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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 23 D’ABRIL DEL 2015
Essent les 19.00 hores del dia 23 d’abril del 2015, 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, Dot Jordi Galais, Joan Antoni
León Peso, Maria Servat Codina, Oliver Alís Salguero, Joan Besolí Ribalta,
Jaume Ramisa Elias, Eva París López, Rossend Areny Navarro i Josep Roig
Carcel.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de les actes de:
• Sessió ordinària 23/12/2014
• Sessió ordinària 10/02/2015
2. Acords Junta de Govern
3. Delegació competència a la Junta de Govern
4. Aprovació si escau, de l’estat general de comptes de l’exercici 2014
5. Aprovació si escau, de reconduïts de l’exercici anterior
6. Aprovació provisional, si escau, de la revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme
Parroquial (POUP)
7. Ratificació actes de la Vall del Madriu – Perafita - Claror
8. Ratificació convenis
Hble. Sra. Cònsol Major
Primer de tot, si hi ha algun Jordi a la sala, felicitats.
Seguidament passarem al primer punt de l’ordre del dia.
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de les actes de:
• Sessió ordinària 23/12/2014
• Sessió ordinària 10/02/2015
Alguna intervenció per part dels Srs, Consellers, doncs passarem a l’aprovació
de les dues actes.
S’aproven per 10 vots a favor i 2 abstencions.
Passem al següent punt:
2. Acords Junta de Govern
Alguna intervenció? doncs es donen per assabentats dels acords de la Junta de
Govern.
Passarem al següent punt:
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3. Delegació competència a la Junta de Govern
Passaria la paraula a la senyora Secretària General per a què en faci la lectura.
Sra. Secretària General
Gràcies senyora Cònsol. Vista la Llei 45/2014 del 18 de desembre, de
modificació del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, en la qual,
entre altres, es reforma substancialment el règim actual dels recursos
administratius. Se suprimeix el recurs d’alçada al Govern contra els actes que
dictin els Comuns i s’estableix en tots els casos un recurs que s’interposa
sempre davant de l’òrgan col·legiat de l’Administració que ha dictat l’acte
(Administració general davant de Govern; Comuns davant del Consell de
Comú, etc.), entre altres aspectes,
d'acord amb el disposat al Títol I de la Llei qualificada de delimitació de
competències dels comuns,
i atès l'article 14 que modifica l’article 124, apartat b del Codi de l’Administració
i de la disposició final tercera de la referida llei,
es proposa delegar a la Junta de Govern la resolució dels recursos
administratius ordinaris que siguin interposats contra actes del Comú,
publicant la corresponent Ordinació al BOPA. Gràcies senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyora Secretària. Alguna intervenció? té la paraula senyor Rossend
Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol. Bé, es tracta, avui, de delegar en el si del ple del Comú
a la Junta de Govern la resolució dels recursos administratius ordinaris que
siguin interposats contra actes del Comú. No sé si hi ha un motiu concret
darrere d’aquesta decisió, però, en tot cas, espero que avui, si hi ha un motiu
real al darrere, ens ho facin saber.
Mirin, malgrat que la llei els permeti aquesta operació, no puc deixar de
sorprendre’m amb aquesta delegació. Si s’ho miren bé, perquè aquesta
competència passi a mans exclusives de la Junta de Govern es necessita
aprovar-ho en sessió de Comú. És del tot surrealista que s’hagi d’aprovar
aquest traspàs de competències d’un òrgan a una altre, via el ple del Comú. Un
ple que quedarà exclòs de tota deliberació. I em resulta surrealista perquè
aquest senyor de la meva esquerra i jo mateix i les minories que vindran,
quedarem exclosos d’aquestes deliberacions referents a recursos ordinaris
interposats al Comú. Un Comú a què també representem nosaltres dos. Tot
plegat, una gran incongruència que s’afegeix a decisions com les d’excloure els
membres de la minoria dels consells d’administració de les societats públiques
o uns òrgans paral·lels poc o gens legítims, com pot ser la reunió de Cònsols.
Mirin, amb la llei actual, que no assegura la representativitat en les institucions
dels grups de la minoria i decisions com aquestes que acabo d’esmentar i avui
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se n’aprovarà una altra, em demano quin paper acabaran tenint les minories en
tot aquest joc cada cop menys democràtic. I després es queixen i es lamenten
que la tasca d’oposició que fan els membres d’aquesta minoria sigui virulent.
Mirin, és que no ens queda cap altra cosa. I si, a més, hi afegim una opacitat
recurrent en la gestió del dia a dia, reflectida en les poques o poquíssimes
comissions convocades, a mode informatiu només, la veritat és que no tenim
gaire marge de maniobra i sols ens resta fer el millor que podem, una tasca de
control, pura i dura, a la gestió de la majoria comunal. Entendran que el meu
vot sigui en contra, amb tot el que acabo d’esmentar. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny. Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, senyora Cònsol. Proposen, avui, delegar en la Junta de Govern la
resolució de recursos administratius ordinaris que siguin interposats contra
actes del Comú. Mirin, per molt que l’article 14, i no pas el 124, de la Llei
45/2014, del 18 de desembre, modifiqui l’article 124 del Codi de
l’Administració, no podem acceptar aquesta retirada de competències del
Consell de Comú. El que diu l’apartat b) de l’article 14, que modifica l’article
124 del Codi de l’Administració, és que els recursos en via administrativa
contra actes dels Comuns s’han d’interposar davant el Consell de Comú, salvat
el cas que una ordinació del Comú ho disposi altrament.
Avui, el grup de la majoria del Consell del Comú de Sant Julià de Lòria, en la
seva ja tradicional línia d’opacitat, pretén sostreure al Consell el coneixement
dels recursos via administrativa contra els actes del Comú. Els membres
d’aquest Consell, senyors, han de poder conèixer els recursos via administrativa
contra els actes del Comú i, sobretot, debatre’ls. Altrament, si es nega la
possibilitat de debat, si es nega la participació d’aquells que han estat elegits per
la ciutadania en els òrgans competents, es trepitgen els principis bàsics de
funcionament de la democràcia i es menysprea la decisió sobirana que el poble
va exercir a les urnes. Mirin, això no ho podem acceptar. Nosaltres continuarem
defensant la transparència davant la seva opacitat, i és així que cal entendre el
sentit negatiu del vot que tot seguit jo emetré. És tot.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig.
Alguna intervenció més? té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Bé, de fet, jo els he demanat, a l’inici de la intervenció, si darrere d’aquesta
operació, que m’imagino que votaran avui en majoria, hi ha algun motiu o
alguna raó específica. Llavors, si aquesta raó existeix, m’agradaria que avui, en
seu de Comú, ens ho fes saber.
Gràcies.
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Hble. Sra. Cònsol Major
Evidentment, no hi ha cap rerefons, com vostè diu, sinó que va ser únicament
un acord de reunió de Cònsols per agilitzar els recursos. I, en principi, tots els
Comuns estan passant aquest acord, igual que l’estem passant avui nosaltres. I
per tant, és una proposta d’ordinació com pot ser qualsevol altra. Té la paraula
senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
I a títol individual i personal seu, què en pensa, d’aquesta mesura, si algun dia
vostè està asseguda aquí, en aquest mateix lloc que jo ocupo avui?
Hble. Sra. Cònsol Major
Suposo que, com a Cònsols, es prendran altres mesures amb què jo podré estar
d’acord o no. Però en aquests moments, en reunió de Cònsols, tots els Cònsols
van estar d’acord amb aquestes mesures. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Per tant, està reconeixent i ho he dit en la meva intervenció, que va ser una
decisió presa pel conjunt dels Cònsols d’aquest país i la reunió de Cònsols, que
jo sàpiga, no és un òrgan democràticament elegit pel poble. I aquesta sala i tota
la resta de sales d’Andorra. Això no és una qüestió, si em permet, això no és
una qüestió de respecte als Cònsols, això és una qüestió de respecte a la
democràcia, senzillament.
Hble. Sra. Cònsol Major
I els Cònsols suposo que els va votar el poble, per tant, són representants per al
poble.
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Però també van votar dos membres, en aquesta ocasió, què vol dir amb aquest
gest, Senyor Cònsol? També ens van votar a nosaltres com a membres d’aquest
ple.
Hble. Sr. Cònsol Menor
S’ha de tenir respecte als Cònsols.
Hble. Sra. Cònsol Major
Jo només puc dir que no hi ha cap rerefons, com vostès insinuen, amb la qual
cosa és una decisió que, evidentment, en reunió de Cònsols es prenen com
altres decisions. Per tant, si volen votar en contra, evidentment estan en tota la
seva legitimitat. Per tant, vostès mateixos.
Doncs passaríem a l’aprovació de la proposta.
s’aprova per 10 vots a favor i 2 en contra.
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Passem al següent punt:
4. Aprovació si escau, de l’estat general de comptes de l’exercici 2014
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, senyora Cònsol. Un any més, el Comú de Sant Julià de Lòria continua
amb una política de contenció de la despesa i un bon aprofitament dels
recursos, que, en l’exercici 2014, es tradueixen en un 105 % dels ingressos
pressupostats liquidats. Com no podia ser d’una altra manera, continuem
apostant per Naturlandia, perquè estem convençuts que és i serà un motor
econòmic per a la nostra parròquia a més d’un projecte de país.
Els comptes del 2014 presenten una liquidació relativament equilibrada, amb un
dèficit pressupostari de 455.891 €, una xifra que és perfectament assumible i
recuperable en els propers exercicis.
Una de les principals funcions del Comú és assegurar els serveis que s’ofereixen
a la ciutadania. Em refereixo als serveis socials, culturals, esportius, entre
d’altres. Tot i els grans esforços de racionalització de la despesa, s’ha vetllat per
la qualitat de vida dels ciutadans de Laurèdia, mantenint fins i tot l’augment
d’aquests serveis. Fruit d’un seguiment acurat del pressupost, i tot mantenint la
mateixa inversió, l’endeutament se situa dins els llindars permesos per la llei, en
un 88 % i 12 punts per sota del nivell màxim.
Passo a descriure les principals partides.
Els ingressos liquidats ascendeixen a 12.229.104 €. M’agradaria destacar el
percentatge d’execució, que se situa en el 105,2 %, per tant, s’ha ajustat molt a la
previsió que s’havia fet. El Comú ha ingressat un 5,2 % més del que s’havia
previst inicialment. Aquestes xifres demostren que el pressupost del 2014 era
suficientment realista.
A nivell d’impostos indirectes, l’execució ha estat de 2.035.682 €, i en termes
percentuals se situa en el 101,8 % del total pressupostat. Corresponen al
cobrament de diferents figures impositives: foc i lloc, impostos sobre la
propietat immobiliària, impostos sobre la renda de rendiments arrendataris,
impostos sobre la construcció i radicació i d’activitats comercials. En aquest
punt, vull recordar que el Comú continua fent esforços per afavorir el teixit
empresarial de la parròquia. Em refereixo a les mesures fiscals que es van
aprovar a l’inici del 2013 i que segueixen en vigor. Una de les més rellevants va
ser la modificació de l’Ordinació tributària que afecta l’impost sobre la radicació
d’activitats comercials, empresarials i professionals, rebaixant-la en prop d’un
20 % en el petit comerç, i més d’un 60 % en determinades activitats. A més, la
liquidació d’aquest impost es fa de manera fraccionada en tres pagaments
quadrimestrals, i les empreses radicades que acreditin pèrdues en els comptes
de l’exercici anterior es beneficien d’una bonificació de fins al 75 %. En el cas de
l’obertura de nous negocis, s’aplica una exoneració del 75 % del total de
l’impost.
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En l’apartat d’impostos indirectes, s’han ingressat 468.086 € en concepte
d’impost sobre les transmissions patrimonials. L’execució és del 1.560,33 %.
Pel que fa a les taxes i altres ingressos, presentem una execució molt
satisfactòria, d’un 101,7 %, amb un import absolut que ascendeix a 2.491.001 €,
corresponent, principalment, a la taxa sobre higiene pública, la facturació de
l’aigua potable, els aparcaments horitzontals i verticals, entre d’altres.
En el capítol de transferències corrents, s’ha liquidat 1.609.341 €, corresponents
a transferències que, trimestralment, el Govern liquida al Comú.
Pel que fa als ingressos patrimonials, s’han liquidat 51.670 €, que fan referència
a arrendaments de locals que el Comú té llogats a la parròquia i a les accions de
Mútua Elèctrica i Catsa.
En concepte de transferències de capital, s’han liquidat 5.570.323 € el que
representa un 101,4% del pressupost final. En aquest capítol, hi trobem les
transferències que el Govern liquida trimestralment i per anticipat al Comú.
Pel que fa a les despeses de personal, s’han executat 4.520.408 €, un 93 % sobre
el pressupost final. Representa una disminució molt significativa respecte a
l’exercici anterior, prop de 200.000 €, concretament, 196.000 €.
Un cop més, s’evidencia la contenció de la despesa de personal que s’està
aplicant des de l’inici del mandat. Respecte al 2011, aquesta partida ha
disminuït gairebé un 10 %, una reducció molt significativa, aproximadament,
483.270 € de diferència.
