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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 29 DE JUNY DEL 2015
Essent les 11.30 hores del dia 29 de juny 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, Eva
París López, Rossend Areny Navarro i Josep Roig Carcel.
S’excusa l’absència de l’Hble. Conseller, Jaume Ramisa Elias per motius
personals.
ORDRE DEL DIA
1. Reconeixement pels serveis prestats a la Corporació del senyor Josep Maria
Corbera Quiñonero, amb motiu de la seva jubilació
2. Reconeixement pels serveis prestats a la Corporació del senyor Ernest
Navarro Mingorance, pels serveis prestats durant 25 anys a la Corporació i
amb motiu de la seva jubilació voluntària
3. Reconeixement als senyors Sergi Giribet Fiter, Enric Fiter Muntada, Xavier
Navarro Nieto i Carles Aguilar Sánchez pels serveis prestats durant 25 anys
a la Corporació
4. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
• Sessió ordinària 23/04/2015
5. Acords Junta de Govern
6. Seguiment de pressupost
7. Aprovació si escau, de l’ampliació de capital per compensació parcial de
deute i crèdit extraordinari per la compra d’accions de “Camprabassa, S.A.”
8. Aprovació si escau, de la proposta d’entrar a tràmit parlamentari la
proposició de Llei qualificada de modificació de la Llei 10/2007, del 17 de
maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003, de
modificació de l’article 7 i de supressió dels articles 8 i 9 de la Llei
qualificada de transferències als comuns, del 27 de juny
9. Aprovació si escau, del Decret pel qual s’aproven diverses ordinacions,
d’acord amb l’article 8 de la Llei 45/2014 del 18 de desembre de modificació
del Codi de l’Administració
10. Aprovació si escau, de l’adjudicació del concurs “condicionament d’un local
per la llar de jubilats parroquial, situat a la plaça Major”
11. Ratificació convenis
Hble. Sra. Cònsol Major
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Passarem doncs al primers punts de l’ordre del dia d’avui.
Als homenatjats el bon dia a tots i gràcies per la vostra assistència.
Començarem doncs pel reconeixement a la tasca del senyor Josep Maria
Corbera, que es va jubilar l'any passat, però que per motius personals no va
poder assistir al reconeixement que se li va fer en aquell moment.
També reconeixerem la trajectòria laboral de l'Ernest Navarro, que es va
prejubilar fa uns mesos després de 25 anys a la Corporació i dels 5 treballadors
més, el Sergi, l’Enric, el Xavier i el Carles que també compleixen 25 anys de
servei al Comú.
Per tant, primer cridaré al senyor Josep Maria Corbera Quiñonero, .. el Josep
Maria...
Com he dit a l’inici, ja fa més d'un any que gaudeixes de la jubilació. Durant 10
anys, en el departament de Manteniment et vas dedicar a moltes feines,
principalment relacionades amb l’enllumenat públic. Ho vas fer amb dedicació,
amb molta implicació, amb vocació de servei i molta professionalitat.
Has estat un treballador complidor i seriós i que ha desenvolupat la seva tasca
diària amb rigor i eficàcia. I així també ho han manifestat els teus companys.
Te'n donem tots plegats, tota la Corporació les gràcies i et desitgem que
continuïs gaudint de la teva jubilació amb molta sort i et donem aquest obsequi
per part de tota la corporació i esperem que ens recordis sempre.
Sr. Josep Maria Corbera
Moltes gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Felicitats.
En segon lloc cridarem al senyor Ernest Navarro Mingorance. Avui a l'Ernest et
fem un reconeixement doble, dels 25 anys que has treballat al Comú i per la
teva prejubilació. Al llarg d'aquest quart de segle de la teva vida laboral sempre
has estat en un servei proper a la ciutadania, que és el de boscos. I molt implicat
amb el respecte i manteniment del medi ambient. En nom de tot el Comú et vull
donar les gràcies per la teva dedicació i bona feina durant tots aquest anys. I
que aquesta nova etapa t'aporti allò que mereixes i que desitges. Gaudeix-la i et
donem aquests obsequis per part de tota la corporació.
Senyor Ernest Navarro
Gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Passarem ara als reconeixements a la resta de treballadors que fan 25 anys que
treballen al Comú. En primer lloc cridarem al senyor Sergi Giribet Fiter.
El Sergi, conegut per tots des de fa anys i fa anys, de totes maneres, que treballa
al departament de finances, tot i que als seus inicis i del que tots potser en tenim
record, va començar com a manador. Dues feines que ha desenvolupat amb
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seriositat i sobretot dedicació. Ara estàs al capdavant del departament de
finances, assumeixes la teva feina amb responsabilitat i bona entesa amb tots els
nostres companys i sobretot agrair-te la tasca feixuga d'aquest departament.
Però també felicitar-te perquè aquesta feina es fa molt bé i sobretot per aquests
25 anys de dedicació al Comú de Sant Julià de Lòria. Per tant, moltes felicitats i
et donem aquest obsequi per part de tota la corporació.
Sr. Sergi Giribet
Gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Ara el senyor Enric Fiter Muntada. L'Enric, al llarg dels 25 anys, igual que
també alguns dels homenatjats avui, ha desenvolupat diferents tasques al
Comú de Sant Julià de Lòria. Primer als departaments de Circulació, al
d'Esports, al de Cultura i en l'actualitat i des de fa temps a la Secretaria general
com a manador. Per tant és una de les persones que està més a prop dels
Cònsols i de la Secretària general. Sempre ha estat complidor amb la seva feina i
sobretot molt responsable. Et felicitem per aquesta professionalitat, per l'alegria
que ens transmets també a tots plegats, que també és important i també
m'agradaria destacar amb aquesta alegria aquest toc d'humor que també ens
ajuda a passar el dia a dia i que et caracteritza. Jo crec que tots els que treballem
a prop teu ens provoques els somriures de bon matí i fins al llarg del dia, per
tant déu ni do la felicitat que ens transmets. L'Enric és algú que és proper, que
és complidor, que és molt treballador, que la veritat no fa falta demanar-li gran
cosa sinó que es fica a disposició nostre en tot moment, i per tant felicitats per
aquest 25 anys i que en gaudeixis de molts més i et donem aquest obsequi per
part de tota la corporació.
