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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 23 D’OCTUBRE DEL 2013
Essent les 19 hores del dia 23 d’octubre del 2013, 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, Joan Antoni León Peso, Maria Servat Codina,
Oliver Alís Salguero, 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 per
malaltia.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
• Sessió ordinària 14/08/2013
2. Acords Junta de Govern
3. Seguiment de pressupost
4. Aprovació, si escau, del text de modificació de la Llei 9/2003, del 12 de
juny, del Patrimoni Cultural d’Andorra, acordat en Reunió de Cònsols i si
hi ha lloc, proposta d’acord per a l’inici del procediment establert per a
l’entrada de la proposició de Llei a Tràmit parlamentari
5. Aprovació, si escau, de l’Ordinació d’inspecció i control de la tinença
d’animals de companyia
6. Ratificar les actes de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu –
Perafita - Claror
7. Precs i preguntes
Hble. Sr. Cònsol Menor
Passarem al primer punt
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de la sessió ordinària
14/08/2013
Tothom ja l’heu llegit. Si voleu fer alguna aportació o hi ha algun dubte...
Teniu la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyor Cònsol.
Bé, dos elements a destacar d’aquesta acta. El primer, en la pàgina 46 diu que jo
vaig pronunciar i ho cito, en francès, perquè ho vaig dir en francès, nous les
enseignons de la loi, i de fet, jo vaig pronunciar una altra expressió, que agrairia
que la Secretària General anotés al final d’aquesta sessió, si vol, doncs per
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corregir-ho, que és “nul n’est censé ignorer la loi”. No ho destaco amb l’afany de
molestar o qualsevol altra intenció, sinó perquè en el context de la meva
intervenció el que s’ha transcrit no té cap tipus de sentit dir això. I de cara a les
meves futures intervencions, i per evitar aquest tipus de problemes, intentaré
no incloure cap expressió que no sigui en la nostra pròpia llengua.
El segon aspecte, ja ho anuncio des d’ara, no donaré el meu «sí» quan toqui
aprovar-la per una qüestió de forma, que no m’ha acabat de convèncer. Si bé és
cert que jo mateix vaig entrar una sèrie de punts perquè fossin inclosos en els
precs i preguntes de la sessió anterior, aquests també van ser entrats a Secretaria
General en forma de pregunta o demanda d’informació. I si els vaig fer incloure
en l’ordre del dia, era davant el risc que vostès, des de la majoria, els
contestessin fins i tot més enllà del termini que determina el reglament. I cito, a
tall d’exemple, la pregunta sobre l’atracció Airtrekk, que va ser contestada
durant la darrera sessió de Comú, més d’un any després d’haver-la entrat a
Secretaria General. Per tant, independentment de les respostes a totes aquelles
qüestions que ens van dedicar durant l’anterior sessió, no em complau gens la
solució que vostès van trobar, i cito, de la carta que el Conseller Joan Besolí em
fa arribar, juntament amb la documentació per a la sessió d’avui: «En seguiment
a la vostra demanda d’obtenir per escrit les respostes a les preguntes
formulades en la darrera sessió ordinària del Consell de Comú del passat dia 14
d’agost, em plau notificar-vos que la informació està transcrita en l’acta de la
sessió esmentada anteriorment.»
Insisteixo: les preguntes, totes elles, van ser entrades abans per escrit, com a
demandes d’informació i no com a precs i preguntes. Vostès han aprofitat l’acta
de la sessió de Comú anterior per donar per contestades les preguntes entrades,
hi insisteixo, com a demanda d’informació bastant o, fins i tot, molt abans. Ho
recordo: més d’un any abans.
Entenguin, per tant, que no puc donar com a bona l’acta que avui hem
d’aprovar perquè, a més, considero –i això tindrem ocasió, suposo, de parlar-ne
més endavant– que algun dels elements que demanàvem, tant per escrit com en
la demanda de precs i preguntes en la sessió anterior, doncs no queden prou
ben contestades, al meu entendre. És tot. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Alguna cosa més?
Hble. Sr. Joan Besolí
No, només dir que quedem en qualsevol moment i li continuo contestant les
preguntes. I si vol, li faré per escrit, li tornaré per escrit les respostes. D’acord?
Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé, doncs passem a l’aprovació de l’acta?
S’aprova l’acta per 9 vots a favor, 1 vot en contra del Conseller del PS+I i 1 abstenció
del Conseller del Grup Mixt.
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Passem al següent punt:
2. Acords Junta de Govern
Hi ha alguna qüestió? Senyor Rossend Areny té la paraula.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyor Cònsol. És un punt, únicament, referent a la Junta de Govern
del 16 de setembre d’aquest any, pel que fa a l’edicte de promoció interna per a
la plaça de cap de Circulació. Doncs n’hem parlat avui amb el propi Conseller.
Celebro que s’hagi procedit, per fi, a cobrir aquesta plaça tan important, al meu
parer, del Servei de Circulació, no sense opinar, encara avui, que s’hagués
pogut fer molt abans, o bastant abans, tenint en compte que dos Consellers a ple
temps es reparteixen aquesta responsabilitat. Ara resta, només, felicitar el nou
cap de Circulació i desitjar-li molts èxits, i ho dic aquí, en sessió de Comú, estic
segur que serà, com ho porta essent fins ara, un gran cap de Circulació.
Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. alguna cosa més? Té la paraula senyor Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
Sí, només per contestar al senyor Rossend Areny, i dir que vostè dirà que s’ha
tardat tants mesos. Vostè tindrà la resposta feta pel propi cap de Circulació del
perquè posposàvem el seu edicte, que era perquè primer volia reestructurar el
Servei i, després, es posava ell com a última persona, per poder optar al seu
propi edicte. També li vull recordar que, tant el Conseller Joan Antoni León
com jo, li vam dir que en nou mesos resoldríem o regularíem aquesta situació, i
pot comprovar, una vegada més, que el que diem o el que prometem ho tirem
en marxa.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Doncs gràcies, Senyor Cònsol.
Referent al que vostès compleixen el que prometen, doncs no seré aquí que
donaré exemples que potser en alguna ocasió és al contrari, però permeti’m que
jo tingui el meu propi criteri, que opini que nou mesos per dur a terme un
edicte o realitzar un edicte per cobrir aquesta plaça, que considero molt
important perquè és la plaça que ha d’encapçalar aquest Departament, doncs
per a mi, al meu humil parer –i jo hi he treballat durant uns quants estius com a
treballador d’estiu en aquest Departament–, crec que és una mica massa. Hi
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insisteixo: tenint en compte que són dos Consellers a ple temps que havien
d’organitzar aquest edicte i altres de l’escala inferior.
Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé, senyor Rossend Areny. Té la paraula senyor Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
Sí, em consta que hi ha treballat diversos estius al Servei de Circulació de Sant
Julià de Lòria. Però, de fet, el que li acabo de contestar: va ser el propi cap de
Circulació actual, perquè justament des d’ahir ho és de manera efectiva, que es
va posar davant la reestructuració del seu propi departament i va fer prova de
ser un bon cap, una vegada més, fent això, que no pas demanar que resolgués la
seva situació interina de cap de Circulació amb un CRA.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Alguna cosa més? Senyor Rossend Areny té la paraula.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyor Cònsol.
Bé, doncs ara m’està dient que el motiu pel qual s’ha esperat aquests mesos a
tirar endavant un edicte era pel propi actual cap de Circulació, que així ho
demanava, perquè entenia que havia de reestructurar el Departament de
Circulació, com vostè ha dit. Però bé, en aquest mateix plenari del Comú, en
altres ocasions, uns quants mesos enrere, vostè això no m’ho va comentar. Per
tant, la meva opinió o el meu criteri és el que és, i a data d’avui doncs
m’assabento que era a través del propi cap de Circulació, que va ser ell mateix
que va demanar que la seva plaça s’havia de proveir en darrer terme. És tot.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé, té la paraula senyor Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
Gràcies, Senyor Cònsol.
I per acabar, per la meva part, si puc. Bé, de fet, ho repeteixo, i em consta que en
aquesta sala ho he dit, que ha estat el propi cap de Circulació que ha posat per
davant, i no ho he dit avui, sinó que ho he dit en anteriors vegades, que ha estat
el cap de Circulació que ha demanat, primer, reestructurar ell el seu
departament, i després, optar a aquesta plaça de cap de Circulació. No ho sé, jo,
davant el dubte, perquè no tinc una memòria absoluta, us demano, com ja
sabeu entrar preguntes per carta, perquè bé que ho saben.
Hble. Sr. Cònsol Menor
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Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
No, pensava que deia «ho sabeu» en el sentit...
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
No, sabeu entrar preguntes per carta, i òbviament ho heu de fer, és la vostra
feina. Us demano que m’entreu per carta el punt o els punts de les actes
anteriors a aquesta sessió de Comú, on jo no li responc que és el cap de
Circulació que demana que es posposi la seva regulació de la situació. Si m’ho
podeu fer arribar per carta, us ho agrairia molt.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Alguna cosa més, senyor Rossend Areny té la paraula.
Hble. Sr. Rossend Areny
Ja per acabar. Doncs com vostès també saben, sempre demanar-me per carta les
informacions, jo li demano que aquesta súplica me la faci a mi també per carta.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
No tinc cap problema. Demà mateix la redactaré.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Bé, hi ha alguna cosa més sobre les Juntes de Govern?
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Moltes gràcies. Era referent a un acord de Junta de Govern del 9 de setembre.
Més concretament, referent a dues sol·licituds, que són resoltes favorablement.
La primera, amb número 6047114, Federació Motociclista d’Andorra,
representada pel Sr. Josep Puntí Tigel, tema: senyalització d’itinerari d’iniciativa
privada temporal amb motiu del Trial +2 Naturlandia, puntuable per al
Campionat d’Andorra de Trial el proper dia 22 de setembre. Com ja he dit, amb
resolució favorable.
I després, Junta de Govern del 23 de setembre, una sol·licitud entrada amb
número 6049693 de l’Automòbil Club d’Andorra, amb el tema següent:
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demanda d’autorització, senyalització d’itineraris d’iniciativa privada temporal
amb motiu de la celebració de la prova internacional de Xtreme Challenge 4x4
d’Andorra, copa TT Xtreme 2013 d’Andorra, del 7-10-2013 al 14-10-2013, també
amb resolució favorable.