Consum de béns corrents i serveis. El Comú ha aconseguit, un exercici més,
mantenir el llindar d’aquest capítol a nivell dels precedents. Cal remarcar, com
he destacat en la introducció, que els serveis prestats a la ciutadania s’han
mantingut. S’observa una execució del 88,9 % del total pressupostat. En termes
absoluts, ascendeix a 3.365.397 €.
La partida de despeses financeres presenta una execució del 66,7 %, és a dir,
204.390 €. I la de transferències corrents, del 93,8 % respecte al pressupost final,
el que significa 1.006.282 €. Mitjançant subvencions, el Comú continua ajudant
les entitats de la parròquia de caire social, esportiu, cultural, amb la mateixa
atenció que en anys anteriors.
L’epígraf d’inversions reals representa una xifra d’executat similar a la de
l’exercici anterior. La inversió comunal es manté, situant-se en 1.152.261 €, el
que representa un 60,5 % del pressupostat. Les inversions més destacades del
2014 han estat la remodelació de l’avinguda Rocafort, el condicionament del
Coll de la Gallina, substitucions de la xarxa d’aigua pluvial a l’avinguda Verge
de Canòlich i al camí de Missa d’Aixirivall, de la xarxa d’aigua potable de la
carretera de la Peguera, la millora de les instal·lacions del Centre Cultural i de
Congressos Lauredià, els nous ascensors de la plaça de la Germandat, entre
d’altres. Inversions tant al poble com als quarts per contribuir a la millora de la
qualitat de vida dels nostres ciutadans i a l’embelliment de la parròquia.
Dins l’epígraf d’actius financers, s’ha liquidat 1.760.000 € en concepte de préstec
a la societat Camprabassa, SA, el que representa una execució del 100 %.
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L’execució pressupostària del capítol de passius financers ha estat de 676.257 €,
amb un percentatge d’execució d’un 100 %. Correspon a l’amortització de
préstecs concertats amb les entitats bancàries. En aquest punt, vull destacar els
esforços que ha fet el Comú i que han fet que s’hagi augmentat la capacitat de
retorn dels préstecs, passant de 592.443 €, l’any 2012, als 676.257 € actuals.
Per acabar, em sembla important destacar, tot i la difícil conjuntura econòmica
global, al llarg d’aquesta legislatura les despeses generals s’han mantingut; les
despeses de personals han gairebé disminuït un 10 %; tant la capacitat de retorn
dels préstecs com la inversió han augmentat. Justament, si ens fixem en les
inversions entre el 2012 i el 2014, s’han situat en 3 milions d’euros. I el 2015,
tenim pressupostat 1.185.000 € més. Així, al final del mandat la xifra ascendirà a
4 milions d’euros.
Un cop finalitzada la meva intervenció, i permetin que m’avanci, quan arribi el
seu torn de paraula, tant el de vostè, senyor Areny, com el de vostè, senyor
Roig, tornaran a emprar expressions com sentim cada vegada que analitzem les
finances comunals. Ens diuen que “maquillem els comptes”, que fem
“maniobres financeres”. I van més enllà: auguren xifres de dèficit
d’endeutament que avui, arribats al tancament de comptes, veiem que no eren
més que unes previsions sense fonament i que, evidentment, no s’han acabat
complint. Citaré textualment les actes de les darreres sessions de Comú. El
senyor Areny, el dia 29 de setembre, parlava de «2.400.000 € de dèficit, i fins i
tot ens dirigim cap a la bancarrota». El senyor Roig, el 20 de novembre,
afirmava que «acabaríem tancant amb un forat enorme de 2.700.000 € i que seria
una autèntica “sangria de les finances comunals”». A dia d’avui, amb les xifres
a la mà del tancament dels comptes del 2014, el dèficit del Comú de Sant Julià
de Lòria, és de 455.891 €. Se situa, doncs, molt per sota de les previsions dels
dos Consellers de la minoria, tot incloent-hi les inversions que s’han fet a
Naturlandia, un dels motors econòmics de la parròquia i projecte de país.
Com he dit anteriorment, es tracta d’un dèficit sostenible i perfectament
assumible. I em torno a avançar a les seves paraules i a la seva rèplica: tornaran
a acusar la majoria de “disfressar el dèficit”, d’intentar quadrar els números
amb els reconduïts. Dels reconduïts, en parlem en el proper punt de l’ordre del
dia. Un tema en el qual ens estem minuts i minuts sempre que analitzem els
comptes, i que em sembla que no ho han entès.
Torno a citar-los el 20 de novembre. El senyor Roig preveia que hauríem
«d’inventar uns reconduïts al voltant de 2 milions d’euros». senyor Roig, les
xifres parlen per si soles, i res més lluny de la realitat. De reconduïts, n’hem
tingut cada any, de la mateixa manera que la resta de Comuns i que Govern.
Senyors de l’oposició, nosaltres no “maquillem les xifres”. El que sí que és cert
és que vostès confonen la ciutadania amb dades tergiversades i pronòstics
equivocats. Si ens fixem en l’endeutament ―i com que a vostès els agrada molt
vaticinar xifres―, em remetré a les seves paraules de la sessió de Comú del 20
de novembre. El senyor Areny parlava d’«arribada imminent al sostre
d’endeutament» i el senyor Roig deia que «l’endeutament se situaria molt
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probablement per sobre del 93 punts a finals d’any». Deixi’m dir-los que es van
tornar a equivocar. Ens situem en el 88 %, 12 punts per sota del màxim establert
i tot i això, el Comú ha augmentat la capacitat de retorn dels préstecs, un fet a
destacar, i més tenint en compte que la congelació de les transferències han
percebut molt menys del que estava previst, al voltant de 4 milions d’euros.
Se sotmeten a l’aprovació d’aquest ple l’estat general de comptes de l’exercici
2014. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí. Té la paraula senyor Joan León.
Hble. Sr. Joan Antoni León
Gràcies, senyora Cònsol. Bé, després de l’exposició efectuada pel Conseller
senyor Joan Besolí, i tenint en compte les xifres en relació amb la despesa de
personal, i en tant que Conseller de la Funció Pública, no voldria deixar passar
l’ocasió per agrair als treballadors del Comú el seu esforç i la seva
professionalitat. Com bé ha dit el Conseller, vàrem començar el mandat amb
una despesa de personal que se situava sobre els 5 milions d’euros, i
finalitzarem amb una despesa de personal que estarà sobre els 4,5 milions. És a
dir, s’ha pogut complir amb l’objectiu de racionalització i d’optimització dels
recursos humans, reduint en mig milió d’euros la despesa de personal. Aquesta
reducció ha estat entesa pels professionals del Comú, sobretot les diferents
mesures que s’han adoptat en aquesta sala i que ens han permès aconseguir
l’objectiu que he citat sense que s’hagin ressentit en cap moment ni els serveis,
ni cap altra qüestió en relació amb la ciutadania. Per tant, deixi’m, Senyora
Cònsol, simplement, reiterar el meu agraïment per aquest fet. Gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan León. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol. Bé, quan debatíem sobre l’estat de comptes de
l’exercici 2013, ara fa més o menys un any, començava la meva intervenció dient
que es tracta d’un cromo repetit de l’any anterior. Avui comprovo que podria
començar la intervenció d’avui de la mateixa manera. Res no ha canviat pel que
fa a la tònica general de les execucions pressupostàries. Bé, això que res no ha
canviat és una manera de parlar clar, perquè si analitzem els números, ens
adonem que el que sí que ha canviat és la xifra d’endeutament total. Aquesta no
sembla tenir fre, senyor Besolí, de moment, i no para d’augmentar a mesura que
es va esgotant el nostre mandat. La llàstima és que, quan s’esgoti el mandat, la
tendència no sembla que hagi de canviar, almenys amb les xifres i les previsions
que es poden fer avui. Així que, guanyi qui guanyi els propers comicis, haurà
de fer front als resultats i la situació financera heretada de la gestió de l’actual
majoria. Sense cap dubte, s’endurà una patata ben calenta.
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Parlava de la tendència. Deixi’m dir en aquest punt, i no és el primer cop que ho
dic, que la nostra tendència és absolutament inversa a la de la resta de
corporacions comunals dels país, siguin del color polític que siguin. M’explico:
quan la resta de Comuns redueix l’endeutament d’any en any, el nostre no para
d’incrementar-lo. I quan la resta de Comuns augmenta les inversions reals en
aquest darrer any de mandat, perquè la seva situació és més benigna, el nostre
la congela. I no només això, sinó que, a més, es limita la seva execució. El
pressupost del 2014 només haurà invertit en aquest concepte el 60 % del que es
preveia. I vostè ho ha dit abans, 1.152.000 € dels quasi 2 milions que s’haurien
d’haver invertit, incloent-hi els reconduïts de l’any anterior i les modificacions.
Resumint, anem al revés. I no vull ser dolent, però existeix un culpable de tot
això, i no em refereixo a la retallada de les transferències de Govern amb què
vostès i jo poc o gens estem d’acord. La culpable és Naturlandia, almenys fins
ara. I no poden pas dir-ne el contrari. Els 560.000 € que vénen del 2013 i el
1.200.000 € que van votar després fa un any, aquests sí que s’han executat al
100 %. I una cosa em fa feliç: enguany, a data d’avui, no sembla ser necessari
demanar un altre préstec per assegurar el funcionament de Naturlandia. Espero
que això sigui així de debò. Doncs això, que anem al revés. En la reunió de
Cònsols, aquell organisme paral·lel del qual parlava abans que escapa al control
del ple del Comú, democràticament elegit, vostès, Senyors Cònsols, deuen ser
com allò que diuen els francesos de l’últim de la classe. Hi ha un concepte que és
“le cancre”. Tradueixi el concepte com el totxo de la classe, que ho entén tot i ho fa
tot al revés. Amb tots els respectes, Senyors Cònsols.
Hble. Sr. Cònsol Menor
... una mica de respecte ...
Hble. Sr. Rossend Areny
Amb tots els respectes, Senyora Cònsol, els que diuen... Què diuen els seus de
les altres parròquies? No ha de ser fàcil, m’imagino, veure com els altres
comencen ja a recollir fruits de la seva acurada o adequada gestió i nosaltres, de
moment, encara no.
En fi, tan de bo comencem a veure brots verds ben aviat perquè la tendència es
capgiri d’una vegada per totes.
Passo a analitzar les xifres de l’execució pressupostària i començaré per la
memòria explicativa.
Pel que fa als ingressos, aquests s’han executat, cert, en un 105 %, fet que respon
a un increment dels impostos directes. No cal que recordi, que això ho vam dir
en Comissió, que aquests van ser pactats amb el Govern al seu moment per
compensar la manca de l’ITP. Aquest increment, també respon a certes
regularitzacions per part de Govern pel que fa a les transferències, com també
ens explicava el Conseller Besolí el darrer dimarts.
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L’apartat de despeses, és aquí on constatem que la cosa no va tan bé com vostè
deixa entreveure, senyor Besolí. Ja en parlava fa una estona: els actius financers,
entengui’s els préstecs a Camprabassa, reflecteixen un total d’1.760.000 € de
despesa, el 100 % previst. Correspon al crèdit extraordinari d’ara fa un any i els
reconduïts del 2013. Com deia, en aquest capítol no hi ha hagut cap rebaixa de
la despesa ni cap contenció.
Els passius financers, el retorn dels préstecs a les entitats bancàries, continuen
situant-se al voltant dels 600.000 €, com sempre. Cada any es retorna la mateixa
quantitat, senyor Besolí. No sembla haver-hi voluntat o, millor dit, capacitat,
per part de la majoria de retornar el deute, almenys d’una manera més ràpida.
Si fem un càlcul ràpid en aquest sentit, en tres anys els passius financers sumen
un total de poc més de dos milions, una dada ben minsa, al meu entendre, que
és inversament proporcional al nostre endeutament, que no para d’incrementarse, situant-nos, el 31 de desembre del 2014, com vostè molt bé ha dit, a 12 punts
percentuals del nostre sostre d’endeutament. Cinc punt més que a finals del
2013.
Pel que fa a les despeses de personal i de consum de béns corrents i serveis,
totes giren al voltant d’una execució del 90 %. Aquesta dada és positiva, com
vostè ha dit, senyor León, perquè ajuda que la despesa total sigui inferior. Però
això tindria sentit, sentit de debò, si no es gastessin aquells diners que estalviem
en altres llocs i, a més, en una quantia escandalosament superior. Per tant,
aquest estalvi d’un 10 % al qual em referia em fa content a mitges. No li veig el
sentit que hauria de tenir per enlloc, la veritat.
Parlem de les despeses. La memòria explicativa i el propi quadre expliquen, i
cito: «que les despeses s’han liquidat per un import de 12.684.995 €, essent la
seva execució d’un 88,3 % respecte al pressupost final». «Del pressupost final»,
senyor Besolí. Ja en vam parlar en Comissió, i avui vostè ho ha destacat. És del
pressupost final i no del pressupost inicial. És cert que veure que la despesa ha
estat del 12 % menys sembla indicar que hi ha una real voluntat d’estalviar, i
sembla que la majoria fa esforços de contenció de veritat, però aquest
percentatge del 88,3 % no correspon a la realitat. De fet, en xifres, la despesa
final, com deia, és de 12.684.995 €, és a dir, 1.100.000 €, arrodonint, més que la
xifra de despesa prevista, que era d’11.532.667 €. Per tant, una despesa extra
d’1.100.000 € no pot correspondre a un estalvi del 12 %. Això s’explica perquè el
percentatge en qüestió és en base a la xifra de despesa que aglutina la previsió,
els reconduïts i les modificacions, en què s’inclou el crèdit extraordinari a
Camprabassa. Per tant, no ens he de deixar enganyar per les xifres, que de
vegades són capricioses. Hem gastat 1.100.000 € més dels 11,5 que vostès van
votar, aprovant el pressupost del 2014. Aquest 88 %, per tant, presta a confusió.
