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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 23 DE DESEMBRE DEL 2014
Essent les 19.00 hores del dia 23 de desembre del 2014, es constitueix l’Hble.
Comú de la Parròquia de Sant Julià de Lòria en sessió ordinària.
Presideix la sessió l’Hble. Cònsol Menor, Sr. Manel Torrentallé Cairó i amb
l’assistència dels Hbles. Consellers de Comú, Srs. Carles Álvarez Marfany, Josep
Majoral Obiols, Dot Jordi Galais, Maria Servat Codina, Joan Besolí Ribalta,
Jaume Ramisa Elias, Rossend Areny Navarro i Josep Roig Carcel.
S’excusa l’absència de l’Hble. Cònsol Major, Sra. Montserrat Gil Torné i dels
Hbles. Consellers Srs. Joan Antoni León Peso i Oliver Alís Salguero per motius
personals.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
• Sessió ordinària 20/11/2014
2. Acords Junta de Govern
3. Conforme als articles 58.3 i 83 de la Constitució, es proposa, si escau,
l'aprovació del text de modificació de l'article 7 i supressió dels articles 8 i 9,
de la Llei qualificada de transferències als Comuns i si hi ha lloc, acordar
facultar als Srs. Cònsols per a signar en nom del Comú l'escrit de presentació a
tràmit parlamentari conforme a l'article 102 i 103.1 del Reglament del Consell
General.
4. Aprovació, si escau, de la constitució de la societat “Promoció econòmica i
turística de Sant Julià de Lòria”
5. Aprovació, si escau, de la segona exposició pública de la revisió del POUP
6. Anàlisi i aprovació, si escau, del projecte de pressupost per a l’exercici 2015
7. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació Tributària del Comú
8. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació d’establiment de preus públics del
Comú
9. Aprovació si escau, d’un suplement de crèdit extraordinari per a fer front a les
despeses derivades del pagament de la subvenció a la societat “Escola bressol
laurèdia, S.A.U.”
10. Aprovació si escau, de la novació dels tres contractes de concessió de préstecs
signats amb “Camprabassa, S.A.”
11. Aprovació si escau, de la modificació i refosa de l’Ordinació de Tinença
d’Animals
12. Aprovació, si escau, del calendari de dies festius de la parròquia i dels
departaments comunals per l’any 2015
13. Precs i preguntes
Hble. Sr. Cònsol Menor
Passarem al primer punt de l’ordre del dia:
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1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
• Sessió ordinària 20/11/2014
Algun comentari a fer sobre aquesta acta? s'aprova?
S’aprova per 7 vots a favor i 2 abstencions.
Passarem al següent punt:
2. Acords Junta de Govern
Alguna intervenció? té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, senyor Cònsol. Bé, referent a la Junta de Govern del dia 10 de
novembre del 2014, proposta del pla de reubicació del personal del
departament de boscos. Bé, sé que aquest punt ja es va tractar en l'anterior
sessió de Comú, però considero que ens hi podem aturar avui també degut a la
seva importància, o al menys jo considero que es prou important. Començo fent
una cita de la convocatòria d'avui, de la documentació que ens han lliurat.
Doncs entre cometes "amb la finalitat d’optimitzar els recursos humans i
materials, i racionalitzar l’estructura organitzativa amb un estalvi econòmic dels
departaments d'aquesta corporació, es considera necessari modificar
l’estructura actual del servei de boscos reubicant al personal que hi està adscrit
al departament de manteniment". Vostès, després d’emprar el verb "optimitzar"
utilitzen el substantiu "estalvi econòmic". Recordo que en l’anterior sessió de
Comú, vostè senyor Majoral va voler insistir en que l'objectiu principal
d'aquesta reestructuració era l'optimització de recursos. Doncs bé, no ho dic jo,
ho diuen vostès. Repeteixo, torno a citar: "amb un estalvi econòmic, estalvi
econòmic dels departaments d'aquesta corporació". De l'estalvi en tornaré a
parlar quan tractem el punt sobre el pressupost. Tenim tots ben clar, doncs, que
la intenció és l'estalvi econòmic... Puc continuar aquesta intervenció? Vostès
fusionen els dos departaments en un de sol, els treballadors de boscos s'integren
en el departament de manteniment. Coneixent com coneixem la quantitat de
boscos i de camins de que disposa la nostra parròquia, em sembla absurd que
un departament així desaparegui com a tal. Aquest és un primer punt. Després,
jo els demanava en una altra ocasió, com ho farien per definir les tasques dels
tècnics de boscos que passaven a dependre del departament de manteniment.
Recordo que aquests, com qualsevol treballador de la nostra empresa, han
hagut de guanyar-se la plaça amb un concurs on quedava clar quines eren les
tasques a desenvolupar un cop guanyada la plaça. No em va quedar massa clar,
en aquell moment. Doncs bé, en aquest sentit em poden confirmar allò que se
sent que els van fer signar un document on els treballadors de boscos assumien,
sí o sí, aquelles noves tasques que no apareixen al seu contracte inicial? I em
diran que efectivament el van signar aquell document. Però jo els demano, que
haurien fet vostès en la mateixa situació? Realment pensen que era la manera?
Optimitzar recursos i l'estalvi econòmic passaven per aquesta re-definició dels
llocs de feina guanyats per edicte? Les tasques a fer, tant de manteniment com
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de boscos, han variat? Oi que no? Oi que són les mateixes i disposem del mateix
personal tècnic? Oi que la massa forestal no ha minvat durant aquest darrer
any? Doncs jo us demano perquè canviar substancialment el contracte dels
treballadors de boscos. Si realment calia. Penso que el benefici que en podem
treure tot plegat no és suficient en relació a l’amplitud dels canvis que s'han dut
a terme. A més, avançant-me en l’ordre del dia, l'estalvi econòmic serà ben
minso si tenim en compte el global del pressupost 2015 en quan a despeses de
personal. En tot plegat, deixi'm donar la meva opinió quan a aquest aspecte. Jo
no ho hauria fet així. Hi ha massa desavantatges per tan poc benefici. Gràcies,
senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Josep Majoral.
Hble. Sr. Josep Majoral
Gràcies senyor Cònsol. Senyor Areny, ha fet aquí una sèrie de preguntes, els hi
intentaré contestar totes. Per mi, optimitzar recursos, siguin materials siguin
humans genera l’estalvi. Per tant, ja us ho vaig explicar la darrera vegada,
s'optimitza tot plegat, mitjans humans i recursos, amb la finalitat, una, de
generar un estalvi, i dos, de que la gent, els propis treballadors puguin treballar
amb unes condicions encara millor. Això com a primer punt. Parla d’un estalvi
minso. Miri, jo no sé la cartera de la qual disposa vostè, però tot estalvi avui en
dia en el Comú, cregui'm que és benvingut. I per la resta, jo crec que la relació,
senyor Cònsol, es va contestà llargament, va ser un punt que ens vam estendre
bastant, i a partir d'aquí, jo, senyor Cònsol, la meva intervenció ha acabat aquí.
Senyor Areny, si vol algun altre aclariment fora del ple del Comú, en qualsevol
comissió o en qualsevol reunió, no tinc cap inconvenient en aclarir-li. Gràcies,
senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, senyor Cònsol. I gràcies, senyor Majoral, però jo l'inconvenient no el
tinc de que parlem avui ja que no ha convocat una reunió de la comissió en
relació amb aquest tema. De fet, m'ha contestat a part de les meves preguntes o
dels meus neguits, però aquella pregunta que li feia sobre un document en el
qual s'especificaven noves tasques a assumir com a treballadors del
departament de manteniment si és cert o no que se'ls va fer signar un document
per justament assumir aquestes noves tasques quan el seu contracte inicial en
definia unes altres com a treballadors o tècnics de boscos.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Josep Majoral.
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Hble. Sr. Josep Majoral
Sí, senyor Cònsol. Senyor Areny, aquí això de fer signar sona molt malament. Ja
li vam explicar en la darrera sessió de Comú que és un pla de reestructuració
que ve diguem-ne treballat conjuntament entre els treballadors i el propi Comú,
en aquest cas el departament de recursos humans. Si té l'ocasió de parlar amb
els propis treballadors de l'ex departament de boscos, no crec que tinguin cap
queixa, i a partir d'aquí, també ha fet una pregunta de qui organitzarà les
tasques. Doncs evidentment qui les ha d'organitzar és el cap del departament en
qüestió. Gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies. De fet no li he demanat qui les haurà d'organitzar perquè queda clar
qui les haurà d'organitzar. I en un altre punt, en una altra sessió ja li vaig dir
que potser aquesta persona, que es veia encarregada de més responsabilitat,
doncs potser jo havia proposat de que se li incrementés el sou. Vostè diu que fer
signar és una expressió o que sona violent. Bé, quan et posen un document que
tu has de signar és perquè algú te'l fa signar. Vull dir, no sé on veu vostè aquí la
violència en les meves paraules. I ja li dic, sí que he parlat amb els treballadors
del nou departament o ex departament de boscos, i realment em dóna la
sensació que vostè viu en una altra realitat que potser viuen aquest treballadors.
Jo, el que he palpat, evidentment no de tots, perquè no he parlat amb tothom,
no he tingut l'ocasió, però jo el que he palpat és una mala maror en quan a les
tasques a assumir totalment comprensibles. Per tant, jo li dic, sí que és cert que
qualsevol tipus d'estalvi amb la que està caient és molt important, s'ha de fer,
però en detriment de què? I aquí jo estic veient molts punts negatius en contra
d'aquest punt positiu que vostè m'ho reconeix que és un estalvi econòmic en
aquesta partida. Però després en el pressupost veurem que el que no ens
gastem aquí ens el gastem en un altre lloc. Per tant li repeteixo, jo sí que hi he
parlat amb una sèrie de tècnics i aquesta alegria que vostè diu que predomina,
jo ni la hi he palpat, tot al contrari.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé senyor Areny. Passarem ja a una altra qüestió perquè aquest punt ja es
va debatre, com ha dit el senyor conseller Josep Majoral, en la darrera sessió de
Comú. Queda constància a l’acta de la seva apreciació, hi ha algun altre dubte
sobre les Juntes de Govern ? no doncs ens donen per informats i passarem al
següent punt:
3. Conforme als articles 58.3 i 83 de la Constitució, es proposa, si escau,
l'aprovació del text de modificació de l'article 7 i supressió dels articles 8
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i 9, de la Llei qualificada de transferències als Comuns i si hi ha lloc,
acordar facultar als Srs. Cònsols per a signar en nom del Comú l'escrit de
presentació a tràmit parlamentari conforme a l'article 102 i 103.1 del
Reglament del Consell General.
De conformitat els articles 58.3 i 83 de la Constitució, es proposa, si s'escau,
l'aprovació del text de modificació del article 7 i supressió dels articles 8 i 9 de la
llei qualificada de transferències als comuns, i si hi ha lloc acordar facultats als
senyors Cònsols per a signar, en nom del Comú, l'escrit de presentació a tràmit
parlamentari conforme als articles 102 i 103 del reglament del Consell General,
segons documentació annexa.
I ha alguna aportació a fer? Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, senyor Cònsol. Bé, quatre anys de legislatura de DA amb pactes aquí i
allà amb les majories comunals, per no dir totes afins, un Ministre nomenat per
dur a terme la reforma de la llei que ha de definir les competències comunals
d’una vegada per totes, tres quarts del mandat Comunal exhaurit, i ara a les
acaballes de la legislatura del Consell General, a punt de ser dissolt ja per entrar
en període electoral, els Cònsols de les set parròquies pretenen entrar a tràmit
parlamentari aquesta iniciativa. No han tingut temps suficient per canviar
aquest i altres aspectes de la llei en quatre i tres anys de legislatura i mandats?
Per això serveix aquest organisme legislatiu paral·lel que es diu reunió de
Cònsols? No han pogut promoure la reforma tal com hauríem esperat tots el
treball conjunt amb uns Comuns cada cop més afins a DA? Queda palès un
gran fracàs tant del Govern com dels Comuns. Perquè no se’n salva ningú.
Deixi'm recordar que el meu grup parlamentari sí va treballar en la reforma
d'aquesta llei en el seu moment i durant la breu legislatura encapçalada pel
govern socialdemòcrata ja es van posar les primeres pedres d'aquesta reforma.
En res va quedar tot allò. I ara conscients d'un calendari en contra, els Cònsols
pretenen reformar l'article 7 i suprimir els 8 i 9 amb presses. Suposo que volen
aprofitar un cap de Govern en hores baixes i immers en plena precampanya en
busca de futurs socis electorals i amb interessos més partidistes i electoralistes
per aconseguir almenys això. Tots sabem que els percentatges que marca la llei
ja no s'estan respectant. De fet resulta absurd amb els temps que corren que els
Comuns es vegin obligats a destinar el 80 per cent de les transferències a
inversions no necessàries i que no podran ser mantingudes. Podem estar
d'acord en aquest sentit. Però no estic d'acord amb la forma de tot plegat. No
puc combregar amb les presses amb les que pretenen canviar aquest punt, han
tingut quatre anys per dur a terme una reforma com cal, tant demanada en les
circumstàncies econòmiques actuals. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Josep Roig.