S’ha constatat, primer, un gran deteriorament de les zones naturals on s’han
desenvolupat aquestes dues proves. Més concretament, s’ha constatat una
erosió significativa en el terreny i s’ha malmès una quantitat important de
molses i líquens. Segon, restes d’elements emprats per a la senyalització dels
itineraris. També s’ha constatat aquest aspecte. I llavors, demanaria al Conseller
responsable, si podria dir-me si algun membre de la Junta de Govern, podria
respondre’m al següent: primer, quines mesures pren el Comú, que és qui dóna
l’autorització, per garantir que no es malmet l’espai natural on es desenvolupa
la prova. En segon lloc, quines mesures d’inspecció posterior pren o té pensades
prendre el Comú per observar i identificar els danys eventuals que la celebració
d’aquestes proves ha realitzat sobre el terreny. I tercer, quines mesures té
pensat prendre el Comú per garantir que els espais avui malmesos tornin al seu
estat original.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
Gràcies, Senyor Cònsol.
Bé, com vostè pot veure, aquestes sol·licituds de senyalització, de fet, les
supervisa un tècnic, que fa tan la supervisió de la senyalització emprada com la
supervisió dels espais utilitzats. Però vostè diu que s’han constatat. Jo també li
agrairia que em parlés amb fotografies. Quan rebem alguna queixa que la zona
està malmesa ho fem arreglar amb la major brevetat possible. També dir que la
setmana passada es va tenir una queixa i de seguida es va solucionar.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Doncs així ja li faré fotos dels diferents indrets i li faré arribar la queixa. Si vostè
ho vol dir així, doncs en aquest sentit, i llavors, espero que hi posi remei. D’altra
banda, vist que cada cop són més els espais naturals que estan degradats per
culpa d’un trànsit rodat motoritzat que no està controlat a la parròquia, jo el
que proposaria al Senyor Cònsol és que tingui en compte l’organització,
consideri l’organització d’una comissió encarregada de redactar una ordinació
específica sobre l’ús i la protecció dels espais naturals de la parròquia, per a la
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qual cosa, jo m’ofereixo voluntari per formar part d’aquesta comissió si vostès
ho creuen pertinent.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Senyor Josep Roig, miri, jo li contestaré. Respecte a això, bé, li prenem la
paraula i és la seva proposta i ja l’estudiarem. Però el que sí li puc dir és que, en
la nostra majoria de govern, nosaltres estem a favor d’aquestes proves. Són
proves que ens porten molt de turisme, ens porten molt de prestigi
internacional, i també nosaltres, i així quedarà constància avui, tenim el major
respecte pels organitzadors, perquè sabem que són molt responsables i que són
els primers interessats a no malmetre el medi ambient. De totes maneres,
recollim la proposta i ja l’estudiarem.
Senyor Josep Roig, gràcies.
Té la paraula senyor Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
Sí, només per afegir una qüestió. Només voldria recordar, o informar tots els
Consellers, que en la darrera Nit de l’Esport es va donar un premi, justament, a
favor del medi ambient a una persona de l’organització de la Federació
Motociclista d’Andorra, que organitza el trial, que ara no em facin dir el nom,
m’excusarà, però li van donar un premi, justament, de Govern, i entenc que
avalat per tots els estaments i de Govern en reconeixement a la seva tasca a
favor del medi ambient en una pràctica esportiva, com vostè bé diu, que
d’alguna manera té una incidència en el medi, i és normal que la tingui.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Alguna cosa més? Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Miri, només dir-li que la meva intenció, evidentment, no és crear cap polèmica,
sinó donar solució a un problema que, en aquest cas, un servidor ha constatat,
que altres persones també han constatat, i que penso que és interessant, a banda
de premis atorgats i que ens porti turisme, que penso que això sempre és
important, organitzar aquest tipus d’activitats, doncs ser el màxim de curós
amb el medi ambient, que també em consta que des del Comú i des de
l’organització se n’és. Però considero que també és important dotar-se d’una
ordinació al respecte, i confio, que prendran en compte la iniciativa.
Voldria fer un altre comentari? Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Primer té la paraula el senyor Oliver Alís i després vostè.
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Hble. Sr. Oliver Alís
Sí, gràcies, Senyor Cònsol.
Bé, de fet, aquí pot dir el que vulgui, però em consta que en la Comissió
d’Esports, quan s’ha parlat de les subvencions d’aquestes federacions i
esdeveniments, no hi ha estat d’acord, amb aquestes proves. I em consta que
vostè no està d’acord amb la celebració de campionats del món de trial, proves
de l’Xtreme Challenge. No hi està d’acord. I és molt lloable. Escolti, tothom
podem opinar com vulguem. Però a vostè jo li demanaria que aquí sigui clar
envers els ciutadans, envers el Comú, i no fugi d’estudi. Si no està d’acord a fer
aquestes proves, que porten molt benefici als comerços de Sant Julià de Lòria,
hotels de Sant Julià de Lòria i altres serveis i comerços d’Andorra, digui-ho,
digui-ho, però no s’amagui rere falses conclusions. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Miri, jo no m’he d’amagar absolutament de res, i molt menys davant de vostè.
Jo, quan hi ha una cosa que no em sembla bé, vaig i la dic. I si l’he de dir en
sessió de Consell de Comú, vaig i ho dic. El Senyor Cònsol és prou testimoni
que, quan hi ha alguna cosa que no em sembla bé, vaig i la dic. Em molesta
moltíssim la seva ironia, i per al seu coneixement li diré que en la Comissió de
Medi Ambient he fet arribar aquesta proposta, ja la vaig fer arribar al seu
moment. Penso que deu formar part d’alguna acta. I el Conseller, en aquest cas,
em va respondre que era una qüestió que s’estava treballant a nivell nacional. Jo
l’únic que demano és que aquesta qüestió es treballi a nivell comunal. A banda
d’això, jo continuaré dient el que em sembli, el que penso, i no serà pas vostè
qui em farà canviar d’opinió sobre aquesta qüestió.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
Sí, disculpin, però li puc fer, suposo que li puc fer una pregunta. Vostè està
d’acord amb la celebració del Campionat del Món de Trial, o amb la celebració
de l’Xtreme Challenge, o amb la celebració de l’any que ve del Campionat
d’Espanya de Trial i el Campionat del Món per Nacions de Trial? Ens ho pot
dir, si us plau, senyor Roig?
Gràcies, “Senyora Cònsol”.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
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Serà Senyor Cònsol. La Senyora Cònsol avui està malalta, em sembla que ha
comentat vostè.
Jo estic a favor que es prenguin mesures per protegir el medi ambient, senyor
Alís. Ja sigui amb la celebració d’una prova d’aquest estil, ja sigui amb la
celebració d’una cursa de muntanya, o ja sigui, senzillament, per regular el
trànsit rodat de les nostres muntanyes, que li puc assegurar que és molt, i que
haurien de fer alguna cosa al respecte si no vol que algun dia es malmetin més
espais dels que ja tenim malmesos. M’imagino que amb això ja li he respost a la
pregunta.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
Gràcies, Senyor Cònsol.
No, no, a mi no m’ha respost. Vostè no m’ha dit si està d’acord o no amb la
celebració d’aquestes proves. No sé, a mi m’agradaria un «sí» o un «no». Hi està
d’acord, senyor Roig, que se celebrin aquests tipus d’esdeveniments a la
parròquia?
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
No sé si avui vostè té un problema de “sordera”. Si té un problema de “sordera”,
hauria de demanar hora a “l’otorrino”. Jo no seré qui li resoldré aquesta qüestió.
Jo estic a favor que es defensi, tinguem una ordinació que protegeixi el medi
ambient, senzillament. L’organització de proves, tothom és lliure de demanar,
sol·licitar i, en aquest cas, doncs el Comú és ben lliure d’atorgar o denegar.
L’únic que dic és que necessitem una ordinació perquè s’ha constatat que l’espai
està malmès. Potser vostè no es passeja per les muntanyes. Jo, de tant en tant, hi
vaig. No només jo, i d’altres persones.
Moltes gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
Sí, gràcies, Senyor Cònsol.
Escolti, jo, per començar, no li he mancat al respecte en cap moment en aquesta
sessió de Comú ni en les altres. Vull dir que no em tracti de si tinc problemes
de “sordera” o he d’anar a “l’otorrino”. Jo sabré el que he de fer amb la meva
salut. D’acord, senyor Roig? Però jo li he fet una pregunta i vostè no me l’està
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contestant. Hi està d’acord o no? Una cosa és que s’hagi de crear una ordinació
específica, que ens hàgim de posar d’acord tots els comuns, però vostè està
d’acord o no està d’acord amb la celebració de campionats internacionals, de
trial i l’Xtreme Challenge?
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Miri, senyor Oliver Alís, si no està d’acord amb la meva resposta, és un
problema seu. Jo no li respondré allò que vostè vol que li respongui. Vostè sé
que estaria molt content que jo li digués actualment: «No, no hi estic d’acord.»
Doncs miri, jo no li diré ni que sí, i tampoc no li diré que no. Jo el que li diré és
que necessitem una ordinació. Penso que això ja li ha quedat ben clar. Una
ordinació que protegeixi l’espai. Si vol, vostè em pot continuar preguntant, jo li
continuaré responent absolutament el mateix i, en aquest cas, si el Senyor
Cònsol troba lògic que continuem amb les seves preguntes i jo amb les meves
respostes, doncs ens podem allargar fins al moment que sigui.
Moltes gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Oliver Alís, i donarem per tancat el tema, si us plau.
Hble. Sr. Oliver Alís
Sí, gràcies, Senyor Cònsol.
Primer, li agraeixo que no s’excusi d’haver-me mancat al respecte. Això, primer,
l’hi agraeixo, perquè demostra, una vegada més, la seva vàlua. I també li vull
dir una cosa: vostè em demostra, una vegada més, i demostra a tots els
ciutadans i a les properes generacions que passin per aquest Comú, si déu ho
vol, que l’únic que fa en aquest Comú és fugir d’estudi i posar problemàtiques
que poden existir, però que tampoc no hi dóna solucions.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Josep Roig, i així acabem amb el tema.
Hble. Sr. Josep Roig
Miri, escolti, la solució ja la hi he posat en la meva resposta: proposo que es faci
una ordinació. I a partir d’aquí, quan tinguem l’ordinació, escolti, qualsevol
activitat que es munti doncs s’atengui al que pugui dir aquesta ordinació. Vol
que continuï?. Gràcies, “Senyora Cònsol”.
