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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 24 DE DESEMBRE DEL 2015
Essent les 11,30 hores del dia 24 de desembre del 2015, es constitueix l’Hble.
Comú de la Parròquia de Sant Julià de Lòria en sessió ordinària.
Presideix la sessió l’Hble. Cònsol Major, Sra. Montserrat Gil Torné i l’Hble.
Cònsol Menor, Sr. Manel Torrentallé Cairó i amb l’assistència dels Hbles.
Consellers de Comú, Srs. Carles Álvarez Marfany, Dot Jordi Galais, Joan Antoni
León Peso, Maria Servat Codina, Oliver Alís Salguero, Joan Besolí Ribalta,
Jaume Ramisa Elias, Eva París López, Rossend Areny Navarro i Josep Roig
Carcel.
ORDRE DEL DIA
1. Reconeixement a la senyora Judith Albós Raya i al senyor Ramon Sastre
Bertran pels serveis prestats durant 25 anys a la Corporació
2. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
• Sessió ordinària 12/11/2015
3. Acords Junta de Govern
4. Aprovació, si escau, d’un crèdit extraordinari per a finançar les despeses
derivades de la transferència corrent a la societat “Camprabassa, S.A.”
5. Aprovació, si escau, del projecte de reparcel·lació i urbanització del
polígon d’actuació SUCS-U-23B
6. Aprovació, si escau, del calendari de dies festius de la parròquia i dels
departaments comunals per l’any 2016
7. Ratificació conveni
Hble. Sra. Cònsol Major
Bon dia a tothom, comencem la sessió d’avui dia 24 de desembre amb el primer
punt de l’ordre del dia:
1. Reconeixement a la senyora Judith Albós Raya i al senyor Ramon Sastre
Bertran pels serveis prestats durant 25 anys a la Corporació
Començarem pel reconeixement a la tasca de la senyora Judith Albós Raya,
actual Secretària General d’aquesta corporació.
En nom del Comú de Sant Julià de Lòria i en el meu propi, us vull agrair els
serveis que heu prestat durant els 25 anys a la nostra corporació.
La vostra trajectòria professional, que va començar el 24 de setembre del 1990,
és una mostra de compromís i dedicació vers l’administració pública i els seus
conciutadans.
Heu estat la mà dreta de la Corporació Comunal des del vostre jurament com a
Secretària General a l’inici d’aquest mandat i la persona que ha estat a l’alçada
de les dificultats del dia a dia, del nostre dia a dia. I ho heu fet sempre vetllant
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pels interessos de la parròquia i dels seus ciutadans al costat dels Cònsols i la
resta de membres de la corporació.
També m’agradaria donar-vos les gràcies pel vostre recolzament laboral,
professional i, sobretot personal i per la vostra relació de proximitat envers la
meva persona en els moments més difícils durant aquests darrers 4 anys i
també de la resta dels meus companys de la corporació, als quals haveu estat al
seu costat en tots els moments de difícils. Les persones amb la vostra
sensibilitat, integritat, gratitud i esforç són les que fan gran les relacions internes
d’una administració com la nostra.
De tot cor, gràcies Judith per la teva fidelitat i per la teva amistat. Comença una
nova etapa per nosaltres, l’etapa de recordar que hem estat junts en el bo i en el
dolent.
Espero que aquesta etapa s’allargui en el temps, estic segura que tot el que hem
recollit per part teva serà recompensat amb el nostre respecte cap a tu.
Felicitats per la feina feta al llarg d’aquests 25 anys. Gràcies Judith, molta sort i
et donem aquest obsequi per part de tota la corporació.
Senyora Secretària
Moltes gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Passem ara a reconèixer la trajectòria laboral del senyor Ramon Sastre Bertran.
Ramon, fa anys que treballes al departament de Finances, tot i que els teus inicis
al Comú van ser a Tràmits. Dues tasques que has desenvolupat amb seriositat i
dedicació. Fas la teva feina amb rigor, eficàcia, responsabilitat i sobretot bona
entesa amb els companys.
Ara vaig a la part més personal. Per mi, que t’he vist néixer i créixer amb mi
també és un moment especial. Un moment per recordar amb la teva família:
esposa, fill aquí presents, amb la teva germana i amb la teva mare i sobretot
recordar avui al teu pare, el Ramon. Va ser el meu xofer durant anys, amb el seu
camió que em pujava de Barcelona, en la meva època d’estudiant a Barcelona,
per tant avui també vull tenir un record molt especial.