Sr. Enric Fiter
Moltes gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Senyor Xavier Navarro.
En Xavier també fa 25 anys que va començar com a manador, tenim tres
persones que van començar de la mateixa manera, una etapa en la qual va
compartir feina amb en Sergi Giribet i que suposo que en teniu bons records
tots dos. "I tant", diu. Després vas passar al departament d'informàtica, on
encara hi ets. Ets un treballador discret, amable i que has fet la teva feina amb
rigor i eficàcia. La veritat és que ets una de les persones que ens ajudes molt als
que d’informàtica en sabem poc, com jo mateixa i crec que la teva tasca és molt
important dins d'aquests departaments. Et felicitem sobretot per la teva
professionalitat, pel teu caràcter i per la teva qualitat en la teva feina. Per tant,
felicitats per aquests 25 anys i també que en gaudeixis de molts més i et donem
aquest obsequi per part de total la corporació.
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Se. Xavier Navarro
Moltes gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Cridem al senyor Carles Aguilar. En Carles, que també ha format part del
departament d'esports. Fa anys que està al servei de boscos. També, com de la
resta de companys, tenim bons records. Fas la feina amb responsabilitat i
eficàcia, 25 anys de feina ben feta i crec que sou persones que seguiu fent falta
en aquests departaments, sobretot per la tasca que tots ens esteu fent gaudir.
Sabeu que en aquests dies, en aquest departament de medi ambient s'ha fet una
tasca molt important amb tota la cura dels camins, i per tot això jo crec que val
la pena que avui se us feliciti, no únicament a tu, Carles, sinó a tot el
departament de medi ambient. Moltes gràcies i et donem aquest obsequi per
part de tota la corporació.
Sr. Carles Aguilar
Moltes gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
I ara, un cop finalitzats aquests reconeixements, suspenem la sessió 15 minuts
per fer un brindis amb les persones que avui homenatgem i després
reprendrem la sessió amb la resta de punts de l'ordre del dia.
Reprenem amb el següent punt de l’ordre del dia:
4. Lectura, i en el seu cas, aprovació de l'acta de la sessió 23 d’abril del 2015.
Alguna intervenció?
S’aprova per 9 vots a favor i 2 abstencions.
Següent punt:
5. Acords Junta de Govern.
Alguna intervenció? cap intervenció? doncs es donen tots per assabentats.
Següent punt:
6. Seguiment de pressupost.
Té la paraula el senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, senyora Cònsol. El primer trimestre del 2015 presenta un superàvit de
651.661 euros producte d'una execució dels ingressos de 2.145.128 euros i una
liquidació de despeses de 1.493.467. El superàvit que presenta aquest primer
trimestre no és representatiu donat que les principals magnituds del pressupost
és realitzen en els trimestres següents. Gràcies, senyora Cònsol.
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Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí, intervencions? senyor Rossend Areny, té la paraula.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, senyora Cònsol. Bé, es tracta de l'execució del primer trimestre del
pressupost del 2015, per tant, i vostè ho ha dit, les xifres són ben poc
representatives del que acaba succeint cada any en el moment del tancament de
l’exercici. I em refereixo, per exemple, als dèficits als que ens han anat
acostumant al llarg d'aquest mandat que ja s'acaba. Imaginis si amb les dades
que debatem avui ben poca cosa real podem veure, que a data del 31 de març
del 2015 els números ens diuen, i vostè ho ha dit, senyor Besolí, que tenim un
superàvit de 651.661 euros. Es com per no perdre massa temps en aquestes
xifres ben poc representatives ni concloents. Més de mig milió d'euros de
superàvit, s'ho imaginen? Doncs en la resta de Comuns no seria una situació tan
aberrant al tancament del mandat. Però si alguna cosa he de destacar en aquest
quadre de discussió del primer trimestre del pressupost 2015 és el, i perdonin
l'expressió, el miserable 0,1 per cent de la partida de despeses corresponent a les
inversions reals. O el que és el mateix, 1.201 euros de 1.184.982 euros previstos.