Hble. Sr. Oliver Alís
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No, no és senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
En data 16 de setembre, també, de 2013, referent a una proposta per no
perllongar l’adjudicació del concurs de contractació d’una empresa per al servei
de transports als quarts d’Aixirivall i Aubinyà fins a les instal·lacions del camp
de neu de la Rabassa a l’empresa de viatges Espanya. No cal que llegeixi tot el
cos de l’enunciat. El que sí que voldria demanar és quin ha estat el motiu o
motius per resoldre favorablement no perllongar l’adjudicació del concurs,
tenint en compte que avui s’ha publicat un nou concurs per contractar una
empresa de transport que realitzi el servei de transport Quart Bus. Val a dir
que, quan jo preparava aquesta pregunta, no tenia constància, no havia llegit el
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, i la meva altra pregunta era si es
pensava convocar aquest concurs. Penso que ja m’ha quedat resposta, perquè
avui mateix s’ha publicat. Però sí que m’agradaria que em responguessin a
aquesta primera pregunta. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Carles Álvarez.
Hble. Sr. Carles Álvarez
Gràcies, Senyor Cònsol. Bé, això es tracta d’un tràmit normal, és a dir, el termini
de l’adjudicació ha conclòs i ara toca fer un concurs de nou. Per això s’informa a
la persona que tenia aquesta adjudicació que s’ha rescindit el contracte i es
convoca, una altra vegada més, aquest concurs. Res més.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Entenc que el contracte, en qualsevol cas, era una contracte que expirava el 31,
per tant, no hi ha cap mena de rescissió del contracte, sinó que és un contracte
que s’acaba el dia 31 i que se’n convoca un de nou. Correcte?
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Carles Álvarez.
Hble. Sr. Carles Álvarez
Sí, sí, és això. Tenia 10 anys de durada, s’ha pogut allargar un any més, però ara
ja toca fer un nou concurs.
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Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Alguna qüestió més, té la paraula senyor Josep Roig?
Hble. Sr. Josep Roig
El 30 de setembre, també, proposta d’atorgament d’una subvenció al Club
Esportiu SantLòria. M’ha sobtat aquest temps transcorregut tan ampli entre la
convocatòria de l’avís, a data 30 d’octubre de 2012, i la resolució favorable
d’atorgar aquesta subvenció. Ha transcorregut més o menys un any, i llavors
demanaria al Conseller responsable si podria explicar-nos breument el
contingut d’aquest informe i si podria dir-nos en quin moment el club en
qüestió entra a tràmit la seva sol·licitud.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
Gràcies, Senyor Cònsol.
Bé, una vegada més, em dóna la sensació de repetir les coses, sobretot de cara al
públic, però bé, ja li respondré molt agraït a la seva pregunta. No li puc dir, ara
mateix, quan va entrar aquesta sol·licitud. Per la data de la resolució, li puc dir
que probablement arribés de cara al 10 de setembre, però jo li recordo que vam
fer una comissió d’Esports, i vam parlar d’aquest tema en concret. Vam
comentar que era una entitat que, òbviament, com totes, sense ànim de lucre,
però aquesta tenia una particularitat: que no té una estructura directiva prou, si
em permeten, sòlida, i que els mateixos jugadors del Club Esportiu SantLòria
són els mateixos que porten tot el tema burocràtic de l’entitat. Bé, doncs jo li
vaig comentar això, li vaig dir que sí que estava prevista, simplement s’havia
d’esperar que ells vinguessin a portar la demanda de subvenció, però que
entenia, en ser una entitat de la parròquia, que es podia passar, que arribés tard.
De totes maneres, com qualsevol entitat de la parròquia o no, sempre, durant el
curs de l’any, poden demanar una subvenció puntual i, per tant, tampoc
estaríem emparats per la limitació del temps amb la presentació de la demanda
de la subvenció. Sigui com sigui, aquesta demanda de subvenció per al Club
Esportiu SantLòria, de 1.200 €, estava pressupostada en el Comú de Sant Julià
de Lòria i estava pactada amb la pròpia entitat abans de l’aprovació del
pressupost que vam aprovar en aquesta sala. Aquesta subvenció està donada,
però de cara a l’any que ve la pot discutir quan tinguem la comissió d’Esports, i
també la pot discutir si vol que sigui a la baixa o que es tregui. O si ho vol,
podem redactar, tots dos, una carta de càstig per no entrar dins els terminis la
demanda de subvenció. Gràcies, Senyor Cònsol.
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Hble. Sr. Cònsol Menor
Alguna cosa més, té la paraula senyor Josep Roig?
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, Senyor Cònsol. Sí, jo el que critico, en tot cas, vista l’explicació que em
dóna ara mateix, el que constato és una irregularitat a l’hora d’atorgar aquesta
subvenció, perquè, en primer lloc, vostè comenta que la tramitació de la
documentació per escrit es passa a posteriori. Primer fet que jo constato com a
irregular. I el segon és que sembla que vostè tanca acords amb les entitats a
banda dels procediments establerts. I això és el que li fa a vostè incloure en el
pressupost, una quantia o una altra, no. Això és el que jo he entès de la seva
resposta. Per tant, entenc que és una irregularitat i, en qualsevol cas, el que
farem serà, des de la minoria, procedir de la manera que toca a l’hora de
denunciar aquesta qüestió. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
Gràcies, Senyor Cònsol. Endavant, la pot denunciar quan vulgui. Que és un
irregularitat en base a l’Ordinació de subvencions, ho pot ser o no ho pot ser. Li
estic dient que es poden fer demandes puntuals de subvenció. Amb el fet que jo
negociï o no amb les entitats, és obvi que jo, com a conseller de la Comissió
d’Esports, estic en contacte amb les entitats de la parròquia, perquè és la meva
tasca. I la meva tasca és preveure quines actuacions faran durant l’exercici
vinent per poder tenir una bona previsió pressupostària i no tenir sorpreses.
Això em penso que és una qüestió de bon gestor, i és el que haurien de fer,
entenc, tots els Consellers que han de donar subvencions a les entitats.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Alguna cosa més? Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, Senyor Cònsol. Doncs, constatar, una vegada més, que es procedeix de
forma irregular, que vostè reconeix que l’entrada de documentació es produeix
fora de termini i que vostè negocia aquestes qüestions a banda del que marca el
reglament, que és la publicació, lògicament, de l’edicte pertinent, i després,
doncs l’entrega de tota la documentació i una part de l’avaluació. Com li he dit
abans, seguirem amb allò que ens pertoca, que és denunciar la situació.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Oliver Alís, i tanquem aquesta qüestió.
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Hble. Sr. Oliver Alís
Sí, gràcies, Senyor Cònsol. De fet, escolti, jo he de parlar amb les entitats per
saber quin pressupost necessiten per poder funcionar durant l’any. Si això és
negociar o és, no sé què vol anar a buscar amb aquest assumpte, però jo entenc
que és totalment normal que sàpiga quant volen o de quant han de disposar per
poder seguir amb el seu funcionament. Ara, vostè segueixi amb el que hagi de
fer. És totalment lliure. El procés és transparent, hi ha uns informes amb unes
notes que s’han de valorar, i així ho hem fet. Així ho portem fent molts anys,
des que es va crear aquesta ordinació, i així ho seguirem fent.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Alguna cosa més? Es donem per assabentat dels acords de Junta de Govern.
Ara passarem al següent punt de l’ordre del dia:
3. Seguiment de pressupost
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyor Cònsol. L’execució pressupostària del segon trimestre de
l’exercici 2013 presenta un saldo positiu: un superàvit d’1.097.782 €. La
tresoreria és positiva de 863.969 € i l’endeutament se situa en un 83 %, tres
punts més que el trimestre anterior. L’execució dels ingressos és de 5.128.825 €,
el que representa el 42 % respecte al pressupost final. En l’apartat d’impostos
directes, durant el segon trimestre d’aquest any s’han ingressat 575.410 €,
corresponents, principalment, a l’impost de radicació d’activitats comercials i el
foc i lloc. Pel que fa als impostos indirectes, s’han ingressat 5.319 € en concepte
d’impost sobre les transmissions patrimonials. En l’apartat de taxes i altres
ingressos, hi ha hagut una execució del 40,4 %, que en import absolut ascendeix
a 1.052.503 €, corresponent a la facturació de l’aigua potable, les taxes sobre
higiene pública, el Centre Cultural i a la cessió del 10 % de terrenys al POUP,
entre d’altres. Dins el capítol de transferències corrents, s’han liquidat 694.948 €,
que correspon a les transferències que trimestralment el Govern liquida al
Comú. Pel que fa als ingressos patrimonials, s’han liquidat un total de 20.841 €,
que fan referència als arrendaments de locals que el Comú té llogats a la
parròquia. Finalment, en l’apartat de transferències de capital, les que liquida
Govern de manera anticipada, s’han executat 2.779.794 €.
Si ens centrem ara en les despeses, l’import liquidat aquest segon trimestre
ascendeix a 4.031.043 €, el que representa un percentatge d’execució de gairebé
el 31 %. Aquí m’agradaria destacar l’esforç, l’important esforç, que està fent
aquest Comú en la contenció de la despesa de personal. En aquest capítol, s’han
executat un total de 2.185.879 €, un 43 % sobre el pressupost final.
En el capítol de béns corrents i serveis, s’ha executat un 28,3 % del pressupost,
1.004.667 €. Es tracta, principalment, de materials i subministraments i altres. Si
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ens fixem en les despeses financeres, és a dir, en els interessos bancaris, el
Comú està complint amb les expectatives que ens havíem marcat, un fet que
també s’aplica a l’amortització del deute. En aquest apartat, s’han executat
99.226 €.
De transferències corrents, s’ha executat un 20,4 % del pressupost, 192.249 €,
que corresponen a subvencions a entitats de caire cultural, social i esportiu.
Si ens centrem en les inversions del Comú, el segon trimestre s’han executat
104.318 €, una xifra que a finals d’any serà força més elevada, ja que moltes de
les obres encara estan en curs i finalitzaran en el tercer i quart trimestre de l’any.
De fet, el percentatge d’execució és d’un 5,9 %. Fan referència a equipaments
per a processos informàtics, arranjaments a la plaça Calonge-Sant Antoni i a
reductors de pressió del dipòsit de Coll Jovell, entre d’altres.
Dins l’epígraf d’actius financers, s’han executat 290.000 € en concepte de préstec
a la societat “Camprabassa, S.A.”, el que representa una execució del 37,9 %.