De fet, els reconduïts es traspassen de forma legal als comptes de l’any següent,
relaxant una mica les xifres de la despesa. Primer favor que ens fan. Però també
ajuden a rebaixar el percentatge d’execució de la despesa, perquè passen a
engreixar la xifra de la despesa final. Segon favor. Mirin, almenys sobre el
paper, que és, al cap i a la fi, el que analitzem en sessions com la d’avui, aquesta
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figura dels reconduïts i els modificats els fan un grandíssim favor: els ajuden
que, sobre el paper, tot sembli més correcte. Però tots sabem que els números
acaben cantant un dia o un altre.
Finalment, superàvit o dèficit? Salta a la vista que el terme superàvit només
l’emprenen vostès quan toca aprovar pressupostos, sabent que no es complirà
ni en broma, permeti’m l’expressió. Per tant, dèficit. Un dèficit de 455.891 €. No
és res de l’altre món, ja ho ha dit abans vostè, senyor Besolí, però recordo que
estem lluny dels superàvits que estan aconseguint en altres parròquies. A més,
sí, ja en vam parlar, un cop més, en Comissió, aquesta xifra també és poc
realista. I ho és, perquè a aquests 455.891 € de dèficit se’ls hauria de sumar uns
reconduïts que vostès aprovaran d’aquí a una estona, de 571.000 €. El total puja
a un milió i escaig. I els dic això, conscient que la figura dels reconduïts no és
res d’il·legal; conscient que es fa aquí i es fa a tot arreu, senyor Besolí. Però tots
sabem que si aquestes despeses compromeses, i tenim la llista d’aquests
compromisos, s’haguessin executat dins el termini d’execució del pressupost, és
a dir, dins l’any 2014, avui tindríem un dèficit d’un milió d’euros. Per una
vegada, les xifres, que acostumen a ser tossudes, els són favorables a l’hora de
fer un balanç de gestió relativament correcte, ja els ho deia abans. La
comptabilitat els fa desaparèixer de l’execució 2014 una xifra prou important
com ho és la de 571.000 €. Però com sempre dic, no desapareix, no s’esfuma,
només es traspassa al pressupost següent, que no l’ha tingut en compte. Ve a
afegir-se, com s’han afegit als reconduïts de 2013, al pressupost del 2014. Per
tant, senyors de la majoria, “más de lo mismo”. No sembla que hagi de canviar
res encara. Continuem anant al revés de la resta de parròquies.
Passo al quadre de l’anàlisi de la quantitat màxima d’endeutament. Aquest
quadre també confirma aquesta idea que la tendència continua tossuda i no vol
capgirar-se. El total del deute amb les entitats de crèdit s’incrementa en un
milió, xifra rodona; el deute per avals també s’incrementa en 300.000 €. El que sí
que es rebaixa és el deute de les societats públiques, que es deuen 800.000 €
menys. El balanç final és que l’endeutament total s’incrementa en 500.000 €. La
realitat és aquesta. I l’altra dada significativa és aquella que estem en el 88 % del
sostre d’endeutament permès per la llei. La base sobre la qual es calcula aquest
percentatge, ha canviat degut a la nova fórmula de càlcul del Govern
demòcrata. Però les xifres són les xifres, i ens situem a 12 punts del sostre.
M’agradaria recordar aquí, senyor Besolí, allò de què vam estar parlant al final
de la nostra reunió de dimarts: allò de l’ampliació de capital de Camprabassa,
entengui’s, que és imminent. Seria curiós de veure com el capítol de deute de
les societats públiques disminueix de 4 milions d’euros en detriment del capítol
del total del deute amb les entitats de crèdit. I és que, recordem-ho,
Camprabassa deixarà de deure aquesta quantitat al nostre Comú, que li ha fet
de banc, perquè ho haurà saldat en forma d’accions. Hauran fet cas, és cert, a la
darrera auditoria en allò que la viabilitat del projecte es veu compromesa si el
seu accionista majoritari no continua fent aportacions dineràries. Bé, aquest cop
s’hauran passat 4 milions en forma d’accions, mentre que Camprabassa, S.A.
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semblarà més sanejada. Potser busquen que els bancs, amb el famós pla de
viabilitat amb què vostès negocien préstecs i pòlisses amb ells vegin que es
tracta d’una societat més viable, ja que deixarà d’estar tan endeutada. I així
podran continuar demanant pòlisses. Espero que no sigui aquesta la jugada, ja
ho he comentat abans. Potser l’interès és un altre, és que, de cara a inversors
privats, no sembli tan compromesa, financerament parlant. Espero que ens
informin amb celeritat de qualsevol maniobra que vostès decidiran en un o en
l’altre sentit. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny. Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Bé, gràcies, senyora Cònsol.
Com diria William Shakespeare, “de nuevo, la brecha”. Que han vingut tots dos
preparats i amb la ploma carregada.
Bé, no seré menys. Pressupost inicial 2014, ingressos: 11,6 milions d’euros.
Parlaré en xifres rodones. Executat: 12,2 milions d’euros. Pressupost inicial de
despeses: 11,5 milions d’euros. Executat: 12,7 milions d’euros. Resultat previst
respecte del pressupost inicial: 100.000 € de superàvit. Resultat final: 450.000 €
de dèficit. Diferència entre el resultat previst i el resultat assolit: 550.000 €
negatius. I traducció d’aquesta xifra en el resultat final: dèficit de 450.000 €, que
se sumen i es financen amb endeutament.
senyora Cònsol, senyor Besolí, amb tots els respectes: que vostès valorin
públicament aquests resultats com a molt bons o com a bons, en les seves
paraules, perquè la minoria va preveure una xifra superior, em sembla un
acudit que és més propi del “Club de la comèdia” que no pas una anàlisi seriosa
de la situació, i que, a més a més, entendré com a tal. I que consti que sóc dels
que penso que va bé desdramatitzar de tant en tant. Però una cosa és
desdramatitzar i una altra de ben diferent és tractar de treure pit com preveient
un superàvit proper als 100.000 €, finalment en resulta un dèficit de 450.000 €. I
això, tot i jugant, com dirien en aquell programa de la Televisió Espanyola “el
Comodín” dels reconduïts.
Trobo que la seva anàlisi, que ha estat una anàlisi força desencertada i fins a un
cert punt, em sembla ridícula. En certa manera, em recorda, i vostè que és un
gran aficionat del Barça, senyor Cònsol Menor, segur que reconeixerà
ràpidament aquesta frase. Allò que deia aquell expresident del Barça de: «Al
loro, que no estamos tan mal, hombre.», davant un grup de “penyistes”, que
segurament vostè també se’n recordarà, hi ha qui demanava que no es deixessin
enganyar per persones que denunciaven una obvietat. I és que el joc de l’equip
en aquella lliga 2007-2008 era patètic i els resultats eren pitjors. I, per cert, aquell
any el FC Barcelona penso recordar que no va guanyar res de res, a banda del
Gamper. Però tornem a les valoracions que feia la senyora Cònsol aquesta
setmana, i que avui ha reiterat el senyor Besolí per tancar el tema. Em permeto
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recordar-los a tots dos, i també amb tots els respectes, que les previsions a què
vostè feia referència quan em citava, senyor Besolí, no eren pas de la minoria,
no eren pas meves. No, no ho eren, meves, sinó que figuren en la memòria
explicativa d’execució pressupostària que vostès ens fan arribar cada cop que es
tracta algun tema pressupostari. La recorda, aquesta xifra, oi que sí? 2,7 milions
d’euros. Doncs bé, penso que és evident que no es tracta de cap tergiversació
meva ni de cap elucubració meva. I en aquest sentit, li demano que rectifiqui.
Fet aclariment, miri, els resultats són els que són. El dèficit és de 450.000 €, i la
meva valoració general dista molt de la seva. Això de ben segur. En primer lloc,
executant-se un percentatge de 7 punts superiors d’ingressos que de despeses,
el resultat és negatiu. Això s’explica, bàsicament, per la política de bestretes a
Camprabassa i pels reconduïts heretats de l’any 2013, que modifiquen el
pressupost inicial de despeses d’11,5 milions d’euros fins a situar-lo en 14,3.
Segon, en inversions que vostès s’entesten a fer a 18 km del poble obliguen a
limitar les que es podrien fer a Sant Julià de Lòria i als Quarts, quedant reduïdes
a un esquifit 60 % del total. Aquestes inversions, que no estan consensuades
amb els membres de la minoria, em semblen, com a mínim, força discutibles. A
més, les inversions a Camprabassa també obliguen a realitzar altres ajustaments
en les despeses de personal i de béns i serveis, amb alguns dels quals
(ajustaments) ja he mostrat públicament el meu desacord. Això no vol dir pas
que no hi estigui d’acord, a introduir ajustaments per reduir despesa, però no
puc acceptar que les inversions de Camprabassa limitin la nostra capacitat
d’inversió a la Vila i als Quarts. Quart, el fet que l’execució d’impostos directes
se situés en un 1.560 % ha evitat que el resultat deficitari fos molt superior. Els
felicito molt sincerament per la gestió, però vostès saben que aquest cabal
d’entrada és, en qualsevol cas, transitori.
I cinquè, l’ús polític dels reconduïts que vostès fan per maquillar el resultats els
permeten parlar avui d’un dèficit de 450.000 €, que, si hi afegissin bona part
dels reconduïts que avui s’aprovaran, se situarien bastant per sobre, i això, ja en
parlarem en el punt següent, és així.
Pel que fa al capítol d’endeutament, aquest dèficit de 450.000 € es finança contra
endeutament, que creix fins prop dels 24 milions d’euros, i situant el sostre
d’endeutament a només 12 punts del límit, el que suposa 5 punts per sobre del
percentatge assolit el 2013. En resum, el 81 % del sostre d’endeutament. És
significatiu i destacable que, si bé el deute de les societats públiques decreix en
750.000 €, el deute amb les entitats de crèdit creix en poc més d’un milió
d’euros. Resumint, l’execució d’aquest pressupost 2014 fa palès que
Camprabassa i la gestió de la societat continuen essent un problema per a la
salut financera del nostre Comú, limitant la seva capacitat per realitzar
inversions reals i invertir més i millor i en millors béns i serveis per a la
ciutadania. És tot.
Hble. Sra. Cònsol Major
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Gràcies, senyor Josep Roig, senyor Joan Besolí, alguna intervenció? si, té la
paraula.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, senyora Cònsol.
Els comptes són els que són, però realment acabo gratament sorprès que hagi
considerat, per dues vegades, ha parlat d’inversió a Naturlandia. No havia
reconegut mai que a Naturlandia s’estigués invertint. Gratament sorprès. Ha
utilitzat aquesta paraula, que a mi ja m’anima, que això vol dir que amb alguna
cosa comença a creure en Naturlandia.
Després, una altra apreciació és: sí que és veritat que en aquest quadre parlava
de 2.700.000 € de dèficit, però he repetit en vàries ocasions, i no em cansaré de
repetir-ho, que el pressupost sempre és una eina el suficientment flexible per
poder anar-la gestionant dia a dia. I en funció de com va evolucionant el
pressupost, poder anar corregint-lo, que és el que hem estat fent, perquè si la
previsió és de 2.700.000 €, i acabem amb 455.000 € de dèficit, estic gratament
sorprès. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí. Jo només una intervenció en relació amb les
paraules del senyor Areny quan parla que la culpable és Naturlandia. El senyor
Roig també n’ha fet referència.
Bé, senyor Roig, jo només dir-li que quan vostè corre pels voltants de
Naturlandia, suposo que està a Sant Julià de Lòria? Perquè hi passeja sovint. A
8 km de Sant Julià de Lòria, però Sant Julià de Lòria. Per tant, s’inverteix a Sant
Julià de Lòria. I recordar-ho als dos, perquè, si no, sembla que invertim, com
algun moment donat s’ha confós amb el Coll de la Botella o històries d’aquestes,
doncs no: recordar que invertim a Naturlandia. I jo, sincerament, senyor Areny,
no volia intervenir, però quan parla del totxo de la classe, venint d’un educador
dels nostres infants, doncs em sap greu. Jo no sé si a classe també, quan parla
dels seus alumnes, que en moments... durant la seva trajectòria educativa tenen
dificultats, també els tracta així. Sincerament, em sap greu. I després, recordar,
perquè també ens han recordat que el nostre Comú deixarà un endeutament als
pròxims Comuns considerable recordar i tinguem tots memòria, perquè la
memòria, en aquest país, hi és, és que els Comuns socialistes déu n’hi do
l’endeutament que havien deixat o que van deixar als Comuns que els
precedien. Per tant, a veure, tothom, jo crec que som madurs, tothom intenta
treballar per les nostres parròquies, millors o pitjors, evidentment, vostès estan
a l’oposició i tenen tot el seu dret de criticar la gestió comunal que estem duent
a terme a la majoria actual. Però també és veritat que tenim un projecte com
Naturlandia, evidentment, com han tingut altres parròquies, com Caldea, com
Grandvalira o com Vallnord, i que tothom ha tingut que ajudar a les societats.