Sé que em diran que això és a data del 31 de març, que encara no ha arribat el
temps de fer aquestes inversions reals, que aquestes arriben més tard durant
l'any, però tot el que vulguin, mirin. D'aquesta dada sí que és ben
representativa de com està anant tot plegat aquests darrers anys. Si aquests
1.184.000 per si sola ja és una xifra, la de les inversions reals, ben poc
engrescadora, una xifra estancada i ben poc quantiosa, i més tenint en compte
que els altres Comuns han apostat ja en augmentar-la, encara resulta més
penosa quan a 31 de març només s'havien executat 1.201 euros. Aquesta és la
realitat. Estalviem aquí, que està força bé, reduïm allà, que també, però no ho
estalviem, ho torno a repetir. Ho estem dedicant a altres coses, i vostè, senyor
Besolí, bé que ho sap. I en parlem d’aquí una estona d’aquestes despeses que
van en detriment de les inversions reals. Però ja li avanço ara que és el tema
clau de Camprabassa. Per acabar amb el quadre de l’execució pressupostària,
només dir que tampoc apareixen encara els reconduïts, que, recordo, sempre
venen a fer la guitza als nostres comptes. Per concloure, es tracta d’un quadre
que m’atreviria a definir d’idíl·lic a data d’avui, tan idíl·lic com irreal, sense els
reconduïts i amb un superàvit que molt em temo que no arribarà. Amb l’anàlisi
de la quantitat màxima d’endeutament, a 31 de març de 2015, constatem un cop
més que aquell quadre idíl·lic no significa gran cosa, i aquest dos documents
van en paral·lel, cadascú pel seu compte. Del 31 de desembre 2014 al 31 de març
del 2015, ens em atansat quatre punts percentuals del famós sostre
d’endeutament. Ens situem ja al 92 per cent. I ja sé que expliquen que el 200 per
cent de la base s’ha reduït en quasi bé un milió d’euros en relació a l’exercici
anterior i que per tant el deute es veu incrementat o així ho sembla. No us
negaré que això també ho veig jo i que tenen part de raó, però alguna culpa
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deuran tenir de tot això, d’aquesta situació, perquè aquesta situació no ha
caigut del cel sense que ho poguéssim preveure, això és, de fet, el que els
recrimino, el no haver fet res per intentar limitar els danys quan les aigües ens
van en contra, sovint, com en el càlcul del sostre d’endeutament, quan ni tan
sols depèn de nosaltres. Vostès no s’han adaptat a unes noves regles del joc i
han continuat estirant més el braç que la màniga, una màniga apedaçada per un
munt de llocs que ja no tapa absolutament res. La realitat és que si l’any passat
ens situàvem a quasi tres milions del límit del sostre, per tant a tres milions de
la il·legalitat, aquest any ens situem a menys de dos milions, només a dos
milions del que es considera un sostre perillós i potser de no retorn. Insisteixo,
veient, a més, la tendència d'altres Comuns del país, i veient que vostès no
redrecen la situació i que el mandat té els mesos comptats, i que algú haurà
d'assumir aquestes xifres d'aquí un mesos. És tot.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny. Senyor Josep Roig, té la paraula.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, senyora Cònsol. Senyor Besolí, vostè avui ens presenta novament unes
dades que res tenen a veure amb la realitat. Dit d'altra manera, o com vostè ha
dit ara fa un moment, són unes dades que no són pas representatives de la
realitat. En la seva fitxa de balanç no hi figuren per enlloc els 571.000 euros dels
reconduïts de l'any anterior perquè ja se'n va preocupar prou vostè de fer-los
aprovar després del primer trimestre. Perquè de no haver-los fet aprovar quan
tocava, vostè no hauria pogut presentar avui mateix els resultats que presenten.
Pel que fa al capítol d'endeutament, aquest se situa a només 8 punts del seu
límit, el 92 per cent, quatre punts més que no el darrer seguiment del
pressupost. Respecte de la qüestió de l’endeutament, però, hi ha una cosa que
ens fa ballar el cap a tots i que avui li agrairia que ens expliqués. El Tribunal de
Comptes, en el seu informe del 2013, diu, i cito textualment: "El Comú ha
excedit el seu nivell d'endeutament total en 971.826 euros i l'endeutament a curt
termini en 3.188.393 euros considerant els imports formalitzats. Aquests fets són
contraris al que estableixen els articles 47.1 i 47.3 de la llei de finances
comunals". Pot corroborà vostè aquesta dada? I si és així, pot dir-nos perquè les
xifres corresponents a l’endeutament vostè no ha reconegut mai que estaven
sobrepassant el sostre d'endeutament? És tot, senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig. Alguna intervenció, té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Bé, això, el tema del Tribunal de Comptes, bé des de l’inici que sóc al càrrec de
la Corporació que venen parlant d'aquest tema, ells comptabilitzen el tipus
d'endeutament des d’un altre punt de vista. Ells agafen com a cota
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d'endeutament les pòlisses no disposades. O sigui, agafen tota la pòlissa
disposada. Tant si està disposada com si no està disposada. Agafen la pòlissa
contractada. I com tots els Comuns i com nosaltres fem des de sempre,
efectivament hi ha unes salvetats al Tribunal de Comptes que ens diu que es pot
superar aquest llindar. Però que són salvetats que no són reals, nosaltres, el
nostre sostre d'endeutament es calcula en base a la disposició de les pòlisses.
Gràcies, senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí. Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, senyora Cònsol. Miri, senyor Besolí, tot i les al·legacions presentades al
Tribunal de Comptes sobre aquest aspecte, aquest li va respondre textualment
el següent: "Pel que fa a la resta de les al·legacions presentades, que el Tribunal
de Comptes ha analitzat, entenc que no modifiquen els plantejaments evocats
en el cos de l'informe ni aporten cap informació complementària que permeti
modificar les observacions i conclusions a les quals ha arribat el Tribunal
després de l’examen de la documentació aportada durant els treballs de camp".
Això vol dir, tot i considerant el que vostè ens explica, que l’òrgan oficial
encarregat de fiscalitzar el pressupost no accepta aquests arguments que avui
vostè doncs ens acaba d'explicar en aquest Consell. I per tant, o bé ells fan
malament la seva feina o bé la fan vostès. M'està dient, senyor Besolí, que el
Tribunal de Comptes fa malament la seva feina? És tot, senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig. Alguna intervenció més? no doncs es donarien per
assabentats del seguiment del pressupost.
Passem al següent punt:
7. Aprovació, si escau, de l'ampliació de capital per compensació parcial del
deute i crèdit extraordinari per la compra d'accions de Camprabassa, S.A.
Té la paraula el senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, senyora Cònsol. Es proposa concórrer a l’operació d’augment de
capital de la societat mercantil andorrana Societat Explotadora del Camp de
Neu de La Rabassa S.A. (Camprabassa, S.A.), i procedir a la subscripció de
146.905 accions de dita companyia, concretament les números 487.439 al
634.343, ambdós inclosos, per un valor nominal total de 5.141.675€, que el Comú
de Sant Julià de Lòria aportarà mitjançant la compensació parcial del crèdit que
ostenta contra la Societat Explotadora del Camp de Neu de La Rabassa S.A.