Finalment, en els passius financers, l’execució ha estat de 154.703 €, un 23,2 %
del pressupostat. Correspon a l’amortització dels préstecs concertats amb les
entitats bancàries.
Avui presentem l’execució del segon trimestre del 2013, unes xifres que
s’emmarquen en un pressupost acurat i molt realista, centrat en la contenció de
la despesa. En una conjuntura econòmica com l’actual, el Comú ha de ser més
eficient i eficaç, és a dir, més amb menys recursos, i sempre estant al costat de la
ciutadania, oferint-los els serveis bàsics i qualitat de vida. En són alguns
exemples les diferents accions que s’han portat a terme per revitalitzar la
parròquia, com ara les fires, que estan tenint molta acceptació entre els
comerciants i els restauradors. També s’ha fet especial èmfasi en l’embelliment
de la parròquia i els quarts amb més flors als carrers aquest estiu i el
recobriment de contenidors i terrasses de bars i restaurants.
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, abans d’entrar en el ball de xifres més exhaustiu, vull començar la meva
intervenció constatant, un cop més, allò que portem constatant des que vam
començar el nostre mandat: el nostre endeutament total –no parlo de la xifra
global– no para de créixer. Vam deixar el 2012 amb un endeutament de
18.979.309 € i avui o, més ben dit, el 30 de juny d’enguany, aquest era ja de
20.624.578 €. Superem ja aquesta barrera psicològica que suposen els 20 milions
d’euros. Si fem extensible aquesta tendència, de ben cert que avui, passat ja el
tercer trimestre en l’execució del nostre pressupost, l’endeutament deu ser
encara més elevat., m’imagino. Per cert, una dada interessant: vam prendre el
relleu del Comú amb un deute total que ascendia a 17.331.194 €. En un any i
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mig de mandat –recordem que això és el segon trimestre executat– l’han
incrementat, i dic «l’han incrementat», en 3.293.384 €, si els meus càlculs no són
erronis. I només han tornat, abans deia, les amortitzacions amb els bancs,
només hem tornat, en aquest període d’un any i mig, uns 600.000 € a les entitats
bancàries. Les xifres per si soles canten, com diuen. Sí, és cert que el deute amb
les entitats de crèdit s’ha reduït, com vostè molt bé ha dit, fins i tot si comparem
aquesta xifra amb la del pressupost totalment executat de l’any anterior,
s’hauria reduït en uns 300.000 € en total. Això s’ha de reconèixer, però insisteixo
que en el còmput total només han estat 600.000 €, els euros tornats a les entitats
financeres. Però en aquest apartat no puc deixar de dir allò que ja hem dit,
també, en altres ocasions, des dels bancs de la minoria: allò que el nostre Comú
és l’entitat de crèdit principal de, entre d’altres, de la societat “Camprabassa,
S.A”. «Tu demanes el crèdit i nosaltres ens gastem els diners», li diu la societat
al nostre Comú. És un comentari irònic, cert, però no buit de sentit, perquè
recordem que la nostra Corporació, és a dir, el conjunt de la ciutadania, és qui
s’endeuta en nom d’una societat que genera cada cop més dubte, i aquesta es
diu “Camprabassa, S.A”. I aquest comentari irònic no és gens dissonant amb la
xifra del deute de les societats públiques. El 30 de juny, era de 9.299.099 €, és a
dir, 1.365.352 € més que el març passat, i d’1.728.708 € més que en el tancament
del pressupost de l’any anterior a l’any 2012. La societat “Camprabassa, S.A.”, i
no ens enganyem, és aquesta la més cara per a les nostres butxaques, i molt,
moltíssim, continua generant deute i més deute al nostre Comú. Sé que ens
diran que el projecte que desenvolupa aquesta societat acaba d’implementar-se,
que necessita temps per consolidar-se, que és normal aquesta situació, que
estem al principi, que hem de creure en aquest projecte, que per això no fem
part dels consells d’administració, que el país confia en el projecte, i aquí no puc
deixar de pensar en Andorra Turisme, que sembla no creure-hi massa, i així ho
va dir la pròpia Cònsol en una entrevista la setmana passada. També ens diuen
que, com va dir en la sessió de Comú, en què jo no hi era, per cert, però em vaig
llegir l’acta, els bancs i els auditors avalaven el projecte, que només nosaltres no
hi crèiem i penso aquí en aquelles auditories dels comptes de “Camprabassa,
S.A.” que van resultar estar equivocades, errònies, i que per això es van
destituir els auditors per contractar uns de nous, potser més afins tant a vostès
com al propi projecte. Tot aquest reguitzell d’excuses ja el coneixem, però el que
més preocupa és que, sessió rere sessió, em dóna la sensació que repetim les
mateixes advertències, d’una banda, i les mateixes excuses o justificacions, de
l’altra. Això només vol dir una cosa: que la cosa no millora, per molt que les
darreres setmanes hagin parlat de les «bones», entre cometes, xifres de
Naturlandia d’aquest estiu passat, que, d’altra banda, crec que en la meva
humil opinió, que no han estat a l’alçada de les infraestructures que s’hi ha
construït, i molt menys a l’alçada del que han costat. Bé, del que costen encara i
del que ens costaran, malauradament, encara en un futur. Però aquestes xifres
ara no toca comentar-les, perquè necessitaríem ben bé una altra sessió de Comú
per fer una bona anàlisi, una mica més acurada. Aquest sentiment –i permeti’m
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l’expressió en francès que és adoptada per la resta de llengües, que és aquest
sentiment de dejà vu– ens fa tornar a demanar, un cop més, aquell famós pla de
viabilitat de la societat de la qual s’ocupa Naturlandia, on diu que a partir de tal
data les coses potser començaran a anar una mica millor i que els nostres
pressupostos no se’n ressentiran com s’estan ressentint ara. Segueixo amb el
seguiment de l’anàlisi del seguiment de pressupost. Estem ja al 83 % de la
quantitat màxima d’endeutament, això equival a tres punts més que el març
passat, és a dir, que cada cop estem més a prop d’assolir-lo. I el sostre, de fet,
també es va abaixant d’uns quants milions d’euros. La diferència es va
escurçant, i així ho reflecteix, també, el document. També s’incrementa el deute
per avals en 170.000 €. I a més a més, descobrim, en la memòria explicativa que
ens han fet arribar, que per causa dels reconduïts –i si no és així, li agrairé que
ens ho acabi d’explicar– la previsió final del pressupost 2013 ja no contempla
aquell famós superàvit de 183.315 €, sinó que ara anuncia un dèficit de
851.481 €. El senyor Joan Besolí ja anunciava, en la sessió del juny, que bona
part d’aquests reconduïts del pressupost anterior, que ascendien a 1.035.196 €,
corresponien a, en gran part, repeteixo, a un préstec a “Camprabassa, S.A.”, que
es va executar, en part, l’any anterior. Un cop més, els diners que s’inverteixen a
Naturlandia, a través de la societat “Camprabassa, S.A.”, serveixen per alterar
uns pressupostos relativament equilibrats, és cert, de la nostra Administració
comunal, com eren els d’aquest any. Tot això, en termes generals, i repeteixo, si
no és així, ja agrairé que ens ho acabi d’explicar. Així doncs, amb aquest
panorama que acabo d’exposar i la tendència dels darrers exercicis de davallada
dels ingressos liquidats, caldrà seguir l’execució del pressupost i fer, com cada
any, una anàlisi més precisa i fidel quan disposarem de la liquidació de comptes
del pressupost d’enguany. És tot, gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyor Cònsol. Bé, totes aquestes excuses, potser no cal que les torni a
repetir, no? Són les excuses que vostè ha enumerat molt bé. Sí que és veritat que
no està en el consell d’administració de “Camprabassa, S.A.”, en el consell
d’administració; no hi són i no hi són, però sí que és veritat que totes aquestes
excuses són certes: les obres van acabar el juny, hem tingut un estiu
relativament bo. Poques empreses poden dir que fan la mateixa facturació, el
50 % més de facturació de l’any anterior, en data d’avui. Evidentment, hi ha
molt producte més, que això és el que nosaltres buscàvem. Les obres han
finalitzat, el parc està funcionant, estem molt contents, els caps de setmana
funcionen, estem, no diré pletòrics, perquè la situació, avui, no fa que puguem
anar de pletòrics, però estem molt contents, realment, de la situació de
Camprabassa avui, de com està funcionant.
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El pla de viabilitat. El pla de viabilitat el tenim preparat, no cal que rigueu...
arrel dels resultats ens l’han tornat a replantejar, perquè, sincerament, no
esperàvem els resultats que hem trobat, i llavors s’està replantejant i a molt curt
termini el tindrem. A part de tot, o sigui, ja en tenim un, però volem que, el que
surti, surti ja amb més realitat.
Les xifres. Sí, les xifres han sigut bones. Pel que fa al tema dels reconduïts, hi
havia 1.035.000 € l’any passat, és veritat. Els reconduïts vull recordar que són els
compromisos adquirits de l’any passat, que potser no es van acabar d’executar
o que estaven obres en curs, però que eren compromisos que salten a l’any
següent. En aquest cas, no era 1.035.000 € de “Camprabassa, S.A.”, sinó que
eren 765.000 €, que van saltar directament a aquest any, i que s’han anat, en part
s’han anat liquidant aquest any. Però hi ha reconduïts que potser no s’acabaran
executant mai, tant reconduïts com compromisos fets.
El fet del dèficit que vostè anuncia, jo crec que aquest pressupost està fet sobre
una base de flexibilitat, una flexibilitat tant en les despeses com en els ingressos,
i que fa que aquesta flexibilitat puguem anar-la treballant a mesura que en el
decurs de l’any, i a la vegada, puguem anar minimitzant aquest impacte en cas
que es realitzessin tots els reconduïts i en cas que es realitzessin totes les
inversions, estaria previst, segons diu el resum, que sortís un dèficit. Però això
farà que, a mesura que anem evolucionant en el pressupost, anem reconduint
coses. No parlem de reconduir, anem fent més coses o menys coses, el que sí
que farà és que puguem anar treballant i anar analitzant-lo mes a mes.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Sí, be, per al·lusions i per tancar els temes que hem anat obrint en aquest diàleg.