Jo ho he dit vàries vegades, però com que no s’entén, i suposo que no
s’entendrà mai, els Comuns de totes les parròquies, i els Comuns on vostès
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també han governat, han tingut moments d’endeutament importants. Que
després es pot solucionar, evidentment. Nosaltres hem dit que teníem un
endeutament que podíem assumir perfectament, i que, evidentment, estem en
la línia de poder-ho assumir. Per tant, jo només demanaria respecte, una vegada
més, i sobretot quan parla del totxo de la classe. Sincerament, senyor Areny,
venint de vostè, sap greu.
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Per al·lusions, gràcies, senyora Cònsol.
Miri, quan he parlat del totxo de la classe, potser sí que és cert que hauria d’haver
parlat dels alumnes amb dificultats. Els alumnes amb dificultats amb els quals
jo em confronto cada dia es deixen ajudar. I la meva tasca és que deixin de ser
alumnes amb dificultats i que es posin al nivell de la resta. És que vosaltres no
m’haveu deixat que us ajudi. La meva tasca, com deia al principi, ha estat
únicament de control al govern d’aquest Comú. Jo no he pogut fer
absolutament res més. Per tant, si jo, com a mestre, entengui’s, de vostès, que
són els alumnes amb dificultats, no em permeten que els ajudi, doncs ben poca
cosa puc fer. I quan parlava que estan en la línia de poder assumir aquest deute,
jo els dic que tan de bo sigui així. Però que, de la mateixa manera que nosaltres
no hem pogut aportar absolutament res quan vostès confeccionen els
pressupostos, doncs ens està demanant un altre acte de fe. I ja en portem quatre
o cinc. I sort que s’acaba el mandat. Però cada cop que nosaltres hem estat
parlant d’això, ens demanen que fem un acte de fe. I permeti’m que li digui que,
en aquests quatre anys de mandat, o tres anys i escaig que portem, no hi ha cap
rastre que la cosa canviï. Ho he dit en la meva intervenció. A mi m’agradaria: 1)
creure en les seves paraules, no tinc perquè no creure-me-la. Estic convençut
que vostè ho voldria per a la parròquia, com jo ho vull, o com vol el senyor de
la meva esquerra. Però hi ha ben pocs indicis que em permeten de dir, o
permeten de creure, el que vostè m’està dient: que són capaços d’assumir
aquesta situació. I és cert que altres Comuns han tingut situacions així. Però
potser no estaven en el moment en què ens trobem ara. I la resta potser sí que
ha entès que no és moment de fer invents, sinó de fer, potser, una gestió pura i
dura. I el senyor León i el senyor Besolí ho deien abans: sí que s’estan fent
esforços de contenció en el dia a dia, en la gestió del dia del Comú. Però no
s’està fent cap esforç de contenció en aquesta, batejada per mi mateix,
«culpable» de la situació actual, que és Naturlandia. Per tant, volia dir això
perquè quedés en acta. Gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Molt bé. Gràcies, senyor Rossend Areny. Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
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Sí, gràcies, només per al·lusions, per respondre al senyor Besolí i per respondrela a vostè. Jo li agraeixo, senyor Besolí, la seva intervenció, perquè penso que ha
quedat ben demostrat davant tothom que ni jo tergiverso, ni jo m’invento, ni
que jo em dedico a intoxicar, com feia abans referència al Laporta, intoxicar la
gent amb dades que no són certes. El quadre, com vostè ha reconegut, és el
quadre que ens ve facilitant habitualment, i les lectures que nosaltres fem, les
fem en base a la documentació que vostè ens facilita. Per tant, jo penso que això
ha quedat força aclarit. No ha rectificat, hagués pogut rectificar en la seva
intervenció. Dir: «Sí, efectivament, aquest detall, aquesta informació és una
informació que la vam facilitar nosaltres. En aquest sentit, jo no volia dir que
vostè tergiversés o que vostè es dediqués a intoxicar». Bé, no ho ha dit, però, en
qualsevol cas, jo sí que em permeto d’extreure o d’entendre aquesta idea o
aquesta qüestió de les paraules que vostè ha fet servir. I per al·lusions, també,
amb la Senyora Cònsol, i amb tots els respectes, jo, em sembla que em refereixo
a Conangle, a allò bastit a Naturlandia, i al projecte Camprabassa, i faig
referència a aquests 18 km. Ja ho sé, que el pla de Conangle és nostre, que és de
Sant de Julià de Lòria. Jo el que, bàsicament, vinc a referir és que la inversió, el
gruix de la inversió. Sí, utilitzo la paraula inversió. De fet, si vostè agafa el
diccionari, què carai és una inversió, és això: destinar uns diners a un lloc. Per
tant, si és una inversió, per què no li puc dir o qualificar d’inversió, no? Es fa a
18 km del poble, no es fa a dins el poble, que és on tenim l’activitat comercial,
que és on tenim l’activitat hotelera. Sí, poca, vostès ho han dit moltes vegades.
Poca, cada vegada menys, d’acord. Però, en qualsevol cas, la gent viu aquí baix,
viu a Sant Julià de Lòria, no viu a 18 km. Per tant, jo penso que aquest
aclariment és necessari que es faci. Jo sempre ho he dit en aquest sentit. I sí,
efectivament, fins que les dades, fins que vostès no presentin realment uns
resultats diferents dels que habitualment ens acostumen a presentar, la meva
conclusió sempre serà la mateixa, és a dir, això és un forat a la butxaca pel qual
s’escolen els diners del Comú, que són els diners públics, que són els diners de
tothom. Fins aquí, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig.
Alguna altra intervenció? no, doncs si no hi ha cap altra intervenció, passaríem
a l’aprovació, si escau, de l’estat general de comptes de l’exercici 2014.
Vots a favor? vots en contra ?
s’aprova per 10 vots a favor i 2 en contra.
Doncs passaríem al següent punt:
5. Aprovació, si escau, dels reconduïts de l’exercici anterior.
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, senyora Cònsol.
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Es proposa aprovar els reconduïts de l’exercici 2014 per un import de
571.722,83 €, que corresponen parcialment a infraestructures viàries i altres
inversions de manteniment. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, senyora Cònsol.
Bé, no repetiré tot el que ja he dit abans, quant a aquesta figura legal. Sí, legal,
dels reconduïts. El que sí que afegiré ara és que el meu vot en contra no seria
coherent, ja que es tracta de pagaments compromesos que s’han d’executar
enguany, i amb la meva abstenció manifestaré, un cop més, que malgrat que
sigui una figura comptable legal, d’ús corrent, a la pràctica fa fora de l’execució
de la despesa del pressupost 2014 la xifra de 571.722,83 €, permetent unes xifres
més benèvoles, totalment allunyades de la realitat. És tot.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny.
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, senyora Cònsol. La meva intervenció serà una mica més llarga que la
seva.
Se sotmet a aquesta sessió de Consell de Comú una nova aprovació de
compromisos reconduïts de l’exercici 2014 cap a l’exercici 2015 per un import de
571.722,83 €.
Senyors Consellers, els reconduïts són una figura comptable prevista en la
nostra legislació que correspon a inversions o obres pendents d’executar
d’exercicis anteriors i que estan compromeses. En aquest sentit, els reconduïts
són una eina que ―com vostè ja ha dit en diverses ocasions, senyor Besolí, i he
de dir-li que jo hi estic d’acord― dota el pressupost d’una flexibilitat necessària,
sobretot perquè permet donar continuïtat de finançament a projectes que
necessiten més d’un any per ser realitzats o que s’encavallen entre dos exercicis.
Hi estem d’acord, en això, oi que sí? I fins aquí, la teoria. En la pràctica, vostè
ens ha demostrat com els reconduïts poden servir per convertir un resultat
d’execució pressupostària que seria manifestament negatiu en positiu, com va
passar amb l’execució del 2012, o per fer que un resultat pressupostari molt
negatiu es converteixi només en bastant negatiu, com ha passat amb l’execució
del 2013 i ara amb la del 2104. Dit d’una alta manera: si una part de l’execució
pressupostària em fa nosa per presentar un determinat resultat a finals d’any,
m’ho faig venir bé per executar el pagament l’any següent. I ja està, cap
problema.
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Això va funcionar bé al 2012, perquè li va permetre presentar 136.000 € de
superàvit, però ja vaig dir-li que abusar dels reconduïts només acostuma a
funcionar bé la primera vegada. I si no es va amb compte, el pressupost no
quadre en els anys següents, augmentant el dèficit i situant la institució, per
tant, cada cop més a prop del límit d’endeutament. A tall d’exemple: vostè
recondueix d’un any per a l’altre dues tovalles rodones, 24 ganivets per a Casa
Comuna, 12 caixes de transferències de dues mides, 8 bidons d’aigua, 1 caixa de
gots grans, 2 impressores, 3 monitors, 5 punts de recepció de megafonia, equips
mòbils desfibril·ladors, 1 pantaló de vigilant, 3 telèfons de taula, 5 frontals, etc.
Miri, al meu entendre, aquests conceptes, que sumen aproximadament uns
50.000 €, evidentment, no els he detallat tots i cadascun d’ells, entenc que no
corresponen a inversions o obres pendents d’executar d’exercicis anteriors i que
estan compromeses, tal com abans esmentava que es defineixen els reconduïts.
Per tant, considero que aquests 150.000 € haguessin hagut d’estar imputats al
pressupost 2014 i no traspassats al 2015. Dels 430.000 € restants, respecte a la
xifra total de reconduïts, uns 230.000 € correspondrien a treballs inclosos abans
o molt abans del tancament de comptes del 2014 i que també haurien
d’imputar-se al pressupost 2014. Per exemple, el muntatge de la carpa a la plaça
de la Germandat per a la Fira Medieval, la publicitat de la festa major, la planxa
commemorativa dels Cònsols d’aquesta casa, per tant, per cert, una bona
iniciativa, etc. Tan sols s’han detectat uns 200.000 € que, efectivament,
correspondrien a inversions o obres pendents d’executar d’exercicis anteriors i
que estan compromeses. Per tant, no donaré més voltes a l’assumpte, i entenc
que vostè ha utilitzat i continua utilitzant la figura dels reconduïts per
dissimular, sobretot, una situació financera manifestament deficitària que fa
créixer el dèficit, que ens situa cada cop més propers al límit d’endeutament i
que, per tant, ens continua posant en una situació molt perillosa. No votaré en
contra d’aquests reconduïts, perquè els comerciants i empresaris que depenen
d’aquestes partides per cobrar treballs no són responsables de la gestió que
vostès fan dels recursos públics, però tampoc no hi votaré a favor, perquè no
estic d’acord amb una gestió del pressupost que dissimula la realitat a
conveniència. És tot.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig. Alguna intervenció? doncs si no hi ha cap més
intervenció, passaríem a l’aprovació, si escau, dels reconduïts de l’exercici
anterior.
S’aprova per 10 vots a favor i 2 abstencions.
Passaríem al següent punt
6. Aprovació provisional, si escau, de la revisió del Pla d’Ordenació i
Urbanisme Parroquial.
Té la paraula senyor Dot Jordi.
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Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies, Senyora Cònsol. El passat 9 de juliol de 2014, es va aprovar la
publicació i primera exposició pública de la previsió del Pla d’Ordenació i
Urbanisme Parroquial de Sant Julià de Lòria. Durant els dos mesos d’exposició,
es van atendre una seixantena de consultes i es van rebre 22 al·legacions.
En sessió de 23 de desembre del 2014, es va acordar obrir una segona exposició
pública, aquesta, de 30 dies. I durant aquest període s’han rebut 14 al·legacions.
Avui, d’acord amb el que preveu la Llei General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme, en el seu article 89 i següents, es tanca aquesta primera fase de la
revisió, fent una aprovació provisional. Els documents de la revisió s’enviaran a
Govern perquè, en el termini de dos mesos, en validi el contingut mitjançant
aprovació prèvia.
Per tot l’exposat, d’acord amb l’article 98 de la Llei, es proposa a aquest ple
l’aprovació provisional del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial de Sant
Julià de Lòria. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Dot Jordi. Alguna intervenció? té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies, Senyora Cònsol. El 9 de juliol de 2014, se sotmetia a aquest Consell
de Comú l’aprovació de la revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme de Sant Julià
de Lòria. Avui sotmetem a aquest Consell de Comú una aprovació provisional
de la revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial com a part natural del
procés que ha de conduir vers l’aprovació definitiva del pla. Aquesta revisió, tal
com exposava en comissió el conseller Dot Jordi, pretén resoldre les al·legacions
al pla presentades per alguns veïns i propietaris, entenc que de forma
satisfactòria, tant per a aquests com per als interessos del Comú, i així ho
manifestava vostè en comissió. En aquest sentit, Senyor Conseller, el felicito per
la feina feta i li demano que trameti aquestes felicitacions a tot el seu equip
tècnic. Manifesto, per tant, com ja ho vaig fer el 9 de juliol de 2014, la meva
posició a favor de les revisions del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial de
Sant Julià de Lòria, que aquest dilluns es van presentar en comissió i que
afecten unitats de terreny de propietari privat. Ara bé, tal com vostè, Senyor
Conseller Dot Jordi, ens va fer saber aquest passat dilluns, el que se sotmet a
debat i aprovació d’aquest Consell de Comú és la revisió del pla en la seva
totalitat, no només les unitats no modificades en relació amb les al·legacions
que el Comú ha rebut. Pel que fa a les modificacions que es preveuen realitzar
en el pla urbanístic de la nostra parròquia i que afecten terreny comunal,
continuo mostrant el meu desacord, no pel fet que s’hagi reservat aquest sòl,
que entraria dins un procediment normal i de dret a llei, sinó pel fet que no es
vulgui concretar les raons per les quals vostès proposen realitzar aquesta
reserva de sòl. Dit d’una altra manera, repetint allò que ja vaig dir el dia 9 de
juliol de 2014, si no coneixem amb més detall què tenen intenció de bastir sobre
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aquests terrenys comunals, més enllà d’allò que genèricament qualifiquen com
a equipaments, entenguin que el meu grup no donarà suport a tot el POUP,
abstenint-se en la votació.