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Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies, senyor Cònsol. Avui se sotmet al Consell del Comú la proposició
qualificada de modificació de la llei 10/2007 de maig qualificada de modificació
de la 11/2003 de l'article 7 i de supressió dels articles 8 i 9 de la llei qualificada
de transferències dels comuns del 27 de juny. Una proposició de llei segons es
pot llegir en la documentació, s'adopta en la reunió de Cònsols. Una proposició
de llei, l’elaboració de la qual no ha participat cap membre de la minoria
comunal. Una proposició de llei que s'impulsa quan el Consell General està a
les portes de dissoldre’s amb la legislatura ja esgotada. Una proposició de llei
que, per aquest motiu que acabo d’exposar, sembla bastant clar que no arribarà
massa lluny, si més no, durant la present legislatura. Una proposició de llei que
respon més a l’afany legislador d’alguns Cònsols que no pas a donar solució als
problemes que té la ciutadania. Una proposició de llei, en definitiva, que al meu
parer serveix a uns quants per marcar perfil davant a uns propers comicis
generals. Senyors Consellers, certament estic d'acord en el fons del text que avui
es sotmet a debat, és a dir, estic d'acord en que les transferències als Comuns es
destinin a finançar les despeses generades pels exercicis de les seves
competències i, de manera molt especial, a la reducció de l’endeutament. Però
em demano si aquesta és realment la voluntat del nostre Comú. Vull dir reduir
l'endeutament. Perquè dels set Comuns que configuren les estructures locals del
nostre país, només un, el nostre, l'incrementa netament mentre els altres el
redueixen aliè a l’extrema gravetat del seu estat financer immers en una
malaltissa espiral autodestructiva sense precedents. Perquè escoltin, qui ens
assegura que en cas que aquesta proposició de llei fos un dia aprovada, vostès
no podrien decidir destinar un elevat percentatge de les transferències que es
reben de Govern a cobrir les despeses de les societats participades en capital
públic per fer front als efectes de la seva pèssima gestió? En el seu cas, aquesta
proposició de llei seria com donar més responsabilitats a un fill immadur i
irresponsable que no sap gestionar-se ni administrar-se amb un agreujant, però,
i es que vostès no gestionen ni administren el seu propi patrimoni, encara que
alguns sembla que els hi sembli, sinó el patrimoni de tots els lauredians. En
aquest sentit, repeteixo, estic d'acord en el fons de la proposició de llei que avui
se sotmet a debat, estic d'acord en que les transferències als Comuns es destinin
a finançar les despeses generades per l’exercici de les seves competències i, molt
especialment, a la reducció de l’endeutament, però no puc estar d'acord en que
la proposició de llei s'hagi elaborat al marge de la minoria a corre-cuita i ni tan
sols hagi estat consultada. No estic d'acord tampoc en el moment en que
aquesta es presenta, al final de la legislatura, perquè és evident que aquesta
proposició no anirà més lluny d'això. I finalment tinc dubtes raonables sobre si
una Junta de Govern com la seva, que ha endeutat el Comú fins a límits que
ningú s'hagués pogut imaginar, realment destinaria les transferències que rep
del Govern a eixugar deute. Per aquest motiu ja els anuncio que un servidor
s'abstindrà en l’aprovació d'aquesta proposició de llei. És tot.
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Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Bé evidentment queda constància de les seves observacions. No vull
entrar perquè han estat tantes que no entraré a valorar si són DA, si són UL,
però sí que li puc contestar una. Aquest quatre anys hem treballat. I això és fruit
d’un consens entre els set Comuns i per tant els hi demanaria un respecte
d'aquest treball malgrat que vostès ho desconeixen. Dit això, passarem a la
votació d'aquest punt de l’ordre del dia.
Vots a favor ? 7
Abstencions 2
Queda aprovat aquest punt per 7 vots a favor i 2 abstencions.
Passarem al següent punt:
4. Aprovació, si escau, de la constitució de la societat “Promoció econòmica
i turística de Sant Julià de Lòria”
Té la paraula senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies, senyor Cònsol. El Comú de Sant Julià de Lòria està organitzant per
l’any 2016 el Congrés bianual de neu i muntanya que organitzen conjuntament
els set Comuns i el Ministeri de Turisme. El departament de Turisme de Sant
Julià de Lòria ha participat els dos darrers anys al Comitè organitzador de
l’últim Congrés, aquest celebrat a Andorra la Vella l'any 2014. L'organització
d'aquest Congrés es va centralitzar en la societat pública “Turicat, Societat,
Turisme i Economia d'Andorra la Vella”. A la vista dels avantatges que
comporta la utilització d'aquest tipus de societats públiques, el departament
veu convenient la creació d'una societat per l’organització del proper Congrés
de neu i muntanya de l'any 2016. És per això que es proposa aprovar el següent
acord:
1r. Constituir una societat mercantil pública, de responsabilitat limitada i
unipersonal, denominada "Promoció Econòmica i Turística de Sant Julià de
Lòria, S.L.U.", amb capital 100% públic, i que tindrà com a objecte la creació,
administració, gestió i explotació de les activitats i productes de promoció i
foment de l’economia, de la cultura, de l’esport i del turisme parroquial. I tots
aquells sectors d’interès econòmic i promocional de la Parròquia de Sant Julià
de Lòria. Podrà la Societat igualment realitzar, de forma accessòria, les activitats
complementàries de l’objecte indicat que tendeixin al seu millor
desenvolupament. La seva personalitat jurídica i capacitat d’obrar seran plenes
per a l’exercici eficaç de tota mena d’accions davant els òrgans administratius i
jurisdiccionals competents, de qualsevol grau i jurisdicció, i per a la realització
de les operacions i contractes civils, administratius, mercantils i financers que el
desenvolupament del seu objecte social precisi.
La durada de la societat serà indefinida i el capital social fundacional serà de
3.000,00 Euros (tres mil euros).
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- Aprovar els estatuts pels que es regirà l'esmentada societat, la qual -en tant
que societat pública comunal-, d’acord amb l’article 53 de la Llei 10/2003, del 27
de juny, “de les finances comunals”, desenvoluparà la seva actuació d’acord
amb les normes del Dret privat, sense perjudici de romandre sota el control
financer administratiu en els termes que estableixen els articles 87 i concordants
de l’esmentada Llei.
- Procedir al desembossant del capital social fundacional de la societat, de
3.000,00 Euros (tres mil Euros), representat per 100 participacions socials de
30,00 Euros de valor nominal cadascuna d'elles, que constitueixen una sola
sèrie, de numeració correlativa de l'1 a la 100 ambdós inclosos, que serà
íntegrament subscrit pel Comú de Sant Julià de Lòria.
- Facultar als Cònsols Major i Menor, Hble. Sra. Montserrat Gil Torné i Manel
Torrentallé Cairó respectivament, per a que qualsevol d’ells per si sol,
indistintament, en nom i representació del Comú de Sant Julià de Lòria, pugui
atorgar i signar tots quants documents públics o privats siguin necessaris per a
la constitució de la societat "Promoció Econòmica i Turística de Sant Julià de
Lòria, S.L.U.”, nomenant l’administrador/s de la mateixa i, en general, per
realitzar totes i cadascuna de les gestions i tramitacions que siguin necessàries o
convenients, per tal de constituir i inscriure als Registres corresponents
l’esmentada societat. Gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Alguna pregunta més? té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, senyor Cònsol. Bé i ja hi van quatre. Sembla que les col·leccionem en
aquest Comú. Quatre societats que depenen doncs això, del nostre Comú.
Sasectur, una, Escola Bressol, dos, Camprabassa, tres, i aquesta quatre. Em
deien als despatxos que aquesta quarta societat participada al cent per cent pel
Comú responia, i vostè ho ha confirmat, senyor Jordi, a la necessitat d'agilitat
quan ens toqui organitzar el congrés de neu que tindrà lloc a la nostra
parròquia durant el 2016. Això em feia pensar que la durada d'aquesta societat,
contràriament al que diuen els estatuts que avui s’han d'aprovar, estava
limitada exclusivament a l’esdeveniment que acabo d'esmentar. Però ni el
senyor Cònsol menor ni el Conseller de finances en aquella ocasió van poder
confirmar-m'ho. La veritat és que més enllà de l’organització d'aquest
esdeveniment, una societat que ha de promoure iniciatives econòmiques,
turístiques, culturals i esportives a Sant Julià de Lòria no té cap sentit.
M'explico. Tenim un departament de turisme comunal? Sí. Tenim un
departament de cultura comunal? També. Tenim ja una societat pública que
gestiona les activitats esportives? Sí. Tenim una majoria que ha de conduir
qualsevol iniciàtica econòmica positiva per a Sant Julià de Lòria? També. Per
tant, entengui'n quant els dic que aquesta societat només té sentit durant
l’organització del congrés al 2016. Així us ho vaig dir ja durant les nostres

200

trobades i ho torno a repetir avui. De totes maneres ja saben quina és la meva
opinió quant a aquestes societats participades al cent per cent pel nostre Comú.
Crec que existint, totes aquestes societats, molts aspectes escapen al control de
l’organisme que hauria de tenir-lo. Entengui's aquesta cambra amb totes les
seves forces polítiques representades. Vostès sempre estan amb allò de l'agilitat,
del caire pràctic que això comporta, però sincerament, no som l'ajuntament de
cap gran ciutat, gran en dimensions, dic, ni res que se li assembli. I en aquest
cas, amb la creació d'aquesta quarta societat indefinida en el temps, em fa
l'efecte que estem davant d'una altra pèrdua de control per part d'aquest ple de
Comú. Comentant altres aspectes de les societats ja existents, aquesta cambra
no tindrà, i l’oposició de torn molt em temo que tampoc, cap mena de
coneixement ni de veu ni vot en el que allà es tracti. I deixi'm que li digui que
els aspectes als que es dedicarà aquesta societat són prou importants com per
què aquesta cambra pugui, com a mínim debatre i prendre decisions clau pel
futur de la parròquia. Vostè m'assegurava també, senyor Cònsol menor, que no
hi havia intenció de fer cap contractació i que amb el personal dels
departaments del Comú involucrats n'hi hauria prou. Es pot comprometre avui
formalment? També li demano quin sentit tindrà la continuïtat de dita societat
més enllà de l'organització del Congrés del 2016. Agrairé les seves explicacions
que em van semblar d'allò més vagues quan vostè i un servidor vam parlar
d'aquest tema. Gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, senyor Cònsol. Se sotmet avui a aprovació la creació de la societat
“Promoció Econòmica i Turística de Sant Julià de Lòria” i cas que s'aprovi la
creació d'aquesta nova societat, com bé deia el senyor Rossend Areny, ja serà la
quarta que conté la participació de capital públic d'aquest Comú i la tercera
conjuntament amb Sasectur i l’Escola Bressol Laurèdia que hi compta en un
cent per cent. Senyors Consellers, el reconegut advocat mercantil i soci director
d'Eurogrup Human Resources, Lucio Muñoz, descriu una realitat, la de les
empreses públiques en general, que en molts aspectes és perfectament
transposable a la realitat particular de les societats participades amb capital
públic de la nostra parròquia. Muñoz assegura que la gestió de les empreses
públiques és un fracàs colossal perquè la majoria genera pèrdues econòmiques
que són molt difícils de justificar. I és que no estem pas en contra que el Comú
subvencioni l'esport de la parròquia, que subvencioni part de la quota de la
escola bressol, que potenciï el comerç i el turisme, però d'aquí a aprovar
sistemàticament suplements de crèdit per fer front a despeses fruit d'una mala
gestió, o que al nostre entendre són més aviat difícils de justificar, hi ha un salt
molt gran. Sense anar més lluny, avui s'aprovarà un nou suplement de crèdit,
l'enèsim, així sufragat contra endeutament per fer front a les despeses derivades
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del pagament de la subvenció de la societat Escola Bressol Laurèdia, que ja
veure'm com vostès justifiquen. Mirin, continuant amb el senyor Muñoz, a
escala local, aquestes empreses s'utilitzen per evitar el límit del dèficit i escapar
del control pressupostari tal i com passa aquí en el nostre Comú. A més, i
continuo amb l’exemple del senyor Muñoz, doncs el senyor Muñoz assenyala
que els processos de contractació de personal i les adjudicacions de les
empreses públiques es regeixen per criteris poc transparents que sovint
afavoreixen l'interès personal i el clientelisme polític. Senyors Consellers, a les
seves mans les societats participades amb capital públic, amb Camprabassa com
a cas paradigmàtic, s'han convertit en una butxaca opaca i foradada per on
s'esmuny qualsevol afany d'estabilitzar el deute de les finances comunals. No
em consideraria una persona responsable si amb el meu vot facilités la creació
d’un forat més a les arques d'aquest Comú. Perquè, és clar, ja s'han cuidat
vostès prou bé de redactar uns estatuts que eximissin de qualsevol
responsabilitat financera els membres del consell d'administració o la pròpia
junta. Qui hauria de fer-se càrrec de la factura dels desperfectes, cas que
haguessin? Doncs és clar, el ciutadà. Per descomptat. A més, al meu entendre, la
nova societat de serveis, tal i com exposava el senyor Rossend Areny, que
teòricament ja es donen o s'haurien de donar des de diversos departaments del
Comú, per la qual cosa poso en dubte la necessitat de crear aquesta nova
societat. Mirin, segons es pot llegir en l'article dos dels estatuts de la societat,
l'objecte de creació de la societat és crear administrar, gestionar i explotar les
activitats i productes de promoció i foment de l'economia, la cultura, l'esport i el
turisme parroquial. Que no tenim departament de cultura al Comú, que
promocioni les seves activitats? Que no tenim departament d'esports, que
promocioni les seves activitats? Que no tenim departament de turisme, que
promocioni el turisme de la parròquia? A què es dediquen, sinó, aquests
departaments? I el cas d'esports ja és d'escàndol. Amb un Conseller assignat a
ple temps amb tota una societat, Sasectur, que bé es deu dedicar a l’objecte de
gestionar una societat que es vol crear, dic jo, i amb una dotació pressupostària
en el projecte del pressupost 2015 i titulada Secció Esportiva destinada
bàsicament a salaris i indemnitzacions per desplaçaments, que bé deu tenir
alguna cosa a veure també amb la promoció de l’esport de la parròquia. Mirin,
em sembla que la proposta de creació d'aquesta societat és un autèntic
despropòsit perquè duplica estructures, i un escàndol majúscul des d'un Comú
que sembla viure immers en resoldre els seus interessos particulars, creant
estructures que ajudin a escapar del control pressupostari i fer adjudicacions i
contractacions a dit sense haver de justificar-se davant de res ni ningú. És tot.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
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Sí, gràcies, senyor Cònsol. Primer de tot, senyor Areny, aquest congrés del 2016
ja l'estem organitzant a hores d'ara. És a dir des que el Comú d'Andorra la Vella
ens va donar el relleu l'estem organitzant. I per tranquil·litzar-lo, la intenció
d’aquesta societat és únicament amb aquest fi, amb aquest objecte. De totes
maneres, un cop s'hagi acabat aquest congrés, al primer trimestre del 2016, ni
vostè ni jo ni potser cap dels d’aquí hi serem i llavors ja es prendrà la decisió de
si volen continuar amb la societat o no. S'ha creat una societat amb un objecte el
més ampli possible perquè sigui, per no tenir cap problema. En quant al senyor
Roig ja sabia que no estaria d'acord, m'estranyaria que es poses d'acord, el
divendres vaig voler parlar amb ell seguidament de la comissió informativa
d’urbanisme, veig que no havia consultat amb el senyor Muñoz tots els temes
de les societats públiques. Només li volia explicar que l'organització del congrés
implica molts agents exteriors, no és només un problema intern dels diferents
departaments del Comú, sinó que com aquests vostè treballa a l'administració
sap, deu conèixer el funcionament de l'administració, no sé si ha treballat en el
sector privat però és un funcionament totalment diferent. Hi ha uns temes
d'agilitat i de rapidesa en els tràmits que el sector privat és molt difícil treballar
conjuntament. Aleshores l’organització d'aquest congrés implica molts agents
exteriors, no sols del país sinó també de fora, ja sap el difícil que és treballar per
l’administració andorrana amb altres administracions de fora o amb persones
privades de l’estranger, i el que es vol és facilitar tota aquesta activitat.