Bé, els reconduïts, aquests 700 i escaig mil que corresponen a aquests
compromisos contrets al final o durant l’any passat, que es recondueixen per
això a aquest any, vostè diu que no forçosament s’han de gastar. Però deixi’m
que opini que, sincerament, tal com van les coses, i que per a mi la societat
“Camprabassa, S.A.” no deixa de ser per a l’Administració comunal, que és
d’on surten els diners, al cap i a la fi, un sac sense fons, doncs m’atreviria aquí a
augurar, i tan de bo m’equivoqui, que aquests 700.000 € s’acabaran gastant, tal
com estan previstos ara, sí, en aquest seguiment de pressupost. Si aquests
reconduïts, al final de l’exercici de l’any passat, es preveien que hi serien, per
què no constaven en el pressupost? Aquesta és una pregunta que li faig arribar
ara mateix, i per tant, potser aquell pressupost que al principi d’aquest any,
d’aquest exercici, vam avaluar com que tenia un superàvit, potser si s’hagués
previst aquest reconduït, doncs no hagués estat tan maco com semblava que
havia de ser. Que tan de bo. Després, ha dit que adapten aquest famós pla de
viabilitat que està preparat, està preparat i no acaba d’arribar, almenys a
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nosaltres, el van adaptant segons les dades. Per a mi això no és un pla de
viabilitat. Si aquest document que ha de servir per preveure, per posar, per què
no, una data relativa que a partir de tal dia realment les coses començaran a
anar bé, per molt que em digui, repeteixo, que estem al principi del projecte,
me’n faig al càrrec, però un pla de viabilitat, justament, és tot el contrari. És
aquell document que, més o menys fidelment, ens ha de dir a partir de quan
aquest projecte serà viable o no. Entenc. I vostè diu que se n’alegra molt, de com
han anat les coses. Jo dic que era una mica més relatiu quant a l’alegria, però
cregui’m que també m’alegro quan pujo a dalt, i tant al camp base com a
Conangle veig que l’aparcament està ple de cotxes, cregui’m, i això li ho puc
assegurar, li dono la meva paraula. I per acabar, ja, vostè ha utilitzat un terme
que és el de «relativament». La Senyora Cònsol, que avui no hi és, però em
permeto el luxe de mencionar-la, el Senyor Cònsol i també altres Consellers
aquí asseguts, avui, mai a la vida havien o mai a la vida jo els havia sentit dir
que havia anat «relativament bé» o que les coses anaven «relativament bé», sinó
que es veia un convenciment absolut que les coses anirien bé i que, per tant,
aquest pla de viabilitat ho confirmaria. Però sembla que no hi és. M’agrada que
vostè utilitzi –potser l’ha traït el subconscient, no ho sé –, però que utilitzi la
paraula «relativament» perquè això demostra que, en el fons, té un cert neguit,
que també li dic que és normal, i que, d’alguna manera, em tranquil·litza que
vostè també tingui un neguit. Això vol dir que vostè és una persona
responsable i que també té, en aquest famós document, una previsió, potser,
que les coses no aniran com esperem, sinó com volem.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyor Cònsol. A veure, evidentment, la preocupació, hi és des del
primer dia que jo vaig entrar en aquest Comú. Abans no en tenia tantes, de
preocupacions, la veritat, però el primer dia que vaig entrar en aquest Comú,
sabia que això era un repte. I aquest repte, jo crec que l’estem assolint, i crec que
hem demostrat, en un any i mig de feina, que s’ha donat una volta a un projecte
i que s’està, i que vostè mateix ho diu i ho reconeix, i m’agrada realment que
vostè ho reconegui, que realment quan puja a dalt, veu el pàrquing ple de
cotxes. A veure, evidentment que estem lluny d’arribar a un ple rendiment,
però sí que és veritat que el tema està funcionant i això és el que a nosaltres ens
preocupava: obrir i que estiguéssim fent les mateixes xifres que l’any passat.
Això sí que ens hauria preocupat de debò. El fet que fem una bona xifra amb la
que està caient, senyor Rossend Areny, la veritat és que a mi em fa content, la
veritat. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
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Molt bé. Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, Senyor Cònsol.
En qualsevol cas, això que vostè ens diu entenc que és contradictori amb un
informe que fa l’auditor a què vam sotmetre a aquesta cambra fa unes
setmanes. Miri, escolti, quan s’elabora un pressupost, jo entenc que hi ha tres
factors que cal tenir-los en compte: d’una banda, els ingressos; d’altra banda, les
despeses, i després hi ha un altre element que és l’endeutament. No repetiré
aquí les xifres que comentava el company Rossend Areny, però sí m’agradaria
destacar-li dues o tres xifres que jo penso que són suficientment importants i
que penso que l’haurien de fer reflexionar i que l’haurien de fer prendre
mesures, mesures serioses. Perquè sí que és veritat que un pressupost pot tenir
aquesta part de flexible, no deixa de ser un pressupòsit, és a dir, una cosa que se
suposa i que després, a finals d’any, es tanca i es pot comprovar aquesta
hipòtesi si està més ben afinada o menys afinada. Però el que és cert és que és la
combinació d’aquests tres elements, dels ingressos, la previsió de despeses i,
sobretot, el finançament de l’endeutament, ens han de fer rumiar. Per què li dic
això? Perquè si els ingressos són superiors a les despeses, a priori, això és una
bona notícia, no? Dic «a priori» perquè si el saldo positiu no permet finançar el
deute, i aquest va creixent, llavors tenim, novament, un problema. Ara bé, si la
previsió d’execució del pressupost dóna un saldo negatiu i, a més, la despesa
augmenta, llavors el problema és doble, no? I el problema s’incrementa.
El company Rossend Areny feia al·lusió a l’elaboració del pressupost 2013, en el
qual vostès ens van fer creure que la relació entre els ingressos i les despeses
donava un saldo positiu de 180.000 €, i és clar, el que no van explicar és que, en
el capítol de despeses calia també tenir en compte els reconduïts, és a dir,
aquelles despeses que el Comú té compromeses, d’un any per l’altre, i de què
vostè abans també n’ha fet esment. En aquest sentit, jo penso que cal reafirmar
que els 180.000 € de saldo positiu previst en el pressupost 2013 no són certs.
Aquesta previsió no era certa, perquè cal deduir més d’un milió d’euros en
reconduïts, cosa que fa que, finalment, amb el pressupost executat, hi hagi un
dèficit previst de 850.000 €. Però, és clar, aquesta no és la xifra que a vostè li
interessa que surti al diari, i sempre ens dóna les informacions de manera
parcial, és a dir, ens parla d’ingressos, ens parla de despeses, mai no ens parla
d’endeutament o hi passa molt per sobre, potser ho fa a propòsit perquè jo li
pugui complementar la informació, em sembla una estranya manera de
treballar conjuntament. Però bé, si cal treballar d’aquesta manera, així hi
treballarem. I penso que a tot això és convenient afegir, remarcar, que
l’endeutament, tal com li deia el senyor Rossend Areny, se situa, en el segon
trimestre del 2013, en 20.600.000 €, superant les pitjors expectatives. Que jo me’n
feia algunes, d’expectatives, ara mateix, fa un any, sobre que molt possiblement,
i vostè no em deia pas que no, no n’era prou conscient, que superaríem aquesta
xifra psicològica dels vint milions. De fet, per entendre aquesta dinàmica
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negativa, també hi feia al·lusió, el company Rossend Areny, és convenient
recordar que, en el tancament de l’exercici 2011, l’endeutament se situava en
poc més de 17 milions d’euros, 17.300.000 € i escaig, que en el segon trimestre,
és a dir, ara mateix fa un any, se situava en 18.900.000 €, gairebé 19, i que en el
segon trimestre de 2013, se situa ja en 20.624.000 €. Jo m’atreveixo, avui, igual
que feia l’any passat, que li deia: «Escolti, això segurament se n’anirà als 20
milions d’euros», doncs jo ara n’hi poso un número més. Segurament se n’anirà
als 21, la qual cosa penso que posa en escac la situació d’endeutament de les
nostres finances. A mi m’agradaria que vostè corroborés aquestes xifres que ha
donat, que digués si són certes o no són certes. Després, també m’agradaria que
ens comentés –el company Rossend li ho demanava abans– el pla de viabilitat
de Naturlandia. Que quedi clar que la cosa anava tan bé que és que l’havíem de
fer. Això és el que m’ha semblat sentir, de dir que la cosa va tan embalada que
l’hem de refer, aquest pla, perquè, és clar, potser teníem pensat tornar-ho en 30
anys i escolta, com que això sembla que va tan bé, potser ho tornem en menys.
Novament, també li recordo que en les seves declaracions vostè no posa el
dibuix sencer, és a dir, ens diuen que hi ha 900.000 € de benefici, però no ens
diu què és el que val posar cada matí en funcionament el parc, és a dir, què és el
que val aquesta despesa. Jo no estic d’acord amb el senyor Rossend Areny en
una afirmació que abans ha fet, i és que, ell diu: «No, no, que jo entenc que el
projecte és un projecte nou.» No, escolti, no és un projecte nou. El projecte aviat
farà 10 anys que està en funcionament. I en 10 anys ha arrossegat el deute que
ha arrossegat, per tant, això no és excusa. Jo entenc que no és excusa. Les coses
s’han de preveure a l’inici dels negocis. Si més no, vostè, que, a banda d’estar
treballant des de la Conselleria de Finances del nostre Comú, doncs també es
dedica als negocis privats. Vostè sap que en una empresa, si no es donen els
comptes positius, aviat arriben les castanyes, per dir-ho d’alguna manera. Però,
és clar, aquí com que estem parlant de diners públics, doncs sembla que
aquestes castanyes, si em permet dir-ho, aquests avisos, aquestes
amonestacions, aquesta forma de denunciar la qüestió només la fem els
Consellers de l’oposició. Per tant, el primer que li demanava: m’agradaria que
em corroborés aquestes dades.
Després, m’agradaria dir-li o demanar-li, si vostè disposa d’algun pla de
reducció d’aquest deute, ja no només aquest pla que hem dit que l’estava
reformulant. Tenim un problema veritable, que és el deute del Comú. Aviat ens
situarem en 21 milions d’euros. Jo m’imagino que vostè, de forma molt
responsable, deu tenir pensat aquests diners com els tornarem o quina previsió
té vostè per poder tornar aquests diners, que l’únic que fan són incrementar. No
es que redueixin, sinó al revés, s’han incrementat, des que vostès estan en el
mandat. I doncs això, si disposa d’aquest pla, que faci aquesta previsió de quan
pensa vostè que podem tendir a un pressupost molt més equilibrat.