Per cert, el 20 d’abril de 2015, vostè, Senyora Cònsol, admetia en una entrevista
que s’està treballant amb un grup inversor per estudiar la construcció, en el que
anomenava cota 2.000, d’un resort hoteler. I jo li demano si vostè podria dir-nos
si la reserva de sòl comunal que figura en la revisió del Pla d’Ordenació i
Urbanisme de Sant Julià de Lòria, i que s’ubica en una zona molt propera al pla
de Conangle, respondria a la seva voluntat de bastir-hi un resort hoteler. És tot.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig.
Alguna intervenció? té la paraula senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Sí, gràcies, Senyora Cònsol. En primer lloc, donar-li les gràcies per la felicitació
a l’equip tècnic per la feina que hem fet. I l’altre, aclarir el procediment. Potser
no s’ha entès bé, el que vam aprovar el juliol és l’exposició pública i no una
aprovació provisional, que és el que fem avui, perquè s’entengui bé, l’únic que
es presentaven les modificacions que fèiem, que es poguessin fer al·legacions, i
avui, una aprovació provisional perquè s’enviï a Govern.
Com que sabia que faria referència al contingut del pla especial de la Rabassa,
estigui tranquil, perquè quan fem l’aprovació definitiva, un cop ens arribi de
Govern, en tornem a parlar. No cal que gastem saliva avui, ja en podem gastar
el mes de juny-juliol, quan ho puguem fer. En tot cas, aquesta modificació del
pla especial, si n’hi ha d’haver, serà quan el Comú, que n’és el propietari, també
en sessió, debati una modificació d’aquest mitjançant una modificació d’aquest
pla especial amb tots els tràmits legals i transparència marcats en la llei, que són
molts. El que vull que entengui avui és el que es vota, que en vam parlar l’altre
dia. Avui es vota el Pla d’Urbanisme i d’Ordenació Parroquial en la seva
totalitat, afecta tots els propietaris, en definitiva, tots els veïns de la parròquia
en el seu conjunt. I no només parlem d’un pla especial de la Rabassa, que en
realitat no modifiquem res.
Aquesta revisió que aprovem avui provisionalment té un abast d’un mínim de 6
anys, En tot cas, ja que el preocupa tant el tema del pla especial de la Rabassa,
dir-li que en aquests dos períodes d’exposició pública, és a dir, no ha sigut una
cosa opaca, hem fet dos períodes d’exposició pública mitjançant publicacions en
el BOPA, amb tota la documentació publicada. Hi ha hagut un total de 36
al·legacions, i no n’hi ha hagut cap que fes referència a aquest assumpte que
tant el preocupa. També, remarcar que vostè no n’ha fet cap, ja que a vegades
sembla un amant de les al·legacions i els recursos, vostè no n’ha presentat cap.
I, per la meva part, és tot. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
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Gràcies senyor Dot Jordi. Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies. Si jo no he posat pas en dubte que la reserva de terreny no estigués o
no fos dret a llei. I sí ho he dit en la meva intervenció, per tant, les al·legacions
es presenten quan un entén que la reserva de terreny ha estat feta d’una manera
que no ha estat feta de dret a llei. Per això s’al·lega, no? Jo penso que aquí el fet
que jo hagués presentat, o qualsevol altra persona hagués presentat una
al·legació hagués estat totalment fora de lloc. Jo em permeto demanar el mateix
que vaig demanar el 9 de juliol, i tenint en compte el que vostè acaba de
comentar i si a la Senyora Cònsol li sembla bé, doncs que votem el pla de forma
separada. És a dir, votem les modificacions del pla que afecten els privats per
un costat i les modificacions del pla que afecten terreny públic per un altre
costat. Tal com he dit en el meu exposat, si vostès volen que fem la votació de
manera conjunta, és a dir, incloent-hi les modificacions que s’han fet al pla per
banda de persones privades i les del públic, jo em veuré obligat a abstenir-me
en la votació, com ja ho vaig fer en la sessió del Consell de Comú del 2014, del 9
de juliol del 2014. Però ho torno a dir: si poguéssim votar separadament
aquelles modificacions que fan referència a al·legacions presentades per privats,
per un costat, i per un altre costat, les modificacions del pla que afecten terreny
públic, doncs jo votaré, evidentment, a favor de les primeres i m’abstindré en la
segona. És tot.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig.
Alguna intervenció? té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol. Doncs jo, per ser també coherent amb el sentit del meu
vot en aquesta sessió de què parlàvem ara del 9 de juliol, crec que era, en la qual
jo també vaig demanar que es votés per separat les modificacions. I, per
exemple, en aquest aspecte, la reserva de sòl de la Rabassa, per ser coherent
també, potser no demano que es votin per separat, perquè entenc que això és
impossible a nivell legal, però em veuré obligat, també, a abstenir-me. Gràcies,
Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies senyor Rossend Areny.
Té la paraula senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies, Senyora Cònsol. Bé només per contestar. La posició és clara. Ja va
quedar clar el 9 de juliol. Es vota en la seva totalitat, com es vota en la seva
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totalitat el pressupost, i bé, quedarà en acta la posició dels Consellers. Gràcies,
Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies senyor Dot Jordi.
Doncs passaríem a l’aprovació provisional, si escau, de la revisió del Pla
d’Ordenament i Urbanisme Parroquial.
S’aprova per 10 vots a favor i 2 abstencions.
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, Senyora Cònsol. Jo li he fet una pregunta. Vostè no m’ha respost.
Entenc que és perquè no vol respondre, no té la informació...?
Hble. Sra. Cònsol Major
Es referia a si mantindríem o si separaríem...
Hble. Sr. Josep Roig
No, no això ja m’ha quedat ben clar. Al final del meu exposat jo li demanava:
vostè havia fet unes declaracions en una entrevista, dient que s’estava treballant
amb uns inversors privats a la cota 2.000. Crec recordar que vostè va utilitzar
aquesta fórmula, a la cota 2.000, per bastir-hi un resort hoteler. I demanava,
perquè és clar, per poder donar recolzament al pla, ja vaig dir-ho en el seu
moment, que per a nosaltres era molt important que vostès definissin
exactament què hi volen bastir. No hi votarem en contra, però tampoc no hi
votarem a favor sense saber exactament què hi volen bastir. Per tant, jo li
demanava si aquesta reserva de sòl respon a aquest resort hoteler en el qual
vostè sembla que està treballant, per declaracions seves, amb aquests inversors
privats. Gràcies, senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
A veure, no sé si van veure la meva entrevista, però jo vaig ser molt prudent, en
l’entrevista. Saben, i ho recordaran, que hem tingut diferents entrevistes amb
diferents inversors privats, que alguns han vingut i han tornat a marxar i no
s’han quedat, i d’altres que estan demanant informació sobre la situació real
que tenim a nivell legal, del nostre pla d’ordenació. I en aquests moments, no hi
ha res sobre la taula. Això, vaig dir-ho així de clar. Jo sí que he tingut
entrevistes, gent que ha vingut a interessar-se per aquestes possibilitats que
poguessin tenir a nivell de possibles, petits resorts, i estem parlant de petits
resorts hotelers, com poden ser cabanes dins el bosc, i projectes molt adaptats al
medi. Però han estat converses, no hi ha ni plànols sobre la taula, ni cap
projecte, el dia que el tinguem, jo crec que seria oportú que se’ls ensenyés a tota
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la majoria i a la minoria comunal, perquè crec que, com a mínim seria d’interès
per part de tothom, per part de la parròquia, que aquests allotjaments turístics
també ens anessin a favor. Perquè és cert, i ho he recordat en vàries ocasions, els
allotjaments a nivell hoteler de la parròquia, és veritat que estan minvant cada
vegada més. Per tant, si ens poden arribar aquestes possibles inversions, jo crec
que ho haurem d’estudiar. Però en aquests moments no hi ha ni cap plànol, ni
cap estudi sobre la taula. És veritat que hi ha converses.
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Li agraeixo senyora Cònsol, l’oferiment que quan hi hagi una cosa més
concreta, la puguem estudiar tots plegats. I com es diria literàriament, li agafo el
guant. D’altra banda, jo li agraeixo les explicacions, i que hagi estat més o
menys explícita amb la qüestió. I referent a la pregunta, més concretament, que
jo li feia, entenc que, efectivament, la reserva de terrenys podria arribar a
respondre a bastir-hi un resort hoteler. Petit, com vostè ha dit, però un resort
hoteler, a la zona on hi ha la reserva de terrenys. Vaja, m’ha semblat entendre
això de l’exposat que vostè feia.
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Sí, gràcies, senyora Cònsol. Per aclarir termes urbanístics. De la mateixa manera
que el POUP té prevista una cessió, un equipament, al costat de les escoles, no
vol dir que hi bastirem unes escoles. S’ha fet una previsió, al seu dia: potser
s’ampliaran les escoles, potser es farà un parc, potser es farà un pàrquing per al
professorat, potser es farà una aula de música. De la mateixa manera, amb el pla
especial actual que hi ha a Naturlandia, modificant-lo, sense ampliar l’àmbit
d’actuació, es podria, clar que es podrien bastir unes edificacions. Doncs una
cosa no porta automàticament a l’altra, ni una comporta automàticament la
darrera. Són coses que van lligades, certament, però no hi ha res, no va més
enllà d’aquí. Només per aclarir a nivell urbanístic. Gràcies, senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Dot Jordi. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, senyora Cònsol. Jo no parlava de cap aspecte urbanístic, però vostè
m’ha fet pensar en una cosa que realment no volia dir aquí, avui. És referent a la
prudència que vostè diu que va tenir en tot moment quan, en aquella entrevista,
bé, jo trobo que no va ser del tot prudent quan va deixar entendre a la
ciutadania d’aquest poble que vostè i jo havíem tingut una relació cordial,
educada i de bon rotllo, crec que ho ha batejat des del principi del mandat. Per
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tant, li prego que no menteixi a la ciutadania, i que si vostè i jo tenim, des d’uns
mesos ençà una millor relació, que ho celebro, això no vol dir que des del
principi vostè i jo hem tingut una relació de bon rotllo. Gràcies, senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Ho tindré en compte, senyor Areny, tranquil.
Passaríem al següent punt:
7. Ratificació de les actes de la vall del Madriu-Perafita-Claror.
Alguna intervenció? té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, senyora Cònsol. Bé, quant al punt número 12, Motos a la VMPC, per
abreviar l’acta 13/14, aquest fa referència a uns incidents succeïts durant el
darrer estiu prop de l’estany de la Nou, en el qual hi havia involucrada una
moto, el pilot de la qual va haver de ser evacuat. Es proposa des de la Comissió
de Gestió que es treballi en una ordinació conjunta i específica per regular el
trànsit d’aquests vehicles dins l’espai de la vall. També es diu que caldrà no
perjudicar els reglaments de què cadascuna de les quatre parròquies ja disposa
d’aquesta matèria. M’agradaria saber com estan aquests treballs i quins són
exactament els reglaments propis de la nostra parròquia i, sobretot, si entrarien
en contradicció amb la futura ordinació conjunta que es proposa aprovar un
dia. No sé si em pot contestar vostè mateixa, com a assistent a aquella reunió, o
el Conseller d’aquestes qüestions actual. Gràcies, senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Bé li puc contestar jo mateixa, senyor Areny. De fet, nosaltres hem estat
treballant amb la resta de Comuns. Evidentment, cada Comú sap perfectament
que té algun reglament a nivell de prohibició dels vehicles rodats. I és cert que
nosaltres, a nivell de Sant Julià de Lòria, com n’hem parlant moltes vegades,
també, aquest reglament l’estem treballant, perquè hem de ser molt curosos,
també, amb l’activitat que nosaltres fem a l’entorn de l’entrada de la vall del
Madriu-Perafita-Claror. Vostès saben que hi ha activitats de motor a
Naturlandia, i després també hi ha activitats de motor i ens referim als
mundials de trial, que, com també veuen, s’estan duent a terme també amb els
més petits de la parròquia durant dos dies a la setmana, i que té molt èxit. I per
tant, nosaltres hem de ser, també, curosos en aquest aspecte: si realment ens
interessa o no, i com fem aquest reglament on hi tingui cabuda tothom. Però
tenint cura, també, de fins a on s’arriba amb amb aquest accés a la vall del
Madriu-Perafita-Claror per part de tothom. Sí que estem d’acord que s’ha de
regular d’alguna manera, i d’això, en vam parlar amb el senyor Roig en algun
moment, perquè ens arriben vehicles, sobretot del nostre país veí, i n’arriben
cada vegada més i que volen accedir, per exemple, al port Negre. I això sí que
intentem, d’alguna manera, que es reguli amb vehicles nostres, a nivell de
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Camprabassa, o es reguli d’alguna manera, el seu accés al port Negre. Però sí
que s’està treballant en aquest reglament. Sí que és veritat que és un reglament
embastat, no és un reglament tancat. I en el moment que nosaltres el tinguem
tancat, també els hi farem arribar.