Ramon, és un honor per a aquesta corporació celebrar amb tu aquest aniversari
i amb tots els teus. De part del Comú i del teus companys presents i també de
tota la corporació comunal, et felicitem per la professionalitat i qualitat de la
teva feina al llarg d’aquests 25 anys, per tant molts encerts durant els anys
propers, que tingueu molta sort a nivell familiar i sobretot un futur amb molts
èxits a nivell laboral. Moltes gràcies Ramon i et donem aquest obsequi per part
de tota la corporació.
Sr. Ramon Sastre
Moltes gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Ara passarem al següent punt de l’ordre del dia:
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2. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
Sessió ordinària 12/11/2015
Alguna intervenció? no doncs s’aprova?
S’aprova per 10 vots a favor i 2 abstencions
Passem al següent punt:
3. Acords Junta de Govern
Alguna intervenció? Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies Sra. Cònsol. Segons el que recull en l’acta de la reunió de la Junta de
Govern del passat dia 23 de novembre del 2015, la Junta de Govern d’aquest
Comú va acordar efectuar un pagament de 149.000,00 euros a la societat
Camprabassa, S.A. en caràcter d’urgència. Segons consta en l’acta, aquest
pagament es realitza amb el vist i plau d’intervenció i atenent a la demanda
efectuada, per no sabem de qui, perquè no consta explícitament en l’acta,
deduïm que, qui fa la demanda no pot ser altre que el Consell d’Administració
de Camprabassa que sol·licita el pagament en caràcter d’urgència a la societat
de la quantia de 149.000,00 euros per una manca de tresoreria de la societat.
Segons consta també a l’acta la Sra. Cònsol Major no va poder assistir a aquesta
reunió de la Junta de Govern i en aquest sentit, demano en primer lloc a la Sra.
Cònsol que ens digui si estava assabentada o no d’aquesta operació així com de
la urgència de la mateixa i de la manca de tresoreria de la societat. Gràcies Sra.
Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Evidentment com a Cònsol Major estava assabentada d’aquesta demanda de
pagament i si vol li passo la paraula al Sr. Joan Besolí per a que faci la seva
intervenció.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies Sra. Cònsol. Poca cosa a dir. En el seu moment es va determinar que hi
havia un moment de tensió de tresoreria per a poder fer front als pagaments
d’alguns proveïdors i es va determinar de fer aquest pagament a compte, que
vull recalcar que no s’afegeix al crèdit extraordinari que passarem després de
490.000,00 euros, sinó que està inclòs en aquest import, contràriament a tot el
que s’ha dit públicament. Gràcies Sra. Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies Sr. Joan Besolí. Té la paraula Sr. Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies. En segon lloc, segons l’Ordinació d’organització i funcionament dels
Comuns, article 9, competències del Consell de Comú, punt 2, el Consell de
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Comú té atribuït, entre altres, la competència referida a l’aprovació del
pressupost del Comú, dels crèdit extraordinaris, del suplement de crèdit i de
tots els crèdits d’acord amb la Llei de les Finances Comunals. En aquest sentit,
Sr. Besolí li demano quina es la forma jurídica financera d’aquest pagament
extraordinari, doncs, en l’acta de l’acord no s’especifica més enllà d’emprar la
paraula genèrica pagament. Gràcies Sra. Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies Sr. Josep Roig. Té la paraula Sr. Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies Sra. Cònsol. Es una figura que està permesa, sense passar per sessió de
Comú, tot pagament inferior a 150.000,00 euros es pot passar directament per
fer un pagament urgent, i aquest es el cas. L’interventor va fer el seu informe i
es va poder fer el pagament.
Hble. Sra. Cònsol Major
Alguna intervenció més? té la paraula Sr. Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
M’agradaria saber Sr. Besolí contra que es finança aquests 149.000,00 euros,
endeutament, pòlisses de crèdit, alguna partida en concret del pressupost i em
ratifico amb el que he dit anteriorment, aquests 149.000,00 euros estan afegits en
el punt que aprovarem a posteriori, si es així, com es que s’ha fet de forma
separada i no directament aprovant mitjançant un crèdit extraordinari. Gràcies
Sra. Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula Sr. Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies Sra. Cònsol. Com bé he dit, fins a 150.000,00 euros tenim permès per a
fer un pagament sense passar per Sessió de Comú i com vostè veurà avui i
abastament ja hem estat criticats aquests dies, ens hem limitat senzillament a
esperar al darrer moment per saber quines eren les necessitats de tresoreria de
Camprabassa per a fer front aquests pagaments de proveïdors per inversió i
avui passem tot un crèdit extraordinari de 490.000,00 euros, repeteixo incloent
aquests 149.000,00 euros. Gràcies Sra. Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Primer Sr. Josep Roig i després Sr. Rossend Areny.