(Camprabassa, S.A.), per un import total de 5.141.690,52€; el qual crèdit quedarà
extingit per compensació fins la suma de 5.141.675€, continuant subsistent per
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la restant suma de 15,52€, que serà satisfeta, en el mateix acte, per Camprabassa
SA a favor del Comú de Sant Julià de Lòria.
Mitjançant la subscripció -en els termes suara indicats- de les referides accions,
resultat de l’augment de capital de Camprabassa, S.A., d’un valor nominal total
de 5.141.675€, i el pagament complementari per part d’aquesta companyia
(Camprabassa, S.A.) a favor del Comú de Sant Julià de Lòria per l’import
ressenyat de 15,52€, quedarà totalment extingit el crèdit que el Comú de Sant
Julià de Lòria ostenta contra Camprabassa, S.A., atorgant-se la més cabal i eficaç
carta de pagament a favor d’aquesta darrera (de Camprabassa, S.A.).
Es fa constar expressament que, el crèdit de referència (per un import total de
5.141.690,52€) que el Comú de Sant Julià de Lòria ostenta contra Societat
Explotadora del Camp de Neu de La Rabassa S.A. (Camprabassa, S.A.), és
líquid i exigible, i que concorda plenament amb la comptabilitat del Comú de
Sant Julià de Lòria.
També facultar indistintament als Srs. Montserrat Gil Torné i Manel Torrentallé
Cairó perquè qualsevol d’ells comparegui davant de qualsevol Notari de les
valls per executar els acords presos en aquesta reunió, signant a l’efecte tots els
documents públics i privats que siguin menester, i per protocol·litzar davant de
Notari quants documents siguin necessaris o convenients en relació a l’augment
de capital de referència.
Es proposa, vista la documentació elaborada per la Intervenció, aprovar la
corresponent Ordinació de crèdit extraordinari per complementar l’ampliació
de capital de la societat “Camprabassa S.A.” d’un import de 200.000,00 euros
per la partida 100-871-01 compra d’accions la qual es finançarà mitjançant les
partides 420-607-90 i 200-617-01. Gràcies, senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí. Senyor Rossend Areny, té la paraula.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, senyora Cònsol. Doncs bé, ara sí, per fi ja la tenim aquí. La famosa
ampliació de capital de Camprabassa, S.A. I pensar que en un moment, vostè,
senyor Besolí, fa uns mesos, semblava voler marejar la perdiu dient que no era
segur que això acabaria succeint, i que el Comú potser no cobraria el deute de la
societat en forma d’accions. Al meu entendre es tracta d’una, tot plegat, d’una
aberració, però per partida triple. I m’explico. En primer lloc vostès volen, o
pretenen, netejar els comptes de la societat Camprabassa, S.A. com els ho
aconsellava la darrera auditoria a costa del Comú. Això ens va quedar clar fa
uns mesos. Primera aberració. Fent cas al que diu dita auditoria, si la societat es
descarrega del deute que té contret amb el seu màxim accionista i creditor, el
Comú, aquesta serà més lliure financerament parlant. Ara, això sí, el mort cap al
Comú. Un mort que pesa 5.141.675,00 euros. El mort, cap a tots nosaltres,
lauredianes i lauredians. Segon punt pel qual considero que això és una
aberració per partida triple, vostès volen que la societat Camprabassa, S.A.
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pagui al Comú, i així ho farà, el cànon pendent des de l’inici d’explotació en
forma també d’accions: 941.000,00 euros que podien ser destinats a inversions
reals estaran bloquejats en forma d’accions ves a saber fins quan. Quasi un milió
d’euros que no beneficiaran en res als habitants, als botiguers i als empresaris
de la parròquia. Els recordo que van dir que aquest invent havia de ser el
revulsiu dels lauredians, i més que revulsiu li podríem dir hipoteca. I tercer
punt, vostès necessiten a més a més 200.000,00 euros per dur a terme aquesta
ampliació de capital, i com que, a més, vostès no fan cap tipus de previsió a
l’avança, no ho fan aparèixer en el pressupost 2015 i es veuen ara obligats a
agafar 200.000,00 euros de les partides 420 d’aigua i 200 d’urbanisme com ha
explicat fa una estona. Uns diners, que aquests sí, que anaven destinats a
millorar el servei d’aigua i les vies públiques, camins, carreteres secundàries i
altres espais. 100.000,00 euros de cadascuna d’aquestes dues partides que
aniran destinats a la partida 100, intervenció de compra d’accions, que era
totalment inexistent en el pressupost 2015. Totes aquestes mesures, quina
d’elles més grotesca, per sanejar els comptes d’una societat que fa aigües. Mirin,
tot això transcendeix el sentit comú i entra més en l’àmbit de la improvisació
més flagrant. Anem de pedaç en pedaç. I després ens diuen als membres de la
minoria que som mal lauredians perquè no creiem en el seu invent Naturlandia.
Facin un pas enrere i observin la situació el més objectivament possible. De
veritat hi veuen alguna sortida? Perquè aquest diners que el Comú ha cobrat en
accions, aquesta ampliació de capital, no és sinó una maniobra financera que fa
que sembli que aquests 5 milions i escaig d'euros de préstecs no retornats i
cànons impagats desapareguin del panorama comptable. Però vostès com ja
saben que la situació justament perquè és greu, els ha portat a prendre aquesta
decisió. Amb això ens estan dient que la societat no hauria estat capaç de
retornar els préstecs al Comú mai de la vida? Amb això ens estan posant en
dubte la capacitat financera de la societat? Amb això ens estan posant en dubte
la viabilitat del projecte? Són conscients que amb aquesta maniobra només han
vestit un sant per desvestir-ne un altre? Doncs aquest sant que vostès estan
despullant cada cop més resulta que és Sant Julià de Lòria. Tots nosaltres, i les
futures generacions? I jo els dic que el nostre Comú no hauria d'haver estat mai
una entitat de crèdit per Camprabassa, S.A. El nostre Comú no tenia perquè
corre un risc suplementari que ara ha d'assumir d'aquesta manera empassant-se
un paquet immens d'accions a mode de retorn de préstecs de Camprabassa,
S.A. Tot plegat un reguitzell d'improvisacions i de maniobres financeres que en
qualsevol casa o negoci es veuria com perillós, irresponsable i fins i tot
il·legítim. Acceptin que aquesta situació se’ls escapa de les mans. I si no és així,
doni’ns d’una vegada per totes el pla de viabilitat on hi posa el contrari. Però
també els dic que per molt bones que siguin les previsions d’aquest pla, el
Tribunal de Comptes afirmava que havien d’anar acompanyades de més
aportacions dineràries del accionista majoritari. Fa por, senyors de la majoria,
de veritat que fa por. És tot.
