roig i té la paraula.
Hble. Sr. Josep Roig
Només voldria afegir-li una cosa, i és sense que vostè s’ho prengués malament.
Penso que si no fes aquest tipus de preguntes, si no fes aquest tipus de
demandes, doncs un servidor no estaria fent la feina que la ciutadania li ha
encomanat des de l’oposició. I pensi que cada vegada que ho demano, ho faig
des del màxim respecte, i penso que ho he manifestat en diverses ocasions en
aquesta sala: que també espero que el projecte de Naturlandia realment
esdevingui el motor que vostè anunciava el dia de la inauguració, que també
anunciava el senyor Ministre, però per aquest motiu jo no deixaré de demanar
estats de comptes, no deixaré de demanar plans de viabilitat i no deixaré de
demanar com està el projecte a nivell financer. Repeteixo: penso que si no ho
fes, no estaria fent la meva feina.
Moltes gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies senyor Josep Roig, però jo insistia que a part de les entitats bancàries
que ens avalen, evidentment, hi ha uns auditors. Uns auditors que també fan la
feina de seguiment dels comptes. I després, també recordar tots els llocs de
treball que s’han dut a terme dins aquest projecte, tota la il·lusió que estem
duent a terme dins aquest projecte. I com bé vostè diu que ha mantingut el
respecte envers aquest projecte, jo també li puc dir que algunes de les
actuacions envers alguns mitjans de comunicació no han sigut així. Però,

evidentment, fa d’oposició i està en tot el seu dret de fer-ho, però sí que
m’agradaria, i ens agradaria a tots plegats i a tota la gent que estem treballant
per assolir que realment la parròquia de Sant Julià de Lòria tingui un altre valor
afegit, és que tothom tinguéssim la mateixa il·lusió per tirar endavant el
projecte de Naturlandia.
Té la paraula senyor Josep Roig.
L’Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, Senyora Cònsol.
Jo penso que una iniciativa molt positiva perquè els Consellers de l’oposició es
fessin seu el projecte seria permetent el seu accés al consell d’administració de
Camprabassa, S.A., cosa que vostès doncs ens han vetat dia sí i dia també.
Moltes gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, Sr. Roig.
Nosaltres ja ho hem manifestat moltes vegades. Jo crec que vostès ja des del
principi ja van dir que no creien en aquest projecte, per tant, amb la gent que no
creu en aquest projecte és complicat treballar-hi. Nosaltres sí que hi creiem i
seguirem treballant de la manera que ho estem fent.
Passarem doncs al següent punt, es donen tots per assabentats del seguiment de
pressupost.
8. Aprovació si escau, de reconduïts de l’exercici anterior
Teniu la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyora Cònsol.
La intervenció comunal, en l’exercici de les funcions que li atribueix l’article 84
de la Llei de finances comunals, ha procedit a la fiscalització de la legalitat dels
crèdits per a despeses d’inversió real i per a despeses corrents compromesos
fins al 31 de desembre del 2012, tal com estableix l’article 64 de la Llei de
finances comunals. L’import de les despeses a reconduir ascendeixen a
1.035.193,43 €.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí.
Alguna intervenció? té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Només una pregunta senyor Joan Besolí. D’aquest prop del milió cent mil euros
de reconduïts, podria dir-me, vostè, si el Comú pensa destinar una quantitat a
l’eixugament del deute?

Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Bé els reconduïts, precisament, el que són és per acabar de fer feines que
s’havien iniciat a final de l’exercici. O en el cas, per exemple, una part, que és
una de les parts més importants, seria una part del préstec de Camprabassa,
S.A., que es va executar en part l’any anterior. La finalitat dels reconduïts no és
eixugar deute, sinó acabar de fer feines de les inversions que hi havia o de
diferents inversions o de diferents despeses de funcionament.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí. Teniu la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
En qualsevol cas, entenc de les seves paraules, primerament, que deuen ser
diners que ja estan compromesos i, després, que, evidentment, vostès no pensen
destinar cap part d’aquests diners a l’eixugament del deute. Ho he entès bé?
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Alguna intervenció més? Passaríem a l’aprovació, si escau, dels reconduïts de
l’exercici anterior.
S’aproven per unanimitat?
S’aprova per 10 vots a favor i 1 abstenció del Conseller del Grup Mixt.
Passem al següent punt:
9. Aprovació si escau, de l’ordinació de crèdit extraordinari per finançar les
despeses derivades del pagament del subministrament i instal·lació de
dos ascensors de l’edifici de l’aparcament comunal de la plaça de la
Germandat i del Centre cultural i de congressos lauredià
Teniu la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyora Cònsol.
Crèdit extraordinari per fer front al pagament de subministrament i instal·lació
de dos ascensors de l’edifici de l’aparcament de la plaça de la Germandat i
Centre Cultural i de Congressos Lauredià.
Vista la carta del Departament de Circulació sol·licitant un crèdit extraordinari
per fer-hi front;