Hble. Sr. Josep Roig
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Vostè ens acaba de comentar que aquests 149.000,00 euros aprovats en caràcter
d’urgència per la Junta de Govern i al marge totalment de que passessin pel
Consell de Comú, vostè ens diu que van destinats, si no he entès malament, a
proveïdors, es ratifica en aquest qüestió, únicament a proveïdors. Gràcies Sra.
Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula Sr. Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Veig que avui bé insistent Sr. Roig. He dit a proveïdors i necessitats de
tresoreria. Gràcies Sra. Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Només una cosa, de totes maneres abans de que intervingui el Sr. Rossend
Areny, només dir que en el punt següent suposo que es tornarà a entrar a
intervenir en aquest sentit, no ser si s’espera al punt següent i llavors fer tota la
intervenció o si volen esperar-se i anar intervenint en aquests moments.
Vosaltres mateixos. Té la paraula Sr. Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
El que li vull demanar Sr. Besolí es què, si aquest caràcter d’urgència que ha fet
que aprovem en una primera part aquest pagament de 149.000,00 euros i
després fins a completar aquests quasi bé mig milió d’euros, si aquesta urgència
la teníem abans de les eleccions o no. Gràcies Sra. Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula Sr. Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Crec que no m’he explicat bé, si nosaltres vam fer aquest pagament és perquè hi
havia una necessitat en aquell moment i no era convenient fer un crèdit
extraordinari en aquell moment sinó senzillament esperar a darrera hora per
veure, no era un tema electoral, sinó senzillament era per esperar a darrera hora
les necessitats que hi havia en aquest sentit. Avui aquestes necessitats són els
490.000,00 euros menys aquests 149.000,00 euros. No cal rebuscar més. Gràcies
Sra. Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Alguna intervenció més ? no es donen per assabentats dels acords de la Junta de
Govern.
Passarem al següent punt:
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4. Aprovació, si escau, d’un crèdit extraordinari per a finançar les despeses
derivades de la transferència corrent a la societat “Camprabassa, S.A.”
Té la paraula el Sr. Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies Sra. Cònsol. Concedim un crèdit extraordinari per a finançar les
despeses derivades de la transferència corrent a la societat Camprabassa, S.A.
mitjançant l’aprovació d’un crèdit extraordinari de 490.000,00 euros per fer
front a les inversions i als proveïdors.
Com que els darrers dies s’han publicat notícies diverses i hi ha hagut un ball
de xifres, passo a detallar les aportacions que ha fet aquesta Corporació a la
societat Camprabassa, S.A.:
- Any 2012: 635.000,00 euros
- Any 2013: 1.605.000,00 euros
- Any 2014: 1.760.000,00 euros
- Any 2015: 690.000,00 euros
M’agradaria destacar que, com poden veure, complint amb les previsions la
tendència és a la baixa i les aportacions del Comú van en descens.
També vull destacar la transparència amb les xifres. Els recordo, senyors de
l’oposició, que cada any han tingut al seu abast els balanços auditats i aprovats
per l’Assemblea de la societat. Amb les seves declaracions, falten a la
credibilitat dels Auditors i del Tribunal de Comptes.
Les nostres previsions s’han complert i, tal com havíem anunciat, a finals del
2014 estem molt a prop del cash flow positiu. És a dir que tindrem, més ben dit,
que tenim un resultat sostenible.
Dos anys i mig després de l’obertura integral del parc, els objectius que ens
havíem fixat s’estan acomplint amb escreix.
I com que les xifres parlen per sí soles, us faig el detall dels darrers 3 anys:
2013
- Facturació: 1.803.840,94 euros
- Visitants: 108.456
2014
- Facturació: 3.124.259,69 euros, un 65% més que l’any anterior.
- Visitants: 164.403
2015
- Facturació: 3.525.551,44 euros amb previsió de 3.600.000 euros, un 17% que
l’any anterior.
- Visitants: 186.469
Aquestes dades demostren que hem complert l’objectiu establert a l’inici i que a
dia d’avui, a final de mandat, Camprabassa, com vaig dir l’any passat al
novembre, Camprabassa a finals d’aquest any és sostenible. Gràcies Sra. Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies Sr. Joan Besolí, té la paraula Sr. Josep Roig.