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Li demano si em pot dir quins són? bé diu que des de Sant Julià de Lòria s’està
treballant en una ordinació que reguli l’accés. No he entès bé si era a mode
individual de Sant Julià de Lòria o dins aquest conjunt de les quatre parròquies.
I li demano quins són els reglaments vigents actualment a la parròquia que
limiten l’accés rodat, no només a la vall del Madriu-Perafita-Claror, sinó al
conjunt del territori de la parròquia, perquè vaig estar-ho buscant un dia i vaig
trobar un reglament que datava, crec, de l’any 95 i no deixava clar quines eren
les limitacions d’accés rodat. Per tant, si em pot dir quins són els reglaments
actualment vigents a la parròquia, en aquest sentit.
Hble. Sra. Cònsol Major
Jo he deixat clar que nosaltres tenim un accés molt diferent que el que pot tenir
Escaldes-Engordany o altres parròquies, i evidentment, cada parròquia té un
accés o un reglament d’accés molt diferent al nostre, per les circumstàncies i per
les característiques que té. De totes maneres, és cert que nosaltres el reglament
que farem no tindrà res a veure, o serà diferent a la resta de parròquies, en
aquests moments, per l’accés a la vall. Però és un reglament en què s’està
treballant. Jo el reglament ara, no sé si algú ho té fresc, el que tenim actualment
vigent? L’actual Conseller s’està posant al dia, fa poca estona a la sala teníem
l’antic conseller de Medi Ambient, que ens n’hagués pogut informar.
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
De fet, no es parla dels accessos a través de les diferents parròquies a la vall,
sinó, senzillament, de trànsit rodant dins la vall. Per tant, no sé si ha entès la
meva pregunta. És a dir, no es tracta de dir quin és l’accés ideal que es farà des
de la nostra parròquia, i si això entrarà en contradicció amb l’accés amb les
altres parròquies, sinó que aquesta ordinació que es proposa des de la Comissió
és purament de trànsit a l’interior de la vall.
Hble. Sra. Cònsol Major
Sí, sí, l’he entès perfectament.
Hble. Sr. Rossend Areny
Llavors per què em parla dels accessos?
Hble. Sra. Cònsol Major
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Bé estem parlant d’accessos, perquè estem parlant d’accessos i trànsit a la vall,
també.
Hble. Sr. Rossend Areny
És a dir, seria el mateix.
Hble. Sra. Cònsol Major
Seria el mateix, sí. Senyor Josep Roig té la paraula.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, per portar una mica de claredat a la qüestió. El reglament del 95, sobre el
qual m’imagino que vostè, com deia abans, s’estava posant al dia, no és massa
llarg, és un reglament que és força restrictiu. I jo m’atreviria a dir que, fins i tot,
és tan restrictiu que algunes de les activitats, ja no només públiques, sinó a
vegades fins i tot activitats privades, estarien en el que podríem anomenar al fil
entre el que és reglamentari i el que no. Jo, en qualsevol cas, sobre aquesta
qüestió, i és cert que amb la senyora Cònsol Major algun cop n’hem parlat de
manera informal, ja els manifesto doncs la meva voluntat de poder participar en
l’elaboració o en la revisió del reglament en el moment que la majoria ho cregui
oportú. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Li agraeixo el seu suport, senyor Josep Roig. Té la paraula senyor Rossend
Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
No cal que digui que, per part meva, el suport també hi és. I m’agradaria poder
participar en l’elaboració d’aquest reglament perquè no entrem en contradicció
amb l’esperit de la vall.
Hble. Sra. Cònsol Major
Amb el bon rotllo aquell que hi ha...
Hble. Sr. Rossend Areny
Amb el bon rotllo que ens caracteritza des del principi del mandat.
Referent a l’acta 14/14, que és la següent que avui sotmetrem a la ratificació, en
el punt 4, constatem que són els Comuns que aportaran per a aquest any 20.000
€ cadascun, i que el Govern, un cop més, deixa de participar en les aportacions
dineràries a aquest projecte comú i de caire nacional. Un cop més, el Govern es
limitarà a simples aportacions, crec que en forma de subvencions, deixant veure
així molt poca sensibilitat i molt poca implicació en aquest bé que ens posiciona
ben amunt com a país.
I abans d’acabar, m’agradaria fer-li una pregunta, senyora Cònsol, i és que: com
defineix vostè l’anada i tornada de correus entre la UNESCO, la Delegació
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Andorrana i els Cortalans? Com està aquest afer actualment? Ha millorat la
comunicació entre la Comissió de Gestió i els Cortalans? S’està treballant de
debò en els accessos a la vall per als Cortalans? En quin punt està aquest afer?
Gràcies, senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
A veure, jo sí que li puc avançar que durant el mandat en la presidència que
hem tingut nosaltres a nivell de Sant Julià de Lòria, jo he tingut vàries reunions
amb els Cortalans. I la relació amb els Cortalans jo crec que ha sigut molt
correcta, cordial i amb intens treball, perquè la veritat és que els Cortalans han
aportat moltes propostes per millorar aquest accés. El que sí que li puc dir és
que, en l’última reunió, em sembla que es va quedar, que es va fer la setmana
passada, es va acordar acabar d’enllestir-lo en la propera reunió de la Comissió.
Per tant, no li puc avançar res més. Jo sí que li puc avançar que tot el treball que
es va fer amb els Cortalans amb la Presidència de Sant Julià de Lòria es va
traspassar al Comú d’Escaldes-Engordany, que és la nova Presidència. I és on
realment tenen els problemes els Cortalans, que són els propietaris del 80 o
90 % de la propietat de la vall. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Però com és que per expressar els seus problemes o els seus neguits, o les seves
complicacions a l’hora d’accedir als seus béns dins la vall estan obligats a
destinar cartes directament als organismes de la UNESCO?
Hble. Sra. Cònsol Major
Això l’hi pot demanar als Cortalans. Jo el que sí que li puc dir és que, jo
directament amb els Cortalans he tingut una relació directa des del principi,
sobretot amb la senyora Meritxell Font, i amb nosaltres no hi ha hagut cap
problema. Tot és així, que totes les demandes que s’han fet arribar al Comú de
Sant Julià de Lòria, en el seu moment de Presidència de la vall del MadriuPerafita-Claror, s’han fet arribar al Comú com a Presidència actual. Per tant, jo
no li puc contestar en aquest aspecte, sinó que potser seria bo, també, que es fes
la demanda a l’actual Presidència. En aquests moments, tenim una direcció que
porta les relacions amb la UNESCO. Jo desconec tantes cartes..
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Estava en la documentació. Unes cartes, senzillament .... a les institucions
andorranes.....tirant pilotes fora. I vostè les tira avui, també, les pilotes fora.
Hble. Sra. Cònsol Major
No, jo no tiro cap pilota fora. Amb els Cortalans hi ha una relació, crec que cada
vegada que hi ha una comissió s’han fet les reunions amb els Cortalans
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pertinents, perquè és la comissió, i formen part del Consell assessor. I és més,
les persones que han vingut de la UNESCO a visitar-nos, crec que s’ha arribat a
molt bon port. Que després els Cortalans, com a Cortalans, tinguin el dret,
evidentment, de contactar amb la UNESCO directament doncs per tenir més
informació o per assabentar-se d’una altra manera de la situació..
Hble. Sr. Rossend Areny
O per queixar-se.
Hble. Sra. Cònsol Major
Per queixar-se, si vol veure-ho així. Jo no veig així..
Hble. Sr. Rossend Areny
No, és que no ho vegi així, és que és el que posa.
Hble. Sra. Cònsol Major
Jo no ho veig així.
Hble. Sr. Rossend Areny
A mi em sobta això: que, vist des de fora, veig que les persones preocupades, en
aquest sentit, estan obligats a adreçar cartes directament als organismes de la
UNESCO, i aquests els remeten als organismes d’aquí. Per això li demanava
que com està la situació actualment. Bé, sembla que no té la capacitat de
contestar-me perquè ha passat la Presidència a un altre Comú. Ho entenc
perfectament, però li demano que ens tingui informats en aquest sentit.
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies, senyora Cònsol. Com que vaig assistir a l’última reunió, que va ser la
setmana passada, i seguint el que ha explicat la senyora Cònsol, hi ha un
document, quasi tancat, amb els Cortalans regulant aquest tema. Com que està
quasi tancat, no en podem parlar, ara. I ha dit dues vegades que estaven
obligats a comunicar-se amb la UNESCO. Això és fals.
Hble. Sr. Rossend Areny
Perdó?
Hble. Sr. Dot Jordi
Per dues vegades, ha dit que estaven obligats a adreçar-se a la UNESCO. S’hi
han adreçat voluntàriament, els Cortalans, ho ha dit dues vegades...
Hble. Sr. Rossend Areny
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.. han anat obligats...
Hble. Sr. Dot Jordi
Això és el seu punt de vista. Potser s’hi han adreçat per queixar-se, per fer
pressió o per fer palesa la seva posició. Però no digui el que no és. No estan
obligats a passar per la UNESCO. Em sembla que hi ha hagut una sintonia de
treball amb els Cortalans positiva, no ho tergiversi, no estan obligats a anar a la
UNESCO. Hi ha anat per voluntat pròpia. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Tothom es lliure.
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Aquesta era la meva reacció, que hi han anat per voluntat pròpia, que hi han
hagut d’anar, no sé si obligats o no, però hi han passat. Però no cal que
continuem parlant del tema.
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Ho repeteixo: no estan obligats a anar a la UNESCO. Hem tingut reunions de
treball.
Hble. Sr. Rossend Areny
Però hi han anat senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
No estan obligats. Ho he dit tres vegades. No estan obligats a anar a la
UNESCO. Hi han anat per voluntat pròpia, per queixar-se.
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Clar, però jo és que no li estic dient el contrari. Ja ho sé, que ningú no està
obligat a fer res que no vulgui. Però és que ho han fet perquè han volgut, no?
Hble. Sr. Dot Jordi
Sí.
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Hble. Sr. Rossend Areny
Per tant, no sé al voltant de quin volt estem girant. Potser no m’estic explicant jo
bé.
Hble. Sr. Dot Jordi
D’acord. En tot cas, hi ha un document que s’està treballant amb els Cortalans, i
suposo que aviat estarà tancat. Gràcies, senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
De totes maneres, en algun moment donat, havien demanat una reunió amb a
direcció de la vall del Madriu-Perafita-Claror. Tenen el seu dret, també, a tornar
a demanar una reunió amb ells perquè puguin explicar totes les reunions que
s’han fet amb els Cortalans, que han estat moltes. Ho dic perquè potser, a nivell
de Presidència, o a nivell de Cònsols, n’hem tingut poques, però a nivell de la
direcció de la vall sí que n’hi ha hagut moltes. Per tant, vull treure ferro una
mica a aquesta conversa, perquè les queixes són moltes o poques, depèn de com
es vegi. Són propietaris que, evidentment, l’accés a la seva propietat es fa
dificultosa. I com tots que poguéssim tenir una propietat amb aquell accés,
doncs tindríem els nostres dubtes. Jo ho entenc perfectament i, a més, és així
com jo ho vaig transmetre quan teníem la Presidència a Sant Julià de Lòria, a
aquests propietaris. Jo, si sóc propietària de la vall, estaria dolguda, enfadada, o
diguem-ho com sigui, amb tots els peròs o entrebancs que es puguin dur a
terme per arribar a casa meva. I després, perquè hi ha hagut actes de
vandalisme a les bordes i, evidentment, nosaltres ja vam tenir, per poder
prevenir aquests actes de vandalisme, es va crear un cos especial per part de
tots els Comuns perquè es fes una vigilància per part d’aquests cossos especials
de banders. Bé hi ha temes que, entre tots, hem de treballar. Segurament,
Govern hi haurà de ficar més esforços, tant tècnics com humans dels que hi està
ficant. I nosaltres, en aquests moments, l’únic que podem assumir és aquest
respecte de cara als propietaris, que, en part, tenen raó, és veritat. Perquè s’està
limitant l’accés a les seves propietats. I això és molt digne per part d’ells. Jo
també ho faria. I és així. Ara, nosaltres hem de procurar, perquè ens ho estableix
un patrimoni de la UNESCO, que hem de vetllar d’una altra manera aquest
patrimoni. Doncs bé, s’han de consensuar molts esforços, i de vegades és
complicat. Tot i així, estic, potser, més a favor dels propietaris en aquest aspecte,
però pel que he dit: perquè és difícil arribar a casa seva com potser hi arribaven
abans. No sé si he aclarit una mica més el perquè d’aquestes queixes.
