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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 12 DE NOVEMBRE DEL 2015
Essent les 19 hores del dia 12 de novembre del 2015, es constitueix l’Hble. Comú
de la Parròquia de Sant Julià de Lòria en sessió ordinària.
Presideix la sessió l’Hble. Cònsol Menor, Sr. Manel Torrentallé Cairó i amb
l’assistència dels Hbles. Consellers de Comú, Srs. Carles Álvarez Marfany, Dot
Jordi Galais, Joan Antoni León Peso, Maria Servat Codina, Oliver Alís Salguero,
Joan Besolí Ribalta, Eva París López, Rossend Areny Navarro i Josep Roig
Carcel.
S’excusa l’absència de l’Hble. Cònsol Major, Sra. Montserrat Gil Torné i de
l’Hble. Consellers, Sr. Jaume Ramisa Elias per motius personals.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
• Sessió ordinària 11/08/2015
2. Acords Junta de Govern
3. Seguiment de pressupost del 2n trimestre i del 3r trimestre
4. Aprovació, si escau, d’un suplement de crèdit extraordinari per a fer front
a les despeses derivades de diverses actuacions en inversions a la
parròquia
5. Aprovació, si escau, d’un suplement de crèdit extraordinari per a fer front
a les despeses derivades del pagament a l’Escola bressol Laurèdia, S.A.U.
en concepte de condicionament de l’Escola bressol
6. Auditories de les societats Escola bressol laurèdia, S.A.U.; Sasectur,
S.A.U. i Camprabassa, S.A.
7. Aprovació definitiva si escau, de la revisió del Pla d’Ordenació i
Urbanisme Parroquial (POUP)
8. Aprovació, si escau, de la delimitació amb comunal efectuada el 25 de
setembre del 2014 dels terrenys anomenats “Prat de la Llosada”; “Prat de
Casa” i “Terme de Manyat” situats al terme de Manyat, al Quart de Nagol
9. Aprovació, si escau, del projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació
SUCS-U-3-A situat a la urbanització Les Caubelles, Quart de Nagol
10. Aprovació, si escau, del text refós del Reglament de distincions i de
recompenses dels agents de circulació comunals
11. Ratificació actes de la Vall del Madriu – Perafita - Claror
12. Ratificació convenis
Hble. Sr. Cònsol Menor
Passem al primer punt:
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1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de la Sessió ordinària
11/08/2015
Algun comentari, s’aprova? no
S’aprova per 8 vots a favor i 2 abstencions
Passem al següent punt:
2. Acords Junta de Govern
Alguna intervenció? no doncs es donen per assabentats dels acords de la Junta de
Govern.
Següent punt:
3. Seguiment de pressupost del 2n trimestre i del 3r trimestre
Sr. Joan Besolí té la paraula.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies Sr. Cònsol. Tant la tendència del segon com del tercer trimestre
reflecteixen un superàvit i un endeutament sostenible dins els mateixos llindars.
Per això, passo a exposar directament les dades del tercer trimestre.
La situació pressupostària se situa en un superàvit de 477.131 €. Pel que fa a
l’endeutament, es manté en dos trimestres en un 91 %. Això demostra que el
Comú té estabilitzades les seves finances, gràcies a les polítiques de contenció
de la despesa, que ha aplicat els darrers anys i que la recaptació dels ingressos
s’està complint correctament. Tot i la racionalització de la despesa, i com no
podia ser d’una altra manera, la corporació ha continuat invertint en la
parròquia, en conseqüència, contribuint a la millora de la qualitat de vida dels
nostres ciutadans. Actualment, la inversió d’aquest 2015 ascendeix a 804.713 €.
Per donar-ne alguns exemples, s’ha remodelat el parc infantil de Terra Bogada,
s’han destinat molts esforços a la recuperació i millora dels camins de
muntanya i s’han realitzat millores importants en instal·lacions elèctriques i
serveis d’aigua. Més enllà d’aquest 2015, i si ens fixem en els darrers quatre
anys, la corporació ha invertit 3.736.954 €, corresponent, bàsicament, a:
- any 2012, 635.630 €: parc infantil del Prat Gran, remodelació de la plaça
Calonge, embelliment de la parròquia i processos informàtics;
- any 2013: 1.144.350 €, rehabilitació de la Casa Clemens de la Jeneta per
condicionar la sala de vetlla de la parròquia, reforma de la plaça de la
Germandat, passeig Valira, processos informàtics i diferents actuacions en els
serveis d’aigua, reductors de pressió a Coll Jovell, xarxa d’aigua potable de la
carretera de Certers i la carretera de la Peguera, xarxa d’aigua pluvial de l’av.
Verge Canòlich, i equip de gestió d’aigua, entre d’altres;
- 2014: 1.152.261 €, remodelació de l’av. Rocafort, accessibilitat del Callís de
l’Isla, millora al Quart d’Aixirivall, Oratori a Fontaneda, condicionament del
Coll de la Gallina, restauració de la Font de Ferro, millores al part infantil del
Prat Gran, ascensors de la plaça de la Germandat, així com la remodelació de
diferents trams de la xarxa d’aigua pluvial i potable, entre d’altres.
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Com tots sabem, aquesta legislatura ha estat marcada per la congelació de
transferències per part del Govern. En tant que conseller de Finances, m’hi he
referit sovint en sessió de Comú, perquè aquesta ha fet condicionar
negativament la situació financera de la corporació. Tant és així que si la
congelació no s’hagués produït, els llindars d’endeutament s’haurien mantingut
igual al principi que al final de la legislatura. I és més, si haguéssim rebut les
transferències del Govern de l’endeutament comunal, no s’hauria ressentit, com
ho ha fet, per la inversió que s’ha portat a terme a Naturlandia per la millora del
parc. Gràcies, Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Gràcies Sr. Joan Besolí. Alguna pregunta? Té la paraula Sr. Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Sr. Cònsol. Bé, com canalitzar els comptes, i ho ha dit vostè, Sr. Besolí,
del segon trimestre, resulta anacrònic, perquè estem ja a les acaballes del tercer.
De fet, ja estem en el quart, em dedicaré, en la meva intervenció, al seguiment
de pressupost del tercer, ja que ofereix dades més actuals i reals.
Ara que s’acaba el nostre mandat, podem dir, gairebé segur, de quin mal
haurem de morir. I ho dic perquè res no sembla canviar. Vostè parla
d’estabilitat, que els comptes del Comú s’han estabilitzat, però m’hagués
agradat que, seguint dinàmiques d’altres corporacions d’aquest país, haguéssim
d’estar parlant avui no d’una estabilitat en negatiu, sinó d’una millora cap al
positiu. De fet, la renovació de les pòlisses de crèdit fins al 2017, que
ascendeixen a 5.700.000 €, hipotecaran almenys el primer any del proper
mandat, per no dir uns quants mandats més.
Passo a repassar els números del requadre de la memòria explicativa.
Els ingressos estaven executats en un 66 % i sembla que s’acabaran executant al
100 % al final de l’exercici, quan els impostos directes i les taxes acabin entrant a
les arques comunals. Però vull dedicar-me, sobretot, al capítol de les despeses.
De totes les dades, em quedo amb aquella que diu que es preveu un dèficit de
511.000 €, tot i haver reduït (i vostè ho ha dit), entre d’altres, la partida de
despeses de personal. Un cop més, per molt que apareguin com una figura del
tot legal i quasi obligatòria, degut als imperatius comptables i financers, els
famosos reconduïts de despesa compresa en l’exercici anterior fan que, lluny de
tenir superàvit, com ens deien que tindríem, tornarem a tenir aquests 511.000 €
de dèficit previstos. Són aquells milers d’euros que, com els he dit en altres
ocasions, ni desapareixen ni s’esfumen. S’entesten a perseguir-nos per fer
desquadrar els pressupostos un any i un altre. Aquests reconduïts es deuen a
aquelles inversions reals que no es van pagar durant l’any passat i que ara ens
toca pagar. Ascendeixen a 473.000 €. També retrobem 96.000 € de la partida de
consum de béns corrents i serveis, en aquest sentit.
En l’apartat dels actius financers, trobem una modificació de 200.000 € que,
segons el conseller de Finances, corresponen a més inversió a Camprabassa. Són
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diners que surten d’altres partides del pressupost del Comú, ho recordo, del
Comú, per resoldre problemes de tresoreria del parc. Un cop més, desvestim un
sant per vestir-ne un altre, i sembla que santa Camprabassa continua essent
molt dependent del Comú, del pressupost del Comú. De fet, les auditories han
dit sempre que això havia de ser així perquè l’empresa continuï funcionant.
Sembla que s’ho han pres al peu de la lletra, un cop més, però de les auditories,
ja en parlarem una mica més tard. Continuo.
En els passius financers, és a dir, la devolució dels préstecs, el Comú ha tornat
el 40 % del previst en aquest pressupost, però tot sembla indicar que, executats
al 100 %, anirem en la mateixa tònica i amb el mateix ritme de devolució. Molt
lent, al meu entendre. Deia també, Sr. Besolí, que les despeses, executades ara
en el 60 %, s’acabaran d’executar en la seva totalitat. Per tant, aquest dèficit de
mig milió d’euros, el tenim assegurat. Ara bé, la màgia dels imperatius
comptables farà, segurament, que acabarem el mandat com sempre: amb els
famosos reconduïts, que passaran a l’exercici següent, de manera que el dèficit
quedi més dissimulat, almenys de cara a la galeria. Però ja n’hem parlat moltes
vegades, d’aquest aspecte.
I darrera cosa: en les inversions reals, aquelles que repercuteixen directament en
la ciutadania, només estava executada el mes de setembre en poc més del 50 %.
En la tònica, Sr. Besolí. Hauríem d’estar almenys en un 75 %, i això no sembla
que sigui així. Si mai el dèficit es veu reduït, auguro que serà en detriment
d’aquesta partida, un altre cop. Però això és encara política ficció, i no voldria
avançar-me als esdeveniments. Això sí, no estic gens d’acord amb sacrificar
projectes d’aquest apartat del pressupost per reduir despesa, i mentrestant,
anem agafant diners de partides de pressupost per dotar la societat
Camprabassa de tresoreria.
Pel que fa a l’anàlisi de la quantitat màxima d’endeutament, ens continuem, i
vostè ho ha dit, situant en el 91 % del famós sostre d’endeutament. Vostès en
fan responsable, i acaba de dir en la seva intervenció, la reducció de les
transferències des de Govern, i m’acabava dient, Sr. Besolí, dimarts passat, que
aquests 3,8 milions d’euros que hem rebut de menys durant aquests quatre anys
són aquells que ens separen de l’endeutament que teníem ara fa quatre anys.