Recordar-li també, vosaltres vau tenir també responsabilitats de Govern,
principalment el senyor Roig, que va estar com a secretari d'estat del Govern
d'Andorra, no recordo que demanés amb insistència el desmantellament
d'Andorra Turisme en aquell moment. Que vindria a ser jurídicament una
figura equivalent. El que li proposo és que com aquest congrés es realitzarà al
2016, vostè potser es presentarà a les eleccions, no sé si amb els lliberals o no, jo
li desitjo que es presenti perquè amb el seu camp hi ha molta competència i en
el cas que guanyés, cosa que com entendrà li desitjo, prengui el compromís de
dissoldre aquesta societat un cop passat el congrés, i de no crear cap societat
pública ja que amb les eines de l'administració, segons diu vostè, ja n'hi ha
prou. Gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Major
Molt bé. Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies, senyor Cònsol. Jo el que critico és que vostès, per vostès, agilitat i
rapidesa en els tràmits, em sembla que ho ha dit així i el cito literalment,
assumim que vol dir contractar i fer adjudicacions sense passar pels tràmits i els
filtres que fixa l’administració. I com que això ja ho hem vist en totes i
cadascuna de les societats participades en capital públic d'aquest Comú, jo no
penso donar suport de cap de les maneres a aquesta manera de procedir. Pel
que fa a si jo m'haig de comprometre o no...
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Hble. Sr. Cònsol Menor
Perdoni, senyor Roig, el tallaré. El tallaré perquè ja és el segon cop que insinua...
Si vostè creu que amb les societats del Comú es fan coses il·legals, l'invito, que
vostè ja té experiència, de fer els tràmits a les institucions del país
corresponents. Perquè ja és la segona vegada que insinua que aquí fem coses
estranyes. Si vostè creu que fem coses estranyes, faci la denúncia on la tingui
que fer, però deixi de fer insinuacions o sinó no li tornaré a donar la paraula, si
us plau. Continuï...
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, li agrairia que no m'interrompés mentre tinc l’ús de la paraula i que s'esperés
al final del meu exposat. En cap cas he dit que vostès entressin en cap
il·legalitat. Jo el que he dit és que vostès utilitzen les societats per escapar del
control pressupostari, i això és així perquè tenim una bona mostra amb
Camprabassa i en les altres societats participades pel Comú, i en contractar
personal i adjudicar serveis sense passar pels cànons establerts per
l’administració. Perquè? Doncs perquè així els ho atorga i així ho poden fer a
través de les societats. Penso que aquí no estic acusant absolutament a ningú, el
que estic fent és denunciar un fet i una pràctica que ve essent habitual. Una
pràctica legal? Sí. Una pràctica que jo aprovi? No. Gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, senyor Cònsol. Bé, vostè ens demanava si nosaltres ens comprometíem,
si estàvem en disposició de governar aquest Comú en el proper mandat, si ens
comprometíem a dissoldre aquesta societat. Doncs jo m'atreveixo a dir-li que sí,
que jo m'hi comprometo. Però i vostès, s'hi comprometen? Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Ja li contestaré jo. No ens hi comprometem, primer, no sabem si ens
presentarem, segona, l'estem creant precisament per no dissoldre-la, d'acord?
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Però de fet la pregunta anava en el cas de que vostès tornin a estar asseguts
aquí com majoria. Jo m'hi he compromès perquè ja li he dit que jo trobo que
aquestes societats l'únic que fan és escapar al control d'aquesta sala única i
exclusivament. Per vostès, continuen amb aquesta vaguetat semblant a la que
vostès utilitzen quan estem parlant en els despatxos. Vostè em va dir que ja
veuríem, que no es sap ben bé, però bé, jo li estic demanant aquesta societat que
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té una data de caducitat que és l'organització, o la financiació de l'organització
d'aquest esdeveniment del 2016, sé que ja hi estant treballant. Quin interès li
veuen vostès a la continuïtat d'aquesta societat quan, com molt bé ha dit el
senyor Roig i jo també, tenint departaments de tot en aquest Comú
suficientment capacitats per tirar endavant qualsevol iniciativa esportiva,
cultural, econòmica, crec que també hi posa, per tant, s'hi comprometen vostès
també a posar-li un punt i final a aquesta societat quan toqui?
Hble. Sr. Cònsol Menor
Senyor Areny, l'u de gener del 2016 no sabem on estarem. Per tant no em
comprometré a res del que farem l'u de gener del 2016. Vostè demà passat sap
si tindrà grip o no tindrà grip? Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Però és la pregunta que m'ha fet el senyor Jordi, senyor Cònsol. Jo li transmeto a
vostè la mateixa pregunta.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Bé passarem, un cop fetes les corresponents constàncies, passarem a la votació
de la creació de la societat.
Vots a favor? abstencions? n contra ?
S’aprova per 7 vots a favor i 2 en contra.
Passarem al següent punt;
5. Aprovació, si escau, de la segona exposició pública de la revisió del
POUP
Té la paraula senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies, senyor Cònsol. Avui es proposa a aquest ple aprovar la segona
exposició pública del pla d’ordenació i d'urbanisme parroquial tal com ve
previst en l'article 98 de la llei general d'ordenació del territori i urbanisme. El
passat 9 de juliol se'n va aprovar la primera exposició pública. Aleshores va
venir un període de seixanta dies per a que es poguessin presentar al·legacions.
Durant aquest temps s'han recollit una vintena d'al·legacions. Amb l'aprovació
de l'exposició d'avui s'obrirà un nou període de trenta dies per realitzar
al·legacions. Es recorda que el departament d'urbanisme està a disposició els
dimarts i els dijous al matí per tractar tots els dubtes i qüestions sobre la revisió
del POUP. Gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Alguna precisió a fer? Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny

205

Senyor Cònsol. Bé, celebro que en alguns casos s'hagi dut a terme aquesta sèrie
de correccions i modificacions, però el que sí que li demano, i tot just entrar en
aquesta sala ha pogut comprovar-ho, que hi han persones interessades en
aquest sentit que han entrat al·legacions i que potser el nostre Comú no ha
tingut la deferència d’avisar-los si s'havia pres una resolució definitiva o no
abans de ser aprovat avui i publicat demà, per entendre'ns. Per tant jo li
demano que sabent que el proper període d’al·legacions és de trenta dies, que
és bastant just si vostès poden tenir la deferència d'avisar cadascú d'aquestes
persones perquè potser així guanyaríem una sèrie de dies i podrien fer les
al·legacions amb una mica més de temps. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Bé, contestant a aquest punt, el període de trenta dies el marca la llei, no som
nosaltres que el marquem, i entenc que no podem contestar les al·legacions
perquè aquestes decisions no són fermes fins al moment que es publiquen. Com
l'aprovació que es fa avui, no podem contestar a la gent coses que no sabem.
Teòricament fermes, doncs per això s'opta per no contestar. I d'altra banda, el
Comú no està obligat a contestar. Gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
D'acord. Algun comentari més? no, doncs passaren a l’aprovació.
Vots a favor ? en contra ? abstencions ?
S’aprova per 7 vots a favor i 2 abstencions.
Molt bé, passem al següent punt:
6. Anàlisi i aprovació, si escau, del projecte de pressupost per a l’exercici
2015
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, senyor Cònsol. El pressupost per a l’exercici 2015 és continuista. Igual
que els anteriors. S'ajusta al moment actual en quan a una racionalització de la
despesa. Parlem de continuisme perquè es manté la inversió. De fet, és
pràcticament igual que el 2014, ascendint a 1.184.982 euros. Mantenim també la
mateixa línia de contenció de la despesa, rebaixant un any més la de personal,
que ha disminuït un 0,9 per cent. Per tant, avui presentem un pressupost
realista, que s'adequa totalment a la situació actual sense oblidar els serveis a la
ciutadania. Passo a descriure les principals partides. Ingressos. El pressupost
d'ingressos és molt prudent amb un increment de 2,2 per cent respecte a
l’exercici 2014. El volum d’ingressos ascendeix a 11.889.526 euros. Despeses. El
capítol de despeses de personal es redueix en 0,9 per cent respecte al pressupost
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del 2014, amb una disminució des de l’inici del mandat de gairebé 450.000
euros, un 8,5 per cent. Consum de béns corrents i serveis. Es continua
mantenint la racionalització de la despesa dins d'aquest epígraf. Es pot observar
un augment d'un 7 per cent que s'explica pel manteniment dels serveis de la
parròquia. Despeses financeres. Han disminuït un 12,4 per cent respecte a l'any
passat. Aquestes despeses venen condicionades per l'evolució dels mercats.
Transferències corrents. Les transferències corrents disminueixen sensiblement.
El Comú continua apostant per mantenir els serveis i les ajudes que s'ofereixen
a la ciutadania, incrementant l'oferta social, cultural i esportiva de la parròquia.
Inversió. Un any més el consistori fa un esforç en inversió mantenint-la respecte
al pressupost anterior. Per al 2015 dotem aquesta partida de 1.184.982 euros que
es destinaran bàsicament a millores en vies públiques, camins, carreteres
secundàries i altres espais per un import de 350.000 euros. La nova llar de Lòria
a l’Hotel Glòria 200.000 euros, la reparació de la captació d'aigua del Torrent de
l’Escobet per 100.000 euros, instal·lacions elèctriques per 79.000 euros, i
substitució d'alguns trams de la xarxa d'aigua per 30.000 euros, entre d'altres.
Passius financers. Es retornen 744.145 euros. Es reflexa aquí la clara voluntat
d'aquesta corporació de voler disminuir el deute. Conclusió: els comptes
presenten un superàvit pressupostari de 111.174 euros que denota l'esforç que
està fent aquesta corporació per continuar apostant i invertint a la parròquia. En
aquest sentit m'agradaria destacar algunes de les inversions que s'han fet aquest
2014. Es perquè les feines que es fan des del Comú són importants. Però si hi ha
una que té un impacte directe sobre la qualitat de vida dels ciutadans són les
que afecten a l’entorn urbà. Una part important de les millores afecten a les
principals vies, carreteres secundàries i camins de la parròquia. Per citar-ne
algunes, s'ha eixamplat, condicionat i enquitranat el Coll de la Gallina. S'han
modificat les voreres de l'avinguda Rocafort, s'han eixamplat puntualment
alguns trams de la carretera de Juberri, s'han recuperat i senyalitzat 25 km de
camins i s'ha empedrat i adequat camins del casc urbà entre altres. D'altra
banda, el Comú també a portat a terme una tasca important de renovació i
manteniment de diferents espais com l'oratori de Sant Cristòfol, el pont de
Bixessarri, la mítica Font de Ferro que s'ha recuperat o el parc infantil que ha
patit canvis per fer-lo més còmode i segur pels infants. Pel que fa a l'estalvi
d'energia, la il·luminació dels edificis i espais comunals es continua la seva
adaptació a sistemes més econòmics. És el cas de la plaça de la Germandat, de
l’aparcament del Camp de Perot i del parc de Terra Bogada, on s'ha posat
enllumenat. A més el servei d'aigües també ha fet una tasca important a
Aixirivall, on s'ha renovat 200 metres lineals de canonada. Així com a
Fontaneda i La Rabassa on s'han posat filtres de Silex. Durant l'any, també s'ha
finalitzat l'embelliment de tots els contenidors de la parròquia. És important
destacar que els darrers tres anys, la inversió acumulada a la parròquia
ascendeix a tres milions d'euros. D'altra banda m'agradaria destacar la
important feina que s'ha fet aquest any en l’àmbit de les fires i altres
esdeveniments, que han contribuït a dinamitzar la parròquia, el comerç i la
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restauració. Per citar-ne alguns exemples, s'han fet diferents fires mensuals, com
la dels Capricis, la de l’Art, la de les Oh!Fertes o la de Santa Llúcia. També s'han
organitzat altres activitats com la Trobada de micro-productors de vi, les
Jornades Cosmopolites, la Festa Major, la Vila Medieval, la Ruta de la Tapa i del
Pintxo, els Vespres d'Estiu, el Campionat del Món de Pesca, el Campionat del
Món de Trial i el Trial de les Nacions entre d'altres. Un ampli ventall d'activitats
que han generat una important afluència de públic, gran acceptació per part de
la població i que han generat negoci als comerços, restaurants i hotels de la
parròquia. Dit això, proposo l’aprovació del pressupost del 2015 en el ple del
Consell d'avui. Gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Alguna intervenció? té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, senyor Cònsol. Bé, ara fa un any li deia en aquesta mateixa sala, senyor
Besolí, que m'hagués agradat poder participar a l’elaboració del pressupost del
2014 i que em posava a la seva disposició per ajudar, o per ajudar-lo a elaborar
el del 2015 que avui es sotmet a debat. I ho deia en aquests mateixos termes. No
li nego que aquest cop, com en tots els altres i ja porten tres, m'hauria agradat
participar si més no en alguna reunió de debat de propostes, potser de consens,
per tal d'elaborar el pressupost que avui ens toca debatre, com deia. Però la
realitat és la que és i el document l'han elaborat vostès en exclusiva, un any més,
sense comptar amb l’opinió dels membres de la minoria. Menys feina, no li
nego. Però li torno a repetir que la feina no em fa por, és més, m'agrada i per
tant em torno a posar a la seva disposició per elaborar el darrer pressupost que
en aquest mandat tocarà elaborar, el del 2016, tot i que no haguem de ser
nosaltres qui l'executi. Deixi'm que li digui una cosa que ja li he dit en altres
ocasions: si un servidor i el servidor de la meva esquerra participéssim en
aquest exercici d'elaboració, quan les coses vagin potser més malament del que
van, si em permeten el vaticini, compartiríem la responsabilitat, podrien dir
vostès que els membres de l'oposició són també responsables d'aquesta mala
previsió, només la previsió, insisteixo, perquè en l'execució dels pressupostos
vostès són els amos. I no em refereixo a les seves capacitats, senyor Besolí,
parlo de l'art que vostès tenen a l'hora de manipular, de tergiversar, d'amagar,
de camuflar, en qüestió de números. D'això no en seríem co-responsables, però
sí de la previsió pressupostària com li deia, i crec que la nostra aportació des
d’una visió potser més realista seria d'allò més útil. Em reitero, em poso, em
torno a posar, per darrera vegada, a la seva disposició de cara al pressupost
2016. No em negui que heretar un deute de 17 milions i augmentar-lo fins a un
petitíssim percentatge al sostre permès per la llei no és una mala situació, però
escolti, ben mirat sort que quan això acabi, i em refereixo al nostre mandat,
ningú em podrà recriminar el que segurament els recriminaran a vostès durant

208

anys, i segurament des de dins mateix del seu grup polític, si algú queda amb
un mínim de responsabilitat. Passaran a la història pel seu “mandatus horribilis”
a nivell de deute comunal i de manipulació com els deia abans pressupostària i
financera. I tornant al pressupost 2015, deixi'm ara llegir un petit extracte d'un
article aparegut al Diari d'Andorra aquesta darrera setmana: "Els Comuns
tancaran l'any vinent la legislatura demostrant que són capaços d'establir
polítiques d'austeritat que permeten no tan sols aturar la perillosa espiral
d'endeutament en que havien entrat en els últims 15 anys sinó que fins i tot han
pogut rebaixar-lo". Tanco la cita. Es refereixen a tots el Comuns menys al nostre,
senyor Besolí, a tots menys al nostre. Quan parlen mandataris d'altres
corporacions, la veritat és que no sé ni on posar-me, li asseguro, perquè el
sentiment de vergonya si em permet... m'imagino que sí que compartim, doncs
ben present. Però bé, anem al que toca, comentaré només algun dels punts del
seu pressupost del 2015. 111.174 euros de superàvit. Superàvit, què volia dir
aquesta paraula? Ironies de banda, sobre els paper, senyors, és molt maco.