Vist que justifica la urgència el deteriorament dels actuals ascensors, i
Atès que no hi ha cap dotació pressupostària en el pressupost per a l’exercici
2013, d’acord amb l’article 71 de la Llei de finances comunals, es proposa la
presentació d’un projecte de l’Ordinació de crèdit extraordinari d’un import de
90.000 €.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí.
Teniu la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies, Senyora Cònsol.
Jo voldria fer-li un parell de preguntes. La primera és: com és que no va estar
previst aquesta despesa en el projecte de pressupost del 2013?
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Teniu la paraula senyor Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
Bé, doncs, aquest import no va estar previst perquè, justament, els crèdits
extraordinaris et permeten fer una despesa sobre una acció imprevista o
qualsevol tipus d’imprevist que hagi passat. En aquest cas, l’imprevist ha estat
que s’ha espatllat un dels dos ascensors, que no ens garantien el funcionament
amb una reparació que era molt cara, i s’ha cregut oportú, per posar en
funcionament aquest ascensor, que val a dir que fa 27 anys que funciona i dóna
un servei a tota la parròquia. No tan sols a l’edifici, sinó com a travessera moltes
vegades per creuar de l’avinguda Verge de Canòlich a l’avinguda de Francesc
Cairat. Doncs s’ha cregut oportú que era el moment de canviar aquests dos
ascensors, perquè no podem anar amb reparacions d’imports importants quan
canviant aquest ascensor ens estalviarem molts problemes.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Oliver Alís.
Teniu la paraula senyor Josep Roig
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies pel seu aclariment sobre el concepte de crèdit extraordinari, que jo ja el
tenia prou clar. Però, com vostè ha dit fa un moment, aquests ascensors tenien
27 anys, i entenc, doncs, que la previsió hagués pogut estar feta en el
pressupost. D’altra banda, també voldria saber com és que es finança com
endeutament i no a càrrec d’altres partides del pressupost.

Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Teniu la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Bé perquè la quantitat és suficientment important per no disminuir altres tipus
d’inversions, o previstes, i per no perjudicar el bon funcionament del Comú.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Teniu la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Només per resumir, si m’ha quedat ben clara la qüestió. És a dir, el tema no
estava previst en el pressupost 2013, en primer lloc, i en segon lloc, es finança
contra endeutament augmentant la partida d’endeutament. M’ha quedat ben
clar.
Sí, gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig.
Sr. Cònsol té la paraula.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Sr. Josep Roig més que res, per puntualitzar. Com ha dit abans el conseller de
Finances, gràcies a la bona feina i tasca que fem a nivell de finances, ens podem
permetre poder sufragar una despesa imprevisible com aquesta. Res més.
Hble. Sra. Cònsol Major
Alguna intervenció més?
Doncs si no hi ha cap altra intervenció, passaríem, a l’aprovació, si escau, de
l’ordinació de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades del
pagament del subministrament i instal·lació de dos ascensors de l’edifici de
l’aparcament comunal de la plaça de la Germandat i del Centre cultural i de
congressos lauredià
S’aprova?
S’aprova per 10 vots a favor i 1 abstenció del Conseller del Grup Mixt.
Hble. Sra. Cònsol Major
Següent punt:
10. Aprovació si escau, de l’aval d’una pòlissa i d’un préstec de crèdit a la
societat “Camprabassa, S.A.”