Aquell amb què vam començar el mandat, que eren 17 milions i escaig. No sé si
això acaba de ser cert, perquè, com més temps, més gastes, i vostès ho han
demostrat, però el que és cert és que aquesta Corporació no s’ha adaptat a les
noves regles del joc i ha fet que el nostre Comú, lluny de la realitat d’altres, com
deia abans, hagi augmentat el seu deute, situant-lo, de moment, en 21.136.000 €.
Per cert, els 461.912 € d’un nou crèdit extraordinari contra endeutament per fer
front a les obres de l’escola bressol, aprovat el darrer 14 d’octubre, i per tant,
escapen als quadres que acabo de repassar, vindran a afegir més llenya al foc. I
ja veurem com acaba el tancament de comptes de l’exercici 2015. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé Sr. Rossend Areny. Té la paraula Sr. Josep Roig.
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Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, Sr. Cònsol. Se sotmet a debat, com deia el Sr. Besolí, i com deia el Sr.
Areny, en aquest consell de Comú el darrer seguiment del pressupost d’aquest
mandat. Jo també em concentraré en el tercer trimestre.
Un cop executat el 66 % dels ingressos i el 61 % de les despeses, el saldo que es
presenta és positiu, certament 477.000 €. No obstant, aquesta dada és positiva,
ho assenyalava fa un moment el Sr. Rossend Areny, deia aquesta dada positiva
contrasta amb una previsió d’execució final molt menys optimista, que preveu
tancar l’exercici amb un dèficit de més de 500.000 €. Per tant, caldrà veure què
passa d’aquí a final d’any.
Pel que fa a la fitxa d’endeutament, s’observa un creixement del deute total amb
les entitats bancàries, que se situa en 11,7 milions d’euros; creix lleugerament el
deute de les societats públiques, que se situa en 8,3 milions d’euros; es redueix,
certament, en prop de 400.000 €, el deute per avals, i s’aconsegueix una lleugera
disminució del total d’endeutament, que se situa en 21,1 milions d’euros i que
respon al que vostè ens deia que sembla que la xifra d’endeutament està
estabilitzada. Creix, però, el percentatge d’endeutament, que se situa a 9 punts
del seu sostre, respecte a l’any passat, acomplint-se, dissortadament, la
predicció que jo li feia ara fa gairebé un any i mig, quan li deia que segurament
doncs ens estaríem situant per sobre del 90 %. És a dir, entre 9, 10, 8 punts del
sostre. Això s’explica, bàsicament, perquè vostès, i també ho comentava el Sr.
Areny, no han estat capaços d’adequar una disminució paulatina del ritme
d’ingressos durant els seus anys de mandat a la despesa que som capaços de
suportar com a Comú. La veracitat que vostè presenta Sr. Besolí, em permetrà
que la posi en quarantena. I per què ho dic, això de posar-la en quarantena?
Doncs miri, segons el darrer informe del Tribunal de Comptes, sembla ser que,
el 2013, ja es va excedir aquest sostre d’endeutament, i es va excedir en prop d’1
milió d’euros, amb la qual cosa es podria deduir que vostès van falsejar llavors
els comptes per aparentar un resultat menys negatiu del que aquell any ens
pretenien fer creure del que va acabar esdevenint. I fins que no hi hagi un nou
informe del Tribunal de Comptes sobre els comptes del 2014 i del 2015, no
sabrem si vostès han tornat a falsejar les dades o no. I ho diu el Tribunal de
Comptes, això, Sr. Besolí, ho diu el Tribunal de Comptes, no ho dic jo.
Voldria assenyalar que, al meu entendre, durant aquests propers mesos,
creixerà la xifra d’endeutament fins a situar-se gairebé al límit del que fixa la
llei, i això, si no ho hem rebassat ja, com li deia fa un moment. Per quina raó?
Doncs perquè avui, molt probablement s’aprovarà un crèdit extraordinari per
condicionar l’escola bressol, contra el Comú per un valor de 61.000 €, rodona,
assenyalat també en un mitjà d’aquí del país que s’haurien d’aportar patrimoni
net a escola bressol ... tot plegat, 1,3 milions, que qualsevol dia les autoritats
competents ens exigiran per ajustar-nos a la llei i no haver de dissoldre aquestes
societats. Miri, Sr. Besolí, la manca de diligència en la gestió que vostès han fet
de les finances comunals en general i de Camprabassa en particular continua
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essent el gran problema de les finances del nostre comú, que, sense més
capacitat d’endeutament, no podrà sustentar per més temps la sangria financera
instal·lada a Camprabassa i que és responsabilitat seva. I no voldria acabar la
meva intervenció sense un darrer apunt. Mirin, mentre els altres Comuns han
contingut la despesa i han reduït el deute, vostès deixen el Comú en una
situació financera molt complicada i, sobretot, pitjor de com la van trobar quan
van entrar amb responsabilitat de governar. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Hi ha alguna cosa més a dir? Doncs es donen per assabentats del seguiment del
pressupost del segon i tercer trimestre.
Passarem els punts 4 i 5 de l’ordre del dia conjuntament.
4. Aprovació, si escau, d’un suplement de crèdit extraordinari per a fer
front a les despeses derivades de diverses actuacions en inversions a la
parròquia
Té la paraula Sr. Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyor Cònsol.
Se sotmet a aprovació un suplement de crèdit extraordinari per un import de
76.484 € per fer front a les despeses derivades de diverses actuacions en
inversions a la parròquia. M’agradaria destacar que aquest suplement de crèdit
no va contra endeutament. S’ha recuperat d’altres partides del pressupost, ja
que es tracta d’actuacions d’urgència que han sorgit sense esperar, com ara les
derivades de la torrentada del mes de juliol passat. Per exemple, s’ha hagut de
reparar la caseta de turisme, que va quedar malmesa, així com les passarel·les
dels camins de muntanya i del passeig del Valira, entre d’altres.
5. Aprovació, si escau, d’un suplement de crèdit extraordinari per a fer
front a les despeses derivades del pagament a l’Escola bressol Laurèdia,
S.A.U. en concepte de condicionament de l’Escola bressol
Se sotmet a aprovació un suplement de crèdit extraordinari per un import de
461.912,68 €, destinat al condicionament de la nova Escola bressol L’espill,
situada a la plaça Major. A mitjans d’any, i després de tenir la certesa que la llar
de Lòria deixaria lliures els espais de l’antiga llar al camp de Perot, es va
sospesar la possibilitat, després de negociar amb la propietat, de traslladar
l’escola bressol a una nova ubicació. El canvi beneficia el Comú per diferents
raons: d’una banda, cal destacar els avantatges per a les famílies d’usuaris. Ara
tenen a la seva disposició una escola bressol més àmplia, més moderna, més
lluminosa, més ben situada i més eficient a nivell energètic. Ens consta que tant
els treballadors com les famílies n’estan molt satisfets. De fet, amb una
vuitantena d’inscrits, gairebé el màxim de la seva capacitat, actualment és
l’escola bressol comunal amb més infants del país. L’altre avantatge del trasllat
de l’escola bressol a la plaça Major és l’estalvi que suposa pel Comú, situant-la
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en un edifici de propietat pública: uns 70.000 € anuals, aproximadament.
D’aquesta manera, a més, optimitzem, els recursos comunals, ocupant un espai
que quedava lliure. Finalment, voldria dir que, des del Comú, estem
especialment orgullosos d’agrupar els serveis socials i sanitaris de la parròquia
a la plaça Major, un dels llocs amb més història de la nostra parròquia i que,
malauradament, havia perdut la seva rellevància. Per tots els assistents és
conegut el neguit d’aquesta Corporació per la revitalització de la plaça Major i
el seu posicionament envers els entorns de protecció. Ara, amb la centralització
en un mateix espai, la llar de Lòria, l’escola bressol, el centre d’atenció primària
i la sala de vetlla, fem un pas endavant en tornar a la plaça Major la vida que
havia perdut. Pensem que, amb aquests equipaments, la zona recobrarà el
dinamisme que havia tingut. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Algun comentari, Sr. Rossend Areny té la paraula.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies. Bé, doncs tractarem l’aprovació d’aquests suplements de crèdit, els uns
contra endeutament, els altres en detriment, al meu entendre, d’altres partides
del pressupost, a la vegada. Començo pel primer, que és el que s’agafa per fer
front a les despeses derivades de diverses actuacions en inversions a la
parròquia.
A Veure Sr. Besolí, entenc que pagar despeses amb les quals no es comptava,
per exemple, la reparació de la caseta d’informació després de la riuada de
l’estiu, s’hagin d’agafar diners d’altres partides del pressupost de projectes que
no s’acabaran duent a terme. Ara, quan es tracta d’accions que sí que es podrien
haver planejat durant la confecció del pressupost 2014 i que no es van preveure,
amb això, no hi puc estar d’acord. Per tant, sacrificar projectes o desproveir-los
de diners, com per exemple, el projecte d’eficiència energètica o el de l’espai de
salut i benestar per a la gent gran, entre d’altres, a favor de l’enllumenat en un
dels Quarts de la parròquia, no ho veig amb bons ulls i ho reitero: es tracta
d’una manca flagrant de previsió.
Pel que fa al segon crèdit extraordinari, aquest sí, contra endeutament, són
460.000 € de crèdit extraordinari per pagar les obres de condicionament de la
nova escola bressol. Més crèdits contra endeutament. Si bé és cert que a llarg
termini hi haurà un estalvi, vostè ho ha dit, important, quant al lloguer de
l’espai, 460.000 € haurien pogut estar reservats durant la confecció del
pressupost d’enguany i no haver de pagar les obres a base de crèdits
extraordinaris contra endeutament. Per a mi és una altra prova de manca de
previsió i d’improvisació flagrant. I no estem parlant aquí dels 78.000 € del punt
anterior. Estem parlant, ho recordo, de quasi mig milió d’euros, i segurament, si
ho haguessin previst en el pressupost, no haurien pogut dir que tindríem un
lleuger superàvit, quan vostès presentaven el pressupost d’aquest any. Però, de
fet, mai no acaba essent així, i ho sabem. Gràcies, Senyor Cònsol.