Queda molt bé. I sembla que fan els deures. Perquè el deure d’aquell que
administra és el de gestionar la cosa pública doncs com administra justament
casa seva. Amb responsabilitat i sense estirar més el braç que la màniga. I em
diran, una vegada més, que qui no arrisca no pisca, que la gent tira endavant
projectes, que la gent inverteix, però miri, segurament no fan invents de
dubtosa rendibilitat en moments com l'actual. I vostès sí que ho fan. Els recordo
que aquesta casa és la de tots, i que els diners també. Bé, el diners, els deutes,
més aviat. Dubto que a nivell domèstic cap de vostès s'hagués, i perdonin la
expressió, emmerdat en un projecte similar i salvant les distàncies, el de
Naturlandia. Però és molt fàcil arriscar quan els diners no són directament teus.
I deixi'm que reconegui aquí la seva legitimitat a l'hora de voler implementar
un projecte que voldrien que fos el revulsiu de la nostra parròquia i no només
un sac foradat. 111.174 euros de superàvit previstos. Home, tenint en compte
com van anar les coses l'any 2013, que vam tancar amb un dèficit de 540.000
euros, tot i que la previsió era d'un superàvit de 183.000 euros, i tal com espero
que acabi l'exercici 2014, recordo amb uns més o menys 400.000, 500.000 euros
també de dèficit, havent previst un superàvit de 97.000 euros, tot sembla
indicar, senyors de la majoria, que el pressupost 2015 seguirà la mateixa
tendència. I més sabent que els famosos reconduïts, que aquest anys ascendien
a més de 1.300.000 euros, crec recordar, aniran perseguint-nos un any més fins
arribar al 2015 en una quantia encara indeterminada però segurament força
alta. Els recordo que a data del 31 de setembre de 2014 les despeses estaven
només executades en un 60 per cent. I vostè va dir que no es mouria gaire més
aquesta xifra. Així ja veure'm com faran variar els reconduïts aquest pressupost
gairebé equilibrat que avui presenten. Però molt em temo que variarà i molt, o
si més no, bastant. I si no, la solució és deixar de gastar aquells diners que
s'havien previst i que no estan compromesos i llestos, m'ho va dir vostè, senyor
Besolí, ho recordarà. Però llavors, la gran perjudicada un cop més, doncs és
aquesta famosa inversió real. Aquella que repercuteix directament als
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ciutadans. Això si, en l’exercici 2014 la inversió de Camprabassa s'haurà
executat al cent per cent. Permeti'm indicar en aquest sentit que, per exemple, el
Comú d'Escaldes-Engordany aprovava tot just ahir 3,5 milions d'inversions, un
pressupost 2015 incrementat en un 15 per cent i una rebaixa prevista a final de
mandat de 8 milions d'euros. El que va ser un 25 per cent menys. Realment
anem a l’inrevés del món en tots i cadascuns d'aquests punts. I aquells brots
verds de que tant parla el Govern de DA sembla que comencen a fer efecte en
altres parròquies però no pas en la nostra. I això són dades objectives d’un
Comú, per cert d'un altre color polític, no pas del meu, i no interpretacions
derrotistes de les quals ens acusen una i una altra vegada. Bé, en fi. Per cert,
segona xifra interessant. Justament les famoses inversions reals. Previsió quasi
calcada a la del 2014: 1.517 euros de diferència, sent aquesta de 1.184.000 euros
com vostè ja ha anunciat. Contenció de la despesa, aquí sí. Gastarem el mínim i
quasi tot en aspectes d'urbanisme com arranjament de vies públiques,
continuació de les tasques de separació d'aigües, i els arrossegalls del quals
parlàvem en comissió l'altre dia. Poca cosa tot plegat, no m'ho neguin.
Necessari, evidentment que necessari, no us ho nego, però a banda d'això, miri,
aquí només es lluirà un cop més el departament d'urbanisme. Veient els dos
pressupostos, el de l'any anterior i el que avui se sotmet a debat, em venen
ganes de dir que vostès han fet aquí una mena de còpia enganxa, segurament
conscients de que no poden fer gaires virgueries, permeti'm la paraula, a nivell
financer en els comptes comunals. Mirin, coses com aquestes són les que em
confirmen que les coses d'allà dalt, i parlo del parc, no van tan bé com vostè
assegura o asseguren. Tanta contenció pressupostària en l'any en que
Naturlandia ha de sortit del pou? En l'any en que el Comú deixa de fer de
banca, no aportant ni un euro més a la societat contra l’endeutament comunal?
En l'any en que Camprabassa pagarà el deute que té contret amb el Comú, déu
n'hi do de quina manera, per cert, quina vergonya, d'això en parlarem després.
En l'any en que tot això ha de passar, deia, vostès elaboren un pressupost de
mínims, de funcionaments, per entendre'ns, es com per no creure'ns tot allò que
ens diuen sense cap prova escrita, reitero, de que començarem a sortir del pou
gràcies a unes tendències positives del nostre parc Naturlandia. Tot plegat és
poc coherent, al meu entendre, senyor Besolí. I malauradament els comptes
comunals van i seguiran anant sempre lligats a l’estat financer del parc. Pel que
fa a les despeses del personal, i tornant al pressupost, i reprenent el que dèiem
al punt dos de l’ordre del dia, la variació és només del 0,9 per cent menys en
relació al pressupost 2014. Em poden dir on és l'estalvi que havíem de tenir en
aquesta partida arrel de totes les jubilacions, pre-jubilacions i baixes? Quin
efecte econòmic ha tingut, per exemple, aquesta polèmica mesura de fusionar
els departament de boscos i manteniment? Si em permeten, aquesta mesura ha
estat ben poc efectiva en aquest sentit. Potser sí, si mirem el capítol de dedicat a
aquest departament en quant a personal, però quan ens adonem que allò que
estalviem d'una banda, ja us ho deia abans, a base de mal de caps més que cap
altra cosa, ho gastem amb escreix amb la contractació de més personal esportiu,

210

per exemple, a Camprabassa, i part de la partida inexistent al 2014 número 810,
ens adonem, deia, que sembla que volem retallar d'una banda, no per estalviar,
sinó per col·locar una altra. Se'n diu prioritats polítiques, senyor Besolí, són
legítimes, no li nego, però prioritats polítiques al cap i a la fi. Perquè en som
conscients, senyor Majoral, oi? que aquesta mesura de fusió dels dos
departaments de boscos i manteniment amb la finalitat d’optimitzar recursos ha
comportat més que estalvi, o optimització com els agrada dir a vostès, ha
comportat, com deia, més aviat mala maror? Ja li deia abans, entre els
treballadors del nou departament, que es veuen obligats a desenvolupar
tasques, insisteixo, que no es contemplaven en els seus anteriors contractes?
Com em deia algú, ja per acabar amb aquest tema, només falta que tots vagin de
taronja per acabar de fusionar-ho tot bé. Com els deia, massa danys colaterals
per tan poca optimització de recursos. En definitiva, això és el que es deixa
entreveure almenys en el global de la previsió de despeses de personal al
pressupost 2015. Sense estendre'm més en aquest punt, acabaré dient-los el
mateix que els porto dient tot el mandat: senyor Besolí, em creuré els superàvits
quan els vegi. I quan vagin aquests acompanyats de reducció del deute
comunal, com estan fent la resta de corporacions locals. Tot i que començo a
pensar que aquest darrer punt és més qüestió de fer la carta al reis que no pas
fruit de la seva despreocupada gestió. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, senyor Cònsol. Senyor Besolí, el pressupost que avui se sotmet a debat
presenta un desequilibri entre els ingressos de funcionament i les despeses de
funcionament de forma que aquestes darreres són superiors als ingressos en
3.673.369 euros, fet que posa de manifest que aquest pressupost que vostè ens
presenta no atén al principi de suficiència que ha de regir la gestió
pressupostària recollit a l’article 11 de la llei de finances comunals en la redacció
que li dóna la llei 14/2007. La finalitat del principi de suficiència, senyor Besolí,
és que els cabdals procedents del recursos bastin per satisfer les necessitats
exigides per les prestacions dels serveis públics i altres actuacions a càrrec del
Comú. En aquest sentit, senyor Besolí, em permeto recordar-li que la llei de
finances comunals estableix, amb molt bon criteri per cert, que els ingressos
tributaris dels Comuns i els derivats de l'explotació del seu patrimoni han de
ser suficients per cobrir com a mínim les despeses de funcionament, és a dir, les
despeses altres que les destinades a les inversions reals i les destinades a la
cancel·lació dels deutes. El principi de suficiència, dit en altres paraules, és el
que mesura la capacitat del Comú per fer front amb recursos propis, amb
ingressos autòctons, per dir-ho d'aquesta manera, a les despeses corrents que té.
El principi de suficiència ve a dir, senyor Besolí, que per anar bé no hauríem de
recórrer a les transferències que rebem de l’Administració Central. Miri, l'anuari

211

socioeconòmic del 2010, publicat per BPA, deia que els Comuns l'any 2009
només van poder finançar fins a un 80 per cent de les despeses de funcionament
amb els seus propis recursos. Sap quina era una de les excepcions, senyor
Besolí? Doncs una de les excepcions era el nostre Comú, que conjuntament amb
el d’Ordino i el d'Encamp van ser els que van mostrar una suficiència més
elevada. El percentatge d’absorció de les despeses corrents amb ingressos
propis va acostar-se, en el nostre cas, al 90 per cent. Actualment, la seva gestió
al capdavant del Comú ha tingut com a resultat que tot just arribem a cobrir el
60 per cent. I sap què vol dir això, senyor Besolí? Que sobrepassant el principi
de suficiència en més de tres milions i mig d'euros, la previsió de superàvit que
ens pretén colar una vegada més amb l’elaboració d'un projecte de pressupost i
amb aquesta ja van tres, no se la pot creure ningú. I m'atreviria a dir que ni tan
sols se la pot creure vostè mateix. Per començar, senyor Besolí, i pel que fa al
capítol d'ingressos, si el cànon veritat d’explotació de Camprabassa continua
sense cobrar-se com s'ha vingut fent fins ara, parlem de 120.000 euros pel
projecte de pressupost de l'any 2015, el resultat previst d'execució per al
pressupost 2015 ja no és real. Hauria de ser deficitari. Per cert, i parlant d'això, li
demano que ens confirmi si el 2015 cobrarem el cànon veritat d'explotació de
Camprabassa o no, de moment jo no he vist per enlloc que els 690.000 euros
veritats i no cobrats d'exercicis anteriors s'hagin inclòs en cap partida del
present pressupost. La pregunta és el Comú hi renuncia? I si és així, no s'hauria
d'haver aprovat a través del Consell del Comú? Amb l'aprovació d'aquest
pressupost, senyor Besolí, assistim al primer acte d’una obra teatral que vostè
mateix ja va escriure l'any passat i que serveix per dissimular el precari estat de
les finances comunals de les quals vostè n'és el responsable. Miri, acte primer.
Abans de tancar l'any faig aprovar un pressupost amb superàvit fent dir als
comptes allò que necessito que diguin per molt inversemblant que sembli i
sense incloure cap reconduït perquè aquests entren en escena en l'acte segon
abans que tanqui el pressupost 2014 i faig aprovar uns quants centenars de
milers de euros de reconduïts corresponents a partides compromeses, perquè
quedaria fatal gastar-los al 2014, fet que resultaria en un tancament d’exercici
escandalosament deficitari. Acte tercer. Tanca el pressupost 2014 intentant
salvar els mobles perquè aquella despesa tan incòmoda l'han traspassat al 2015
en forma de reconduïts. Final de la història. Deu pensar que per un any que
queda de mandat és millor de mirar de dissimular la cosa com sigui i que es
trobi el problema el proper que vingui al darrera seu. Si això és així, i
aparentment sembla ben bé que ho sigui, em sembla una estranya manera
d’entendre el compromís que fa tres anys va contraure amb la ciutadania. El
pressupost que vostès pretenen aprovar avui és el clar reflex, l'efecte, la
conseqüència d’haver prioritzat invertir en Naturlandia per sobre de qualsevol
altra cosa durant els darrers anys. Senyors Consellers, per cada euro invertit al
poble, a Naturlandia se n'han destinat com a mínim 5. El pressupost que vostès
presenten preveu una inversió al poble equivalent tan sols al 10 per cent del
pressupost. El 10 per cent. Algú es podria demanar: Contenció? Doncs no
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senyor. Qüestió de prioritats? Em sembla més aviat que sí. I ara en paguem les
conseqüències en forma d’un endeutament galopant, i absolutament impedits
per invertir en el poble. Senyor Besolí, no veig en el seu projecte de pressupost
ni una acció, ni una sola dirigida a augmentar els ingressos pressupostaris
directament. Per contra, es preveu augmentar la despesa que es destina, per
exemple, a atencions protocol·làries fins a 75.000 euros anuals, i això jo ho
entenc com un fet força simptomàtic. I per fer què, senyor Besolí? Ens ho pot
respondre? Vostè creu que algú pot entendre que amb la gravetat de la situació,
amb la que està caient, pensa senyor Besolí que hi ha famílies que encara avui
no arriben a final de mes? Vostè es pensa que algú pot entendre que es
dediquin a incrementar aquesta partida i no eixugar deute? O invertir-los en
Sant Julià de Lòria? I el capítol intitulat Secció Esportiva, on la despesa prevista
és de 100.000 euros, 62 per cent dels quals van destinats a salaris, el 18 per cent
a indemnitzacions per serveis i el 20 per cent restant a material, escolti, caram,
que no tenim Sasectur, com els hi comentàvem abans? Que ja ens costa quasi
una fortuna, que ara s'ha de crear una secció esportiva? Això no ens ho ha
explicat pas ningú. Ni tan sols el Conseller responsable d'aquesta àrea. S'ha
incrementat també la previsió de despesa per l’organització de la Festa Major en
uns 20.000 euros, passant a gastar-nos en quatre dies 174.000 euros d'una
plomada. Escolti'm, no veuen que ara no toca? Els semblava poc un pressupost
superior als 150.000 euros per un poble de menys de 10.000 habitants? Es
redueix la partida de personal destinat a servei de tràmits en uns 20.000 euros.