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Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny. Senyor Josep Roig, té la paraula.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies, senyora Cònsol. Avui se sotmet a debat l’eventual aprovació
d’ampliació de capital per compensació parcial del deute del crèdit
extraordinari per la compra d’accions de Camprabassa, S.A. Dit d’altra manera,
avui aquest consell del Comú aprovarà amb els vots de la majoria comunal,
previsiblement, la capitalització del deute que la societat ha contret amb el
Comú de Sant Julià de Lòria, i correspon, primer, a 4 milions d’euros repartits
en tres extractes diferents, segon, a 941.000 euros corresponents al cànon
d’explotació i no cobrat pel Comú, i finalment, als 6.000 euros corresponents a
un préstec extraordinari que es finançarà, com ha dit el senyor Rossend Areny,
contra la partida 420 d’aigua, altres actuacions, i contra la partida 200
d’urbanisme en vies públiques, camins, carreteres secundàries i altres espais. En
resum, capitalització del deute per un import de 4.950.000 euros i crèdit
extraordinari perquè la societat pugui continuar funcionant, m’imagino, de
200.000 euros. Tot plegat 5,15 milions d’euros sufragats a costelles de l’erari
públic. I el que em sembla més greu, aquest cop vostès disposen obertament de
diners pressupostats per projectes comunals, aigua i urbanisme, per tapar els
forats de la societat, confonent el Comú amb Camprabassa i Camprabassa amb
el Comú. Un funcionament calcat al de les targetes de crèdit que en tenien una
per gastar de tot arreu, no? Doncs ara el pressupost comunal també ens servirà
per cobrir despeses de Camprabassa. Senyors Consellers de la majoria, a hores
d’ara la seva actuació al capdavant de Camprabassa ja no se la creu ningú. Si
algú tenia un mínim de confiança en el seu projecte, repeteixo, el seu projecte,
avui vostès acaben de malgastar-lo no posant el paquets d’accions a la venda
pública. Si la tendència econòmic-financera del projecte fos tan bona com el que
ens intenten fer creure, avui vostès el que estarien fent és anunciar aquesta
posada a la venda d’accions, però com vostès saben perfectament bé que això
no és així, la compra d’accions o la capitalització del deute la realitzarà el Comú
consolidant un endeutament que segons un informe del Tribunal de Comptes
de l’any 2013 havia accedit el seu nivell en 971.826 euros. En aquest sentit, i
entenent que els ciutadans de Sant Julià de Lòria no tenim perquè assumir els
resultats aclaparadorament negatius de la seva gestió nefasta, el meu vot serà
en contra d’aquesta ampliació de capital. És tot, senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig.
Alguna intervenció? té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
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Senyor Areny, tenim conceptes diferents de les coses. Vostè en diu mort, jo en
dic inversió. Hem parlat moltes vegades aquí del tema. Vostè diu que
Camprabassa, S.A. no funciona, vostè diu que Camprabassa, S.A. no existeix,
vostè diu que Camprabassa... bé, jo li dic que a dalt hi ha personal, hi ha feina
per la gent, hi ha compres de mercaderies, hi ha més de cent persones
treballant. Actes, actes de reconeixement a nivell publicitari a tot arreu, al país i
fora del país. Li vull recordar, es per tot Catalunya: la Marató, Club Súper 3, La
Purito, actes esportius, colònies, gent que coneix i que parla bé de Camprabassa,
S.A. Jo aquest cap de setmana vaig estar fora i gent que no coneixia em va
parlar de Camprabassa, S.A., que li agradava molt, que era un lloc espectacular,
que era un lloc on venir-hi a passar un bon cap de setmana. El pla de viabilitat?
El pla de viabilitat, senyors, fa temps... vostè sempre el reclamaven el pla de
viabilitat. Només cal que agafin la auditoria de Camprabassa, S.A. que vostès
pel que veig la tenen, a pesar de que diguin que no la tenen, i allà parla fil per
randa del pla de viabilitat. Si vostès analitzen, que veig que no el deuen haver
analitzat, saben perfectament que es parlava de tota la història del pla de
viabilitat. Mirin-s'ho i si vol ens el mirem junts. Gràcies, senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí. Senyor Rossend Areny té la paraula.
Hble. Sr. Rossend Areny
Llavors, senyor Joan Besolí, la pròpia auditoria és contradictòria en sí. Perquè si
una part de l'auditoria diu que això tira endavant i que hi ha tots els ingredients
sobre la taula perquè tiri endavant i després acaben dient que dubten de la
viabilitat del projecte, no sé si jo no m'ho he mirat, que jo li asseguro que sí, o
vostè ha fet la lectura que li convé. Vostè parla d’unes accions que s'estan duent
a terme des de la societat, és a dir per promocionar el parc, només faltaria que
no ho fessin veient com va la cosa, una cosa no està renyida amb l'altra, vostès
estan obligats a fer-ho si de veritat creuen en el projecte. Els aplaudeixo les
iniciatives que tenen a nivell turístic i de promoció de Camprabassa, S.A. de
Naturlandia, però no em negarà que vostès sempre em donen el mateix
argument, la gent que està treballant allà dalt, que dóna molta feina als
empresaris, que dóna feina a les persones, però a vostè qui li ha dit el contrari?