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Hble. Sr. Josep Roig
Bé se sotmet avui l’aprovació si escau, d’un crèdit extraordinari per a finançar
les despeses derivades de la transferència corrent a la societat “Camprabassa,
S.A.”, un altre en una llarga llista de crèdits extraordinaris d’aquest Comú per
finançar despeses de la societat i que el Sr. Besolí ens ha enumerat en el seu
exposat, un crèdit extraordinari que aquest cop ve precedit per un pagament
urgent a “Camprabassa, S.A.” de 149.000,00 euros, acordat en solitari per la
Junta de Govern, en el que en el meu entendre, ja els hi dic, es un menyspreu a
la sobirania d’aquest Consell de Comú i una lesió gravíssima d’uns drets i dels
seus deures, perquè això és el que es diu en l’Ordinació d’organització i
funcionament dels Comuns. Mirin senyors Consellers, estan, com estem tots
plegats en funcions des del dia 13 de desembre, no crec que sigui massa honest
convocar un Consell de Comú per aprovar un nou crèdit extraordinari ni per
aprovar un punt de reparcel·lació ni per ratificar cap conveni, ja que ni la Junta
de Govern ni el Consell de Comú estan legitimats, en el meu entendre per
prendre cap mena de decisió, però en fi, veig que els seus principis i els meus
principis i la meva ètica política poc s’assemblen a la seva. Sr. Besolí ara fa poc
més de dos anys, en la sessió del Consell de Comú del 21 de novembre del 2013,
també s’aprovava un crèdit extraordinari, aquell cop d’ 1,4 milions per donar,
segons explicava vostè mateix, per estabilitzar el parc fins que repuntés
l’economia. En les seves declaracions posteriors a aquella sessió de Comú vostè
afegia, amb un to desafiant que ha finals de l’any que ve, es a dir a finals del
2014 hem de ser auto-sufients i cobrir totes les despeses de funcionament
diàries del projecte. En aquella ocasió, en aquella sessió, els vaig demanar, vam
demanar per enèsima vegada, el Sr. Areny i jo mateix, el pla de viabilitat de la
societat i vostè senyor Besolí, aquell dia per intentar sortir, una vegada per totes
de la incomoditat que els hi generava el fet que els hi demanessin, una vegada i
una altra, que els hi exigíssim sistemàticament el pla de viabilitat de la societat,
vostè ens va fer arribar, un llibret del 2007, que no tenia rés a veure amb el pla
de viabilitat que jo demanava. Per nosaltres, per molts ciutadans, allò va ser
francament humiliant, ens ho vam prendre com un menyspreu, com un autèntic
menyspreu. En la sessió anterior a la que acabo de referir-me, vostè ens feia
saber que estaven elaborant un nou pla de viabilitat per adaptar-lo als
excel·lents resultats d’aquell mateix estiu i afegir novament que a finals del
2014, a més estirar, a principis del 2015, naturlandia seria autosuficient.
Posteriorment a través dels informes d’auditoria ens assabentàvem que el seu
pla de viabilitat, encomanat al senyor Ordoñez i pel qual li vam pagar 15.000,00
euros, preveia pèrdues fins al 2038, carai, i també ens assabentàvem que caldria
reduir la despesa de personal en un 30% el 2015 amortitzant llocs de treball, si
es que realment ens volíem sortir, es a dir, segons vostès acomiadant. Però gran
problema, sobrava, perquè el cash flow era francament bó, la cosa anava molt
bé i es tracta d’això de cash flow, segons vostè, miri, per un moment quan vostè
comentava el cash flow em feia sentir-me com un autèntic ignorant financer.