Possiblement el servei on esdevé més necessari tenir una bona dotació de
personal qualificat. Es dóna també el tret de gràcia definitiu al teatre, amb
aquesta, uns dels projectes estrella de l'anterior mandat, el Trivium, això
evidentment sona, sí, certament, ja ho van dir en el seu moment, motiu pel qual
des de la minoria els proposàvem, doncs en el seu moment, d'adaptar-lo a la
nostra mida. Però suprimir-lo? Penso que ha estat sens dubte una de les pitjors
manques de visió cultural i de parròquia que he vist mai en la meva vida. El
Trivium ens proporcionava un posicionament excepcional i únic a nivell
formatiu. La marca Sant Julià de Lòria es relacionava amb una formació artística
integral, cosa que no es feia en cap altra parròquia. Un projecte punter i
innovador ja en el seu moment que en lloc d'adaptar-lo i potenciar-lo amb un
control, això sí, de la despesa, vostès van i el finiquiten. A fer punyetes La
Trapa. Ara ja ni tan sols figura en el pressupost. Privatització del projecte,
retallada cultural de 173.000 euros, i La Trapa i el Trivium han acabat
convertint-se, permeti'm que els ho digui, en entrades gratuïtes al Parc Animal
pels fills dels socis del Barça. Quina és la propera partida que retallaran o faran
desaparèixer per finançar Camprabassa? Potser la destinada a Boscos? Miri,
senyor Besolí, tampoc veig reflectit en el pressupost el compromís del Comú de
fer front a les aportacions necessàries per reconstruir el patrimoni net de la
societat Sasectur que, a 31 de desembre 2013, era de 0 euros, inferior en 559.366
euros a la xifra del 50 per cent del seu capital social. La no reconstrucció del
patrimoni net és causa de dissolució de la societat tal i com preveu l'article 85.5
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de la llei 20/2007 de societats anònimes i de responsabilitat limitada. Així
mateix tampoc veig reflectit en el pressupost el compromís del Comú de fer
front a les aportacions necessàries per reconstruir el patrimoni net de la societat
Escola Bressol Laurèdia que a 31 de desembre de 2013 era de 0 euros i inferior
en 265.063 euros a la xifra del 50 per cent del seu capital social. I en aquest cas
també, vostè ho sap perfectament bé, la no reconstrucció del patrimoni net és
causa de dissolució de la societat. Senyors consellers, l'any passat, en el debat de
l'aprovació del pressupost, tancava la meva intervenció dient que el seu projecte
estrella, Naturlandia, és i continuarà sent un jaç molt pesat per a les nostres
finances comunals. Per això, per aquest projecte, vostès ens han condemnat a
contenir la inversió en el poble durant molt de temps, a retallar en cultura, a
retallar en altres serveis bàsics com tràmits o boscos, posar en joc la continuació
de Sasectur o la Escola bressol sense disposar de cap pla alternatiu. Aquests són
els efectes de haver-s'ho gastat tot a 18 km del poble i després ens venen amb el
discurs de l’austeritat. Té nassos. Senyor Besolí, vostè sotmet a debat uns
pressupostos irresponsables perquè no compleixen amb la legislació vigent.
Irreals perquè el superàvit estimat és materialment impossible de que es
compleixi, injustos pel ciutadà perquè retallen en serveis per haver-nos jugat tot
a la carta Naturlandia. És tot.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Josep Majoral.
Hble. Sr. Josep Majoral
Honorables Consellers. He seguit amb atenció els seus respectius exposats i han
confirmat íntegrament la sensació que tenia abans d’entrar a la sessió d'avui. El
seu discurs és un bucle. El mateix bucle de sempre. Quan es parla de
pressupostos, és a dir, de l'eina política que permet avançar, en aquest cas una
corporació pública, vostès sempre esgrimeixen les mateixes paraules amb
Naturlandia com a fil conductor de tots els mals que assolen la nostra
parròquia. I dic això darrer de forma irònica. Per diferenciar el realisme
d'aquesta majoria de l'alarmisme que vostès porten com a bandera. I per ser
més fidel, quan és possible, amb l’argumentació que exposaré, què millor fons
que recórrer a les seves pròpies paraules. El dia 25 de juny del 2013, senyor
Roig, i cito, vostè deia: "Espero que Naturlandia funcioni, però els números són
els que són". Vull recordar que en aquella sessió de Comú vam tancar els
comptes del 2012 amb un superàvit. Amb una important contenció de la
despesa sense afectació en els serveis. Però vostès a lo seu. A Naturlandia. El 6
d'abril del 2014 ens van acusar, en aquest cas tots dos a duo, de creativitat
financera. Quan vostès saben perfectament que un pressupost és evolutiu,
flexible i sotmès a diverses revisions. Sinó, expliqui'm perquè es fa un
passament de comptes trimestral. Però com l'axioma que el sol surt cada dia, no
van perdre l’oportunitat de fer referències a Naturlandia. 31 de maig de 2014,
Rossend Areny, i cito: "Naturlandia és un vaixell que van assumir sí o sí i se
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l'han menjat amb patates". En aquesta data, encara estàvem a l’espera del
passament de comptes del exercici 2013, i com no, Naturlandia va tornar a
aparèixer. Però escoltin, vostès es pensen de veritat, i en especial vostè, senyor
Areny, que és l'autor de la frase que els acabo de mencionar, que Naturlandia
ha suposat una rèmora per a aquesta majoria? No ens hem menjat res, ni amb
patates ni sense. Li recordo que algunes de les persones en aquesta cambra
assegudes van formar part del consolat que va donar el tret de sortida al
projecte. I que tots els membres d'aquesta majoria sense excepció van creure i
creiem que és un motor econòmic per Sant Julià de Lòria. Per això ho dúiem en
el nostre programa. I podria continuar mencionant opinions d'aquest estil
recollides a les actes, però és que a vostès els passa com al personatge que
interpretava Jack Nicholson a “El Resplandor”. No sé si el recorden. És un
escriptor i que està escrivint una novel·la. I en un moment de la pel·lícula es
veu com porta centenars de fulls escrits però tots amb la mateixa frase. O sigui,
iguals que vostès, que en el capítol econòmic la seva aportació sempre és la
mateixa: arremetre contra Naturlandia. O si em permet fer-los un símil
futbolístic, puntada de peu endavant i a veure què passa. És a dir, de criteri,
cap. De plantejament alternatiu, cap. Noció de la dura realitat econòmica, cap.
Visió de futur, cap. Però més enllà de Naturlandia, la seva obsessió personal,
que els torno a repetir que és un projecte en el que creiem fermament, no hem
descuidat la parròquia. En unes circumstàncies econòmiques de gran
precarietat, ens hem reinventat i no només hem mantingut els serveis, sinó que
els hem augmentat. Sí, potser amb accions petites i concretes, però han estat
moltes i en molts àmbits. Doncs, per tant, nosaltres entenem que un balanç
d'acció política és la valoració de tot un conjunt d'accions fetes a tots els àmbits
o nivells, i passaré a enumerar-ne algunes. Hem mantingut l’escola bressol amb
un funcionament òptim i sense pujar les tarifes. Hem mantingut i ampliat els
serveis socials. En quant a tasques d'embelliment, no podran pas negar que han
vist una plaça de Calonge renovada, el carrer Isidre de Valls també recordo
haver-lo remodelat. Hem il·luminat el Parc de Terra Bogada. S'ha renovat el
parc infantil de Prat Gran. Hem recuperat la Font de Ferro d’Aixovall. S'ha fet
una tasca important en recuperació, senyalització i embelliment de camins.
Hem adequat el berenadors del Coll de la Gallina. Estem empedrant i
condicionant el Camí de la Callissa. Hem eixamplat i enquitranat la carretera
del Coll de la Gallina. Hem eixamplat la carretera de Juberri en un parell de
trams. Hem tele-gestionat tots els dipòsits d'aigua potable. Hem invertit en la
millora de xarxes, tant d'aigua potable com de clavegueram en general. Hem
instal·lat elements decoratius per a camuflar els contenidors de les
escombraries. Hem invertit molt amb la implementació d'energies netes, així
com noves tecnologies per reduir els consums. Hem incrementat les activitats al
carrer, des d’esdeveniments esportius fins a un nombre elevat de fires. Etcètera,
etcètera. Podríem passar-hi la nit, ho deixarem aquí. En definitiva, tot un
conjunt d'accions que s'emmarquen en la millora de la qualitat de vida dels
lauredians i la promoció del desenvolupament de la parròquia. Tot en un
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mandat marcat per una situació econòmica molt complexa. Amb una profunda
crisis internacional que malauradament a casa nostra també ens afecta. Totes
aquestes accions han estat possibles amb el recolzament dels diferents
pressupostos. Únicament amb els vots de la majoria. Aquest balanç no és el seu,
no és el seu balanç, és el nostre, i així ens ho han deixat de nou clar avui, al llarg
de tota la seva nova intervenció. Així també com al llarg d’aquests darrers anys.
Llàstima que el seu balanç es resumeixi en dues paraules: no o bé ens abstenim.
I no han sabut valorar les accions que s'han emprés des del conjunt d'aquesta
majoria. Tot i així, permeti'm, els felicito. Els felicito per la constància, la
constància en les seves accions. Les accions de la política del no. O millor, de la
política de Naturlandia. He volgut fer aquesta intervenció perquè vostès,
durant els tres anys que hem passat de consolat, heu portat el debat econòmic
sempre fora de context. Parlant de Naturlandia. Però és important refrescar-vos
la memòria i recordar-vos que el pressupost no és només Naturlandia, sinó que
també és tot el que us he enumerat anteriorment. I això sí, sempre sense el
vostre suport. Gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Gràcies senyor Josep Majoral. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, senyor Cònsol. Bé, escoltant-lo, i amb tot el respecte que vostè em
mereix, senyor Majoral, que l'haurem de canviar en el proper mandat? Què és
vostè que s'erigeix en aquesta cambra durant les dues últimes sessions com a
defensor acèrrim de les accions de l'actual majoria? De veritat que ho sembla.
Però, bé, al cap i a la fi això no m'importa i té totalment raó. No m'importa com
a vostè no l'importen altres coses que ha mencionat. Escolti, el no, el nostre no,
que no ha estat sempre no, ja li recordo... Perquè no és legítim el meu no i el seu
sí que ho és de legítim? Que no hi ha diversitat d'opinions en aquesta sala? Que
un no pot opinar el contrari del que opina la majoria? El meu no és tan legítim
com el seu sí! I potser el temps ens acabarà donant la raó, senyor Majoral. I tant
de bo no ens la doni. Vostè parla de discurs bucle. Escolti, l'increment de deute
també és un bucle en aquest mandat. I perillós. La dinàmica financera a la qual
ens estan acostumant també és un bucle i perillós. També parla de realisme
versus alarmisme. Li torno a repetir, doncs jo dec viure una altra realitat que la
seva. Vostè diu que no som conscients de lo malament que ho està passant part
de la societat, i que s'està treballant amb uns mínims. Sí que ho sóc jo, o com a
mínim ho intento, senyor Majoral, com vostè ho intenta, m'imagino. I si em
reitero, Naturlandia és un vaixell que ha assumit l’actual majoria i és
simptomàtic que ho digui vostè, un vaixell que ha assumit i se l'ha hagut de
menjar amb patates. Ho reitero, ho torno a dir avui, senyor Majoral. No en faré
pas enrere. I no em faci parlar quan es refereix a motor econòmic en el que
vostès encara hi creuen. Doncs vostès fan un acte de fe bastant important,
perquè és com per no creure-hi. O el seu acte de fe és legítim i la meva opinió,
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tenim els documents que tenim a les mans, que es tracta d’unes simples
auditories que ens diuen tot el contrari, no són legítimes, senyor Majoral? Jo
parlo en base al que jo tinc sobre la taula. Uns documents físics que es diuen
auditories i que ens diuen el contrari del que vostès ens fan creure. O ens volen
intentar fer creure. Per tant vostès hi creuen, ja m'agradaria també a mi creurehi, però crec que em falta una eina principal, i aquest és diu pla de viabilitat. Per
tornar a insistir. Se'n riu, senyor Besolí, però ja en parlarem una mica més tard
també d'això. Bé, vostè enumera que en tres anys s'ha fet molta cosa, encara en
queda un i jo espero que se'n faci molta més, de cosa, però és que forma part de
les seves tasques. Totes aquestes accions de govern que vostè acaba de
enumerar i, en un moment donat s'ha aturat i l'hi agraeixo per no eternitzar-nos
en aquest punt, qui les havia de fer? Nosaltres les havíem de fer? Si tampoc ens
deixen fer res. Per tant jo aplaudeixo tot això que estan dient vostès, però no em
negui que vostès tenen una prioritat, en parlava abans el senyor Roig i ho torno
a dir, que es diu Naturlandia. I una cosa va lligada amb l'altra, Naturlandia va
lligada amb aquest Comú. I ho saben, i tant de bo no ens espetegui a la cara
d'aquí uns anys, i hem de recordar aquesta conversa, senyor Majoral. Vostè em
demana que hi cregui, jo li demano doni'm els documents que em permetran de
creure. Bé, es tot.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies, senyor Cònsol. Jo no afegiré massa cosa més al que ha subratllat el
conseller Rossend Areny, però sí m'agradaria fer un parell d'apunts i afegir-hi
un parell de qüestions a l’exposa’t del meu company. Primera de les reflexions,
la seva gestió del pressupost ens ha situat a un 10 per cent del sostre de
l’endeutament. I això és una realitat difícil de refutar. O també me la refutarà
aquesta realitat? I m'he fet un fart de demanar, durant els tres anys que portem
de mandat, què passaria en el cas de que superéssim el sostre d'endeutament i
ningú m'ha donat resposta a aquesta qüestió. Per tant, primer dels apunts.