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Jo no demanava el perquè d’aquestes queixes. Jo puc estar al corrent del perquè
d’aquestes queixes. Jo només demanava com estava la situació. M’està dient
que s’està treballant sobre un document, me n’alegro, no ho sabia. És d’una
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reunió que, evidentment, no estem ratificant avui l’acta, però m’agradaria estar
al corrent en aquest sentit. És tot.
Hble. Sra. Cònsol Major
Molt bé senyor Rossend Areny. Alguna intervenció més? té la paraula senyor
Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, faré dues intervencions. La primera és per formular una pregunta per a
informació. Es parlava en les actes de la qüestió del refugi de l’Illa i aquest
edicte publicat relatiu al refugi, si no em va semblar entendre-ho malament, hi
ha alguna novetat, informació més sobre la qüestió? Per un costat. Per l’altre
costat, hi ha alguna previsió de quan podrem disposar del refugi de l’Illa
guardat? Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
El Govern va publica un Edicte i això, suposo que tenen la informació vostès,
també, al BOPA, en el concurs de la licitació de la Comissió de les obres del
futur refugi guardat de l’Illa. Després que els Cònsols de la Comissió de gestió
validessin el projecte definitiu presentat per Govern, es va publicar l’Edicte i
quedava pendent el Conveni de gestió del refugi. Aquest Edicte s’ha declarat
desert, les ofertes presentades eren molt superiors a l’import base del concurs.
Així que, es tornarà a publicar el corresponent concurs durant aquest any 2015.
Desconec la temporalitat de quan es farà aquest concurs nou, però sí que va
quedar desert pels motius que ja li he explicat.
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Doncs segona de les intervencions. És respecte a la qüestió de les actes de la
Comissió de la Vall del Madriu-Perafita-Claor. Per ser breus, sí m’agradaria
apuntar dues coses, i en relació amb l’explicació de vot, que jo ara mateix faré.
Una de calç i una d’arena. La de calç: vaig quedar gratament sorprès en veure que,
quan vaig obrir l’USB que ens facilita la Secretària del Comú i vaig veure una
carpeta amb tota la documentació adjunta, cosa que no havia succeït en els 42
mesos que portem de mandat del Comú. I, jo, la veritat és que em vaig quedar
gratament sorprès. Vaig veure que havíem avançat un pas en aquest sentit. Jo,
quan explicava la meva motivació de vot anteriorment, adduïa aquesta qüestió
per dir-los que hi votaria en contra, perquè no tenia tota la documentació. I
veig, amb satisfacció, doncs que aquesta documentació hi és, i que hi és tota. És
exhaustiva. La d’arena, i per això m’abstindré en la votació: encara no es deixa
participar les minories en la presa de decisions del projecte, i jo penso que, per
donar-hi continuïtat, doncs fora convenient que hi participessin. Per tant, una de
calç i una altra d’arena, que són les que motivaran que el meu vot doncs sigui una
abstenció. I l’animo que, realment, continuem en aquesta línia de treball aquests
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sis mesos que ens queden. És a dir: informació i documentació adjunta quan
parlem d’aquesta qüestió. Però també reunions periòdiques per prendre
decisions o per copsar el parer de la minoria sobre alguns temes. Gràcies,
senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig. Jo també tinc una de cal i una d’arena. Agrair-li,
també, que estigui content per tota la documentació que li arribat. I després,
crec que, també, demanar-li respecte en un cas que va passar. Que jo crec que,
bé els Cònsols també se’n van assabentar que un manador de casa nostra li va
demanar suport perquè cedís la seva plaça d’aparcament als Cònsol que formen
part de la Comissió de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror i la contesta
seva no va ser la més adequada. Jo, només dir-li que la tasca que s’està duent a
terme en aquestes reunions de vegades sembla que no pugui ser gaire feixuga o
gaire important, jo no entraré en el contingut de les seves paraules, però sí que
li agrairia que, ja que demana d’introduir-se dins aquest projecte o projecte de
treball o als treballs que es puguin dur a terme dins aquest projecte, agrair-li,
també o demanar-li, que sigui respectuós també amb la tasca feta i amb la tasca
que s’està duent a terme en aquesta comissió.
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Miri, ja li avanço ara mateix., però d’entrada, de sac, que si, realment, la
participació en aquest projecte depèn d’una plaça de pàrquing, escolti, li
cedeixo la meva plaça de pàrquing per bastir-hi el que vulgui, i ja m’hi
comprometo d’entrada, si realment ha de servir perquè això sigui una porta
d’entrada als Consellers de la minoria, i demano que consti la qüestió en acta, el
meu compromís en acta. Gràcies, senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
No té res a veure, sap perfectament que no va per aquí. No hi entraré més.
Es ratifiquen les actes de la Vall del Madriu- Perafita-Claror i es donen per
assabentats?
Es ratifiquen per 10 vots a favor i 2 abstencions.
Passarem al següent punt:
8. Ratificació de convenis.
Es proposa ratificar els següents convenis:
• En primer lloc, el contracte d’arrendament del local propietat de la senyora
Joana Porta Vilana, situat a l’av. Verge de Canòlich, 96.
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I el Conveni de col·laboració amb l’Associació Carisma. Estaria lligat amb
el contracte anterior, es cedeix aquest local situat a l’av. Verge de Canòlich,
96 a l’Associació Carisma.
• El conveni amb el senyor Joaquim Rodríguez Oliver “Purito”, de promoció
del Coll de la Gallina, traçat del port Coll de la Gallina, ruta Joaquim
“Purito” Rodríguez.
• Conveni de col·laboració entre Andorra Turisme i els set Comuns, relatiu
al desenvolupament d’accions conjuntes de màrqueting turístic mitjançant
el programa Infoturisme.
• També, informar de l’addenda al Conveni signat amb el Govern
d’Andorra i els senyors M. Carme i Renat Pujol Betriu, en relació amb el
projecte de desviació de Sant Julià de Lòria.
• El Conveni de col·laboració amb el Govern d’Andorra en la seva regulació
de l’ús compartit de l’edifici conegut com Cal Betriu o antic hotel Glòria. I
aquí, informar-los que el Govern signarà, conjuntament amb el Comú, el
dia 5, aquest conveni a l’hotel Glòria, per si hi volen assistir.
• I després, també, informar sobre el Conveni de col·laboració entre el Comú
d’Andorra la Vella i el Comú de Sant Julià de Lòria amb motiu del
tancament per reformes dels Serradells és permet als socis la utilització de
les instal·lacions i els serveis del Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria.
Per tant, si no hi ha alguna intervenció, té la paraula senyor Rossend Areny.
•

Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol.
Em voldria referir al conveni signat amb la família Pujol Betriu que té com a
objecte la construcció de les fases mancants del vial de Sant Julià de Lòria, així
com el seu accés per la cara sud. Llegint aquest conveni, en l’apartat de pactes,
en el seu 1.2, m’adono que hi posa el següent, i cito: «El Govern ha inclòs aquest
nou enllaç en el complement del pla sectorial de noves infraestructures viàries,
aprovat preliminarment el dia 26 de novembre del 2014. En aquest sentit, el
Comú de Sant Julià de Lòria manifesta el seu parer favorable respecte al vial i
l’enllaç E2 abans esmentats.» Fi de la cita. En comissió, ja vaig dir, senyor Dot
Jordi, que amb aquest nou enllaç, molt allunyat del que s’havia previst de forma
inicial, la mobilitat i el dia a dia de la ciutadania en general perdien qualitat, al
meu entendre. Els uns, perquè perdíem un espai públic, que sembla que es
recuperarà, finalment, una mica més amunt, i els altres, perquè l’accés al vial
quedava poc àgil. De fet, el cul de sac que veiem actualment a la rotonda de
plaça Laurèdia, on s’incorporen en una sola via l’av. Rocafort i els dos carrils
del túnel de la Tàpia aquest cul de sac, deia, el retrobarem més avall, a nivell del
pont de Fontaneda. Passarem d’una via ràpida a una via urbana, de la mateixa
manera que passem ara en el referit tram de la plaça Laurèdia. Vostès em van
reconèixer que el nou traçat previst per Govern, dins aquest pla sectorial de
noves infraestructures, no era ni de bon tros el més ideal ni el que donava
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resposta seriosa al trànsit al pas de la nostra parròquia. M’ho reconeixien en
comissió l’altre dia. Per tant, em sobta que en el conveni posi que el Govern té el
parer favorable del nostre Comú. Hi insisteixo: en un moment on hi havia dos
Consellers del seu partit política en el grup parlamentari que donava
recolzament a aquell Govern, trobo que es va acabar lluitant ben poc en tot
aquest afer i per aconseguir un accés com déu mana, un accés que hauria evitat
de portar un cul de sac d’un lloc a un altre. Així, Sant Julià de Lòria s’haurà
d’adaptar a aquest nou traçat, molt més econòmic que el primer previst, cal dirho, també, però també s’haurà d’adaptar o s’hi haurà d’adaptar el pla parcial.
Bé, si la família ha signat el conveni, a mi ja m’està bé, però entenguin que em
queixi de la pèrdua de qualitat viària que tindrem ―que això sí que és una cosa
de tots―, quan l’objectiu de qualsevol vial és tot el contrari: és aquell de facilitar
la viabilitat. Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny, alguna intervenció? té la paraula senyor Dot
Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Bé, aclarir dos temes. Com ha dit, potser s’executarà una plaça més amunt. Aquí
fica, negre sobre blanc, «el Govern també executarà al seu càrrec les obres de la
plaça del Solà sobre el riu Gran Valira». I quant a la seva apreciació d’aquesta
nova viabilitat, li sembla bé aquesta nova viabilitat o no?
Gràcies, senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
No l’estava escoltant ...

Hble. Sr. Dot Jordi
En relació amb aquest nou pla sectorial d’infraestructures en què s’ha aprovat
aquest canvi de viabilitat que hi ha hagut en aquesta zona, li demano el seu
parer, si li sembla bé o no, Sr. Areny. Gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Doncs a mi em sembla igual de bé o de poc bé com a vostè. I vostè i jo n’hem
parlat, d’això. Aquesta opció que s’acabarà licitant, m’imagino, algun dia, no és
la que ni vostè ni jo, crec entendre, o del que vaig poder entendre de les nostres
converses, creiem que no és la millor solució i que un altre traçat potser hauria
estat millor. I d’això, n’hem parlat en comissió, senyor Dot Jordi.
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Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Sr. Areny, jo li vaig dir que la solució no era l’òptima, i en aquella zona és molt
difícil de trobar una solució. En tot cas, el Comú va fer-hi al·legacions i, pel que
entenc, vostè no en va fer, com particular interessat o com a membre del Comú,
d’al·legacions, al Pla Sectorial d’Infraestructures?
Hble. Sr. Rossend Areny
Jo no vaig fer cap al·legació, perquè considero que ho ha de fer la majoria
actual, que és qui està vetllant per l’interès del conjunt de la ciutadania. No és
res contra vostè senyor Dot Jordi. M’està mirant com si aquí se sentís traït
d’alguna manera. Jo veig que, en aquest apartat de pactes posa que el Comú té
o dóna el vistiplau. Em consta que s’han fet al·legacions, és cert, però, no sé,
també em consta que potser s’hagués pogut insistir una mica més perquè el
traçat final de l’accés E2, crec que es diu, en les fases sud del vial haguessin
estat una mica diferents. És només això.
Hble. Sr. Dot Jordi
Només volia saber si hi havia fet al·legacions. Com que veu que és un tema que
el té tan interessat i que veu que no funcionarà, si havia proposat alguna cosa,
mitjançant al·legacions. Només és una pregunta. Nosaltres sí que la vam fer, la
feina. Gràcies, senyor Rossend Areny.

Hble. Sr. Rossend Areny
És que crec que els tocava a vostès, perquè són qui han de vetllar, com a
majoria, i que tant el Govern d’aquest Comú ha de vetllar pel bé de la
ciutadania.
Hble. Sr. Dot Jordi
Vostè vol participar en el treball de la majoria, de vegades, en consells
d’administració, a la comissió de la Vall del Madriu-Perafita-Claor, però quan
hi ha una patata calenta, vostè no vol participar, pel que entenc.
Hble. Sr. Rossend Areny
De la patata calenta, em vaig assabentar fa tres dies, senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
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Doncs potser el que hauria de llegir és el Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra, perquè hi estava publicat. Surt cada dimecres. Gràcies, senyora
Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Alguna intervenció? té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies, senyora Cònsol. Pel que veig del debat, potser ens hauríem de
plantejar de votar per separat cadascun dels convenis. Primera proposta que
faig. Jo no n’afegiré una altra, perquè a mi, certament, els convenis em semblen
tots correctes. I a més a més, hi votaré a favor, exceptuant-ne un, en el qual
m’abstindré. Ara clar, si es vota tot conjuntament, doncs potser m’hauré
d’abstenir en tots i cadascun d’ells, cosa que no desitjaria, és el que fa referència
al conveni amb el senyor Joaquim “Purito” Rodríguez. A mi em sembla
perfectament bé que se signi un conveni amb el senyor Rodríguez, la veritat és
que no hi veig cap mena d’inconvenient. Però és clar, si se signa un conveni
amb el senyor Rodríguez, per què s’ha obert una carretera, s’ha obert una obra,
que a mi em sembla una de les obres més absurdes que han tirat vostès
endavant en aquest mandat, i almenys sí que voldria que constés en acta
aquesta absurditat que jo hi veig, per tres motius diferents: d’una banda, per un
motiu paisatgístic i de medi ambient, i després, per una qüestió del trànsit. Jo
em demano, realment, des de que està oberta, fa relativament poc, però quantes
persones deuen passar per aquesta carretera al cap del dia? I és tot. Veig que he
ajuntat paisatge i medi ambient com a dues raons, per tant, en tenia dues.