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Ens va dir que no hi haurien més bestretes, ens ho va prometre Sr. Besolí que no
haurien més bestretes, els que no hi confiàvem, els que no hi creiem en la seva
promesa, vostès ens van gravar a foc una lletra escarlata per duplicat, la M de
mals L de lauredians, Mals Lauredians, perquè per vostès, els que no hi
confiàvem en la seva forma de gestionar, els que no pensàvem com vostès érem
i som, simplement això, Mals Lauredians, carai, carai ... i mentrestant les
bestretes efectuades fins al moment, quatre milions d’euros es capitalitzaven i
es condonava l’import del cànon d’explotació i per pagar l’operació s’afegien
dos cents mil euros del comunal es clar, però tothom tranquil, segons vostè, el
cash flow, en paraules seves, anava bé. Arriben les Eleccions comunals, i UL diu
que té un nou pla de viabilitat, amb el recent elaborat pel senyor Enric Ordoñez
que compta amb el vist i plau, com és lògic, del Consell d’Administració de
Camprabassa, S.A., sembla ser que ja no val, pel candidat d’UL que sembla, no
voler recordar que forma part d’aquest Consell d’administració de
Camprabassa, S.A., no hi hauran acomiadaments, malgrat subscriure un pla de
viabilitat que deia que la única forma de sortir era amortitzant llocs de treball,
és a dir, acomiadant, fins a reduir la despesa de personal en un 30%. Per al
candidat d’UL que pertany al Consell d’administració, el que s’ha fet fins ara
semblava que no era vàlid, per això calia un nou pla de viabilitat i arriba el 24
de desembre, es a dir avui, vigília de Nadal hi ha corre cuita se’ns proposa
aprovar un nou crèdit extraordinari per 490.000,00 euros finançats contra la
línia de flotació financera del Comú, que són les seves pòlisses de crèdit i ens
assabentem que el 23 de novembre la Junta de Govern aprovà un pagament en
solitari de 149.000,00 euros perquè no hi ha calés a la caixa de Camprabassa,
S.A. Sr. Besolí, miri, amb tots els respectes del món, vostè en aquell moment, va
faltar a la veritat, ens va voler fer creure que no hi haurien més bestretes de
Camprabassa, que no hi haurien més crèdits extraordinaris per a fer front a
pagaments de Camprabassa i avui n’aproven un altre de nou. Ens va voler fer
creure que hi havia diners a la caixa i de diners a la caixa no n’hi ha si no els
posem des del Comú. Sr. Besolí, Srs. Consellers de la majoria, sembla evident
que és en realitat el seu pla de viabilitat, que defensava el seu candidat a les
eleccions, el de la despesa incontrolada, d’anar destinant diners des del Comú
per finançar un projecte pèssimament gestionat, el de posar en joc per culpa
d’aquest descontrol les finances del nostre Comú, el de posar en joc la nostra
sobirania financera per situar-nos al límit de l’endeutament i el de posar en joc
els llocs de treball dels treballadors de naturlandia, per cert Sr. Besolí, no vull
acabar, sense abans demanar-li, que ens aclareixi exactament a què es destinen
aquests 490.000,00 euros, a proveïdors, nòmines?, perquè aquesta urgència? pot
justificar i respondre a aquesta pregunta, en funció de la seva resposta jo
acabaré de definir el sentit del meu vot. Gràcies Sra. Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies Sr. Josep Roig. Té la paraula Sr. Joan Besolí.
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Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies Sra. Cònsol. Sr. Roig, potser si que els nostres principis ètics són molt
diferents, però el que tinc clar es una cosa, vull marxar deixant les coses
arreglades, les coses arreglades vol dir intentar pagar el màxim de proveïdors
possibles, perquè es veritat que hi ha tensions de tresoreria, intentar pagar
proveïdors d’inversió, recordo que tenim deutes de proveïdors d’inversió,
restaurant, altres inversions que s’han fet, que encara es deuen proveïdors i que
s’estan pagant, així doncs, vull intentar deixar el més net possible per a que
quan vingui vostè ho tingui tot relativament més fàcil, perquè avui continua
fent la tasca de dolent, suposo que d’aquí a quatre dies canviarà de careta i
s’anirà cap a un altre costat, llavors, m’agradarà veure que farà i gaudiré de
veritat que els hi vagi molt bé, és el que desitjo de tot cor, perquè nomes tinc
una petita preocupació, si la mateixa política que vostè ha fet durant aquests
quatre anys en contra de naturlandia, la continua fent des de dins, malament a
rai, espero que canviï la careta i canviï de discurs, sinó no anirà bé Sr. Roig.