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Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula Sr. Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies, Senyor Cònsol. Miri, Sr. Besolí, vagi per endavant que jo entenc, com
ha entès el Sr. Areny i com penso que entenen els altres Consellers d’aquest ple,
que una urgència és una urgència. I quan convenen els diners, convenen els
diners. I quan s’ha de reparar una caseta d’informació, que està ubicada on està
ubicada, i quan s’ha de reparar una carretera o quan s’ha de reparar un camí,
doncs això és una acció que s’ha de fer amb caràcter d’urgència i que, per tant,
cal acudir allà on convingui per treure els diners. Però no em deixarà de sobtar
que vostès, al llarg del mandat, han disposat de milions i milions d’euros per
destinar a Camprabassa, que no han aportat absolutament res, i ara vostès
financen 76.000 € per reparar una caseta d’informació i per reparar uns camins, i
ho fan a costa d’altres projectes que jo penso que són projectes molt importants
per a la parròquia. Això, pel que fa al primer. Pel que fa al segon, que vostès
financen contra la pòlissa de crèdit, vagi per endavant que el condicionament
d’espais que contribueixen a una millora de les qualitats de vida dels nostres
ciutadans, en aquest cas, els més petits, doncs hauria de ser sempre una
iniciativa prioritària. No obstant, és difícil recolzar una inversió econòmica
d’aquesta grandària sense abans haver pogut, almenys, estudiar i valorar en
què s’invertiran aquests diners de forma detallada, perquè vostès no ens han fet
arribar cap mena de pressupost, ni cap mena de document similar. Vostès
sotmeten a aprovació una xifra de 461.000 €, però no adjunten el detall, com els
deia, de tots aquests conceptes que figuren darrera d’aquesta xifra. Dit això,
voldria recordar que els nostres infants ja gaudien d’unes instal·lacions, i vull
pensar que en bones condicions i molt ben localitzades al poble. No discuteixo
que les noves instal·lacions seran, sens dubte, millors, més modernes, aniran a
favor d’una revitalització d’una part del poble que per a nosaltres és clau, i que
ens estalviarem, també, alguns diners en concepte de lloguer, concretament,
70.000 €, que no és una quantitat gens menyspreable, i més tal com estan les
finances del Comú. I això sempre és important. Però jo em demano: vist l’estat
de les finances comunals, i a pocs punts d’assolir el sostre d’endeutament, si és
que no l’han assolit ja, jo em demano si aquest és el millor moment per fer una
inversió d’aquesta magnitud. I em demano també si no hagués estat més
prudent esperar a una recuperació de les nostres finances. I també em demano
si no hagués estat més honest deixar aquesta decisió per al proper consell de
Comú, elegit pel poble, després dels comicis d’aquest proper mes de desembre.
D’altra banda, el fet que aquest nou crèdit extraordinari no es financi contra
endeutament, com ja han fet altres vegades, és una mostra fefaent que el Comú
ha perdut qualsevol capacitat d’endeutament. De fet, recórrer a les pòlisses és
perillós i és molt més car. Per dir-ho d’una manera molt gràfica: aquí ja no
estem tallant el pernil, perquè, en administrar-lo malament, ens l’hem acabat i

92

aquí el que estem fent és tallant ja l’os directament. I això pot resultar,
entenguin-me, molt indigest, i encara més quan es parla financerament d’aquest
Comú. Únicament podria votar favorablement a aquest crèdit si vostès fossin
capaços, per un costat, de justificar la urgència d’haver de traslladar l’escola
bressol de la seva antiga ubicació a la nova ubicació, i per l’altre costat, si vostès
ens expliquen i ens donen temps per valorar en què es pensen invertir de forma
detallada els 460.000 € sol·licitats. Perquè, altrament, vostès m’estaran obligant
a abstenir-me en la votació. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Alguna cosa més? té la paraula Sr. Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Només, Sr. Roig, jo penso que no és el moment, ara, de demanar explicacions.
Abans d’ahir hi havia una comissió. Vostè va dir que no tenia necessitat
d’assistir-hi, perquè ja era más de lo mismo. Si m’ho hagués demanat durant
aquests dos dies, li podria haver donat explicacions. Vostè no va voler assistir,
jo aquí no tinc informació de tota la totalitat del que estem fent al Comú. L’hi
puc donar en qualsevol moment. Sempre que me l’ha demani. Vostè mateix. Sr.
Roig. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula Sr. Josep Roig.

Hble. Sr. Josep Roig
Sí, ja que enceta el debat, tenint en compte que estem a les acaballes ja d’aquest
mandat, em permetré dir-li, ja que vostè ha tret el tema, que les seves
comissions, les que vostè ha celebrat, són comissions que únicament serveixen
per informar, no serveixen per treballar. I això és una qüestió important.
Aquesta ha estat una errada. D’altra banda, li recordo que l’Ordinació de
d’organització i funcionament dels Comuns a vostè l’obliga a presentar,
conjuntament amb aquesta informació, un detall sobre el que hi ha darrera de la
xifra, és a dir, tota la informació referent a aquests 461.000 €. Per tant, si vostè
no ha presentat aquesta documentació, és una negligència seva, i jo li demano
que la presenti. Penso que no hi ha cap mena de problema en aplaçar la qüestió
o aplaçar el debat d’aquest punt concret. Per tant, de vostè depèn. Si vostè
pensa que escoltant això, ja està donat i beneït, com ha fet altres vegades, que
vostès ens convoquen únicament que per informar, no per treballar, no per
consensuar punts, doncs endavant. Evidentment, doncs vostè, de moment,
compta amb el recolzament d’aquest ple i vostè pot tirar endavant amb el que
vulgui. Jo no hi estic d’acord. Gràcies, Senyor Cònsol.
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Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Alguna cosa més? procedirem a la votació
Punt 4. Aprovació, si escau, d’un suplement de crèdit extraordinari per a fer
front a les despeses derivades de diverses actuacions en inversions a la
parròquia
S’aprova per 8 vots a favor i 2 en contra.
Punt 5. Aprovació, si escau, d’un suplement de crèdit extraordinari per a fer
front a les despeses derivades del pagament a l’Escola bressol Laurèdia, S.A.U.
en concepte de condicionament de l’Escola bressol
S’aprova per 8 vots a favor i 2 abstencions.
Passem al següent punt:
6. Auditories de les societats Escola bressol laurèdia, S.A.U.;
S.A.U. i Camprabassa, S.A.
Té la paraula Sr. Joan Besolí.

Sasectur,

Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyor Cònsol. Avui presentem les auditories de les tres societats
públiques per a l’exercici 2014. Un any més, els comptes reflecteixen la línia
d’austeritat que s’ha seguit dels darrers exercicis, però sempre prioritzant els
serveis que el Comú ofereix a la ciutadania. Comencem per la societat escola
bressol Laurèdia, SAU, que presenta un resultat de -299.728 €, la mateixa
quantitat que el Comú aporta per equilibrar els resultats, segons pressupost,
dins la partida de transferències corrents. El 2014, les despeses d’explotació es
van situar en 486.237,52 €, i els ingressos liquidats, en 201.891,74 €. Per la seva
banda, Sasectur, SAU ha obtingut un resultat de menys 250.663,01 €, una xifra
que, igual que amb l’anterior societat, el Comú ha aportat via transferència. Si
ens fixem en els ingressos, la societat ha liquidat 484.638,14 €. Pel que fa les
despeses d’explotació, la xifra ascendeix a 721.242,54 €. Continuant amb la
darrera societat, Camprabassa, SA, el resultat comptable del 2014 és de menys
2.034.693,42 €. Les despeses d’explotació ascendeixen a 4.822.436,28 €, i els
ingressos, a 3.124.252,69 €. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula Sr. Rossend Areny .
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyor Cònsol. Bé, em dedicaré sobretot a l’anàlisi de l’auditoria de la
societat Camprabassa, SA, ja que les dues altres, Sasectur, SAU i Escola bressol
Laurèdia SAU, continuen funcionant com sempre. El Comú paga allò que es
deu, i en pau. Una altra cosa és si estem d’acord o no amb aquest sistema de
societats participades al 100 % pel Comú, però ja n’hem parlat en diverses
ocasions i penso, sincerament, que serveixen només per escapar al control
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d’aquesta cambra i no poder opinar sobre aquests temes. El que sí que opinen
les auditories és que, en el cas d’aquestes dues societats, la subvenció els hauria
d’arribar al principi de l’exercici i no al final, segurament, amb la intenció de
convèncer aquest Comú que si es procedís així, hi hauria, sens dubte, una millor
previsió de les despeses i un millor control. Però, perquè no em negaran que
funcionant com funcionem, almenys a nivell financer, no és la millor manera de
fer, i fa que el control de la despesa no es faci, potser, de la manera com s’hauria
de fer. De fet, repeteixo, allò que falta, doncs, ho posa directament el Comú, i
au, ja s’ha acabat el problema. Del que no he sentit a parlar mai, i jo sí que he
assistit a totes les comissions a què se’m convoca, i segurament és perquè no
formo part de les societats comunals, és els plans per redreçar la situació
d’aquestes, per intentar reduir els dèficits respectius, any rere any.
Què es fa per intentar reduir els dèficits d’aquestes dues societats? S’hi fa
alguna cosa? I no em diguin que la tasca de les dues societats, fan una tasca
social com a escut, no em diguin això com a escut, que fan una tasca social,
perquè es pot assegurar una funció social, tot intentant que els números
quadrin. Els altres Comuns se’n surten prou bé.
Però, parlem, com els deia, de l’auditoria de la societat més tèrbola de la nostra
parròquia, que és la de Camprabassa, SA. Començo amb un xifra, i vostè l’ha
recordat abans: 2.034.693 € de dèficit per a l’any 2014. Aquesta xifra fa que
l’auditor acabi augurant una, i cito: «incertesa significativa sobre la capacitat de
la societat per continuar la seva activitat de forma normal en un futur.». De
veritat que m’agradaria creure’l, Sr. Besolí, i això l’hi he dit moltes vegades en
comissió, quan em diu que la cosa pinta millor, però, és que, com diuen els
castellans, si no lo veo, no lo creo. I, de fet, ni veig el pla de negoci, ni veig els
brots d’un futur més pròsper per a aquesta societat. Bé, corregeixo, l’auditor
menciona algunes de les mesures que s’adopten, o que s’haurien d’adoptar, i
que apareixen, sembla, en el famós pla de negoci o pla de viabilitat. Trist que
ens hàgim de donar per informats dels seus plans només quan ens toca repassar
les auditories. Seria molt més fàcil disposar del pla de negoci des del principi,
però ja ho dono per una batalla perduda. I em referia a la reestructuració del
deute amb dos dels bancs a què la societat deu diners. Per cert, el Comú ja no
li’n deu tants, després de la famosa mesura de capitalització del deute tan
polèmica que va aclaparar la nostra atenció en una sessió de Comú anterior.