Si votem per separat, el sentit del meu vot pel que fa a aquest conveni,
particularment, penso que m’he explicat suficientment, serà l’abstenció. Gràcies
senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
A veure, aquests convenis són per a ratificar, es donen per a informació. De
totes maneres, en podem parlar sense cap mena de problema. Jo crec que el
senyor Cònsol Menor sí que vol intervenir en aquest aspecte, en el conveni a
què vostè sí que fa referència, però els convenis, en aquests moments, es
ratifiquen i es donen per assabentats. O sigui, té la paraula el Cònsol Menor.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Sí, gràcies senyora Cònsol. Més que res, com a absurditat d’aquesta obra, vostè
parla del Coll de la Gallina no del Coll de la Botella? Ho dic per situar-nos, ho
dic per què estem a Sant Julià de Lòria.
Bé un cop aclarit, parlem del Coll de la Gallina. Miri, ja ho vam discutir el dia
de la proposta de caràcter extraordinari. La majoria entén, una gran obra per a
la parròquia, perquè era l’únic tros del Quart i de la parròquia que quedava per
enquitranar. I els veïns així ho agraeixen, perquè, no sé, nosaltres hi hem de
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vetllar. Encara que vostè digui que no invertim en la parròquia, el Coll de la
Gallina també és parròquia. El Quart de Fontaneda, per situar-nos. I llavors,
gràcies a aquest enquitranament, el que sí ha pogut fer el Ccomú de Sant Julià
de Lòria és aquest conveni que es avui passa, amb el senyor Joaquim
Rodríguez, conegut popularment i mundialment, en el món del ciclisme i
l’esport, com “Purito”. I aquest conveni és un conveni que a nosaltres ens omple
d’alegria i d’orgull, perquè tenim el nom d’una figura mundial a la nostra
parròquia desinteressadament. I ell hi ha posat també tots els mitjans a nivell
d’imatge, tot desinteressadament. Un dels altres avantatges que és enquitranar
el Coll de la Gallina. Però, bàsicament, aquesta corporació, aquesta absurditat
que vostè diu d’inversió a la parròquia, va ser, bàsicament, per connectar els
Quarts de Bixessari i de Fontaneda, com ja els ho vam explicar. I sí que estem
orgullosos que aquesta parròquia quedi totalment connectada. Si el trànsit hi va
o no, a qui no li agradi que no hi vagi, ningú no l’hi obliga, però ja està
enquitranat per si mai li ve de gust. Res més, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies senyor Cònsol.
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, penso que en l’exposat jo ho he deixat ben clar. No té res a veure el senyor
Joaquim “Purito” Rodríguez, sinó que té més aviat a veure amb la
infraestructura que hi ha al darrere. Vostè parla de veïns i realment, em sembla
tan surrealista el seu comentari com l’obra en si. A més a més, vostè suggereix
una cosa que és molt divertida, que és agafar el Coll de la Gallina, per cert,
diuen els castellans, que quien tiene boca se equivoca, i sé que vostè em retraurà el
Coll de la Gallina segurament durant uns quants anys. Però bé, no hi ha cap
problema, perquè sé que ho fa amb una intenció gens maliciosa. Però,
segurament, també li agradaria que consti en acta totes aquestes qüestions.
Bé, vostè suggereix que el nou, diguem-ne, el nou enllaç, el nou nus de
comunicacions lauredià per anar de vall a vall, enlloc d’agafar el desviament,
per cert, vam veure l’altre dia que el desviament, realment, és una qüestió
important, perquè quan va estar tallat, les cues que s’hi van muntar eren
quilomètriques. Però deixant de banda això, que per anar d’un Quart a l’altre,
doncs el que vostè suggereix és agafar una carretera que, jo l’he feta, vostè
sempre addueix al tema que jo corro, i li agraeixo moltíssim que em faci
publicitat. Després, en tot cas, li passaré un Twitter que tinc obert perquè pugui
seguir les meves activitats, si ho vol. Però deixant de banda això, l’he fet
diverses vegades, el tinc marcat al GPS, i si mal no ho recordo, són una
quinzena de quilòmetres. Per cert, per culpa d’aquesta qüestió, ja que addueix a
l’esport que tant practico, l’Andorra Ultra Trail deixa de passar per aquest
indret, que era un dels indrets emblemàtics. A mi la veritat és que no em fa res
que no hi passi, perquè igualment continuarà passant per la nostra parròquia.
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Però sí que em feia doncs un cert respecte tots els diners que s’hi havia destinat,
més tenint en compte el que comentàvem abans amb el conseller de Finances,
amb aquest forat que cada cop es va fent més gran. I l’explicació del sentit del
meu vot, precisament, era aquest. Penso que ha quedat suficientment clar.
Abans d’això, que intervingui, ja el veig amb unes certes ganes. En el seu
moment, li vaig demanar si tenia algun estudi sobre la qüestió. Li vaig fer
diverses demandes, perquè entenia que aquest estudi havia de tenir tota una
sèrie de punts: impacte ambiental. Fins i tot crec recordar que li demanava
sobre quina era la previsió de diners que potser s’hi haurien de destinar, perquè
és una obligació, el manteniment d’aquesta carretera. I recordo que vostè em va
dir: «No! Escolti, nosaltres no en fem, d’informes, decidim, prenem la decisió, i
punt.» I penso que ara doncs també ha quedat ben clar que la carretera la fèiem,
almenys pel que vostè ha explicat. Si no, dono més informació, perquè fent la
carretera, fent aquesta carretera, fent aquesta infraestructura, el Comú de Sant
Julià de Lòria pot signar un conveni amb una estrella. Espero que realment això
no es produeixi massa sovint, perquè el preu que segurament haurem de pagar
tots els lauredians serà força elevat, a nivell financer, però també a nivell
paisatgístic i de medi ambient.
Gràcies, senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Gràcies senyora Cònsol, sols una cosa.
Miri, la carretera de Fontaneda els ha costat a l’herald públic andorrà,
d’enquitranar, molt menys que l’Ultra Trail. Res més.
Hble. Sra. Cònsol Major
Només volia avançar-me en algun aspecte, que ha parlat de l’impacte
mediambiental, però vostè sap que Govern és molt curós amb l’impacte
mediambiental, o ha estat sempre i des del principi tots els informes han estat
favorables. També és cert que, tant Andorra Turisme com el Ministre de
Turisme, han afavorit que això tirés endavant. Perquè vostè sap també, que per
allà passa una etapa de la “Vuelta a Espanya”, fet que ajuda que Sant Julià de
Lòria siguem més coneguts, no per la ruta Joaquim “Purito” Rodríguez, sinó
perquè la “Vuelta” passi per aquell indret. Per tant, si podíem lligar les dues
vessants, a part d’afavorir també, els veïns i propietaris d’aquells terrenys, que
val a dir que tenim un Conseller que també ho és de propietari i suposo que
també se li ha notificat que ens vam reunir amb els veïns i estan contents,
evidentment. Abans de fer tot això, hem tingut el màxim suport i el màxim
consens per part de tothom. Per tant, jo no aniria més enllà, sinó que això s’ha
fet perquè hi ha un interès turístic, hi ha un interès per a la parròquia, hi ha un
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interès per als propietaris que tenen les terres allà dalt, i que tenen moltes
dificultats per accedir-hi i després, en relació amb l’Ultra Trail que vostè,
evidentment, vostè és més d’Ultra Trail que de ciclisme, a nosaltres ens és igual.
Nosaltres hem ajudat, com Infoturisme o com Andorra Turisme, durant molts
anys, l’Ultra Trail, i no hem dit pas res. I déu n’hi do els recursos econòmics que
ens costa a tot el país l’Ultra Trail. Per tant, a veure, l’Ultra Trail són dos o tres
dies l’any, i el Coll de la Gallina, evidentment, es queda per sempre.
Alguna intervenció més? té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, només per confirmar que, segurament, els veïns als quals va vostè va a veure
i els que vaig a veure jo deuen ser veïns diferents.
Doncs miri, encara m’ho posa millor. Amb els pocs que hi ha, vostè veig que va
a veure molts veïns i que jo vaig a veure uns altres, perquè devem tenir versions
diferents de la qüestió. Miri, justament amb això que vostè comentava, que
algun esdeveniment durava tres dies i el Coll el tindríem per a tota la vida, em
sembla un comentari encertat certament. Però aquest comentari que vostè fa
doncs implica tota una sèrie d’obligacions que són les de manteniment de la
carretera. Precisament, una de les preguntes que jo li feia al senyor Cònsol
Menor, quan feia la intervenció, era si s’havia estimat quin cost podia arribar a
ser, tenint en compte altres colls del país o altres carreteres del país que estan en
aquestes alçades, quin podia ser l’impacte econòmic. Jo ja hi he pujat alguna
vegada, per allà, per veure i per comprovar in situ l’estat de les obres. I el pas
de l’hivern, tot i que és una carretera que és nova, ja apunta que possiblement, i
molt més que probablement, el Comú haurà de destinar uns diners al
manteniment d’aquesta carretera. Jo preguntava aquests diners de
manteniment que, per altra banda, es fan en altres carreteres i en altres colls del
país, a quant podia pujar, sense cap mena de mala intenció o buscar tres peus al
gat. Únicament, per coneixement. Gràcies, senyora Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
.. són molts pocs els veïns ...
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig. Té la paraula senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Una cosa de què ja vam parlar el dia de l’aprovació del crèdit extraordinari.
Primer de tot, en relació amb l’impacte mediambiental i ecològic, aquesta
carretera existia, el que potser la gent de fora no ho sap, però aquesta carretera
estava feta. L’únic que s’ha fet és condicionar-la i enquitranar-la. No hi ha hagut
cap daltabaix ecològic. D’altra banda, com que aquesta carretera existia, és una
carretera secundària, el Comú de Sant Julià de Lòria ja n’era responsable, del
manteniment i de la conservació. Com totes les carreteres secundàries de la
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parròquia. Aleshores, el manteniment i la conservació, el Govern d’Andorra, fa
el manteniment i la conservació de la calçada i de la vora de la carretera, i el
Comú de Sant Julià de Lòria, en cas que caigui algun talús que ja existia, perquè
aquesta carretera existia, doncs hauria de fer les corresponents reparacions.
Però aquesta situació, la teníem abans d’enquitranar la carretera. Gràcies,
senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, només per comentar que l’impacte ambiental, evidentment, hi és, i vostè feia
al·lusió a uns informes, i a mi m’agradaria saber, cosa que segurament, segur,
això ja no es pot tornar enrere si els informes els demanéssim ara, que vostès ja
no sembla ser que ja no tenen una coalició amb el Govern de la majoria, aquests
informes sortirien de la mateixa manera. Gràcies, senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
A veure, jo no hi entraré, en aquest tema polític, perquè, si no, hauríem de
parlar de vostès, també, i no en parlaré més.
Jo només dir que el Ministre de Turisme, en aquell moment, era també de Medi
Ambient. Per tant, jo no crec que al Ministre de Medi Ambient li convingués
quedar malament ni amb els seus treballadors, perquè vostè sap, no sé si els
coneix, però suposo que sí, perquè és funcionari també de Govern, coneix que
són responsables i curosos i, potser, de vegades, massa previnguts els
funcionaris de Medi Ambient. Per tant, si el Ministre de Medi Ambient tenia
tots els informes favorables per part del seu departament, jo crec que aquí no hi
ha cap qüestió que a nosaltres ens doni com que aquell tram sigui
mediambientalment no correcte. Per tant, jo penso que aquí sí que es van fer els
estudis corresponents, i el mateix Ministre va donar el màxim suport, i el mateix
Ministre va venir a obrir la carretera el dia de la seva inauguració. Va venir amb
bicicleta, acompanyat del Purito, li agradi o no li agradi.
Alguna intervenció més? no doncs passarem a ratificar separadament els
convenis,
• El primer contracte, que és el conveni de col·laboració amb l’Associació
Carisma i el contracte d’arrendament del mateix local, es ratifica per
unanimitat.
• El conveni amb el Sr. Joaquim Rodríguez Oliver “Purito”, es ratifica per 11
vots a favor i 1 abstenció
• El Conveni de col·laboració entre Andorra Turisme i els set comuns, es
ratifica per unanimitat.
• L’addenda al Conveni signat amb el Govern d’Andorra i els senyors M.
Carme i Renat Pujol. es ratifica per unanimitat.
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•
•

El Conveni de col·laboració amb el Govern d’Andorra relatiu a l’hotel
Glòria. es ratifica per unanimitat.
I el Conveni de col·laboració entre el Comú de Sant Julià i el Comú
d’Andorra la Vella per la utilització de les instal·lacions del Centre Esportiu
per part dels usuaris dels Serradells. es ratifica per unanimitat.

Doncs si no hi ha cap altra intervenció, 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
La Cònsol Major