Insistim, amb el tema del pla de viabilitat, hi havia un pla de viabilitat que
estava aprovat pel Consell d’administració fa uns quants anys, nosaltres el que
vam fer uns documents de treball, que insisteixo no se’ls hi van donar perquè
com vostès saben hi havia una excel·lent filtració d’informació i constant, com
aquesta darrera setmana, com aquesta última setmana, senyors, no ser de qui
però, insisteixo no acuso a ningú de vostès, però cada setmana, cada vegada
que hi ha sessió de Comú, tres dies abans tenim un espetec d’òstries, perdo
parlant malament, disculpin, però el que vull dir és què en aquell moment no
se’ls hi va facilitar perquè s’utilitzava com a document de treball amb els bancs,
perquè si ho haguéssim fet encara els bancs hauríem llegit als diaris i
segurament no ens ho haurien donat si els haguessin escotat a vostès,
sortosament els bancs va creure amb el nostre projecte i seguint aquest projecte
a data d’avui, insisteixo, a data d’avui, estem complint el pressupost que es va
elaborar l’any passat, estem complint amb aquests dos anys i mig hem fet
aquesta feina, quan va entrar el Sr. Ordoñez i avui tenim cash flow positiu, es a
dir 0, insisteixo és molt important. Dit això, poca cosa més gràcies Sra. Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies senyor Joan Besolí. Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, seré molt breu, vostè sempre posa excuses de mal pagador, insisteixo,
vostè des del primer dia ha situat les dues lletres escarlates de Mal Lauredià a
sobre d’aquells que en un moment determinat han qüestionat la seva gestió al
capdavant de les finances del Comú i al capdavant de les finances de
Camprabassa. Miri destinant i vinculant tota la capacitat financera del nostre
Comú a un projecte que manifestament estava erràticament dissenyat i que a
més a més ens ha costat els diners que ens ha costat, vostè ha posat en perill les
finances del nostre Comú. Penso que aquesta fugida endavant no correspon a
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un Conseller que és responsable de finances i el que sí que li reconec es que
entenc que les decisions que vostè ha pres igual que les decisions que prendrem
nosaltres en un futur, segurament han estat en benefici de Camprabassa, la
qüestió ha estat que no han sortit prou bé i jo esperava avui un exercici de
contenció per part seva, no ha estat així, la seva resposta ha estat donar-nos més
que donar-nos ha estat donar les culpes als mitjans de comunicació com sempre
i el que li puc assegurar és que en un futur el plantejament no serà aquest, si
més no, no serà el de la via de la opacitat que com vostè ens ha dit obertament
és el que vostè a triat per a prevenir que la qüestió no se’n fes reso, com és
normal en qualsevol estat de dret que no se’n fes reso per la premsa del país.
Gràcies Sra. Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies senyor Josep Roig. Jo nomes per un incís que vostè a fet en que si érem
Cònsols o no o estàvem en funcions fins el 31 de desembre, encara som Cònsols
d’aquesta parròquia tot i que els hi pugui agrada més o menys, dir també que és
cert com a dit el senyor Besolí i aquí si vull donar el màxim recolzament, el que
no faré és deixar proveïdors endeutats durant aquests mesos sobretot a final
d’any i deixar-ho a un Consolat que entri, per tant si que es veritat, s’ha fet un
incís un treball exhaustiu amb tota la part financera de Camprabassa per a que
això no passés, amb la qual cosa, nosaltres com a Cònsols si que ens hem reunit
amb els Cònsols elegits i evidentment tota aquesta informació s’ha traspassat
amb tota la transparència possible. També insistir, en principi la última sessió
de Comú que fem nosaltres jo si que he de defensar naturlandia com ho he fet
des del principi però no ho defensaré criticant a ningú, sinó que ho defensaré
com un projecte de país i que nosaltres hem cregut des d’un principi, tot i que
potser tal com ens el vam trobar no era fàcil continuar-lo però ja estava iniciat i
estava engegat i nosaltres l’únic que hem fet és intentar lluitar pel projecte que
ja estava iniciat i engegat i ja estava d’alguna manera amb la il·lusió traspassada
amb aquells moments a la ciutadania de Sant Julià de Lòria. Potser no hi ha
hagut prou temps per a que la parròquia de Sant Julià de Lòria cregués o lluités
per aquest projecte tot i que crec que deu ni do la feina que s’ha fet per part de
la parròquia també, s’ha treballat amb molta gent de la parròquia, s’han
treballat amb molts proveïdors de la parròquia, també amb molts treballadors
de la parròquia, amb molt jovent de la parròquia i per tant jo crec que
naturlandia ha estat un bon recurs i un bon referent per tot Sant Julià de Lòria.