Teniu la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyora Cònsol.
Aval d’una pòlissa i d’un préstec de crèdit a la societat Camprabassa.
Vist que el Comú de Sant Julià de Lòria, en la seva sessió ordinària del Consell
celebrada el dia 20 de desembre del 2012, va acordar aprovar el projecte de
pressupost per a l’exercici econòmic de 2013,
Vista la Llei de finances comunals, del 27 de juny de 2003, en el seu article 47, i
la modificació de la llei, de data 12 de desembre de 2012, on es determina que la
quantia màxima d’endeutament, que per a l’exercici 2013 queda establerta en
24.887.287 €,
Vist que el Comú compleix amb la quantitat màxima d’endeutament, la
quantitat màxima de la càrrega financera i la quantitat màxima d’endeutament
a curt termini,
Es proposa l’aprovació de l’aval de substitució de la pòlissa de crèdit que la
societat Camprabassa, S.A. té contractada amb l’entitat bancària “Andbanc” per
un import de 750.000 € per una nova pòlissa de crèdit de 500.000 € i un préstec
per un import de 250.000 €.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Besolí.
Alguna intervenció? doncs si no hi ha cap altra intervenció, passaríem a
l’aprovació, si escau, de l’aval d’una pòlissa i d’un préstec de crèdit a la societat
Camprabassa, SA.
S’aprova?
S’aprova per 10 vots a favor i 1 abstenció del Conseller del Grup Mixt.
Passem al següent punt:
11. Aprovació si escau, del pla parcial de la unitat d’actuació SURB-44-D
Té la paraula senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies, Senyora Cònsol.
El senyor Adrià Pintat Rossell sol·licità en data 30 de març de 2012, la
corresponent autorització per desenvolupar la unitat d’actuació SURB-44D,
mitjançant la corresponent aprovació del pla parcial. El 22 d’abril passat, en
sessió de Comú, se’n va acordar l’aprovació provisional. Un cop complerts els
20 dies d’exposició pública sense que s’hagi efectuat cap al·legació, i d’acord
amb els articles 112, 113 i 121 de la Llei General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme, tinc a bé elevar a aquest ple el Decret d’aprovació definitiva del Pla
parcial SURB-44D, amb tots els documents que l’acompanyen, i en el seu cas,

demanar la publicació del referit Decret en el Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Dot Jordi.
Alguna intervenció? Doncs passaríem, si s’escau, a l’aprovació del Pla parcial de
la unitat d’actuació SURB-44D?
S’aprova?
S’aprova per unanimitat.
Passem al següent punt:
12. Aprovació si escau, de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus
públics 2013, article 9-utilització privativa, apartat 3-estacionament de
vehicles a la via pública i aparcaments públics oberts, punt 3.3aparcaments horitzontals
Té la paraula senyor Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
Gràcies, Senyora Cònsol.
Tal com vam presentar en el programa electoral d’aquesta majoria, i a fi de
donar facilitats als universitaris que estudien a la Universitat d’Andorra, hem
cregut oportú crear un preu d’abonament especial per als universitaris afegint a
l’article 9, utilització privativa, apartat 3, estacionament de vehicles a la via
pública i aparcaments públics oberts, punt 3, punt 3, aparcaments horitzontals,
afegint, com deia, el següent: «Tarifa universitària per a l’aparcament de les
Feixes del Rabató de 8,00h a 17,00h, de dilluns a divendres, de setembre a juny:
26 €/mensuals.» Es considera tarifa universitària un certificat de la Universitat
d’Andorra d’horari presencial, comprés entre les 8,00h i les 17,00 h, que haurà
de presentar l’abonat.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Oliver Alís.
Alguna intervenció? Doncs si no hi ha cap altra intervenció, passaríem a
l’aprovació, si escau, de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus
públics 2013, article 9-utilització privativa, apartat 3-estacionament de vehicles
a la via pública i aparcaments públics oberts, punt 3.3-aparcaments horitzontals.
S’aprova?
s’aprova per unanimitat.
Passem al següent punt:
13. Aprovació si escau, de l’ús de l’uniforme de gala dels agents de circulació
comunals
Té la paraula el senyor Oliver Alís.