Reprenc: a una de les entitats bancàries es traspassa, o es traspassaria,
l’endeutament actual a curt termini, i els préstecs amb venciment 2020, a un nou
préstec de 3,8 milions amb una durada de 25 anys amb carència de capital a
sobre durant tres anys. A l’altra entitat es traspassa l’endeutament actual a curt
termini, i els préstecs amb venciment 2017, a un nou préstec de cinc milions,
amb durada de 25 anys amb, també, carència de capital durant tres anys.
L’auditoria afegeix, a més, que el futur de la societat dependrà de la
reestructuració del retorn d’aquests milions d’euros que hauria d’acabar, segons
els meus càlculs, el 2040, i també que dependrà del suport econòmic i financer
continuat, repeteixo, continuat, del seu accionista principal, és a dir, tots
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nosaltres, el Comú. De fet, crec que el Comú no deixarà de ser mai la principal
entitat financera de Naturlandia, sigui d’una manera o sigui d’una altra,
malgrat que trobin solucions com la què em referia abans, com per exemple,
capitalitzar part del deute de la societat envers el Comú.
Miri, Sr. Besolí, acceptant allò que em comentava en comissió, que durant el
2015 difícilment hi haurà dèficit, i també que les previsions són molt positives,
jo em demano: com pensen retornar el deute monumental a les entitats
bancàries? Com és que sembla ser que no s’han fet unes reparacions més que
necessàries en una de les atraccions més importants del parc i hem hagut de
suportar un requeriment per part del Ministeri encarregat dels transports? Per
cert, com és que no me’n va parlar, d’aquesta patata calenta, durant la reunió de
dimarts, a la qual jo sí que vaig assistir? Ho desconeixia vostè mateix, ho sabia
però ho callava? Bé, deia vostè que sembla que les coses haurien d’anar cada
cop millor, però, de fet, entre aquestes reestructuracions del deute, que em
semblen pan para hoy y hambre para mañana, els crèdits extraordinaris de
200.000 € d’aquest any contra altres partides del pressupost per dotar de diners
la tresoreria de la societat, els darrers esdeveniments, que fan sospitar que no hi
ha ni un duro per dur a terme obres de manteniment de la seguretat de
l’atracció del Tobotronc, i la demanda, com referia el company Roig, d’una
constructora que reclama que se li paguin les obres del parc, tot plegat, em
porta a no creure’l quan em diu que ens en sortirem. De fet, m’ho diu cada any
que hem passat plegats durant aquest mandat. Un acte de fe rere l’altre, Sr.
Besolí. És com per no creure en vostès. Ho he dit moltes vegades: no ens facin
creure coses que no són. No enganyin més la gent. Facin públic, d’una vegada
per totes, el pla de negoci perquè la gent sàpiga quina és la realitat de la
situació. Vostès no tenen ni llibertat absoluta ni immunitat pel fet de gestionar
tot aquest afer des d’una societat semiindependent amb els seus organismes de
gestió propis. Perquè li recordo que els accionistes majoritaris ho som tots. No
s’amaguin més darrere d’una societat que sembla que fa aigües, fins i tot en els
seus òrgans de gestió. Ja n’hi ha prou, Sr. Besolí. Assumeixin la realitat, primer
vostès, assumeixin-la, i després, fent un acte de responsabilitat, comuniquin la
situació real de la societat a aquest poble.
Estem al final del mandat. Facin això i facilitin la feina als futurs mandataris de
la parròquia. Li puc demanar una cosa, Sr. Besolí? Si no haguessin capitalitzat
els cinc milions d’euros de deute que tenia la societat amb la nostra corporació,
el parc podria haver continuat funcionant? Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula Sr. Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies, Senyor Cònsol. He revisat amb molta atenció les auditories de
comptes de les societats Camprabassa SA, Sasectur SAU i Escola bressol
Laurèdia SAU corresponents a l’exercici 2014, i voldria cridar la seva atenció
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sobre alguns aspectes que em semblen força importants. Pel que fa a la societat
Camprabassa, l’informe de l’auditor torna a posar en dubte, per enèsima
vegada en aquest mandat, la viabilitat de la societat, el futur de la qual queda
vinculat a l’aportació econòmica i financera del seu principal accionista, és a dir,
el Comú de Sant Julià de Lòria, o el que és el mateix, els ciutadans i els residents
de la nostra parròquia, que són, bàsicament, els qui sustenten les finances
comunals a cop d’impost.
L’informe assenyala que, a causa de les inversions efectuades des de la posada
en marxa del negoci, la societat ha incorregut en successius resultats
d’explotació negatius i en pèrdues acumulades que, concretament l’any 2014,
van ser de dos milions d’euros. Aquesta tendència negativa ha provocat que, el
31 de desembre del 2014, el patrimoni net de la societat es veiés reduït fins als
8,2 milions d’euros, equivalent al 48,49 % del seu capital social. Fet que, tal com
preveu la Llei de societats anònimes, és causa immediata de dissolució de la
societat. I és precisament per aquest motiu, Sr. Besolí, que l’auditor manifesta,
novament, una incertesa significativa sobre la capacitat de Camprabassa per
continuar exercint la seva activitat de forma normal en un futur. Val a dir que
l’auditor assenyala almenys tres factors, tres mitigants d’aquesta incertesa. El
primer i principal d’aquests factors mitigants passa per una ampliació de capital
de 5,1 milions d’euros, que ja ha estat realitzada, i que correspon a la
capitalització del deute de Camprabassa envers el Comú, i la condonació del
cànon d’explotació meritat per la institució però que mai no ha estat cobrat.
Considerant aquest factor, l’auditor assenyala que els administradors, és a dir,
vostès, senyors de la majoria, tenen la capacitat de l’empresa per mantenir-se en
funcionament almenys els 12 mesos següents des de la data del balanç. Dit amb
altres paraules, tot i els cinc milions.. Tot i els 5,1 milions d’euros injectats pel
Comú al llarg del seu mandat, el futur de Camprabassa només sembla poder
estar assegurat per als propers 12 mesos, és a dir, fins al final d’aquest any i del
seu mandat. No obstant, molt em temo que, fins i tot això podria ser una
incertesa en si mateixa. Vull dir que amb vostès al capdavant de la gestió de
Camprabassa i del Comú és més que probable que la societat no pugui, al final
del mandat, funcionar amb normalitat. I per què ho dic, això? Miri, el 30
d’octubre, ens assabentàvem que a societat havia rebut una demanda d’una
constructora per impagament de gairebé 1,6 milions d’euros, i uns dies més
tard, concretament aquest mateix dimarts, dia 10 de novembre, podíem llegir en
un conegut mitjà de comunicació, que Govern forçava l’aturada del Tobotronc
perquè l’atracció no superava els controls de seguretat corresponents. De fet,
ahir se’m feia arribar una carta signada per un tècnic del Ministeri de
l’Administració pública de Transports i Telecomunicacions, adreçada a la
Presidenta de Camprabassa, en què, a través de tot un plec de càrrecs, no només
es corroborava la notícia que apareixia en aquest mitjà de comunicació, sinó que
es donaven detalls concrets sobre per què s’havia clausurat el Tobotronc. I
aquesta missiva denunciava, concretament, que el registre d’explotació del
Tobotronc no estava portat al dia, que no s’havia comunicat un accident
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ocorregut a la instal·lació al departament competent, que els trineus no estaven
preparats ni se n’havia fet el manteniment, amb la corresponent afectació per
als usuaris, que no s’havia mantingut ni reparat el camí d’evacuació del
Tobotronc, posant en perill la seguretat dels treballadors i dels usuaris del
tobogan, que potencialment podien haver estat evacuats, i el camí contribuïa a
un major deteriorament del mateix, i també de zones d’enclavament de
l’estructura del tobogan, és a dir, allà on va fixat el tobogan. Dit altrament,
tancament parcial del parc, incapacitat per pagar els deutes acumulats, i mostra
evident que Camprabassa, amb vostès al capdavant de la seva gestió,
segurament no podrà complir l’any operant amb normalitat. Per cert, la carta a
què feia referència fa un moment, sembla deixar molt clar que vostès eren
coneixedors de la situació de fa més d’un any. Segons la carta, de Govern, el 30
d’octubre del 2014, l’organisme d’inspecció i control TÜV va elaborar un
informe en què assenyalava tota una sèrie de millores urgents, una de les quals
era la reparació del camí d’evacuació del Tobotronc. I posteriorment, el 21
d’octubre, des del Departament d’Indústria, es va demanar a la societat la
resolució immediata d’aquestes mesures urgents. Queda doncs, ben palès, que
vostès fa més d’un any que són coneixedors de totes aquestes deficiències en el
manteniment del Tobotronc i, malgrat tot, s’han estimat més mantenir l’atracció
en funcionament, tot i posar en perill la seguretat dels usuaris i treballadors
durant aquest any. Perquè, Senyor Vicepresident, aprofitant que vostè està
aquí, no hi ha la Senyora Presidenta, costa molt creure que, coneixent aquesta
manca manifesta de seguretat en el Tobotronc, vostès no ordenessin cap
actuació al respecte per resoldre la situació i garantir, sobretot, la seguretat de la
gent. I jo em demano: qui coneixia, Senyor Vicepresident, tots aquests informes?
N’era sabedor, vostè? N’era sabedora, la Senyora Presidenta, de tots aquests
informes? I vostè, Sr. Besolí, n’era sabedor? I vostè, Sr. León, n’era sabedor? I
vostè, Sr. Alís, també els coneixia aquests informes? I els Sr. Joan Travesset i
Joan Albert Farré, també membres del Consell d’administració, eren
coneixedors d’aquests informes? O només el coneixia, aquest informe, el Sr.
Enric Ordóñez, Director general del parc? Els ho demano perquè la ciutadania
té tot el dret del món de saber qui o quins responsables van actuar de manera
tan negligent quan, sabent que feia més d’un any que hi havia deficiències
greus de seguretat al Tobotronc, van decidir mantenir-lo obert al públic, tal com
deia abans, posant en risc la integritat física de treballadors i usuaris.