Hble. Sr. Joan Besolí
... i a la parròquia.
Hble. Sr. Rossend Areny
.... i a la parròquia, evidentment. Però a vostè qui li ha dit el contrari? I que jo
això no ho reconec. Però això és a qualsevol preu? Les xifres que vostè té sobre
la taula i les que jo tinc sobre la taula, a no ser que m'hagin passat alguna cosa
que no és ben bé així però m'estranyaria, diuen que això s'enfonsa literalment.
És a dir, ha de ser en detriment, sincerament li demano, ha de ser en detriment
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de tots aquests llocs de feina, de tota aquesta feina que s'està donant, a gent de
la parròquia i de fora, que els comptes del Comú s'enfonsin poc a poc? Perquè
això és, això és una, no sé com es diu en català, una “sangría” en espanyol.
Estem perdent plomes per tot arreu, senyor Besolí. I vostès han trobat una
manera de fer desaparèixer aquests 5 milions d'euros de deute de la societat,
però vostè els ha posat al Comú de Sant Julià de Lòria. I com ha dit el senyor
Roig, es que no té res a veure una cosa amb l'altra. Estem parlant d’una societat
mixta, participada m'atreviria a dir que al 98 per cent del Comú, amb això tenen
tota la raó del món, vostès són qui han de treure totes les castanyes del foc, però
no em negarà que els números són molt preocupants, i vostès no ens donen
absolutament cap tipus de documentació o de número que no tinguem sobre la
taula nosaltres que ens diguin el contrari, per tant si vostès tenen un document
on hi posa que anem pel bon camí, me'l pot passar, si us plau? Gràcies.
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Bé tinc quatre xifres. Només significativament estem parlant de que el mateix
període de l'any passat amb aquest estem en un augment del 30 per cent, que
l'any passat ja recordo que ja hi havia un augment del 90 per cent respecte a
l'any anterior. Un augment de 30 per cent. Amb xifra de negoci. Només amb el
mateix període. Un augment del doble de visitants, estem parlant de 40.000
visitants del 1 de gener al 31 de maig, comptabilitzats en temps. I vull recordar
que el 2012 estàvem en 21.000 visitants. Augments del 11 per cent. Augments
del 64 per cent. Poc més puc dir-li. Nosaltres seguim treballant pel projecte, que
avui ja no és un projecte, avui és una realitat. Una realitat, que continuo dient,
continua donant feina a la gent, la gent que puja allà dalt en gaudeix i en
gaudeix no només un dia, sinó que a més es queda, fa servir el nostre restaurant
i el nostre hotel de Conangle. Per cert, demà avanço que Andorra Turisme el
qualificaran amb les espigues de Turisme Rural. Què vull dir amb això? Les
colònies tenim tota la temporada d'estiu les colònies ocupades al ple rendiment.
Tenim reserves amb espera per si algú es dóna de baixa. Senyors, jo crec que
estem fent la feina i anem per bon camí. Res més, senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí.
Senyor Josep Roig, després continua vostè. Doncs per al·lusions, el senyor
Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Jo me'n alegro molt i ho he dit a la premsa i a tot arreu. Me'n alegro molt que les
xifres vagin en augment, però jo li faig una pregunta: amb aquestes xifres
exponencials que creixen, i només faltaria que des del 2012 aquestes xifres,
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aquests percentatges no augmentessin quan el parc s'ha implementat al cent per
cent, es podria, em podria dir una data de quan el parc, que la finalitat principal
de tot això és que sigui un negoci, que en traiem un benefici tots plegats, a part
del que vostè ha dit abans de feina, de llocs de feina, de tot el que vulgui, em
pot dir una data de quan serà rendible, si us plau?
Hble. Sra. Cònsol Major
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, senyora Cònsol. Com ja havia avançat i vam avançar el mes de
novembre de l'any passat, durant aquest any, si es compleixen totes les
previsions i s'estan complint amb escreix les previsions que havíem fet en el
nostre pla, que vostès no tenen, vostès diuen que no tenen, aquest any, al final
d'aquest any, les xifres faran que sigui un negoci. Gràcies, senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan Besolí. Només per al·lusions també, i com ha fet la
demanda de si pot tindre algun informe per valorar aquestes xifres, si van en
augment o no, jo sí que em comprometo a fer-li arribar l’informe que faran els
nostres assessors financers sobre l'evolució d’aquestes xifres que el senyor Joan
Besolí li ha dit en veu alta, però sí que tindrem un informe que presentem a la
assemblea d'accionistes i que també els hi farem arribar a vostès. Senyor Josep
Roig té la paraula.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies, senyora Cònsol. Només dos coses. La primera. Vostè diu que tenim
el pla de viabilitat perquè el tenim a l’auditoria, i permeti'm que el corregeixi en
aquest sentit, però el que diu l’auditoria és que existeix un pla de viabilitat, que
aquest pla de viabilitat ha estat annexat al document, però vostès no ens el han
fet arribar mai, aquest pla de viabilitat, aquest annex al document. I això ho diu
textualment l'auditoria, o la reauditoria a la que nosaltres hem tingut accés, que
és la de l’any passat. Punt número u. Punt número dos. Augment del 30 per
cent, xifres de negoci. Doble de visitants, augment del 11 per cent, del 60 per
cent. Miri, si realment la cosa funciona tan bé, i si realment doncs la tendència
és tan positiva i contradiu el que diuen informes del Tribunals de Comptes, el
que diuen informes d'auditoria, etc., etc., la pregunta per mi és molt senzilla,
abans l'hi he plantejat, per quina raó no han posat a la venda pública les accions
aquestes que ha subscrit el Comú per un import de 4 milions 900 i escaig mil
euros. Realment si la cosa funciona tan, tan bé i som tan coneguts arreu i
realment això no ho poso en dubte, penso que hagués estat tot un èxit, no?