I no vull acabar aquesta intervenció sense fer aquesta següent reflexió. Jo penso
que no disposarem d’un Comú sanejat i veritablement lliure de prendre les
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seves decisions fins que no reduïm aquest endeutament, que és asfixiant. Ara
que potser, no ho sé, a vostès ja els hi va prou bé així.
Moltes gràcies, Senyor Cònsol.

Hble. Sr. Cònsol Menor
Bé, jo sí que li contestaré a alguna reflexió seva, senyor Josep Roig. Que n’hem
parlat moltes vegades i tampoc no m’allargaré, en aquest aspecte. Aquesta
majoria comunal estem per tirar endavant el projecte Naturlandia, que és un
projecte del poble i de la parròquia, i és un projecte per al país. Hi posem tots
els mitjans i sabem, clarament, que a mig termini i a llarg termini serà rendible i
ens aportarà molts beneficis a la parròquia. Evidentment, n’hem parlat moltes
vegades i, com ha dit el senyor Rossend Areny, hem obert, hem acabat les obres
aquest any, i és a partir d’aquest any, del 4 de juny, que van venir vostès a la
inauguració, que podem dir que el projecte, a partir d’ara, ja està completat i
s’anirà ampliant, potser, amb petites millores cada any o el que sigui. El que
també li puc dir és que la recepció dels professionals i d’Andorra Turisme, per
molt que abans hagi fet aquesta reflexió i de Govern, doncs hi tenen moltes
esperances i també han notat que ve molta afluència de gent, de turistes, per
Naturlandia. I nosaltres hi apostarem. Podem fer la demagògia que vulgui amb
els números, podem fer-ne de l’endeutament. També és veritat que el que no
farem, que potser vostès sí que ho farien, és parar d’invertir, tancar el parc i
parem-ho tot. Potser seria la seva situació, o la seva idea, o el seu programa,
però nosaltres no ho farem. La nostra majoria tirarà endavant aquest projecte, hi
està treballant i està molt il·lusionat. I ja no em repetiré més en aquest aspecte.
Alguna intervenció, té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyor Cònsol.
Bé, vostè, en la seva intervenció, ha començat dient que és un projecte de país.
Jo, mentre anava anotant el que jo tenia intenció de contestar-li, he posat un
gran punt interrogant just després, perquè, abans ho he dit en el meu esposat:
no fa a penes una setmana, la seva correligionària, la Sra. Gil, va dir que el
nostre Comú se sentia abandonat. I crec que va utilitzar aquesta mateixa
paraula per a Andorra Turisme, que és aquella entitat que s’ha d’ocupar, potser,
d’ajudar-nos a publicitar i que tot el mèrit que nosaltres teníem en haver
augmentat un 50 % la xifra de visitants en relació amb l’any passat, o l’estiu de
l’any passat, això no queda molt clar en les xifres, doncs era mèrit purament
nostre, de la nostra Administració comunal. Per tant, «projecte de país»? Que el
Govern hi ha dipositat moltes esperances? Permeti’m que ho dubti: en dubti jo i
vostè, perquè vostè, a través de la seva Cònsol, la Cònsol a través de vostè, han
dit justament el contrari del que està dient avui. És només per situar-nos.
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Després, el que deia: un increment d’un 50 % del nombre de visitants al parc,
crec, que durant l’estiu i també ho deia en el meu exposat: considero que aquest
increment del 50 % no és harmònic, sinó tot el contrari, dissonant amb la
magnitud, anava a dir de la tragèdia, sinó de la magnitud de les inversions que
s’han fet allà dalt. Per tant, entre això i que l’efecte sorpresa, del que se’n parla
tant, o de l’efecte de la novetat, estem en el primer any en què aquest projecte
s’ha tirat endavant. És cert que no hem tingut gaire ajuda per publicitar-ho, a
nivell nacional, repeteixo. Però bé, a tot aquest aspecte de la novetat, combinat
amb aquest increment només del 50 %, fa que, com a mínim, siguem relatius,
no, com deia vostè abans, per reprendre el seu terme. Vostè diu que no fem
demagògia amb els números i que no fem demagògia amb l’endeutament. A
mi, cada cop que parlem de l’endeutament, em vénen les paraules del meu
pare, que em permeto el luxe de citar-ho aquí, i ja em perdonaran, però cada
cop que jo parlo amb ell dinant, li dic: «Ostres, ja hem superat els 20 milions.»
Ell mateix va formar part d’aquesta cambra en un moment donat, ell sap el que
costa eixugar el deute, ho sabem tots si tenim empreses privades, si tenim
negocis particulars. Ostres, dir que és demagògic dir que els números canten,
quan els números sí que diuen la veritat, per molt que es vulguin amagar, i no
estic dient que es vulguin amagar, però per a mi dir que les previsions són no
gaire bones, com a mínim, no és fer demagògia. El meu pare es posa les mans al
cap, per acabar la menció d’ell, quan diem a casa que, ostres, estem superant els
20 milions i que, des que estem en aquest mandat, del qual també em
responsabilitzo, que quedi clar, doncs portem més de tres milions en
endeutament suplementari. I vostè diu que, bé, la nostra solució, o almenys la
meva, parlo a títol personal, seria la de tancar el parc, tancar portes, “aquí no ha
pasado nada”, tornem a passar el buldòzer per sobre, traiem el parc i “aquí no ha
pasado nada”. No és veritat. En cap cas, i fins i tot en campanya electoral, hem dit
que aquest projecte s’havia d’eliminar, com vostè sembla que ha volgut dir. No,
nosaltres apostàvem per una remodelació d’aquest projecte, la vessant
educativa, nosaltres hi estem totalment d’acord, i segurament jo li he dit a vostè,
a principi del mandat, quan encara ens trobàvem per parlar d’aquests temes i
d’altres. Per tant, estem oberts a fer un nou dibuix d’aquest projecte. Passa que
aquest nou dibuix potser vostès també estan lligats de peus i mans, i no sé si
algú no li deixa anar més enllà en aquest sentit, i vostès estan collats, com deia,
per acabar aquest projecte sí o sí. Permeti’m que li ho digui, és l’opinió que tinc
jo des de fora. És tot.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Alguna cosa més? ens donem per assabentats del seguiment de pressupost.
Següent punt:
4. Aprovació, si escau, del text de modificació de la Llei 9/2003, del 12 de
juny, del Patrimoni Cultural d’Andorra, acordat en Reunió de Cònsols i
si hi ha lloc, proposta d’acord per a l’inici del procediment establert per
a l’entrada de la proposició de Llei a Tràmit parlamentari
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Té la paraula senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies, Senyor Cònsol.
Els comuns d’Andorra, davant la dificultat que ha comportat i que comporta
l’aplicació de la Llei de patrimoni cultural d’Andorra, del 2003, en relació amb
la definició dels entorns de protecció dels béns d’interès cultural, han considerat
la redacció d’una proposició de llei per a la seva modificació. Tal com ve previst
en la llei, el Govern, en concret, el Departament de Patrimoni Cultural, tenia un
termini de dos anys per fer l’aprovació definitiva dels dits entorns. Això, a
partir de l’any 2003. En data d’avui, la realitat és una altra. Molt pocs entorns
han estat definits i han passat 10 anys d’ençà de la Llei. La tramitació, el cas per
cas que han de seguir els particulars, és molt complicada, fins i tot
descoratjadora. I la competència dels Comuns en matèria d’ordenació
urbanística se’n veu molt afectada. A més, aquesta situació s’ha vist agreujada
per la disposició addicional de la Llei de modificació de la Llei d’ordinació del
territori i urbanisme, de juliol de 2012, que impossibilita cap augment de
volumetria o obres de nova planta en els entorns provisionals fins que no es
dicti l’entorn de protecció definitiu. Els efectes de l’aplicació o de la no aplicació
de la Llei de patrimoni cultural són visibles i són clars a la nostra parròquia,
especialment, al nucli històric de Sant Julià de Lòria, on hi ha un centenar de
propietaris afectats.
Es tracta, amb aquesta Llei, de desencallar la definició definitiva des entorns de
protecció dels monuments, aportant criteris clars de definició de la zona
d’acompanyament del monument, que és la zona més propera, i facilitant la
col·laboració entre administracions, reequilibrant les competències, la de
protecció del patrimoni i urbanisme, a les zones sensibles i d’influència.
Finalment, m’agradaria reconèixer l’esforç de les Corporacions anteriors, amb la
presentació de diferents propostes al Ministeri de Cultura, i especialment, la
proposta de limitació, que es va aprovar per unanimitat en sessió de Comú de
data 27 de juliol de 2011.
Per tot això, tinc a bé elevar a aquest ple, d’una banda, l’aprovació del text de
modificació de la Llei de patrimoni cultural d’Andorra, i de l’altra, l’acord per a
l’inici del procediment per a la seva entrada a tràmit parlamentari.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Alguna intervenció. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyor Cònsol. Bé, es tracta aquí d’aprovar una proposició de Llei de
modificació de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra.