Senyor Vicepresident de la societat: per quin motiu no van actuar per
solucionar totes aquestes deficiències, assumint el risc que algú prengués mal a
la instal·lació? Qui o quina empresa és la responsable del manteniment del
Tobotronc? Quines al·legacions pensen presentar per justificar-se davant el
Departament d’Indústria? Quants accidents, a banda del que s’esmenta en
l’informe, i que van ocultar davant les autoritats competents, han ocorregut
durant aquest darrer any del Tobotronc? Quines conseqüències han tingut
aquests accidents per a les persones implicades? Quantes denúncies tenim
contra Camprabassa per causa d’aquests accidents? Pensen que aquest plec de
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càrregues presentat per Govern contra la societat incidirà negativament en la
resolució de les causes dels usuaris contra la societat? Quants diners per
indemnització ens han demanat les persones implicades en accidents?
Mirin, els insto, per responsabilitat i per dignitat, que en acabar la meva
intervenció donin resposta immediata, clara i diàfana a totes aquestes
preguntes.
Prosseguim. El segon factor mitigant de la incertesa sobre la capacitat de
Camprabassa per continuar operant normalment obliga la societat a complir fil
per randa el pla de negoci elaborat per la pròpia direcció del parc, i que ja
apareixia en l’auditoria dels comptes del 2013. Pla de negoci que, tot sigui dit,
sempre m’ha estat denegat, malgrat haver-lo demanat de forma reiterada al
llarg d’aquests quatre anys de mandat. Però com vaig deixar molt clar, que, a la
vista de l’auditoria, han estat vostès mateixos els qui han incomplert el seu pla
de negoci, fallant estrepitosament en el capítol de despeses i inversions. Perquè
si el pla obligava a adaptar les mesures, les despeses a la marxa del negoci,
increment del personal.... d’un 30 % en personal, vostès han fet tot just el
contrari, inflant la despesa de personal en mig milió d’euros i la de consum de
mercaderies en uns 300.000 €.
Finalment, l’auditor assenyala que la viabilitat de Camprabassa dependria, en
tercer lloc, de la reestructuració del deute amb les entitats bancàries. Bé, aquesta
reestructuració ja la van aprovar vostès fa un any i mig. I ja vaig dir al seu
moment que els bancs, si s’havien avingut a aquesta reestructuració, era, o em
semblava que, evidentment, era perquè cap banc no vol quedar-se amb un parc
d’animals deficitari i mal gestionat, sinó cobrar com sigui allò que se’ls deu. Ni
més ni menys. Que és, segurament, com faríem tots i cadascun de nosaltres. Ara
veiem que si no hi ha un canvi al capdavant de la gestió del parc, els bancs no
només hauran d’acabar quedant-se amb el parc d’animals, sinó que els
lauredians acabarem perdent la nostra sobirania sobre les terres de Conangle.
En resum:
1.- Situació financera dramàtica de Camprabassa que comença a portar
proveïdors a entrar demandes milionàries per impagament;
2.- Deixadesa total pel que fa al manteniment de les instal·lacions, que porta
l’atracció estrella del parc, i la que dóna més rendiment, a ser clausurada per
motius de seguretat, i
3.- Incapacitat de l’actual Consell d’administració per reaccionar amb agilitat i
resoldre, de mirar o pal·liar mínimament la situació.
No vull acabar el meu exposat, segons l’informe d’auditoria de Camprabassa,
sense abans fer referència, d’una banda, a les innombrables demandes que té la
societat, entre les quals, se’n troba una del novembre del 2013 que reclama
114.000€ per serveis diversos; una altra de 32.800 € per exhibició inconsentida
d’imatge; una altra de 42.000 € per utilització de drets d’obra, i una altra que
afecta altres tercers, per 88.000 €, a banda de diverses demandes per accidents,
alguns dels quals, segurament, no es troben degudament registrats en el llibre
de registres de l’explotació. Tot plegat, 260.000 € que, lluny d’anar en benefici
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de la imatge de Camprabassa, el parc, la Corporació i la parròquia, torpedinen
la fràgil imatge que vostès han acabat cultivant al llarg del mandat.
D’altra banda, l’informe d’auditoria ens recorda que, en data 12 de desembre
del 2013, s’acordava la rescissió del contracte d’arrendament del restaurant
Casa del Formatge, propietat de l’excònsol menor d’aquesta institució,
exvicepresident de la societat Camprabassa i membre del partit que avui encara
governa el Comú, fet efectiu el 9 de gener, i que ha suposat a la societat un
passiu de 150.000 € en concepte d’indemnització. Sembla que la societat tracta
amb molta deferència els seus pels serveis prestats. Igualment, l’informe
d’auditoria es recorda que, en data del 15 d’abril del 2014, s’ha acordat la
resolució del contracte de col·laboració per explotar l’Hotel restaurant Borda de
Conangle, que ha suposat la liquidació d’un import de 40.000 €, també en
concepte d’indemnització, i que l’explotador, en aquell moment ―em permeto
recordar―, de l’hotel restaurant i beneficiari de tan generosa indemnització, era,
casualment, també, membre del Consell d’administració de Camprabassa.
Clamorosa coincidència...
Pel que fa a la societat escola bressol Laurèdia, cal destacar, un cop més, que
l’auditor denúncia que, com a conseqüència de les pèrdues d’explotació
acumulades durant l’exercici 2014 i exercicis anteriors, el patrimoni net de la
societat, el 31 de desembre del 2014, és de 21.770 €, inferior a la meitat de la
xifra del capital social, essent causa immediata de dissolució de la mateixa.
Aquestes condicions, com també assenyalava en el cas de Camprabassa, són
indicatives, segons l’auditor, d’una incertesa significativa sobre la societat per
continuar amb la seva activitat normalment, posant en dubte el principi
d’empresa en funcionament. Com en el cas de Camprabassa, però, també
existeix un factor mitigant del dubte, consistent que el Comú, accionista únic, es
compromet a emprendre totes aquelles accions necessàries per tal de garantir
que la societat pugui satisfer les seves obligacions envers tercers i empleats. I
quines són aquestes obligacions? Doncs miri, 136.000 € corresponents a un
crèdit a llarg termini; 229.000 € corresponents a deutes a curt termini amb
tercers; 265.000 € corresponents a les aportacions necessàries per reconstruir el
patrimoni net, que el 31 de desembre del 2014, és de 0 €. Respecte al 2013, però,
sí és destacable una reducció de les despeses d’explotació d’uns 50.000 €,
corresponents, bàsicament, a una reducció en el capítol de personal. I no obstant
la diferència entre ingressos i despeses, continua, però, essent negativa, amb un
dèficit de l’exercici auditat de 300.000 €.
Pel que fa a la societat Sasectur, i vaig acabant, cal destacar, un cop més, que
l’auditor denuncia que, com a conseqüència de les pèrdues d’explotació
acumulades durant l’exercici 2014 i exercicis anteriors, el patrimoni net de la
societat, el 31 de desembre del 2014, és també de 0 €, inferior a la meitat de la
xifra del capital social, essent també causa immediata de dissolució de la
mateixa. Em sembla una absoluta i majúscula deixadesa.
Aquestes condicions, com també assenyalava en el cas de Camprabassa i de
l’Escola bressol, són indicatives d’una incertesa significativa sobre la societat
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per continuar la seva activitat normalment, posant en dubte, també, el principi
d’empresa en funcionament. Com en el cas de Camprabassa i l’Escola bressol,
també existeix un factor mitigant del dubte, consistent que el Comú, com de
costum, accionista únic, es compromet a emprendre totes aquelles accions
necessàries per tal de garantir que la societat pugui seguir funcionant. I quines
són aquestes obligacions? Doncs mirin: 365.000 € corresponents a deute a curt
termini amb tercers i 559.000 € corresponents a aportacions necessàries per
reconstruir el patrimoni net, que el 31 de desembre del 2014, és de 0 €. Respecte
al 2013, assenyala també que és destacable una reducció de les despeses
d’explotació d’uns 25.000 €, corresponents bàsicament a una reducció del
capital de personal, en concepte de personal. No obstant, la diferència entre
ingressos i despeses continua essent negativa, amb un dèficit de l’exercici
auditat de 250.000 €.
Fins aquí. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Sí. Miri, jo, abans de passar-li la paraula al Sr. Besolí, li voldria fer, degut a les
seves acusacions, que n’hi ha hagut de molt greus, i ja li avanço que moltes són
falses... Jo l’informaré, perquè vostè ha fet aquí tot un míting. Ja sé que està en
campanya, perquè es presenta a les eleccions, i ha fet un míting, però sembla
més un guió de pel·lícula de terror ... jo, de vostè, aniria a Sitges, que igual
guanyaria al Festival del Terror.
Miri, jo li explicaré amb poques paraules el tema que vostè diu que hi ha hagut
accidents, etc. Jo l’hi resumiré perquè ho entengui. Miri, del que ha dit la TÜV,
tenim un certificat de la TÜV, a nivell de Camprabassa, vàlid fins al 31-10-15.
Cada any, Camprabassa, després de l’estiu, fa la parada tècnica per revisar les
instal·lacions, com vostè porta el vehicle a la ITV, que potser entendrà més el
vehicle i la ITV, que veig que de motors i d’ITV no hi entén gaire, vostè.
Llavors, es fa la revisió. La revisió diu: «escolti, s’ha de fer això». Què va fer
Camprabassa? Camprabassa va dir aturem... qui ha aturat l’atracció ha estat
Camprabassa. Sols l’atracció del Tobotronc, no tot Camprabassa. Naturlandia
continua funcionant. Això, com a exemple, quan es para un telecadira en una
pista d’esquí, no es para la pista d’esquí, es para el telecadira. Però això és un
mètode que s’ha fet cada any, Sr. Roig. Cada any s’ha fet el mateix. El que passa
és que, de vegades, hi ha revisions que triguen una setmana o, de vegades, dues
o tres i això és el que està passant i el que ha passat. Una cosa normal, que passa
a tots els parcs, que es fan les revisions de les atraccions, i quan la mateixa
empresa diu: «s’ha d’arreglar això», s’arregla. Per tant, si hi ha alguna cosa
greu, Camprabassa no hagués obert. Per tant, tot això que ha dit vostè, les
acusacions, són falses. Això, primer.