Perquè els ingredients doncs hi eren tots. Per tant la pregunta és molt senzilla i
li agrairia que no fugis d'estudi com el cas de la pregunta que li he formulat
anteriorment i ens digués per quin motiu vostès no han posat a la venda
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pública les accions que ara ha subscrit el Comú en la seva integritat. Gràcies,
senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig. Cap més intervenció? doncs si no hi ha cap altra
intervenció, passaríem a l'aprovació, si escau, de la ampliació de capital per
compensació parcial del deute i crèdit extraordinari per la compra d'accions de
Camprabassa S.A.
Vots a favor ? en contra ?
S’aprova per 9 vots a favor i 2 en contra.
Següent punt:
8. Aprovació si escau, de la proposta d’entrar a tràmit parlamentari la
proposició de Llei qualificada de modificació de la Llei 10/2007, del 17 de
maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003, de
modificació de l’article 7 i de supressió dels articles 8 i 9 de la Llei qualificada
de transferències als comuns, del 27 de juny
Primerament, m'agradaria posar en antecedents. El Comú de Sant Julià de Lòria
va acordar en sessió del Consell del Comú del dia 23 de desembre del 2014 la
entrada a tràmit parlamentari, conjuntament amb la resta de Comuns, de la
proposició de llei qualificada de modificació de la llei qualificada de
Transferències al Comuns, registrada prop de la sindicatura el 29 de desembre
de 2014. En aquest sentit voldria destacar que arran de la dissolució del Consell
General, la tramitació parlamentaria va decaure, i també es va acordar en
reunió de Cònsols realitzar uns canvis en el contingut del text que venen a dir el
següent: s'anul·la el destí de les transferències rebudes pel Govern. El Comú té
lliure disposició de les mateixes i per tant pot optar per invertir, reduir deute o
pagar despeses de funcionament. En segon lloc, s'anul·len tots els romanents
d'exercicis anteriors que no s'havien imputat segons els anteriors criteris de la
llei qualificada. Així doncs, amb aquest canvi, els Comuns podran disposar
lliurement dels seus recursos rebuts des de Govern. Per aquest motiu es
presenta aquesta proposta al ple del Consell i proposo l'aprovació de la
proposta d'entrar a tràmit parlamentari la proposició de llei qualificada de
modificació de la llei 10/2007 del 17 de maig, qualificada de modificació de la
llei qualificada 11-2003 de modificació d'article 7 i de supressió dels articles 8 i 9
de la llei qualificada Transferències dels Comuns del 27 de juny.
Alguna intervenció, té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Bé, doncs un cop més se'ns demana d'aprovar aquesta proposta per entrar-la a
tràmit parlamentari, no m'estendré massa en aquest punt perquè, com vostès ja
saben, considero que durant tota la legislatura anterior es va perdre una gran
oportunitat de redefinir el marc competencial de les administracions comunals i
per tant també de redefinir l'objectiu de les transferències comunals. De res van
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servir quatre anys de legislatura de DA, en harmonia amb els Comuns
d'Andorra, almenys amb les sigles, de res va servir el nomenament d'un
ministre que hauria haver-se dedicat a aquest afer, de res va servir l'acord
institucional del 28 d'abril del 2014. Ara tornem a entrar a tràmit parlamentari
aquesta modificació de la llei perquè es van perdre literalment quatre anys, al
meu entendre. Mirin, jo puc estar d'acord amb el fons d'aquesta modificació, i
més amb els temps que corren, els Comuns han de tenir autonomia financera,
almenys en el destí dels diners de les transferències comunals per poder
aconseguir l'equilibri pressupostari o reduir l'endeutament. Tot i que també
reconec que el nostre Comú hauria de fer millor els deures, i cito en aquest
sentit el document que volen entrar avui a tràmit, senyora Cònsol: "Tot amb el
benentès que els Comuns es comprometen a dedicar una especial atenció a les
despeses d'inversió en funció de la situació financera en cada moment existent".
Se la podria fer una mica més seva, aquesta frase, senyora Cònsol, i adonar-se
que la nostra situació financera en el moment existent és prou delicada com per
fer més invents a nivell comunal i com per dedicar-nos seriosament d'una
vegada per totes, a treballar la modificació de la llei de competències i
transferències comunals. Però malgrat això, malgrat estar d'acord en el fons,
com deia, no puc participar en aquesta política de pedaços. Considero que el
treball de fons de veritat, el de la re-definició de les competències, és el que ens
ha de portar de forma natural cap a una millor aplicació de les transferències
comunals. Cito ara la part final del document, que m'ha deixat perplex:
"Consolidat el nou model fiscal", diu, "culminarà amb la revisió de les
transferències garantides per l'article 81 de la constitució, normalment en el
decurs de la present legislatura". Normalment? Què significa aquest
"normalment"? Que tenen algun dubte encara sobre el calendari a seguir? Que
encara s'ho miraran des de la distància durant molt de temps tot això? Saben
que s'acaba el mandat i que d'aquí uns mesos tindrem nous Cònsols, però tenen
algun indici de que l'actual Govern de DA encara no vol posar fil a l'agulla en
aquest tema? No em negarà que sobta molt llegir "normalment" quan hauria
d'estar a data d'avui aprovant una proposta definitiva de modificació de les
competències comunals i no un pedaç com el que es vol entrar a tràmit
parlamentari avui. Amb tot això, em veig obligat a abstenir-me. És tot.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny.