Aquesta Llei s’ha identificat sempre, i vostè ho ha dit molt bé, com el principal
escull per a les accions urbanístiques que es podien preveure en els edificis
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existents en l’entorn de protecció dels anomenats béns d’interès cultural. En el cas
de Sant Julià de Lòria, el bé de la discòrdia, i permeti’m aquest terme, és el
conjunt arquitectònic de Sant Julià i Sant Germà. La seva zona de protecció
s’estira, encara a data d’avui, fins a la plaça Major, un espai de què, mandat rere
mandat, i fins i tot legislatura rere legislatura, els comuns i els governs de torn
han anat lamentant l’estat d’abandó absolut. Tothom ho constata, no cal ser
polític, i ningú no acaba d’entendre, o almenys jo no ho entenc o no ho acabo
d’entendre, i així li ho vaig comunicar al Conseller Jordi en comissió, que
entenia també la meva perplexitat, per què no s’ha acabat de concretar mai cap
pla global de remodelació d’aquesta plaça emblemàtica del poble per
dinamitzar-la econòmicament, comercialment i socialment. Interessos
particulars, legítims, poca entesa entre les dues administracions involucrades,
massa sovint, al meu entendre, del mateix color polític, un Departament de
Patrimoni massa sever i meticulós, projectes faraònics de campus universitaris
que ha acabat en no res per manca de diners i de concreció, amb l’enuig
corresponent dels veïns, que hi veien una oportunitat per sortir-hi guanyant
d’alguna manera o d’una altra. La qüestió és que la plaça està com està, i ningú
no hi ha fet res fins ara. Parlava vostè de 10 anys, i és així. Les culpes? Dels uns
o dels altres. Vostè felicitava els anteriors mandats. M’ha fet gràcia sentir-lo
perquè, just ahir, parlàvem d’això, quan jo criticava que els anteriors mandats
no havien arribat a una entesa amb l’administració que és el Govern d’Andorra,
perquè això no sigui així. Però el que és clar és que les administracions
afectades no van acabar de concretar mai res durant 10 anys, i els veïns i
l’activitat econòmica i social de la zona anar esperant 10 anys. Ara ens trobem
davant una modificació que, com ha dit el Conseller Jordi, hauria de permetre
les accions urbanístiques en aquell espai. La nova zona 1 de l’entorn de
protecció del bé, dita d’acompanyament, aquella que es considera la més propera,
en aquest cas, la de l’església, es regia per uns criteris en forma, i cito, «de
prescripcions que vincularien amb efectes immediats i serien executius només
publicar-los.» També s’indica que el nostre POUP s’hauria d’adaptar
obligatòriament a aquest criteris, que, de totes maneres, mai no han acabat de
concretar-se. I en això estem d’acord.
Per cert, hem constatat que alguns edificis d’aquesta zona, de l’actual zona, sí
que han estat remodelats sense que l’entorn de protecció del conjunt de Sant
Julià i Sant Germà hagi suposat mai cap impediment. En canvi, les zones 2 i 3,
anomenades sensible i d’influència, respectivament, en què es trobaria l’espai de
la plaça Major, tindrien uns criteris més oberts, entenc, que vindrien en forma
de propostes, que vindrien de Govern cap al nostre Comú. I la nostra
corporació hauria de dir si les accepta, si m’ha quedat ben clar, i les incorpora al
POUP o no. Aquesta nova zona, o aquesta nova zonificació, i els seus criteris
menys privatius haurien de permetre possibles accions urbanístiques a la plaça
Major, totes aquelles que s’han deixat de fer durant 10 anys.
Independentment d’això, i deixant enrere aquest període gris de la nostra plaça
Major, considero que ara és tasca de l’actual Comú, de tots nosaltres, la de fer
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un plantejament global a tot l’espai de la plaça Major perquè les accions, com
deia el Conseller, independents que vulguin fer els veïns no desvirtuïn l’espai.
Per entendre’ns: crec que és el Comú qui ha de fer un pla de remodelació global
que permeti un conjunt harmònic tot respectant, per exemple, aquelles façanes
que es mereixen ser conservades pel seu interès arquitectònic. Crec que no hem
de veure aquell espai convertir-se en una concentració d’edificis remodelats
sense cap fil conductor i sense cap harmonia de conjunt. A més, això seria
totalment contradictori amb l’esperit de les restriccions que fins ara han imperat
i han impedit aquestes accions que tots considerem, o consideràvem fins ara,
necessàries. Em consta, així m’ho va comunicar el Conseller Dot Jordi, que ja
existeix, i ja ho ha dit abans, també, un pla global que tindrà en compte les
especificitats de la plaça. Quan coneixerem aquests criteris que han de ser fixats
per l’actual majoria, ens pronunciarem des de la minoria.
Quant a la meva posició davant aquest text, i esperant que segueixi el seu camí
cap al tràmit parlamentari, donaré el meu vistiplau no sense expressar, un cop
més, el meu sentiment de pèrdua de temps i de pèrdua, d’alguna manera, del
reconeixement de la plaça Major com a zona d’interès cultural o, almenys, el
que tenia fins ara amb les restriccions que teníem. També consultaré aquell pla
global, que vostè l’ha datat del 27 de juliol de 2011, crec, en la seva intervenció,
de remodelació de la plaça Major i del qual desconeixia l’existència, he de ser
sincer, fins ahir mateix. Agrairé, en aquest sentit, que en comissió se’m faci
partícip d’aquest pla i, evidentment, em poso a la disposició per poder
participar-hi de totes, totes. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Bé, només comentar vàries coses. Vostè comentava que les dues
administracions no s’han posat d’acord. Això, fins a la data d’avui, és una
competència exclusiva del Govern. El Govern, avui mateix o demà, pot decretar
l’entorn de protecció i s’ha acabat la història. Nosaltres, per part del Comú,
només hem pogut fer demandes, però mai no ha retornat. M’agradaria recordar
una altra cosa: les obres que s’han fet dins l’entorn, suposo que s’han fet totes
amb el vistiplau de Patrimoni Cultural, que és tal com ho marca la llei fins ara.
També m’agradaria afegir que no només afecta la plaça de Sant Julià de Lòria,
sinó que afecta Bixessari, Sant Cerni i altres llocs. I, finalment, només corregirlo, potser per desconeixement, el que es va aprovar el juliol de 2011 no és un pla
global per a la plaça Major, sinó una proposta de limitació de l’entorn. Que si ho
vol, en una comissió ja li ho explicaré i cap problema. I m’agradaria acabar
aprofitant que vostè faci partícip els seus representants, els representants del
seu partit, en el Consell General, perquè puguin portar aquesta iniciativa que
porten els Comuns.
Moltes gràcies, Senyor Cònsol.
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Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Doncs transmetré aquesta demanda per part seva als representants del meu
partit al Consell General.
Al principi de la seva contesta, que agraeixo, i va una mica en la línia del que ja
hem portat dient entre ahir i avui, vostè diu que –i és cert– era competència
exclusiva del Govern, però el que és clar, i vostè ho sap també, tan bé com jo o
potser una mica millor, que del qui no és competència és del privat o del
propietari que hi té béns. Vostè ha parlat de cent veïns. D’ells, segur que no,
perquè en tenim la prova que han anat presentant projectes i han estat tombats
per Govern. Crec que la tasca d’aquest Comú, per molt que hagi fet un pla o
hagi elaborat un pla de remodelació global, no conec exactament quina
denominació se li dóna a aquest pla crec, sincerament, que hagués pogut fer
una mica més, tenint en compte, sobretot, que eren del mateix color polític. No
vull pensar si, en un moment donat, hi hagués hagut un altre color polític, que,
entenc que, per fer la guitza, haguessin dit que no, haguessin tombat tot el que
venia de Sant Julià de Lòria. Però no és el cas. Unió Laurediana i el PLA en el
seu moment, i els partits refundats que hi ha hagut després, han estat amics
amb vostè i aquesta entesa no hi ha estat. És tot.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Sr. Rossend Areny, jo sols li faré una observació respecte al que acaba de dir del
color polític. La prova la tenim a Bixessarri, que va haver-hi propietaris que no
van poder fer una execució d’obra i amb el Govern del seu color polític ho van
poder fer, els hi pot preguntar als veïns de Bixessarri si estan molt contents.
Això per un costat. Per l’altre costat, aquí, potser per desconeixença, també, és
un problema que afecta unes cents famílies, però és que hi havia projectes que
no s’aprovaven i, per temes subjectius dels tècnics de Govern, que, per cert, no
van fer la feina, i vostès que treballen a l’Administració pública saben de què
parlo, perquè als dos anys de fer la llei, havien d’haver marcat els entorns. I han
passat 10 anys. Qui no ha fet la feina són els tècnics de Govern. Per això els set
Comuns han emprès aquest acord, perquè hi ha una gent, en teoria,
professional, que no han fet la seva feina i ha dut, per exemple, sobretot a Sant
Julià de Lòria, com vaig dir en una intervenció en la ràdio, que un quart del
poble està mort gràcies a aquesta llei i gràcies que hi ha uns senyors que no han
fet la feina.
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
De fet, estic plenament d’acord amb vostè. No s’han marcat, tal qual està, en
data d’avui, la normativa, aquests entorns o els criteris que han d’imperar en
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alguna remodelació dins aquests entorns. Però vostès, a partir d’ara, els aniran a
buscar? Entengui’m: diran al Govern actual o al Govern de torn que hi hagi que
s’esmerin una miqueta més i que no s’hi val a canviar aquesta llei o canviar
quatre coses, sinó del que es tracta és de definir, d’una vegada per totes, els
criteris –que també he de dir aquí que són nosaltres qui els hauríem de marcar–
en la zona de la plaça Major, en la zona 1, que és la d’influència absoluta, per
entendre’ns, de l’Església, però en l’espai que avui ens ocupa aquí, sí. Per tant,
nosaltres farem aquesta feina. Des de dalt ens vindran marcades algunes
pautes, alguns criteris, però estan disposats a tirar això endavant d’una vegada
per totes?
Hble. Sr. Cònsol Menor
No en dubti que ho farem.
Hble. Sr. Rossend Areny
És que no en dubtava.
Hble. Sr. Cònsol Menor
S’aprova el text de modificació de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del Patrimoni
Cultural d’Andorra, acordat en Reunió de Cònsols i l’inici del procediment
establert per a l’entrada de la proposició de Llei a Tràmit parlamentari?
S’aprova per unanimitat.
Passem al següent punt:
5. Aprovació, si escau, de l’Ordinació d’inspecció i control de la tinença
d’animals de companyia
Té la paraula senyor Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
Gràcies, Senyor Cònsol.
Es proposa aprovar la nova Ordinació d’inspecció i control de la tinença
d’animals de companyia. I dic «la nova Ordinació», ja que es tracta d’una
actualització de l’ordinació aprovada el 23-12-2008 pel Comú de Sant Julià de
Lòria, actualitzada en base a les modificacions aportades per la nova Llei de
tinença i protecció d’animals, aprovada pel Consell General el dia 12 de juliol
de 2012.
Com els Consellers poden veure en la seva documentació, es tracta de
modificacions que atenen, en la major part, la forma de l’ordinació. Aquesta
s’ha modificat, gràcies a l’actualització de l’esmentada Llei, i en consens amb els
set Comuns en aquesta matèria per tal de tenir unes ordinacions més
homogènies. Però en el fons, les principals modificacions són les següents: a
partir d’ara, no tan sols els agents de circulació podran controlar els animals de
companyia, sinó també ho podran fer els banders o els agents de medi ambient
comunals. Aquests controls no només es podran fer a les vies públiques, sinó
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també en establiments de concurrència pública i en transports públics. Es
responsabilitza la persona propietària de l’animal de companyia, tant dels
danys, perjudicis o molèsties que l’animal pugui ocasionar tant a les persones
com als béns públics o privats. I s’afegeix, també, que el propietari de l’animal
ha d’evitar que l’animal miccioni a les façanes d’edificis i el mobiliari urbà. I si
ho fa, el propietari ha de procedir a la seva neteja. Igual com ha de fer amb la
recollida i la retirada dels excrements de l’animal, tant de la via pública com del
mobiliari urbà.