Respecte a l’informe de Govern, també li diré, i esperem que demà ja tindrem
les al·legacions preparades per l’advocat i el servei tècnic, ja us les farem
arribar. I ja no cal que li contesti res més, perquè, llavors, tots aquest cinc folis
que vostè ha fet sobre el tema de la carta de Govern, li quedarà contestat i
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suposo que ho tindrà més aclarit. Si no ho té aclarit, els nostres serveis estan a la
seva disposició per aclarir-li. Res més que això. I ho dic perquè, abans, també,
d’acusar i fer acusacions, perquè, ja no és qüestió de política o d’allò, perquè
està faltant a la responsabilitat de molts treballadors professionals. Ja parlem
dels tècnics, parlem de la mateixa TÜV, parlem d’allò. Perquè, vostè, que ha
estat treballador i treballa a Govern, si hagués estat alguna cosa greu, ...... li faig
una reflexió: vist per un tècnic de Govern, si hagués vist alguna cosa greu, com
vostè diu, hagués permès la instal·lació oberta? No. Com la TÜV. No. I de la
TÜV tenim el certificat que podíem tenir obert, i això que quedi clar, perquè
també el comunicat que se li va enviar, que veig que no l’ha llegit, la TÜV va dir
que podíem obrir fins al 31-10-15. Dit això, li passaré la paraula al Sr. Joan
Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyor Cònsol. Bé, només aclarir-li tres o quatre punts referent a
l’empresa constructora que vostè diu que té una demanda presentada, aquest
tema va quedar solventat fa just deu dies, aproximadament. Curiosament, va
ser arreglar el tema i sortir al diari. Vull dir que el dia de l’assemblea de
Camprabassa, aquesta empresa es va presentar al·legant... Si nosaltres hem estat
amb negociacions amb aquesta empresa durant tot un temps, i el dia de
l’assemblea es va presentar dient que es presentaria a judici. Nosaltres n’hem
seguit el curs, hem deixat que segueixi el seu curs. I si no volien entrar amb les
condicions que se’ls havien establert, que eren les mateixes que hi havia amb els
altres bancs en el moment de la reestructuració del deute, no van voler-hi entrar
i van presentar la demanda. Aquesta demanda ha seguit un curs, i ara, veient
que els nostres advocats podien perjudicar-lo més que beneficiar-lo, vam arribar
a un acord fa tot just deu dies. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula Sr. Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, per al·lusions. Vostè, Senyor Cònsol Menor, quan no té arguments sempre
recorre a aquella vella tàctica d’atacar la persona i, una vegada més, doncs tots
hem hagut de suportar que en la seva intervenció, més enllà d’aclarir qüestions,
m’ataqués a mi directament. La veritat és que, a aquestes alçades, els atacs
contra la meva persona que vostè pugui fer m’afecten més aviat poc. A mi el
que em preocupa és aquesta carta, que jo rebo per banda de la Senyora Cònsol,
que jo rebo ahir, en la qual s’hi diu el que s’hi diu. Vostès minimitzen una
qüestió que és una qüestió molt important. Vostès minimitzen una qüestió,
vostè i el Sr. Enric Ordóñez, en les seves declaracions en el diari, el nostre
director del parc. Vostès minimitzen un tema que té una importància cabdal i és
la seguretat de les persones. Perquè vostè, per molts informes del TÜV que hi
puguin haver, i per molts informes dels tècnics d’Indústria que hi puguin
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haver, el que diu la carta i el que diu l’informe, el que diu el plec de càrrecs és
que el 2014 ja se’n tenia coneixement, de totes aquestes deficiències. Ja se’n tenia
coneixement, d’aquestes deficiències. Informe del TÜV, informe d’Indústria, un
mes després, ratifica aquestes deficiències i diu que s’han de solucionar. I han
d’arribar un any més tard que ens vingui novament la inspecció del Govern,
perquè això no és una aturada... bé, perquè la fem cada any, sinó... aquí s’ha
aturat perquè hi ha un informe, que és aquest. Hi ha un plec de càrrecs, que és
aquest. I si vostè pensa que 60.000 € de multa, que és el que posa en aquest
informe, és una cosa com per prendre-se-la a la lleugera, miri, Senyor Cònsol
Menor, faci-s’ho mirar. Faci-s’ho mirar, perquè aquí del que estem parlant és de
la seguretat de les persones, no estem parlant d’una altra cosa, no estem fent
política. Parlem de la seguretat de les persones i dels treballadors. Gràcies,
Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Alguna cosa més? té la paraula Sr. Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyor Cònsol. Bé, de fet, a part de, al meu entendre, faltar al respecte i
atacar, com diu el company Roig, les persones quan li falten els arguments...
Durant tot aquest mandat hi ha hagut una tònica, que és la de dir que els
membres de la minoria doncs faltem al respecte als treballadors del Comú o de
la Societat, en aquest cas, de Camprabassa, treballadors del parc Naturlandia.
Vostès, això, no paren de dir-ho i, miri, vostè diu que tots estan molt contents i
que tots els treballadors de l’empresa són sabedors de tot. Vostè no sé si parla
amb les persones que realment treballen, que estan el dia a dia allà dalt. Jo sí
que hi parlo, i és veritat que, en un moment donat, mostraven una preocupació
molt gran de com estaven anant les coses, referent a aquesta manca d’inversió,
que es pot dir així, per reparar aquelles coses que s’havien de reparar, com per
exemple, el camí d’evacuació o el mateix suport de la via sobre el territori. Per
tant, no li accepto que fins al final del mandat vostè digui que som
irrespectuosos amb els treballadors de la societat. Això no ha estat cert. Ni ara
ni mai, per tant, això no li respecto ni li tolero. I el que hauria de fer és pensar
una mica més en ells i fer-los treballar en condicions que un organisme extern a
la nostra Corporació i a la nostra societat Camprabassa, diu que hi ha un delicte,
capaç de significar 60.000 € de sanció. Doncs, com diu el company Roig, facis’ho mirar, i que la cosa no és com per girar el cap i fer veure que no ha passat
res, perquè sí que ha passat.
Hble. Sr. Cònsol Menor
D’entrada, Sr. Areny i Sr. Roig, jo no he faltat ningú. Jo l’únic que he dit és que
ha dit falsedats. L’únic que he dit. I són, com li he dit...
... acusacions ...
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Hble. Sr. Cònsol Menor
No, no... jo li he dit això, escolti. Ara jo he escoltat els dos i no he faltat al
respecte a ningú. L’únic que he dit és que aquí hi ha falsedats, i quan es
contestin les al·legacions, que s’estan preparant per contestar a Govern aquesta
carta que el Sr. Roig diu, llavors, llegeixen la carta. Llavors, veuran si hi ha
falsedats o equivocacions o no, però el que sí és cert, i això ja queda escrit, ja
quedarà en l’acta, és que aquí hi ha hagut acusacions. Jo no he acusat ningú, ni
he faltat el respecte a ningú. I això que està acabant el mandat i que n’està fart...
jo també estic fart de moltes coses, però jo li dic això. I jo l’únic que demano és
tenir i esperar de la mateixa manera que vostès fan cas a les cartes, doncs faran
al·legacions, ja ho sé, Sr. Roig. Ja ho sé, si ja ho sé... Jo l’únic que li dic: llegeixi
els informes, que els farem arribar, i llavors treguin conclusions. Però jo sols he
dit això. Ni he parlat de falta de respecte de vostès ni res. Ni he faltat al respecte
a ningú. Jo sols he dit, i ho continuo mantenint, que en les acusacions que ha fet,
que n’hi ha de molt fortes, hi ha falsedats. No he dit res més. I ho deixaré aquí.
Té la paraula Sr. Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Per tancar el capítol de les acusacions i de faltar al respecte. Vostè me’l falta
reiteradament quan em diu que jo els el falto als treballadors de la societat. I
m’agradaria matar el tema aquí.
Li puc fer una pregunta? Per què han esperat un any a fer cas d’un informe que
diu que s’han de fer alguns arranjaments en l’atracció del Tobotronc? Crec que
un any dóna molt de si. Com és que han esperat un any, i que al final un
organisme extern a nosaltres ens ha hagut de venir a tocar la cresta per dir que
aquestes reparacions no s’han fet i que, per tant, l’atracció ha de tancar les seves
portes? M’ho pot explicar, per què han esperat tant i per què no érem
coneixedors molta gent al voltant d’aquestes bancades... no érem coneixedors
d’aquest informe? I per què, sobretot, per què, ja l’hi deia en un altre punt de
l’ordre del dia, per què vostès no han actuat en conseqüència i han fet les
reparacions que tocaven quan tocaven?
Hble. Sr. Cònsol Menor
Primer té la paraula Sr. Josep Roig, així els contesto als dos.
Hble. Sr. Josep Roig
Per al·lusions directes. Li ensenyava la carta perquè, quan jo he fet la meva
intervenció, no eren acusacions meves, eren acusacions, en tot cas, posades de
manifest d’un tècnic d’Indústria. No és el Sr. Roig qui l’està acusant, és el tècnic
d’Indústria qui li diu que no està fent bé la seva feina, que posa en risc els
visitants al parc, que posa en risc els treballadors. Ho diu el tècnic d’Indústria.
Evidentment, vostè té el seu període d’al·legacions per al·legar el que
convingui, faltaria més. Em preocupa, per això, que en lloc d’estar solucionant
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la situació i poder obrir l’atracció, que ens agradi més o ens agradi menys
aquesta atracció, és la que porta més diners al parc, i és l’atracció estrella, em
preocupa que ara es dediqui, en lloc de posar solucions a aquesta qüestió, a
treballar amb els advocats per preparar una al·legació. Dediqui’s a arreglar la
instal·lació, posi-la en condicions, que prou que ho necessitem per a les finances
comunals. I li diré una altra cosa. Li diré una altra cosa: l’altra al·lusió que he fet
és el Tribunal de Comptes. El Tribunal de Comptes diu que vostès, el 2013, van
superar el límit d’endeutament en un milió d’euros. Vostès van presentar
al·legacions, i el Tribunal de Comptes, que és l’òrgan competent, es va
continuar manifestant en el mateix sentit. Per tant, no és el Sr. Josep Roig qui
acusa, sinó que, en aquest cas, és el Tribunal de Comptes. Això, tingui-ho ben
clar. I vostè, abans, m’ha faltat al respecte. Vostè, quan no té arguments, ataca la
persona. Ataca la persona. Dediqui’s a fer la feina que vostè ha de fer, que és
resoldre els problemes de la parròquia, que no ho ha estat fent durant els
darrers quatre anys. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Bé jo solament em tornaré a remetre a les contestacions i a les al·legacions. Ja els
hi farem arribar. D’acord? Hi ha alguna cosa més, té la paraula Sr. Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyor Cònsol. Jo volia fer una mica de resum.
Per acabar la meva intervenció, m’agradaria fer un balanç de les actuacions que
s’han portat a terme durant el nostre mandat.