Té la paraula senyor Josep Roig
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, senyora Cònsol. Subscric totalment les paraules del conseller Rossend
Areny, però no m'agraden, m'agradaria afegir una qüestió. L'any 2010, quan el
Govern socialdemòcrata estava en responsabilitat de governar, es van iniciar tot
un conjunt de negociacions amb el Comuns sota la base, entre altres qüestions,
d'eliminar el percentatge de les transferències que es destinava a inversió. En

72

aquest sentit, i com que la proposta de modificació recull l'esperit d'aquelles
negociacions, sota la base que els Comuns puguin destinar aquests diners que
reben de les transferències bé a eixugar el deute, o a finançar les despeses
generades pel exercici de les seves competències, jo hi votaré a favor. És tot,
senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig. És veritat i tinc que donar la raó tant al senyor
Areny com al senyor Roig de que des de l’inici dels treballs que es van iniciar al
2010 amb el Govern del senyor Bartomeu, és veritat que es va ficar sobre la
taula tot el treball, un treball feixuc però també un treball eficient i respectuós
amb tots els Comuns i que es va aturar amb el Govern de Demòcrates per
Andorra. Per tant, saben tan bé que aquest Comú es va oposar a la congelació
de transferències conjuntament amb vostès, i el resultat d'avui en dia és el que
és. El que sí que és veritat també és que considerem oportú que sí que s'aprovi
aquesta modificació perquè sinó la situació també encara és pitjor de la que
tenim. Per tant, estem en una situació de pedaços, i és cert, però amb uns
pedaços que a nivell comunal són necessaris en aquest moments perquè com
tots sabem estem en un final de legislatura, sí que se'ns ha notificat que
segurament el mes de setembre començarem a treballar en una nova taula de
treball, però evidentment amb període electoral com el que tindrem a partir de
setembre serà complicat. Per tant, dono les gràcies al senyor Roig pel suport
amb aquesta aprovació d'aquesta proposta i, bé, manifesta'ls-hi el meu
agraïment per la seva intervenció. Per tant passarem a l'aprovació, si escau, de
la proposta amb una abstenció per part del senyor Areny i amb l'aprovació a
favor del senyor Roig.
s’aprova per 10 vots a favor i 1 abstenció.
Següent punt:
9. Aprovació, si s'escau, del Decret pel qual s'aproven diverses Ordinacions,
d'acord amb l'article 8 de la Llei 45/2014 del 18 de desembre, modificació del
codi de l'administració.
Té la paraula el senyor Joan León.
Hble. Sr. Joan Antoni León
Gràcies, senyora Cònsol. Bé, atès que l'article 8 de la llei 45/2014 del 18 de
desembre de modificació del Codi de l'administració que addiciona un article
123 bis, apartat 2, estableix que només constitueixen infraccions administratives
les vulneracions de l'ordenament jurídic que estiguin establertes com a tal per
una llei o per una ordinació comunal en el marc d'allò que disposa la llei
qualificada de limitacions de competències dels Comuns, atès la llei qualificada
de limitacions de competències dels Comuns del 4 de novembre de 1993 i
successives modificacions, es sotmet avui a aprovació el Decret pel qual
s'aproven diverses Ordinacions d'acord amb l'article 8 de la llei 45/2014 del 18
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de desembre de modificació del codi de l'administració. Gràcies, senyora
Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan León. Alguna intervenció? no, doncs passaríem a
l'aprovació.
s’aprova per unanimitat.
Passarem al següent punt:
10. Aprovació, si escau, de l'adjudicació del concurs pel condicionament d'un
local per a la llar de jubilats parroquial, situat a la Plaça Major.
Té la paraula el senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies, senyora Cònsol. El dia 1 d'abril del 2015 es va publicar al Butlletí oficial
del Principat d’Andorra l'Edicte per convocar un concurs nacional per a
condicionar el local per a la llar de jubilats que se situarà a l’antic Hotel Glòria
de la Plaça Major. I es proposa aprovar l’adjudicació de la fase 1 del concurs de
condicionament d'aquest local, segons la documentació que tots disposeu.
Gràcies, senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Dot Jordi. Alguna intervenció? no, doncs passaríem doncs a
l'aprovació de la mateixa.
S’aprova per unanimitat.
Passem al següent punt:
11. Ratificació dels convenis.
Pel que fa al primer conveni té la paraula el senyor Dot Jordi, relatiu a
l’habilitació d’un passeig al llarg del col·lector general d’aigües residuals.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies, senyora Cònsol. Es proposa ratificar el conveni que s'ha signat amb el
Govern d'Andorra en relació a la habilitació del passeig del riu que se situa
sobre el col·lector general per regular-ne l'ús i les responsabilitats de les
administracions.
Gràcies, senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Dot Jordi. Alguna intervenció? no, passem al segon conveni,
que seria el conveni de col·laboració institucional per la Fira d'Andorra la Vella.
Té la paraula el senyor Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
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Gràcies, senyora Cònsol. Bé, doncs, com l'any passat aquest conveni ens dóna la
oportunitat de participar en la fira d'Andorra la Vella i donar la mateixa
oportunitat als Comuns amb tots els seus departaments de esports, a canvi de
participar en una cursa popular a Andorra la Vella. Gràcies, senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Oliver Alís.
Alguna intervenció? no, doncs passaríem al tercer conveni que seria el conveni
de cessió de terreny pel parc infantil de Fontaneda.
Senyor Dot Jordi, té la paraula.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies, senyora Cònsol.
Es proposa ratificar un conveni de cessió d'un terreny per la realització d'un
parc infantil al poble de Fontaneda.
Gràcies, senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Cap altra informació? doncs es ratifiquen els tres convenis?
Es ratifiquen per unanimitat.
I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecaríem la sessió , moltes gràcies per
la vostra assistència.
P.O. de l’Hble. Comú
La Secretària General

Vist-i-plau
La Cònsol Major