Una altra cosa es que és cert que no se’ns ha ajudat suficient i això ho dic amb
la veu molt clara i la boca molt oberta perquè tots sabem que altres parròquies
tenen projectes similars al nostre o diferents al nostre però si projectes referents
com a projectes turístics, com potser Caldea, Vallnord o Grandvalira. No fa
gaires dies que parlàvem amb el Cònsol de Canillo i em deia que Soldeu, durant
molts anys, va ser el gran deute del Comú de Canillo i en aquests moments
Soldeu hi ha un superàvit molt important. Jo crec que els projectes no neixen
amb una inversió feta i assumida, no neixen amb uns visitants ja consolidats i
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no neixen ni amb un cash flow positiu ni uns revinguts positius, s’ha de lluitar,
treballar de valent i nosaltres es el que hem fet durant aquests quatre anys, tot i
que hem tingut tots els entrebancs en contra per a què aquest projecte fos una
realitat. Jo nomes des d’aquí intentar traspassar al nou Comú que lluiti per un
referent que tenim a la parròquia, que lluiti, potser treballar d’una manera
diferents, no ho ser si serà diferent la seva manera de treballar o igual que la
nostra però sobretot que lluitin pel que tenim a la parròquia i que lluitin perquè
hi ha uns llocs de treball consolidats, que hi ha uns proveïdors que depenent
d’aquest projecte i perquè a Andorra és l’únic projecte que tenim en aquest
sentit. També lluitar perquè el Govern d’Andorra d’alguna manera se’n doni
compte que s’ha de treballar conjuntament amb els projectes del país, que fins
ara es veritat que hem tingut aquesta mancança i també m’agradaria, ja que
vostès no ho han fet com a oposició, perquè es veritat que ha costat molt que
defensessin el projecte i entenc que costes perquè hi ha hagut uns dèficits
importants i això jo ho respecto, però també han estat a Caldea i la oposició ha
ajudat molt per a que Caldea tirés endavant, es veritat que Caldea no té res a
veure amb naturlandia, es veritat que la situació de Caldea en aquests moments
ja té potser una situació ja marcada dins de la parròquia d’Escaldes-Engordany,
es veritat que la parròquies d’Escaldes-Engordany no té res a veure amb la
parròquia de Sant Julià de Lòria ni a nivell comercial, es veritat moltes coses,
però també es veritat que hem de tenir il·lusió per alguna cosa diferent a la
parròquia de Sant Julià de Lòria, la nostra il·lusió d’aquests quatre anys, per
que es una il·lusió que també es veritat que ens la vam trobar, ha estat
naturlandia i ha estat el revingut de naturlandia a la parròquia de Sant Julià de
Lòria, ha pogut sortir millor o pitjor però li ben asseguro senyor Roig i senyor
Areny que ha estat un treball d’esforç, de moltes hores i de que realment
pensem i desitgem que el Consolat que entri tingui la mateixa il·lusió i el mateix
esforç i treball que hem dedicat nosaltres. Moltes gràcies. Té la paraula senyor
Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies Sra. Cònsol. Bé nomes volia fer una petita aportació a aquest tema de
naturlandia, la primera es referent al no suport que heu tingut durant aquests
anys i m’incloc també com a membre d’aquesta Corporació per part de Govern
però jo poso realment en dubte que el Govern d’Andorra que és el Govern de
totes les parròquies, com vostè molt bé a assenyalat, doncs cregui i inverteixi de
la manera que sigui en un projecte amb els números a sobre de la taula doncs té
la viabilitat compromesa i així ho han dit les respectives auditories durant molts
anys i després recordar que aquest projecte, amb tots els entrebancs possibles
que jo també puc respectar d’alguna manera o reconèixer que han estat, ha
tingut una gran mancança a part de la dels números que són demolidors, és el
fet que Sant Julià de Lòria, proveïdors i altres elements que vostè a mencionat
no s’han beneficiat en cap aspecte i així es pot palpar el dia a dia en aquesta
parròquia, per tant, espero que la futura majoria, tenim un representant aquí a
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la vora, doncs faci molt bona feina i que pensi que Sant Julià de Lòria es
naturlandia i naturlandia és Sant Julià de Lòria i s’ha de vincular d’alguna
manera perquè vostès en quatre anys sembla ser que no han pogut. Gràcies Sra.
Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies senyor Rossend Areny, alguna intervenció més? No doncs passaríem a
l’aprovació, si escau, del crèdit extraordinari per a finançar les despeses
derivades de la transferència corrent a la societat Camprabassa, S.A.
S’aprova per 10 vots a favor i 2 abstencions.
Passarem al següent punt:
5. Aprovació, si escau, del projecte de reparcel·lació i urbanització del
polígon d’actuació SUCS-U-23B
Té la paraula senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies Sra. Cònsol. En data 11 d’agost del 2005 es va acordar en sessió de
Comú l’aprovació provisional del projecte de reparcel·lació i urbanització del
polígon d’actuació SUCS-U-23B corresponent a la urbanització de Certérs, i
veient que durant el període d’exposició pública no s’ha presentat cap
al·legació, es proposa al ple l’aprovació definitiva de dit projecte.