Fa gairebé quatre anys que vam assumir un repte important i, a la vegada nou
per a molts de nosaltres, i no que no teníem experiència en el món de la política.
Es tracta del difícil repte de portar la gestió del Comú. Durant aquest període,
hem tingut de tot. Hem carregat amb una pressió constant, tant dels ciutadans
que ens van donar la seva confiança com dels que no ho van fer. Però, això sí,
hem treballat per a tots i cadascun d’ells. Arribats gairebé al final del mandat,
penso que ens podem sentir orgullosos de la feina feta, que potser la conjuntura
actual no ens ha permès fer tant com ens hauria agradat, però sí que hem fet
petites coses, petites intervencions, que sumant entre elles, esdevenen grans
intervencions. Sant Julià de Lòria ha passat a ser una de les parròquies més
actives, amb esdeveniments de tot tipus, i per a tot tipus de públics. Programats
actes, esdeveniments, hem aconseguit que els nostres ciutadans surtin a carrer,
ja sigui per practicar activitats esportives, musicals, festes, fires i un llarg
etcètera, una activitat pensada, també, per al comerç i la restauració dels
lauredians. A la vegada, hem ajudat aquests negocis amb baixades d’impostos
significatives i facilitats perquè els puguin pagar.
Pel que fa a l’embelliment, no es pot negar que la nostra parròquia ha fet un salt
qualitatiu, i no només parlo del poble, sinó també dels Quarts. Em refereixo a
les flors, els contenidors d’escombraries, les terrasses dels bars, els restaurants,
ajudant així que la gent sigui més activa i es trobi a gust. A l’enllumenat de
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Nadal, a les rotondes i als carrers. En aquest punt, m’agradaria destacar la
valuosíssima tasca que porten a terme cada dia els treballadors del Comú. Sense
ells, totes aquestes activitats no haurien pogut ser una realitat. Totes aquestes
iniciatives s’han fet amb una inversió molt limitada, contenint la despesa. Al
final del mandat, s’hauran destinat més de 3.700.000 € en inversió. Gràcies a
això, avui podem gaudir d’una nova escola bressol, una nova llar de Lòria, una
sala de vetlles, un passeig de Valira i més de 25 km de camins al voltant de la
parròquia totalment recuperats. També hem estat molt actius pel que fa a
esdeveniments, en fires, com la de microproductors de vi, la Fira Medieval, les
mesures de cada primer diumenge de mes. Tampoc no em voldria oblidar de
les activitats esportives, com la Travessa Transfronterera, el Tomb Lauredià i
altres de renom internacional, com els campionats del món i d’Espanya de trial
o de la Marxa Ciclista la Purito. I fins ara, no parlo del nostre punt més
identificatiu, que ha fet que Sant Julià de Lòria estigui en boca de molts dels
turistes que ens han visitat: Naturlandia, un motor econòmic per a la parròquia
i un projecte de país. Naturlandia...
Hble. Sr. Rossend Areny
Perdó. De fet, volíem demanar els membres de la minoria... abans l’acusaven a
ell de fer un míting polític. Em pot dir que està fent, ara?
Hble. Sr. Joan Besolí
Estic fent un resum del que hem fet.
Hble. Sr. Rossend Areny
... però...
Hble. Sr. Cònsol Menor
Si us plau, deixi acabar la intervenció del Sr. Besolí.
Hble. Sr. Rossend Areny
...en quin punt de l’ordre del dia està?...
Hble. Sr. Cònsol Menor
Si us plau, li torno a dir, deixi acabar la intervenció.
Hble. Sr. Rossend Areny
No, però és que no li hauria de permetre ...
Hble. Sr. Cònsol Menor
...Sr. Areny. Deixi acabar la intervenció, que és el seguiment del pressupost.
D’acord?
Hble. Sr. Rossend Areny
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Això no és cert. Estem parlant de les auditories.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Si us plau, li demano que deixi seguir l’explicació.
Hble. Sr. Rossend Areny
Estem en el punt de les auditories, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Joan Besolí
Les auditories només eren informatives...
Hble. Sr. Cònsol Menor
Sr. Besolí, pot continuar.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies. Naturlandia és el referent turístic de la parròquia, acollint milers de
visitants cada any. Després em referiré a les xifres, però Naturlandia és molt
més que això. La seva marca és «Ambaixadors a Sant Julià de Lòria, el nostre
país i més enllà de les nostres fronteres». Té presència i col·labora en
esdeveniments de caire esportiu, lúdic, social i solidari d’Andorra i de
l’estranger. Per exemple, avui, aquí a Andorra, patrocina l’equip de ciclisme, de
futbol sala del Club Esportiu Sant Julià, el Bàsquet Club Andorra, col·labora
amb l’escola Joaquim Purito Rodríguez, amb els Outdoor Games o amb la
Travessa Transfronterera. A nivell esportiu, aquesta Corporació ha fet una
ferma aposta per l’esquí de fons, amb la creació de l’Esquí Club de la Rabassa
Naturlandia. Amb dues temporades de funcionament, els fruits són més que
positius. No m’estendré amb els palmarès de la nostra principal figura, l’Irineu
Esteve, que l’any passat va aconseguir els millors resultats de la història del
nostre país en un mundial júnior. La resta d’integrants de l’equip també estan
obtenint bons resultats, i tant els seus coresponsables com nosaltres n’estem
molt orgullosos. Fora del país, Naturlandia participa en la Festa del Super3 i la
Marató de TV3, en què van prendre part més de 350.000 persones.
Sí, rigui, rigui...
Col·labora amb Catalunya Ràdio i amb Transports Metropolitans de Barcelona,
entre d’altres. És una vessant més social. Naturlandia té convenis amb AMIDA,
amb l’Institut Guttmann, que aquest any ha volgut celebrar el seu 50 aniversari
amb nosaltres; una federació d’associacions catalana, la FATEC, que gestiona
més de 600 associacions de Catalunya de gent gran. Els darrers quatre anys,
Naturlandia ha patit canvis importants amb la inauguració del parc d’animals i
la implantació de noves activitats, repartides en dues cotes diferenciades.
Des del 2012, n’han pogut gaudir al voltant de 517.000 persones. Tot i els recels i
les crítiques constants, podem dir que molts entrebancs, aquest any, el parc serà
sostenible, amb un compte d’explotació sense pèrdues abans d’amortitzacions.
Ja ho vam anunciar fa un any, en aquesta mateixa sala, i ens hi refermem. Les
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xifres ens avalen. Naturlandia és avui un motor econòmic per a la parròquia i
per al país. Hi treballen més de cent persones, el 74 % de les quals són de la
parròquia. I en èpoques d’afluència, el parc compta amb més de 150
treballadors. Persones que han treballat molt dur i sota pressió, per estar en el
punt de mira constantment, com en el moment actual. Gent que, tot i no tenir
grans salaris i fent moltes hores, s’han sentit, i cal agrair-los-ho, molt identificats
amb el projecte. Gràcies a ells, avui aquest projecte és una realitat.
Tot i l’aturada del Tobotronc, per temes tècnics, el parc segueix oferint la resta
d’activitats i serveis complementaris i descomptes per als clients.
A nivell de xifres, i en data 30 d’octubre, podem dir que estem en un 25 % per
sobre del mateix període de l’any passat. Tot i això, tenint en compte que hem
tingut un estiu que no ens ha ajudat gaire, amb nou dies de pluja el mes d’agost
i tot el pont de l’11 de setembre, cal recordar més que respecte a anys anteriors,
venim d’un augment del 36 % des del 2013.
Aquestes xifres i, sobretot, la feina feta des del 2012, demostren que s’han
complert les previsions i les expectatives que ens vàrem marcar fa dos anys i
mig. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula Sr. Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyor Cònsol. Ha acabat, Sr. Besolí? Em reitero. Vostè parlava de
míting, abans, per part dels membres de la minoria. Em pot explicar què ha
estat això i en quin punt de l’ordre del dia s’encabia? Això sona que és l’última
sessió de Comú, no aprovarem ni pressupost ni res, i que quedi palesa tota
aquella feina que hem fet. Vostè ha oblidat un punt de dir al final: que hem
agafat el Comú amb 17 milions de deute i l’abandonarem gairebé amb 22. I això
també ho ha oblidat de dir. Per tant, m’agradaria que, almenys, si ens fa un
resum exhaustiu de tota la feina feta, també hi surtin les coses negatives, que, al
cap i a la fi, la gent també està preocupada per la situació financera del nostre
Comú. I veient, sobretot, els esforços que s’estan fent des d’altres corporacions,
que no han deixat de fer totes aquestes activitats que vostè comenta i han reduït
el seu deute d’una forma molt important. Per tant, no sé si això ha de constar en
acta, tot aquest reguitzell de bones accions que ha fet el Comú de Sant Julià de
Lòria des de la seva majoria, perquè no apareix en cap punt de l’ordre del dia. I
m’agradaria que no constés en acta, perquè molt sovint, o millor dit, una
vegada, però molt sovint en aquella vegada, a mi se’m va denegar la paraula i
es van mutilar les actes i no va constar en acta. Per tant, m’agradaria que això
no constés en acta, perquè no ho encabirem en cap dels punts de l’ordre del dia.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Alguna intervenció més? té la paraula Sr. Josep Roig.
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Hble. Sr. Josep Roig
Només per dir-li que és patètic que vostè, fent ús de la seva força, no hagués
aturat aquesta intervenció, que estava totalment fora de l’ordre del dia. I em
sembla lamentable que vostè hagi de justificar, de pressa i corrents, segurament,
en la darrera sessió que mantindrem del Consell de Comú, una actuació que al
llarg de la legislatura, i sense desmerèixer totes les accions que vostès han fet,
que n’hi ha moltes, i que n’hi ha moltes de positives, em sembla lamentable que
vostè hagi d’arribar en aquesta darrera sessió, intentant-se justificar davant
unes xifres que, evidentment, són unes xifres negatives, i que vostès deixen la
parròquia en una situació deficitària, si més no, respecte al moment en què
vostès la van agafar. Em sembla absolutament patètic. I repeteixo: el fet que
vostè no hagi tallat la intervenció del Sr. Besolí diu molt de la seva persona,
Senyor Cònsol Menor. Moltes gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Es donen per assabentats del punt 6 de l’ordre del dia?