Hble. Sr. Oliver Alís
Gràcies, Senyora Cònsol.
A demanda dels caps del Servei de Circulació comunals, volem unificar l’ús
dels distintius en l’uniforme de gala dels agents de circulació comunals, segons
la següent proposta:
-Gala sencera: amb cordons blancs amb guerrera, blaus amb camisa de màniga
llarga i guants.
-Mitja gala: sense cordons ni guants.
Tots els agents de servei hauran de dur l’uniforme de gala els dies següents:
Diada de la Constitució, Diada de Nostra Senyora de Meritxell. Hauran de dur
l’uniforme de gala sencera els agents de circulació que participin en la Diada
dels Agents de Circulació. Hauran de dur uniforme de mitja gala els agents de
circulació que participin en les diades: Diada de la Policia, Bombers, Duanes i
altres Cossos, tant nacionals com estrangers. I requeriran l’ús d’uniforme de
gala els agents que participin en les comitives dels actes següents: Festa Major,
custòdia i acompanyament d’autoritats a requeriment dels cònsols,
esdeveniments considerats d’importància, eleccions, inauguracions, etc.,
comitives dels enterraments, dol, mitja gala i una cinta de color negre d’1 cm
aproximadament d’amplada en diagonal esquerra, a dreta damunt la placa
metàl·lica. Aquestes comitives serien per a autoritats, ex-autoritats que es
considerin oportunes i agents de circulació.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Oliver Alís.
Cap intervenció? encara que sembli estrany, s’ha de passar per sessió de Comú.
Ho dic perquè he vist algunes rialles. Consta també, però que tots els comuns
ho fan així.
s’aprova?
S’aprova per unanimitat.
Passem al següent punt:
14. Ratificar les actes de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu –
Perafita – Claror
Alguna intervenció? si no hi ha cap intervenció, passaríem a la ratificació de les
actes.
Acta número 03/13 de data 22/03/2013
Acta número 04/13 de data 02/05/2013
es ratifiquen per 10 vots i abstenció del Conseller del Grup Mixt.
Passem al següent punt:
15. Ratificar conveni
Té la paraula senyor Joan Antoni León.

Hble. Sr. Joan Antoni León
Gràcies, Senyora Cònsol.
El present conveni entre el Comú i la Caixa Andorrana de Seguretat Social
modifica el signat en data 28 de juny de 2007, i té per objecte establir quins són
els tràmits de la CASS que actualment es poden realitzar des del Comú i la
manera en què s’han de realitzar. Entre les novetats que incorpora el mateix cal
destacar: la sol·licitud de registre per accedir als serveis de la CASS i la tramesa
de sol·licitud d’autorització de revocació i transmissió del full de cotització
mensual de les persones físiques amb dos o més treballadors, així com la petició
i recollida del mateix.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Antoni León.
Alguna intervenció? Passaríem, doncs, a ratificar el Conveni entre el Comú i la
CASS.
Es ratifica?
Es ratifica per unanimitat.
Següent punt, 16. Precs i preguntes.
No havent-hi cap prec i pregunta, passaríem a tancar la sessió d’avui a les vuit
menys vint de la tarda, sense abans i crec que, per part de tots els membres del
Comú, volem felicitar al senyor Josep Roig per la seva meritòria posició en
l’Ultra Trail d’aquest cap de setmana a Andorra, que jo crec que també s’ha vist
avui reflectit una mica en el seu cansament.
La veritat és que ens ha comentat abans que ha estat 50 hores duent a terme
aquesta carrera, i jo crec que, bé, per part de nosaltres, felicitar-lo perquè ha
arribat a bon port, i volem encoratjar-lo perquè torni a tenir els ànims que tenia
aquestes darreres sessions de Comú.
Felicitats senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Li vull agrair, Senyora Cònsol aquest reconeixement, i penso que amb les seves
paraules vostè diu una cosa molt important, o que jo almenys la sento molt
important, que per damunt dels polítics hi ha les persones, i nosaltres ens les
podem tenir en moltíssimes sessions de consell de Comú, però penso que molt
més enllà d’això, doncs el seu agraïment, precisament, mostra això. Jo realment
li estic molt agraït per fer-ho públic i poder-ho compartir amb els companys, i
bé, espero fer-ho, si més no, igual de bé en la propera sessió de l’Ultra Trail.
Gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Bé jo ho he dit perquè, realment, potser avui he trobat diferent, la intervenció
del senyor Josep Roig.

Suposo que són les seqüeles del cansament, recuperis.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió d’avui i agraeixo
l’assistència de tots.