Aprofito l’avinentesa per a deixar constància de la complexitat dels treballs que
ha dut a terme el departament d’urbanisme per solventar la situació de les
urbanitzacions anteriors a la Llei d’ordenació del territori i urbanisme.
L’aprovació d’avui culmina el procediment que permet edificar de nou en
aquestes urbanitzacions amb tota seguretat jurídica, és per això que em permeto
demanar al Comú entrant que tingui a bé de donar continuïtat a tota aquesta
feina realitzada. Gràcies Sra. Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies senyor Dot Jordi. Alguna intervenció? No, doncs passarem a
l’aprovació d’aquest punt.
S’aprova per unanimitat
Passem al següent punt:
6. Aprovació, si escau, del calendari de dies festius de la parròquia i dels
departaments comunals per l’any 2016
Té la paraula senyor Joan Antoni León.
Hble. Sr. Joan Antoni León
Gràcies Sra. Cònsol. Com cada any es sotmet a aprovació els calendaris de dies
festius de la parròquia i dels departaments comunals per l’any 2016 que teniu
tots en la documentació adjunta.
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Per altra banda, senyora Cònsol si m’ho permet, tenint en compte que és la
meva darrera intervenció en tant que Conseller de Funció Pública m’agradaria
poder tenir unes paraules d’agraïment cap a tots els treballadors de la
Corporació, bàsicament agrair-los el seu esforç, la seva professionalitat i la seva
vocació de servei, especialment en un mandat que hi ha hagut una
racionalització de la despesa important, que han suposat esforços per part de
tothom i per tant que vagi per endavant el meu profund agraïment. Moltes
gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Moltes gràcies senyor Joan Antoni León. Alguna intervenció? No, doncs
s’aproven els calendaris de dies festius de la parròquia i dels departaments
comunals per l’any 2016?
S’aproven per unanimitat.
Passem a l’últim punt de la sessió d’avui:
7. Ratificació conveni
La Federació Motociclista d’Andorra inscrita en la secció esportiva del registre
d’Associacions i situada al Centre cultural i de congressos lauredià, ens va fer
una demanda sobre la utilització, com bé sabeu, de part del terreny conegut
com “Obaga de Comabella” (antic abocador de la Rabassa), on ja feia temps que
estaven treballant, assistint a menors que estan fent un curs de formació amb
motos de trial elèctriques. Com sabeu tots també es fan diversos cursets a la
Plaça de la Germandat, en aquest sentit es cert que part d’aquest terreny s’havia
utilitzat en algun moment per manteniment o boscos, es va decidir que es
pogués utilitzar, fer-ho formalment, ja que és venia utilitzant ja fa temps, però
no havia cap document on d’alguna manera es fes oficial aquesta demanda per
part de la Federació Motociclista d’Andorra. Vam signar aquest conveni amb el
President de la mateixa, senyor Josep Punti i el que sí que es va fer un conveni
per a un any i evidentment amb l’opció d’efectuar prorrogues, podent deixar de
ser efectiu el mateix amb un preavís de tres mesos, per tant creiem que no hi ha
cap problema per a que és fes d’alguna manera oficial aquest conveni entre el
Comú de Sant Julià de Lòria i la Federació Motociclista d’Andorra, tenint en
compte que col·laborem des de fa més de 25 anys i sense haver tingut cap mena
de problema amb ells. Per tant us proposo la ratificació d’aquest conveni.
Alguna intervenció? No, doncs es ratifica?
Es ratifica per unanimitat
Sense cal altre punt a tractar i abans de finalitzar voldria proposar l’aprovació
de l’acta d’avui, on constaran totes les intervencions enregistrades, amb el ben
entès que us la farem arribar el més aviat possible i si hi ha qualsevol comentari
o modificació es prendran en consideració, en cas contrari s’hauria de convocar
una altra sessió de Comú com a punt únic l’aprovació de l’acta d’avui.
Per tant s’aprova la proposta? S’aprova per unanimitat.
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S’aprova l’acta? S’aprova per 11 vots a favor i 1 abstenció.
S’aixeca la sessió ordinària del Consell de Comú del dia d’avui, us esperem a
tots a l’aperitiu que s’ofereix a tots els treballadors al vestíbul del Centre
cultural i de congressos lauredià i als assistents i als mitjans de comunicació
avui presents molt bones festes a tots i molt bona entrada d’any i molts encerts
també per tota la feina feta.
Moltes gràcies a tots.
P.O. de l’Hble. Comú
La Secretària General

Vist-i-plau
La Cònsol Major