Hble. Sr. Josep Roig
.. ens donem per assabentats de totes les accions.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Passarem al següent punt:
7. Aprovació definitiva si escau, de la revisió del Pla d’Ordenació i
Urbanisme Parroquial (POUP)
Té la paraula Sr. Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies, Senyor Cònsol. Bé, voldria alegrar una mica la sessió, però em toca
presentar el pla d’urbanisme, que no és el tema més divertit del món. Ara bé,
m’agradaria tenir dos minuts per explicar la feina que hem fet al departament
aquests quatre anys, perquè la feina hi va lligada.
Els dos minuts, me’ls permetrà, Sr. Roig? Perquè l’he escoltat bastant estona...
Abans d’aquest moment de fer balanç, volia deixar palès que, des de l’inici del
mandat, la revisió del pla d’urbanisme i l’urbanisme de la parròquia en general
han estat una preocupació constant de la majoria comunal. Per una banda,
davant la greu situació de crisi econòmica que vivim, ara potser en una fase
menys cruenta, però amb un impacte encara molt important en el sector de la
construcció, ens calia prendre mesures que ajudessin a revertir la situació. Per
un altre costat, un cop passat el termini de sis anys, des de l’aprovació del
primer pla d’urbanisme, aquesta majoria comunal podia corregir, reinterpretar
o aclarir la normativa aprovada al seu dia, i ajustar incongruències detectades
durant aquests anys d’aplicació. Per tot això, durant el mandat, hem pres vàries
decisions en aquest sentit, i voldria citar, molt ràpidament, les més rellevants.
En primer lloc, es van modificar les ordenacions urbanístiques, permetent
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reduir els costos dels projectes, rebaixant la parcel·la mínima i augmentant la
densitat urbanística. Igualment, vam voler facilitar al màxim, a nivell normatiu,
el desenvolupament de projectes comercials i logístics. També es va aprovar,
juntament amb un paquet de mesures fiscals, una rebaixa en un 20 % de
l’impost de construcció i de més del 50 % per a la resta de taxes urbanístiques.
Recordant aquest punt, que la majoria comunal, tot i ser una decisió difícil, va
optar per no acollir-se a la possibilitat de reduir el 0 % la cessió econòmica en
sòl urbà consolidat, en considerar, crec amb bon criteri, sense improvisar, que
no es tractava d’un instrument fiscal, sinó de planificació urbanística. Amb això,
durant el mandat també s’ha creat un nou marc jurídic per a les urbanitzacions,
amb un pes específic molt important a la nostra parròquia. Són gairebé 800
parcel·les edificables que podien deixar de ser-ho, i han permès salvaguardar la
seva ordenació original i deixar la possibilitat d’acabar-les i d’edificar-hi
simultàniament. En el procés de revisió del pla d’urbanisme, a banda de
modificacions normatives que hem esmentat, també s’han pres mesures en
aquest sentit. Proposem dividir unitats d’actuació per fer-les més viables, i
també consolidar terrenys colindants a la carretera General per facilitar-ne el
desenvolupament, sigui amb usos comercials o logístics, i per tant, crear llocs de
treball.
Vull aprofitar per agrair als companys de la majoria, perquè ha estat un esforç
conjunt, però també molt especialment al Departament d’Urbanisme, tota la
feina feta durant el mandat, no només pel que fa a urbanisme, sinó també per
totes les obres realitzades amb la col·laboració activa d’altres departaments.
Vull recordar la remodelació de l’av. Rocafort, del carrer Dr. Palau, el
condicionament del Coll de la Gallina, el passeig del riu, la sala de vetlla, la
nova llar de Lòria i la nova escola bressol.
Inversions i equipaments, tots en primera línia de servei al ciutadà, malgrat que
alguns, en els seus discursos, no ho vegin així.
Tornant al punt de l’ordre del dia que ens ocupa, en sessió del 23 d’abril
d’enguany, després de dues exposicions públiques, es va procedir a fer
l’aprovació provisional del POUP enviant tota la documentació als diferents
departaments de Govern. Havent rebut un informe favorable de tots els
departaments de Govern, de la Comissió Tècnica d’Urbanisme i de Consell de
Govern, es proposa al ple l’aprovació definitiva del POUP i la seva publicació
en el BOPA, recordant que, en cas de la seva aprovació, el POUP entrarà en
vigor l’endemà de la seva publicació. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula Sr. Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyor Cònsol. Bé, després de sentir els dos Consellers que acaben de
parlar de l’actual majoria, m’he perdut i ja no sé què és el haurem de votar, si
l’acció de govern d’aquest Comú o els punts de l’ordre del dia. Això era un
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comentari irònic… Però vull referir-me al Sr. Dot Jordi en aquest sentit. Celebro
que la feina feta durant aquest mandat des del Departament d’Urbanisme hagi
permès aprovar de forma ja definitiva la revisió del POUP. I deixi’m a mi també
felicitar els tècnics i els treballadors d’aquesta Corporació quan han fet bé les
coses, perquè sembla ser que aquí només té dret una part de la bancada de
felicitar, i que els demés veiem els treballadors com víctimes de les nostres
crítiques, quan no és el cas. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Alguna cosa més? no, doncs passarem a l’aprovació definitiva, si escau,
de la revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial, s’aprova?
S’aprova per unanimitat
Molt bé.
Passem al següent punt:
8. Aprovació, si escau, de la delimitació amb comunal efectuada el 25 de
setembre del 2014 dels terrenys anomenats “Prat de la Llosada”; “Prat de
Casa” i “Terme de Manyat” situats al terme de Manyat, al Quart de
Nagol
Té la paraula Sr. Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies, Senyor Cònsol. El 25 de setembre del 2014, es va efectuar, a petició dels
germans Ribera Gispert, de Cal Gaspà de Certers, un desplaçament per
delimitar els terrenys anomenats “Prats de la Llosada”, “Prat de Casa” i “Terme
de Manyat”, situats al terme de Manyat, al Quart de Nagol. Un cop
complementat l’expedient, i realitzada l’exposició pública, sense que hi hagués
cap al·legació, es proposa al ple l’aprovació de la delimitació de referència.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Alguna intervenció? no s’aprova?
S’aprova per unanimitat
Següent punt:
9. Aprovació, si escau, del projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació
SUCS-U-3-A situat a la urbanització Les Caubelles, Quart de Nagol
Té la paraula Sr. Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies, Senyor Cònsol. Tal com es va fer amb un polígon a la urbanització de
Certers en la darrera sessió ordinària de Comú, es proposa ara aprovar la
reparcel·lació del polígon SUCS-U-3-A, situat a la urbanització Les Caubelles
del Quart de Nagol. Amb aquesta actuació, el Comú vol continuar la iniciativa
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de la finalització de les urbanitzacions i permetre, així, el desenvolupament de
nous projectes constructius. Per això es proposa al ple l’aprovació de la
reparcel·lació de la seva publicació durant 20 dies en el butlletí oficial del
Principat d’Andorra. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Alguna intervenció? no, s’aprova?
S’aprova per unanimitat.
Passarem al següent punt:
10. Aprovació, si escau, del text refós del Reglament de distincions i de
recompenses dels agents de circulació comunals
Té la paraula el Sr. Oliver Alís
Hble. Sr. Oliver Alís
Gràcies, Senyor Cònsol. Aquesta modificació, per una part, defineix millor les
diferents classes de medalles i adapta la mida i el color de les cintes amb els
estàndards internacionals, el que permetrà una reducció dels costos de
producció. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Hi ha alguna cosa a dir? No, s’aprova?
S’aprova per unanimitat
Té la paraula Sr. Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
De fet, pensava que també faria un resum del seu departament. Ara m’he
quedat ben aixafat.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula Sr. Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
També podria fer vostè un resum de la feina que ha fet en aquests quatre anys.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula Sr. Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Seria, si tinc la paraula del Senyor Cònsol, seria breu i no pas per culpa meva.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
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Molt bé, passem al següent punt:
11. Ratificació actes de la Vall del Madriu – Perafita - Claror
Té la paraula Sr. Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies, Senyor Cònsol. Es proposa la ratificació de les actes adjuntes en la
documentació que heu rebut. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Algun comentari? no .. es ratifiquen per unanimitat les actes número 01/15, 02/15,
03/15 i 04/15.
Té la paraula Sr. Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
... si em deixa acabar el comentari al Sr. Oliver Alís…
Hble. Sr. Cònsol Menor
Sí, el deixaré, endavant ...
Hble. Sr. Rossend Areny
Només perquè la gent que assisteix avui, sembla ser, darrera sessió de Comú on
es parlen de coses importants, em pot dir des de quan no es reuneix la Comissió
de Circulació, Sr. Oliver Alís?
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula Sr. Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
I tant! Des de fa molt de temps, i la veritat és que ni me’n recordo de quan es va
reunir l’última vegada.
Hble. Sr. Rossend Areny
No tinc res més a dir, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula Sr. Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
Però també el volia corregir en el que deia: segur que no és la darrera sessió en
què es parlen de coses importants, perquè, per molt que vostè no es presenti a
les eleccions, es nomenarà un nou Comú, i crec que és suficientment important
com per celebrar una sessió de Comú. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
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Bé ho deixarem aquí. Següent punt i últim:
12. Ratificació convenis.
Primer: Conveni de col·laboració entre el Govern d’Andorra, els Comuns,
FEDA, les empreses distribuïdores d’energia elèctrica, l’Automòbil Club
d’Andorra i l’Associació d’Importacions de Vehicles d’Andorra per a la
implantació del vehicle elèctric i híbrid endollable a Andorra.
Algun comentari? no doncs, es ratifica per unanimitat.
Passem al segon: Conveni de col·laboració entre Andorra Turisme, SAU, el
Comú i PAS Andorra, SLU, amb motiu de l’organització de la III Trobada
Professional de Microproductors de Vi a Andorra.
Algun comentari? no doncs, es ratifica per unanimitat.
Passarem al tercer conveni: Conveni amb el Centre Superior de Hostelería del
Mediterráneo, SL, per a la cessió d’espais del Centre Cultural i de Congressos
Lauredià.
Algun comentari? no doncs, es ratifica per unanimitat.
Passarem al quart conveni, que és: Conveni entre els comuns de Sant Julià de
Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany amb l’Associació de Ramaders de
les Muntanyes de Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.
Algun comentari? no doncs, es ratifica per unanimitat.
Sense cap altre punt de l’ordre del dia, s’aixeca la sessió ordinària del Consell
de Comú del dia d’avui. Moltes gràcies a tots.
P.O. de l’Hble. Comú
La Secretària General

Vist-i-plau
El Cònsol Menor