Pel que fa al règim sancionador, l’incompliment de qualsevulla de les
obligacions establertes en la present ordinació és constitutiva d’infracció, i se
sancionarà amb la imposició d’una multa d’un import de 60 euros, i en cas de
reincidència, l’import serà de 300 euros.
Per acabar, la voluntat d’aquesta ordinació és de conscienciar més als
propietaris d’animals de companyia de mantenir els carrers nets, tant
d’excrements com de miccions d’animals, donant més elements i capacitat de
control tant als agents de circulació com als banders o agents de medi ambient, i
promoure el civisme i la bona convivència entre els veïns de les parròquies. És
per això que, vinculada amb aquesta ordinació, properament es faran
campanyes publicitàries amb aquest objecte a totes les parròquies, i patrulles
específiques dels agents de circulació per combatre l’incivisme d’alguns
propietaris de gossos. Principalment per, així, augmentar la conscienciació
social i la salubritat dels carrers de la parròquia.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Alguna qüestió? Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, moltes gràcies, Senyor Cònsol.
Celebro que avui sotmetem a debat i eventual aprovació aquest reglament, i ja li
avanço, d’entrada, que hi votarem a favor. No obstant, hi havia una pregunta
que portava preparada, que me l’ha respost el senyor Conseller amb la seva
intervenció, i és tota la qüestió de les campanyes de difusió, que em sembla una
idea no només excel·lent, sinó una idea necessària. Jo penso que aquesta
ordinació no l’aprovarem avui amb una voluntat sancionadora, si més no, en
primer moment, sinó que el que cal fer és conscienciar els propietaris d’animals
perquè tinguin aquells comportaments cívics que d’ells s’espera. No obstant, el
que sí que voldria demanar és per desconeixement, de quants pipicans
disposem avui en dia a la parròquia, i si es té previst de construir algun pipican
addicional, perquè el propietari d’animals pugui portar l’animal a fer les seves
necessitats a aquest espai, que serveix també d’esbarjo. Repeteixo: ho demano
perquè no sóc propietari d’animal i, per tant, tampoc no ho conec i m’agradaria
conèixer-ho. I després, també voldria demanar-li si aquest ordenament, vist que
un dels ens que també s’encarregarà de controlar la tinença i la inspecció
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d’aquests animals, i és una ampliació d’aquest ordenament, doncs seran els
banders comunals, tenint en compte aquesta qüestió, m’agradaria, també, saber
si aquest ordenament engloba els camins de muntanya o el que podríem
denominar aquests espais comunals que no són urbans.
Moltes gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
Bé, primer de tot, li agraeixo que estigui satisfet i que voti a favor d’aquesta
ordinació. Crec que, com vostè, és molt necessària, i també crec que s’ha de fer
molta campanya de civisme a favor.
Pel que fa als pipicans, no li contestaré a la pregunta perquè, de fet, no recau en
el meu departament i tampoc no sé si en els pressupostos els Consellers ho han
posat per desenvolupar-ho. Però el que sí que li contestaré és que, òbviament,
entenc que atén els camins de muntanya, però també entendrà que és difícil,
tant per al cos de banders del Comú com per als agents de circulació fer aquests
controls a la muntanya, en camins de muntanya. Tenen prou feina fent la seva
feina com a agents de circulació, i si s’han de fer aquestes campanyes
preventives, a fer-la, com desplaçar-se a zones de muntanya a fer-ho. Entenc el
seu neguit, perquè jo també m’hi he trobat, en camins de muntanya.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Li passo la paraula al senyor Josep Majoral.
Hble. Sr. Josep Majoral
Gràcies, Senyor Cònsol.
Per completar una mica la resposta del senyor Oliver Alís, informar-lo que
tenim, en data d’avui, dos pipicans instal·lats a la parròquia: un és a la plaça
Sant Roc, i un altre és al cap del poble, concretament, a l’aparcament del
Peralba, que tothom el coneixem així. N’hi havia algun altre més cèntric i que es
va treure per raons d’higiene.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Alguna qüestió més? Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Doncs moltes gràcies, em dono per informat en aquest sentit. I amb referència a
aquesta qüestió, doncs també vostè em dissipa un dubte que tenia, i bé, penso
que és important garantir els deures de les persones, però també hem de
garantir els seus drets. I penso que la resposta que vostè fa va en aquest sentit,
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sóc conscient que, evidentment, la proporció d’agents que tenim en aquest
sentit és la que és, i segurament no podran fer les inspeccions que en aquest
sentit es creguin necessàries, però sí que és important protegir el dret d’aquelles
persones que, lliurement, fan ús dels espais no urbans i que en un moment
donat poden sentir-se intimidats per una mascota, per un comportament no
apropiat d’un propietari d’una mascota, i que la persona pugui fer referència a
aquest text que avui aprovarem.
Moltes gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Hi ha alguna qüestió més? no, doncs s’aprova l’Ordinació d’inspecció i
control de la tinença d’animals de companyia ?
S’aprova per unanimitat.
Jo voldria fer un parèntesi, perquè dóna gust, de vegades, que hi ha coses en
què ens entenem.
Passem al següent punt de l’ordre del dia:
6. Ratificar les actes de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu –
Perafita – Claror
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies. Bé, només començar, cito el punt 2 de l’acta 6/13. «S’acorda desestimar
la demanda de les oposicions dels comuns socialdemòcrates d’Encamp i
d’Escaldes-Engordany per reunir-se amb l’expert», referint-se al tècnic de la
UNESCO que va visitar el país durant l’estiu, deixant de transcriure, a més, els
consellers de les minories d’Andorra la Vella i de Sant Julià de Lòria.
Cito el punt 14, ara, de la mateixa acta: «S’acorda desestimar la demanda de
reunions periòdiques presentada per les oposicions socialdemòcrates dels
comuns amb la directora del pla de gestió». A més, hi posa ben clar, i torno a
citar: «amb el vistiplau de tots els membres de la comissió gestora», inclosa la
Senyora Cònsol.
D’altra banda, la pròpia directora del pla de gestió, que tinc el plaer de conèixer
personalment, es posa a disposició nostra per parlar de qualsevol tema referent
a la gestió del pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror. Per resumir:
aquesta persona, que tinc el plaer de conèixer, repeteixo, ens brinda ans
companys dels altres Comuns i a mi mateix la seva ajuda, i la Senyora Cònsol,
la meva Cònsol, m’agradi o no, participa a entorpir la transparència en totes
aquelles accions que es duen a terme en el marc del pla de gestió. Totes aquelles
accions que coneix, que estudia a fons i que aprova. Impedeix deliberadament
que els representants d’uns quants milers d’andorranes i d’andorrans de les
quatre parròquies estiguin informats periòdicament del que es fa o del que es
deixa de fer en la Comissió de Gestió. La Senyora Cònsol parlava
d’apropament, de treball conjunt entre majoria i minoria, en diverses ocasions,
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durant el seu discurs d’inici de mandat, entre d’altres, i saben que és el que crec
què passa? Doncs que aquest exemple, a més a més, en el marc de la Comissió
de Gestió de la Vall del Madriu, és un exemple més que vostès, o la Cònsol, en
aquest cas, és devota d’aquell pensament únic, i que si se li diu el contrari del
que vol sentir o del que ella pensa, doncs automàticament et quedes fora
d’aquell tema. I saben perfectament que no em cauen els anells quan els he de
felicitar quan penso que han fet bé alguna cosa. Justament, ara vostè ho deia,
que és un plaer veure que en algunes coses, al meu entendre, menys importants
o menys rellevants, doncs si ens hem de posar d’acord, ens hi posem. El que
vostès estiguessin d’acord a no permetre’ns aquestes reunions periòdiques amb
la directora del pla de gestió doncs em va saber especialment greu.
Per acabar, en la carta que se’ns adreça per comunicar-nos totes aquestes
negatives, se’ns diu que les majories respectives ens informen puntualment dels
acords presos en Comissió de Gestió i que se’ns farà arribar l’informe del
senyor Galland. Espero que aquest segon compromís sigui així. I pel que fa al
primer, vull proposar o li volia demanar directament a la Cònsol Major, però
avui doncs li ho proposo a vostè, Senyor Cònsol Menor, li vull proposar o els
vull proposar aquella famosa reunió periòdica que demanàvem amb la
secretària del pla de gestió o la directora del pla de gestió, doncs li demano a
vostès. Per parlar d’aquests temes, serviria que d’aquesta trobada i d’altres,
repeteixo, com fèiem a l’inici d’aquest mandat. Li demano o els demano que
facin aquest gest d’apropament cap als membres de la minoria. Això sí,
s’hauran de comprometre que quan el nostre parer o el meu parer no sigui del
seu grat, doncs com a mínim es respectarà sense que això comprometi continuar
veient-nos. Per tant, esperant la seva resposta, que vostès ens diran sí a anar-nos
trobant periòdicament per parlar de temes de què no podem parlar,
senzillament, en cap comissió, com és tot l’afer de Naturlandia, perquè
nosaltres, un cop més, repeteixo, no estem en el consell d’administració, i no hi
ha cap comissió que s’encarregui d’aquests temes amb nosaltres, com sí que
fèiem al principi del mandat, doncs els torno a proposar, i li demano que faci
extensible a la Senyora Cònsol aquesta proposta, de trobar-nos periòdicament
per parlar d’aquest i d’altres temes. Però, de moment, com entendrà, la
ratificació d’aquestes actes, per part meva, almenys, no serà possible.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Prenem nota de la seva demanda. Alguna cosa més?
Es ratifiquen les actes sobre el Madriu?
Es ratifiquen per 9 vots a favor 2 en contra del Conseller del PS+I i del Conseller del
Grup Mixt.
Doncs si no hi ha cap altra intervenció no havent-hi més assumptes a tractar,
s’aixeca la sessió d’avui i agraeixo l’assistència de tots.
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P.O. de l’Hble. Comú
La Secretària General

Vist-i-plau
El Cònsol Menor