Segon dels apunts. Miri, aquestes inversions que s'han fet en la parròquia,
algunes de les quals penso que eren absolutament necessàries i d'altres que
penso que s'han fet per pura estètica, doncs a mi m'agradaria que vostè, senyor
Majoral, fes un tomb per la parròquia, parlés amb els comerciants d'algunes de
les zones per dir-los-s'hi o per demanar-los-s'hi doncs aquestes reformes que
vostès han fet, que és el que els hi reporten en els seus comerços. O fins i tot que
és el que els hi reporta en el seu comerç la gran inversió que s'ha fet a 18 km
d'aquí del poble. A tall d'exemple, hi ha una partida en el pressupost que avui
es pretén aprovar, una partida de 15.000 euros, que va destinada precisament a
una qüestió que si mal no recordo, i això surt de la seva ploma, es diu, així com
embelliment de les botigues que estan tancades que és simptomàtic de la
realitat que està vivint el nostre poble. És molt trist que haguem de destinar
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15.000 euros del pressupost, i no dic que no siguin necessaris, doncs és molt
trist que haguem de destinar aquests 15.000 euros perquè les accions, totes les
accions que vostès han dut a terme durant aquest tres anys no han servit per
reactivar el comerç en la nostra parròquia. Ben al contrari, cada vegada hi han
més comerços al poble que vista la situació i que tampoc no es crea cap atractiu
al que seria el centre del poble, doncs s'han vist obligats a tancar. És tot.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Voldria fer només quatre o cinc observacions per contestar-los. Parlen sempre
de manipulació, parlen de tergiversar. Avui mateix ha dit unes xifres que penso
que són escandaloses, senyor Roig. Tergiversar informació. Diu que em ficat
cinc vegades més a Naturlandia que a la parròquia. Abans he parlat de la
inversió durant aquest tres anys: tres milions d'euros a la parròquia, a
Naturlandia hem ficat quatre. Això no són cinc vegades més. Quan parlo
d’inversió, parlo d’inversió aquí i a dalt. Abans he parlat només de tres, parlo
de set milions d'inversió a la parròquia aquest tres anys. Pel que fa referència al
deute, també vull dir que aquest tres anys hem reduït el deute amb les entitats
per valor de 1.934.000 euros en tres anys. Penso que també és significatiu. Una
cosa, senyor Roig. Referent al tema de sostenibilitat, principi de suficiència, la
seva solució quina és? Pujar impostos? Pujar taxes? Pel dret, li fotem pel dret
perquè és clar això, això ve així. Això ve estipulat per les despeses que hi ha,
pels ingressos que hi ha, i hi ha una llei que parla de 80/20. Llavors és el que hi
ha. Nosaltres ens ho hem trobat. Això no s'arregla ni en un dia, ni en un any, ni
en vint anys, tal com està ara. Vergonya? No en sento cap de vergonya, tot al
contrari. En aquest poble estem tot els dies treballant, treballant per donar feina
a la gent, a Naturlandia, per donar feina a les empreses, comprant proveïments
per Naturlandia. El poble, el Comú també fa una gran despesa, vull recordar
que en bens corrents estem parlant de tres milions si no recordo malament
3.782.000 euros pressupostats. Jo crec que déu n'hi do, déu n'hi do el que és fa a
Sant Julià de Lòria. Déu n'hi do els diners que s'inverteixen a Sant Julià de Lòria,
però una cosa és la inversió i l'altra també és, les despeses que hi ha cada mes. I
després una cosa molt important. A Naturlandia, repeteixo i no em cansaré de
repetir-ho, hi ha molta gent que treballa. Fa una estona aquí fora a la carpa hi
havia treballant gent de Naturlandia, gent de Sasectur. Estava la carpa plena de
canalla, si això no és fer res per la parròquia, vostès diran. Gràcies, senyor
Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Bé, doncs l'últim torn de paraula i passem a l’aprovació. Té la paraula senyor
Rossend Areny.
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Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, senyor Cònsol. Vostè, bé, diu que són quasi bé dos milions
d’eixugament en el que portem de mandat del deute comunal. No estic segur
perquè els càlculs a mi em donen una xifra més baixa, però miri, si vostè eixuga
el que es deu per continuar creant deute per una altra banda, el resultat són els
que són. Devem més ara que no pas devíem a l’inici del nostre mandat, i això és
una realitat objectiva i m'està assentin amb el cap, per tant està d'acord amb mi.
I a més a més només faltaria que no anéssim amortitzant deute perquè llavors si
que els bancs, només veure'ns arribar tancarien les portes, i crec que motius ja
comencen a tenir-ne una mica. Miri, el meu pare diu una cosa: que treballar, sí,
s'ha de treballar i molt, però cal recollir-ne els fruits. I de moment no estem
recollint cap fruit positiu, per tant espero veure aquest fruits com a mínim en
aquest darrer any de mandat que ens queda, i sinó per les generacions a venir.
Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Molt breument. Que vostè presenta un pressupost que no compleix el principi
al que jo vaig fer referència és una obvietat. I la responsabilitat de governar no
és meva. La responsabilitat de governar és seva. Així ho van triar els ciutadans.
D'altra banda, escolti vostè té l'exemple d’altres parròquies, com pot ser Canillo,
com pot ser Ordino, com pot ser Encamp, com pot ser el mateix Andorra la
Vella, que s'han dedicat a eixugar deute. Potser que els hi demani, en aquestes
reunions de Cònsols que vostès fan de tant en tant, a banda d’acordar presentar
lleis a final de legislatura, que penso que és una cosa com bastant estèril, potser
podrien agafar exemple i demanar als seus companys com s'ho fan per reduir
l'endeutament. Gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Doncs ara passarem a la votació del pressupost.
Vots a favor? Abstencions ? en contra ?
S’aprova per 7 vots a favor i 2 en contra
Passarem al següent punt, els quals els farem conjuntament:
7. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació Tributària del Comú
8. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació d’establiment de preus
públics del Comú
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies senyor Cònsol. Ordinació tributària i Ordinació d’establiment de preus
públics del Comú. Amb l’aprovació d'aquestes ordinacions no s'incrementa la
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pressió fiscal i es mantenen els preus dels exercicis precedents. Es tracta d’una
mesura de contenció que el Comú ha instaurat per no gravar més a la
ciutadania. En aquest punt m'agradaria subratllar el descens del 70 per cent en
la instal·lació de terrasses, una mesura destinada a dinamitzar un sector de la
restauració i que afecta a l'ordinació de modificació i refosa del Reglament per a
l’ús d'espais de voravies i altres llocs públics. Gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Alguna intervenció? no doncs passarem a l’aprovació per separat.
S’aprova l’Ordinació Tributària del Comú ?
S’aprova per unanimitat
S’aprova l’Ordinació d’establiment de preus públics del Comú ?
S’aprova per unanimitat
Celebro que hi ha vegades que ens posem d’acord tots. Molt bé passem al
següent punt:
9. Aprovació si escau, d’un suplement de crèdit extraordinari per a fer front a
les despeses derivades del pagament de la subvenció a la societat “Escola
bressol laurèdia, S.A.U.”
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, senyor Cònsol. Les despeses d'aquest suplement de crèdit serveixen
per regularitzar el tancament de l’exercici 2013 de la societat Escola Bressol,
SAU, per un import de 28.151 euros. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, senyor Cònsol. Un cop més es fa palpable la manca de previsió dels
membres de la majoria. No van preveure la dotació real per aquesta societat. Ja
ho he dit en moltes altres ocasions, es tracta de relativament pocs diners, és cert,
però cal ara un préstec contra endeutament del Comú per fer-hi front. Ja no ve
d'aquí, escoltin. Preparar pressupostos aparentment equilibrats i haver de
demanar préstecs contra endeutament al final de l’execució, això ho ser fer fins i
tot jo, i mirin que no ser gaire. Gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
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Gràcies, senyor Cònsol. Aquest deu ser un exemple més de l'excel·lent gestió a
que feia referència abans el senyor Majoral. Miri, vostès sol·liciten un suplement
de crèdit extraordinari, aquest cop per un import de 28.151 euros per fer front a
les despeses derivades del pagament de la subvenció de Escola Bressol, SAU.
Abans que res els demano que m'aclareixin quines són exactament aquestes
despeses que es deriven de la subvenció de l'Escola Bressol Laurèdia. D'altra
banda, podem llegir a la fitxa signada per l'interventor que aquest nou
suplement de crèdit es pretén finançar contra l'endeutament. Miri, entenc que
en la delicada situació financera del Comú no ens podem permetre incrementar
encara més l'endeutament i en aquest sentit i tenint en compte que hi ha
diverses partides pressupostàries no exhaurides, almenys així ens ho va deixar
entendre el senyor Conseller de finances, quan a la reunió del consell del Comú
tractaven el seguiment del pressupost per al tercer trimestre del present
exercici, demano que aquest suplement de crèdit es financi-hi contra altres
partides pressupostades i no exhaurides. Fins aquí.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, senyor Cònsol. Aquest suplement de crèdit està motivat, com us vaig
explicar l'altre dia en la comissió que no era comissió, vull recordar que no era
una comissió, va ser una reunió informativa, ve principalment donat perquè a
inicis del 2013 hi va haver un descens de matriculacions a l’Escola bressol i com
a conseqüència d'això es va procedir a fer varis acomiadaments, cosa que en un
organisme públic no es podria fer. Vull dir, aquí a vegades es demostra una
mica el fet de les societats, de si són més pràctiques o no són més pràctiques, i
en aquell moment es van acomiadar fins, si no recordo malament, fins a tres
persones. Els acomiadaments saben que tenen un cost i una mica, la part més
important d'aquest assoliment de crèdit ve motivat com a conseqüència
d’aquests acomiadaments. Gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies, senyor Cònsol. Doncs em queda ben clar que per vostès la societat, o
les societats, establint les societats, doncs una dels avantatges que vostès hi
troben és la flexibilitat per acomiadar al personal. Reflexió força interessant,
aquesta. D'altra banda, sí, certament la reunió que vam tenir l'altre dia i està bé
que vostè ho digui, no va ser una comissió com cal sinó una reunió informativa.
M'agradaria que quedés constància que amb els punts transcendentals que
estem tractant en aquesta darrera sessió del consell del Comú del any 2014, on
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tractem temes de pressupost, tractem temes de renovació de contractes, vostè
no celebri una comissió com cal, comme il faut, sinó que vostè celebri únicament,
única i exclusivament una reunió informativa. Aquest deu de ser un altre
exemple de l’excel·lent gestió que fan els responsables del nostre Comú.
Gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, senyor Cònsol. Miri, senyor Roig, a mi em preocupa, realment em
preocupa. Li recordo que dimarts passat li vam enviar un correu des de la
secretaria de la comissió. Se li va enviar un correu citant-lo per ahir, per ahir
dilluns. Vostè i cito textualment, "té la agenda molt atapeïda". Vostè no podia
dilluns. I recordo que vostè va proposar aplaçar la comissió pel 12 de gener.
Això que quedi constància. Tinc els correus aquí, d'acord? Vostè sempre es
queixa de la manca d'informació. Vostè sempre es queixa de les comissions.
Cada vegada que demanem una comissió no li va mai bé. I lo que no penso fer, i
això ja li dic ara aquí davant de tothom, no penso fer comissions fora d'hores.
Perquè sinó tinc que fer venir personal de l'administració, cal l'interventor, la
secretària, i això no ho penso fer. O sigui si li va bé, a partir d'ara el citaré a una
comissió, i si li va bé, bé, i si no, també. És més, després, per deferència al
senyor Areny, vaig parlar amb ell i vam quedar. I es va presentar vostè. Estic
sorprès. A un lloc que el conviden, no hi va, i a un lloc que no el conviden, s'hi
presenta. Estic sorprès. Gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Josep Roig.

Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies. Per al·lusions. Miri, si vostè pensa que convocant-me amb una
setmana d'avançament, les agendes estan ocupades, que és comprensible per a
qualsevol persona, no? Doncs que en les agendes que nosaltres tenim, jo doncs
agafaré, deixaré de fer coses per venir a un requeriment que vostè em fa de "o
vens aquest dia o no vens qualsevol altre dia", doncs miri, ho tindrem
francament complicat, no? Vostè em convocava per aquesta setmana, però vostè
tampoc no va oferir-me que em pogués trobar amb vostè el divendres. Miri, el
divendres doncs sí que em venia bé. La veritat, quan vostè em va convocar, no
tenia constància de que es celebraria aquesta reunió de consell de Comú perquè
vostès actuen d'aquesta manera. Es a dir, vostès es cenyeixen a l’ordinació. Si
l’ordinació marca tres dies, la documentació es fa arribar tres dies abans. Per
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tant sí, em vaig presentar, em vaig presentar a la trobada perquè precisament
aquell dia, aquell divendres em venia bé. Si vostè es pensa que convocant-me
amb tres dies d’avançament o quatre dies d'avançament jo serè capaç de poderm'ho gestionar per venir a la reunió a la qual vostè em convoca, doncs
possiblement vindré, vindré a poques trobades. Certament. Aquesta deu de ser
també una altra manera més de gestionar amb elegància i flexibilitat i cintura
els afers del Comú. Gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Si no hi ha res més passarem a l'aprovació del crèdit extraordinari.
Vots a favor? Vots en contra ? abstencions?
S’aprova per 7 vots a favor i 2 abstencions.
Passarem al següent punt de l’ordre del dia:
10. Aprovació si escau, de la novació dels tres contractes de concessió de
préstecs signats amb “Camprabassa, S.A.”
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, senyor Cònsol. Es procedeix a la novació dels tres contractes de
concessió de préstecs signats amb Camprabassa, S.A.. Es tracta d’un simple
tràmit previst i necessari, amb vista a una possible ampliació de capital a la qual
ja es feia referència en la darrera auditoria de la societat. En la nota 16 dels “Fets
posteriors” s'indica que “resta pendent l'acord de capitalització per part de
l'accionista majoritari, el Comú de Sant Julià de Lòria, dels préstecs concedits”.
Gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, senyor Cònsol. Bé, estem a les portes d'una de les operacions per la que
vostès auguro passaran a la història de la nostra situació comunal, senyor
Besolí. I no parlo del mèrit de portar el nostre Comú al límit del col·lapse
financer, que també, sinó que parlo d'aquesta operació que he batejat amb el
nom de “Neteja Exprés dels Balanços de Camprabassa”. Quan Camprabassa
tanqui l'exercici de l'any vinent, hauran desaparegut quatre milions de deute
amb el Comú. Que li ha anat fent d’entitat financera fins a aquest any, en
repetides ocasions, fins a tres ocasions. Bluf, ja no hi seran. Desapareguts. I és
que el nostre Comú es veurà obligat a assumir, a menjar-se, a empassar-se,
diguin-ho com vulguin, un immens paquet d'accions de Camprabassa S.A. a
mode de retorn del deute. La societat haurà quedat neta, almenys amb el Comú,
de tots els seus deutes. Per la mateixa regla de tres, provin de fer el mateix amb
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el deute amb els bancs, amb el de la societat i amb el del Comú, provin-ho.
Facin-me cas. A més vostès tenen el pla, el pla de viabilitat que els ajudarà molt.
Al cap i a la fi, ens diuen que aquest pla serveix per parlar d'aquests temes amb
els bancs, oi, senyor Besolí? I que nosaltres no n'hem de fer res. Perquè no tenim
la sort de ser membres del consell d'administració. Que vostès ho han volgut
així, per cert. Provin de dir als bancs: mirin, considerin-se pagats, allà va un
paquet d'accions, qui paga, descansa. Però molt em temo que la banca no és
com la nostra pobre i empobrida institució comunal i que veurà més aviat un
paquet bomba més que un paquet d'accions. Un paquet d'accions directe cap al
Comú de tots. Que per això es diu "Comú". Que tard o d'hora farà que el
percentatge d'accions de que disposarà anirà sense dubte més enllà del 90 per
cent. Com li direm llavors al nostre Comú, perquè "accionista majoritari" ens
quedarà curt com apel·latiu. Bromes apart, em sembla realment aberrant que
vostès avui aprovin que el 15 de gener vinent, d'aquí 15 dies, la societat faci net
amb el Comú amb, i cito, un pagament únic. Interessos inclosos al nostre Comú
per eixugar-se el deute contret amb la corporació. Aberrant perquè això no serà
així, i aberrant perquè vostès no han consultat a la ciutadania per demanar si li
sembla adient o no que el Comú assumeixi aquest deute que la societat és
incapaç de retornar en forma d’accions. Unes accions que lluny de triplicar el
seu valor com algú un dia va augurar, tindran ben poc valor ja, imagino. Jo veig
aquí una operació, com els deia, de neteja, de neteja de balanços de la societat,
que farà que sigui cada cop menys mixta, al menys pel que fa als percentatges
de l'accionariat. Serà una espècie d'ampliació, i així ho mencionava vostè,
senyor Besolí, una espècie d'ampliació de capital únicament públic, això sí i
forçada. I em diran que així ho recomanava, i de fet ja ho van dir que així ho
recomanava la darrera auditoria, però pensin que els auditors només analitzen
la salut financera de la societat sense preocupar-se massa de la salut financera
del Comú, no tenen perquè preocupar-se d'això, els auditors. No se'ls demana
pas un anàlisi comunal. I sort, perquè marxarien corren. Però dóna la casualitat
que Camprabassa i el Comú han estat i seguiran estant per molts i molts anys
íntimament lligats. I no perquè Camprabassa distribueixi per fi aquells
dividends tan esperats, tan de bo, sinó perquè ara més que mai el destí ben poc
optimista del parc condemnarà encara més el esdevé financer del nostre Comú.
No puc deixar aquí de tornar-los a reclamar un altre cop, per enèsima vegada,
el pla de viabilitat que demostra el contrari. Insisteixo, si tan bé anessin les
coses, si realment el parc ha de començar a donar dividends, cosa que dubto
cada cop més, i crec que vostès també veient el que acaben fent, aquesta
operació, dic, no s'entén. Això sí, les auditories de l'any vinent de Camprabassa
segurament, segur indicaran que la situació financera de la societat ha millorat
de cop, desempallegant-se de quatre milions de euros de deute. El que sortirà
perjudicat de tot això és el nostre Comú, i ho saben. Vostès l'hauran obligat a
carregar-se d'unes accions en les que ben poca gent hi creu ja. De fet no s'han
atrevit a fer cap més ampliació de capital com Déu mana, obrint a la ciutadania,
per exemple, però sàpiguen que vostès han obligat a tots els lauredians a
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adquirir accions tant si en volen com si no, i això és una falta de respecte, al
meu entendre. El que haurien d'haver fet vostès és consultar-nos a tots, i parlo
de la ciutadania, i no només dels membres de la minoria. Sobre les seves
intencions de fer-nos empassar a tots plegats unes accions que ningú vol. Però
aniré més enllà. Convoquin ja una reunió de poble explicant l'estat real i les
previsions dels comptes de Camprabassa. I no si val a dir que ja hi ha un consell
d'administració que vetlla d'això. El Comú és ja un accionista més o ho serà,
d'aquí unes setmanes o uns mesos. Convoquin a la ciutadania per explicar-los
allò que a nosaltres no ens volen explicar. La ciutadania, no m'ho negarà, sí que
concentra tota aquella legitimitat que ens vol treure a nosaltres. I més ara, que
veurà com la seva Casa Comuna s'engreixa a base d'accions d'aquell invent que
es diu Naturlandia. Facin-me cas, convoquin una reunió de poble explicant la
realitat. Com a mínim els retornarà la credibilitat i faran prova de
responsabilitat, senyor Besolí. Per a data d'avui, indignant, aberrant, presa de
pèl, abús de poder. Tot això es queda curt per definir aquesta operació que
vostès s'han tret de la màniga, o estan a punt de fer-ho, per netejar els balanços
de la societat i embrutar encara més els del Comú. Realment em dóna la
sensació que estan perdent el nord amb tot aquest afer, i ja no saben què fer. I
això sí que fa por, senyor Besolí. Abans vostè parlava de que li feia por un
aspecte del senyor Roig, a mi això realment em fa por. Per cert, una simple
pregunta per acabar la meva intervenció, i espero frissós que em contesti,
senyor Cònsol menor. Em pot dir quina és la quantitat d'accions que es preveu
passar al Comú i quin és el preu de les accions a data d'avui? Repeteixo: quan
val una acció de Camprabassa, i quina quantitat d'accions es preveu fer
empassar al nostre Comú properament? Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
No tinc massa cosa més a afegir a l'exposat del Rossend Areny, si no de fet venir
a dir una mica el mateix. Penso que aquesta operació, per dir-ho molt
suaument, és una sobirana aixecada de camisa a tots els lauredians. I ve a ser
una mostra més d'aquest fenomenal estil de gestió al qual el senyor Josep
Majoral feia referència fa tot just uns minuts. A tall de reflexió, senyor
Torrentallé, si algú al que ha deixat vostè diners per a reflotar l’empresa i que
s'ha compromès a tornar-los i li digués alguna cosa com: "mira, enlloc de tornarte els diners que m'has deixat, el que faré serà fer una ampliació de capital de la
meva empresa i el deute el tornaré amb accions". A mi m'agradaria saber si això
li succeeix a vostè en tant que privat, doncs què li diria a aquesta persona? Jo
tinc una pregunta que m'agradaria que em responguessin a banda de les
preguntes que ja ha fet el senyor Rossend Areny. Vist que el senyor Enric
Ordóñez, director de projectes de Naturlandia, repeteix per activa i per passiva
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que l’evolució econòmica del parc és meteòrica, vist que vostè mateix, senyor
Besolí, també ha manifestat en forma similar diverses vegades que l’evolució
del parc és fantàstica, és una meravella, i vist també el seu compromís electoral
d'aquell programa electoral que el senyor Josep Majoral ens exhibia l'altre dia:
"aquest és el nostre programa electoral", doncs bé, vist el compromís que hi
posava en aquell programa electoral d’afrontar decididament l'obertura al
capital privat nacional i estranger per materialitzar l'aprofitament del complex i
les instal·lacions actuals de Naturlandia, vist totes aquestes consideracions, no
voldrà posar a la venda accions de la societat i obrir-les, si la cosa realment va
tant bé, obrir-les als privats perquè puguin adquirir accions de la societat?
Gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Miri, moltes gràcies. Contestaré jo. Dues coses. el preu de l'acció i això no li
contestaré avui perquè és el mateix que el primer dia, el preu de l'acció. El preu
de l'acció nominal no ha canviat. També li diré una cosa, senyor Roig. I és
gràcies a la seva actuació que ha judicialitzat la informació o que li han passat i
es veu que no en té prou i ens ha portat a la Batllia i per respecte a la institució
que a nosaltres ens mereix la Batllia, i com vostè aquest debat d'informació, de
manca d'informació, de manca de credibilitat ho ha portat a la Batllia, jo li
demanaria com a conseller que tinguem respecte a les institucions del país i
com aquest debat està a la Batllia esperarem que la Batllia respongui aquestes
qüestions. I a partir d'ara, com Naturlandia és una societat mercantil de capital
públic, sí, amb molt capital públic, però és una societat mercantil, això es
portarà, aquest debat on toqui. Per tant, com vostè, repeteixo, ha judicialitzat
aquest tema, respectem a la Batllia i que la Batllia faci la seva feina. Per tant no
farem més comentaris al respecte. Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Per al·lusions. Si l'afer l'he portat a la Batllia és perquè vostès han incomplert
diversos articles de l’ordinació de funcionament del nostre Comú. I no ens han
deixat més sortida que no pas aquesta. Jo voldria recordar que l'assumpte està
judicialitzat a títol personal, és a dir a títol de Josep Roig, però no està pas
judicialitzat a títol de Rossend Areny. És més, el senyor Rossend Areny
s'hagués pogut solidaritzar, perquè així va sortir publicat al Butlletí Oficial del
Principat d'Andorra, amb la causa i legítimament va decidir no fer-ho. Per tant,
li demanaria que no emboliqués la qüestió perquè aquesta és una demanda que
jo faig a títol personal perquè la pregunta la vaig entrar a títol personal. En
aquest sentit li prego que si us plau sigui seriós, no emboliqui al senyor
Rossend Areny amb aquesta qüestió i si el Rossend Areny té una pregunta per
fer-li, acati, si us plau l’ordinació de funcionament dels comuns, no falti al que
marca l’ordinació i respongui-li al senyor Areny les preguntes que li farà, en
aquest sentit, a partir d'aquí el que faci o deixi de fer el senyor Areny ja no és
competència meva. Però sí que li demanaria que no intentés posar en el mateix
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sac per evitar respondre a les preguntes, posar al mateix sac al senyor Josep
Roig i al senyor Rossend Areny en aquesta qüestió particular del recurs que jo
entro a la Batllia, recordo. I que quedi ben clar, i que quedi constància en acta,
que l'entro després de haver presentat, d'haver formulat les preguntes que vaig
formular en el moment adequat, transcorreguts dos mesos vaig entrar una carta
recordant quins eren les seves obligacions, transcorreguts dos mesos vaig entrar
un recurs d'alçada a Govern. Govern va fer silenci administratiu, van passar dos
mesos més i vostès no em van donar cap més opció que presentar el recurs a la
Batllia. Sí, efectivament, i el vaig presentar. Per responsabilitat envers tots els
ciutadans d'aquesta parròquia. Cosa que vostès han demostrat que, no
responen les preguntes, se situen totalment fora del que fixa l’ordinació
d'organització, recordo, i funcionament del comuns. Gràcies, senyor
Torrentallé.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Senyor Cònsol. Bé, abans de res guardaré la calculadora. Ja tenia la xifra de
quatre milions dividit però faltava el número de les accions per saber quan
valen, i ara sóc conscient de que li faré passar una mala estona, senyor Cònsol. I
cregui'm que no ho faig amb aquesta intenció, i cregui'm quan li dic que ho faig
per responsabilitat. Vostè diu que el preu nominal, bé, nominal de les accions és
el mateix que era, trenta-cinc euros, crec que és el que ha dit vostè, que tenen o
conserven el mateix preu que tenien quan van ser posades a la venda. Doncs
senyor Cònsol, vostè, i ho sap millor que ningú, Mútua Elèctrica, accionista
d'aquest invent, no em cansaré de dir-ho, aquest invent que es diu Naturlandia,
dins del seu tancament de balanços m'imagino que va haver de donar-li un
preu per saber quan pesaven aquestes accions que havia adquirit, i em consta
que aquestes accions, per l'organisme de la Mútua Elèctrica, aquestes accions
han perdut 10 euros i es situen al preu de 25 euros. Per tant, no sé si vostè està
jugant aquí un doble joc, i cregui'm que no ho dic amb retintí, per entendre'ns,
sinó perquè tinc informació i crec que l'he de transmetre. Vostès, en els seus
documents de Mútua Elèctrica, diuen que les accions valen 25 i no 35, per tant
ens pot dir alguna cosa al respecte a això? Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Sí, sols li diré que és així la informació. Com vostè ha dit, una auditoria externa
d'una empresa externa, com jo com a particular que tinc accions, jo puc fer-me
una valoració de les accions. Vostè m'ha demanat el valor de l'acció. El valor
nominal de l'acció és el mateix. Ja li he contestat. I ja està contestat. Res més.
Doncs passarem a l'aprovació d'aquest punt.
Vots a favor ? en contra ? abstenció ?
S’aprova per 7 vots a favor i 2 en contra.
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Passarem al següent punt:
11. Aprovació si escau, de la modificació i refosa de l’Ordinació de Tinença
d’Animals
Té la paraula senyor Josep Majoral.
Hble. Sr. Josep Majoral
Gràcies, senyor Cònsol. Bé, es tracta d'una petita modificació que es fa en
aquesta ordinació. Bàsicament el que es ve a fer és treure l'antic article tres, que
si em permet faré lectura. El que deia aquest article tres era: captura i trasllat dels
animals, les despeses ocasionades per la captura, trasllat i manutenció dels animals de
companyia trobats errants a la parròquia aniran a càrrec del propietari. L'import
d'aquestes despeses queda subjecte a l'ordenació comunal dels preus públics. Doncs
aquest article s'ha tret, a l’igual que també s'ha tret el preu públic de l'ordinació
i queda integrada aquesta sanció en l’article dos de la nova ordinació quan
parla d'animals errants. Gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Alguna intervenció? té la paraula senyor Josep Roig.

Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, senyor Cònsol. Només intervindré per dir que hi estic a favor però ja
que tractem el tema d'aquesta ordinació, m'agradaria formular una pregunta al
senyor conseller. En el projecte de pressupost 2015 que tot just acabem
d'aprovar vostès han pressupostat 100 euros en concepte de sancions en relació
a la tinença d'animals i més concretament en relació, ja no només en aquesta
qüestió que m'imagino que vostè exposava sinó tota la qüestió, de que els
animals de companyia per culpa de propietaris incívics embrutin els carrers de
la parròquia. La pregunta és: com han fet vostès aquesta previsió de 100 euros
tenint en compte l’estat de molts dels carrers de la parròquia? Gràcies, senyor
Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Josep Majoral.
Hble. Sr. Josep Majoral
Gràcies, senyor Cònsol. Doncs miri, la previsió es fa bàsicament amb un
precedent ja marcat. Aquest any no m'ho faci dir però sí l'anterior, l'any anterior
es van realitzar dos sancions, des del departament de circulació concretament, i
en base a aquest antecedent és quan s'ha agafat un preu estimatiu que és el que
s'ha pressupostat en el pressupost del 2015. Val a dir, i voldria recordar, ja que
ha sortit el tema, que aquesta corporació ha fet i continua fent un esforç
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important en quan, i goso dir, a la persecució d'aquesta gent incívica ja que vam
posar una persona a dedicar-se bàsicament a perseguir aquesta gent. No és una
tasca ni grata ni evident perquè quan els veuen arribar doncs la gent,
evidentment, compleix amb les seves obligacions, que és de recollir els
excrements, i evidentment quan no ho veuen és quan els deixen. També voldria
dir que des del departament de manteniment s'està generant, o s'estan fent
molts esforços en quan a la neteja d'aquests punts conflictius. Estem atenen
demandes de particulars, concretament donaré un punt, al carrer de La Creueta,
un particular ens va fer una demanda de poder col·locar papereres en el tram
entremig ja que la gent, els que ho recullen però hi ha molts que no ho recollien
i els que ho recollien ho llençaven en el seu terreny particular. Doncs sí, vam
procedir a col·locar aquestes papereres, i sempre que hi ha una demanda
intentem d’aportar-hi solucions, ja que som conscients de que és un tema que fa
molt temps que s'arrossega i entenem que és un tema poc agradable. Gràcies,
senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
La intervenció la feia perquè la proporció, i ara vostè doncs ens ha donat
resposta en aquest tema, la proporció entre dues denúncies efectuades pel tema
de les deposicions dels animals de companyia al carrer i l'estat de molts carrers
de la nostra parròquia no es correspon. Per això feia la puntualització. Li
demanaria en aquest cas doncs que des del seu departament es fos inflexible
amb totes aquestes qüestions i que realment es perseguís, diguem-ne, amb més
afany, amb més curiositat les persones incíviques que incompleixen alguns dels
articles d'aquesta ordinació i confio que això vostè ho farà. Gràcies, senyor
Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Alguna intervenció més? no, doncs passarem a l’aprovació
Vots a favor ? en contra ? abstencions ?
S’aprova per unanimitat
Passarem al següent punt:
12. Aprovació, si escau, del calendari de dies festius de la parròquia i dels
departaments comunals per l’any 2015
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
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Proposo aprovar el calendari de dies festius de la parròquia i dels departaments
comunals per a l'any 2015 com consta en la documentació adjunta. Gràcies,
senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Alguna intervenció ? doncs passem a la seva aprovació
S’aprova ? S’aproven per unanimitat
Passarem al següent punt:
13. Precs i preguntes.
Bé, informar que s'ha entrat una carta amb dues preguntes. Però primer
preguntaré jo, la carta és a nom dels senyors Rossend Areny i Josep Roig però
signa només el senyor Josep Roig, voldria confirmar si és correcte per part del
senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Es correcte la signatura.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Les preguntes són les següents. La carta diu: Honorable senyora, vist
l'article 23.2 de l'ordinació del 24-11-2011 d’organització i funcionament dels
comuns on es determina que l'ordre del dia de les sessions del consell del comú
pot incloure un punt dedicat als precs i preguntes dels consellers i que les
preguntes han de ser presentades davant el Cònsol major amb un mínim de dos
dies hàbils d'antelació, us formulem les següents preguntes per que siguin
incloses en el punt de precs i preguntes de la sessió ordinària del consell del
comú del dia 23 de desembre del 2014. Primera pregunta: Quin ha estat el
procediment seguit per adjudicar el lloguer, el muntatge i el desmuntatge de
l’envelat bastit sobre la plaça de la Germandat des del mes de novembre. Dos.
Es disposa d'algun estudi tècnic que avali que la plaça de la Germandat està
preparada per suportar les càrregues específiques de l’estructura que s'hi ha
bastit a sobre? Cas que així sigui, us demanem que en la sessió del consell sigui
lliurada còpia compulsada del estudi.
Li passaré la paraula al senyor Carles Álvarez.
Hble. Sr. Carles Álvarez
Gràcies, senyor Cònsol. Bé, intentaré ser breu i concís. Per si de cas el senyor
Josep Majoral després vol fer una de les seves dissertacions en quant a
enginyer, potser ens podrà aclarir més el tema. Bé, en la passada sessió del
consell del comú del dia 20-11-2014 del corrent, en els acords de Junta del
Govern s'explica les raons per la qual es va declarar desert aquest concurs del
envelat. Vist això, el Comú va assumir la coordinació dels treballs i va
contractar de forma independent els serveis necessaris pel muntatge,
desmuntatge, embelliment, etc., etc., de l’envelat, el que ha fet que el cost de
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l’envelat s'ajustés al que tenia pressupostat el Comú. Això pel que fa a la
primera pregunta. Referent a la segona pregunta, evidentment sí hi ha un
estudi. Hi ha un estudi de carregues, hi ha estudis d'aforament, hi ha estudis de
medi ambient, hi ha estudis d'il·luminació, hi ha molts estudis. La segona part
que demanen és, malauradament aquí sí que em sap greu, però per demanar
documentació vostès saben el procediment, que han utilitzat varies vegades, és
a dir els prego que utilitzin el format que venen utilitzant fins ara per demanar
informació a aquesta corporació. I res més a dir, moltes gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Josep Majoral.
Hble. Sr. Josep Majoral
Gràcies, senyor Cònsol. Com a dit el senyor Carles Alvarez, us faré una petita
dissertació aquesta vegada. Respecte a l’envelat de la plaça de la Germandat
estic estranyadíssim que si de veritat estan tan preocupats per la seguretat de la
instal·lació, que ja us ha dit el meu company que és total i té els informes que
així ho diuen, hagin esperat fins ara a demanar-ho. Escoltin, allò porta a la plaça
des del dia 22 de novembre, i vostès han entrat un parell de preguntes escrites
fa relativament pocs dies. Per tant entenc que es tracta, una vegada més, d'un
número dels seus amb focs d'artifici per no anar a l'essència de les iniciatives. I
l'essència de la col·locació de l’envelat és que ha permès que prop de mil joves
es donessin cita a Sant Julià de Lòria per celebrar el Canòlich Music Festival.
Que per un parell de dies, la nostra parròquia fos el centre d'atenció de
nombrosos i prestigiosos noms del món vitivinícola, amb la segona trobada de
micro-productors de vi. Que els nostres comerciants poguessin oferir els
productes de la fira de Santa Llúcia en unes condicions climatològiques òptimes
en un cap de setmana en que, els recordo, les temperatures eren gèlides. Que
Sant Julià de Lòria pogués donar suport a una iniciativa solidària com és la
Marató de TV3 que cada any lluita contra les malalties. Que l’escola en la qual
vostè treballa, senyor Areny, també realitzés actes amb tots els nens. I a més a
més, que des de dilluns els nostres infants puguin gaudir durant les vacances
de Nadal d'un circuit d'activitats en un recinte protegit contra el fred. Per tant,
honorables Consellers, desconec la motivació que els ha dut a presentar les
qüestions esmentades, però a vista dels tempus marcats, estic convençut que no
es tracta de la seguretat, és més, vostès passen sempre per sobre de tot, i si
haguessin parat atenció al dinamisme i caliu que aquest envelat ha aportat
durant el mes que porta instal·lat, haurien reflexionat abans de buscar
arguments tècnics als que representa una acció més d'aquesta majoria en
benefici del poble. Gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Rossend Areny.
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Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, senyor Cònsol. Bé, senyor Carles Álvarez, sempre és un plaer escoltarlo, avui en qualitat de Cònsol menor suplent. Ens parlava de la documentació
de que hi ha una via existent que és a la que vostè ens remet, no? Perquè
accedim a aquesta documentació, miri, es que visto lo visto, no és cap garantia,
senyor Álvarez. Per tant, penso que aquest comentari és el que havia de fer,
però espero que així serà de veritat en aquest aspecte i en molts altres. Després,
senyor Majoral, insisteixo, aquests balanços de feina feta a la mínima que pot,
de veritat que són sospitosos. De veritat que fan pensar que vostè, d'aquí un
any just, postularà per alguna cosa més que no pas per Conseller. Faci el que
vulgui, però si vostè ho intenta amagar, crec que no ho aconsegueix amb
aquestes accions, del tot lloables. I miri, d'alguna manera, i parlo a títol
personal, sí que és cert que hem presentat aquest neguit una mica tard, li dono
la raó en aquest sentit, però es que en el fons, i ho dic amb el cor a la mà, crec
que creiem una mica encara en la seva feina, més en qüestions de seguretat
com aquestes. Es tot el que volia dir.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí. Amén. Amén, senyor Majoral. Amén. Després de la intervenció que ens ha
fet només ens faltava veure-hi això. Amén. Escolti, vostès sempre ens demanen
qüestions de fe, per tant el meu amén. No és un amén gratuït. Ens demanen
qüestions de fe, és a dir, nosaltres els hi demanem documentació per veure si
evolucionen o no evolucionen correctament els afers de la parròquia i vostès ens
diuen "Escolti, però què no ha vist el gran dinamisme i la gran massa de gent
que voltava per la plaça?" Escolti, senyor Majoral, és que el gran dinamisme i la
gent que voltava per la plaça a vostès els dóna dret a fer segons el què? Aquí hi
ha una qüestió que no m'ha quedat clara, i és el pressupost total. Què val el
muntatge, el desmuntatge i el manteniment durant el lloguer, durant aquest
dies, de la carpa. I si vam entrar la pregunta, al menys la primera d'elles, va ser
pel motiu que en un moment determinat el Comú decideix, com és normal,
convocar un edicte-concurs que acredita que el concurs no s'atorga a ningú, no
hi ha ningú, sembla ser, que és presenti, i a posteriori, patapam, veiem la carpa
que està muntada sense abans haver vist la convocació d'un altre edicte-concurs
que modifiqués les condicions del primer edicte. D'aquí la primera de les
preguntes formulades. La segona de les preguntes formulades, això, aquest
exposat, que vostè ens avançava que seria un exposat tècnic, però jo diria que
de tècnic n'ha tingut més aviat poc, nosaltres demanàvem sobre el tema de les
càrregues. Sí, certament vostè sempre aprofita per parlar de totes les coses
bones que fa per la parròquia, però explicant-nos això evita respondre a la
pregunta que jo havia formulat. L'estudi hi és o no hi és? I jo tinc tot el dret
perquè així me'l dóna, me'l atorga, me'l concedeix l’ordinació del funcionament
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del comú de sol·licitar la informació via, via consell del Comú com així ho he
fet. No tinc cap mena de necessitat de fer-los-hi una pregunta, en aquest sentit
una pregunta escrita que sé perfectament bé que vostès no em contestaran. Per
tant, diguin-ho ben clar, és a dir, no li facilitarem aquesta documentació perquè
no la tenim, no li facilitarem aquesta documentació tot i que la tenim, i si la
tenim, en base al que estableix l’ordinació a la qual m’he referit abans, els hi
pregaria que em passessin còpia. Gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Josep Majoral.
Hble. Sr. Josep Majoral
Gràcies, senyor Cònsol. Intentaré contestar per parts. Senyor Areny, per
al·lusions. No tinc cap intenció a data d'avui d’ostentar un càrrec en les
properes eleccions tot i què com a bon andorrà me'n reservo el dret. Això
primer punt. Segon punt, no sé si no han entès el sentit en el qual em
pronunciava i enumerava les accions que s'han dut a terme dins aquesta carpa,
però si no ho han entès, intentaré explicar-me potser una mica més clarament. I
ho diré amb aquestes paraules, no s'ho prenguin malament. Crec que és una
plena inconsciència per part vostra tenir un neguit de, tècnicament parlant, una
plaça que no pugui aguantar una carpa amb unes activitats a dins i que esperin
un mes en un ple de Comú a venir a fer la pregunta. Estem, segons vostès
jugant amb la seguretat de la ciutadania per tant, torno a repetir, és una plena
temeritat esperar un mes a fer aquesta pregunta si realment la tenen. Gràcies,
senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Josep Roig i acabarem amb les intervencions.
Hble. Sr. Josep Roig
Es que vostès sempre desvien el objecte de les nostres preguntes. Jo el que he
demanat és molt senzill. Hi ha aquest estudi o no hi ha aquest estudi? Si tenen
aquest estudi estaria bé que ens el tramitessin. Primer de tot. Segon de tot.
Vostès convoquen un edicte-concurs que queda desert i no en publiquen un
altre. Per tant a mi m'agradaria saber aquesta carpa, que em sembla molt bé que
s'hagi bastit, no estic dient pas el contrari, em sembla molt bé totes les activitats
que s'hi han fet a la carpa, no dic pas el contrari, però m'agradaria saber com, en
base, com els hi he fet la pregunta, en base a quins paràmetres s'ha concedit
aquest edicte-concurs. Com s'ha concedit el que és el lloguer, el manteniment i
el desmuntatge de la carpa. És tot. Si us plau, responguin-me directament a
això, no em responguin amb un munt de coses que s'han fet a la carpa. Gràcies,
senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
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Senyor Roig, considero que ja se li ha contestat. Si hi ha alguna cosa més, ho
demana per escrit, se li contestarà per escrit. Si no hi ha res més a dir, s'aixecarà
la sessió. Però abans voldria dir, com estem a vigílies de Nadal, desitjar-vos a
tots vosaltres i a totes les vostres famílies unes molt bones festes i un millor
2015, que encara millor i que sigui ple de salut i felicitat. La feina ja veure'm
com anirà. Molt bones festes a tothom.
P.O. de l’Hble. Comú
La Secretària General

Vist-i-plau
El Cònsol Menor

