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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ 
DIA 5 DE FEBRER DEL 2014 

 
Essent les 19 hores del dia 5 de febrer del 2014, 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, 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.  
 
ORDRE DEL DIA  

 
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de: 

• Sessió ordinària 21/11/2013 
2. Acords Junta de Govern 
3. Aprovació si escau, de les delimitacions efectuades els dies 14 i 21 de 

maig del 2013 
4. Ratificar les actes de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu – 

Perafita - Claror 
5. Ratificació calendaris de dies festius de la parròquia i dels departaments 

comunals per l’any 2014 
6. Precs i preguntes 

 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Passem al punt: 

1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 
21/11/2013 

Hi ha alguna apreciació? Sr. Josep Roig, té la paraula. 
 
Hble. Sr. Josep Roig  
Sí, gràcies, Senyora Cònsol. Amb el seu permís, Senyora Cònsol. 
En relació amb el punt 12, Precs i preguntes, de la darrera sessió del Consell de 
Comú. El dia 7 de novembre, vaig entrar una carta en què sol·licitava que 
s’inclogués un punt en l’ordre del dia de la sessió del Consell referent al pla de 
viabilitat de Naturlandia, on demanava que es detallés, i així ho recull l’acta de 
la darrera sessió del Consell, i més concretament la seva intervenció, Senyora 
Cònsol. En primer lloc, deia, els eixos que configuraven el pla de viabilitat a què 
feia referència el conseller de Finances en la seva intervenció de la sessió del 
Consell de Comú del dia 23 d’octubre, i en segon lloc, el pla de viabilitat 
actualitzat amb els canvis respecte al pla de viabilitat que va ser presentat en 
l’assemblea d’accionistes del dia 27 de juny, a què també feia referència el citat 
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Conseller. L’acta recull la intervenció del Sr. Besolí, que fa referència a l’aval de 
la gestió per part de la junta d’accionistes, i el fet que sembla insinuar-se, 
almenys jo ho he entès d’aquesta manera, que nosaltres, els Consellers de la 
minoria, ja disposem, suposadament, d’aquesta informació. A més, l’acta també 
recull el següent, i cito textualment: «ens limitarem a donar-li el pla amb el qual 
es va crear aquest projecte. La resta de la documentació es tracta de documents 
de treball perquè la societat pugui prendre les decisions en el seu dia a dia i en 
relació amb la mateixa.»  
Bé, Senyors Consellers, demano que consti en l’acta d’aquesta sessió: primer, 
que els Consellers de la minoria, contràriament al que sembla interpretar-se en 
l’acta, no disposem de cap tipus d’informació respecte del pla de viabilitat; en 
segon lloc, que no se’m va contestar el que demanava, és a dir, que no es va 
donar cap explicació sobre els eixos que configuren ni el primer ni el segon pla 
de viabilitat; en tercer lloc, que la documentació aportada pel Sr. Besolí al final 
de la sessió tampoc no s’ajustava al que es demanava, és a dir, als dos plans de 
viabilitat a què el Sr. Besolí sempre ha fet referència. I poso en el seu 
coneixement, Senyora Cònsol, Senyors Consellers, que la documentació lliurada 
pel Sr. Besolí va limitar-se a aquest llibret publicitari de l’any 2007, que no és ni 
més ni menys que una presentació del projecte de Naturlandia amb algunes 
projeccions actualitzades, però que en cap cas pot considerar-se un pla de 
viabilitat als problemes de tresoreria per què passa la societat. Per tant, 
sol·licito, Senyora Cònsol, que aquestes constatacions que li acabo de fer es 
recullin en l’acta i també la sol·licitud de la seva empara perquè intercedeixi a 
favor d’aquest Conseller que ara mateix té el torn de paraula amb la finalitat 
que es pugui resoldre la qüestió, tot i demanant al Sr. Besolí que expliqui per 
quin motiu no ha presentat la documentació que li va ser demanada, és a dir, 
els dos plans de viabilitat a què sempre ha fet referència, i per què no va 
presentar en sessió de Consell les línies mestres dels dos plans. No podem 
acceptar que el Sr. Conseller no doni les explicacions sobre els plans de 
viabilitat, tal com se li demanava, i molt menys que no lliurés la documentació 
que li fiu demanava. Espero, Senyora Cònsol, en aquest sentit, que s’ha de 
resoldre la qüestió. 
Moltes gràcies, Senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, Sr. Josep Roig. 
Constarà en acta, alguna intervenció? no , s’aprova doncs l’acta? 
S’aprova per 10 vots a favor i 2 abstencions. 
 
 
Passem al següent punt: 

2. Acords de la Junta de Govern. 
Sr. Rossend Areny, té la paraula. 
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Hble. Sr. Rossend Areny  
Gràcies, Senyora Cònsol. 
Bé, procediré com tinc costum de fer, és a dir, acta rere acta de cada una de les 
juntes, començant per la de l’11 de novembre de l’any passat. És la proposta de 
rescissió del contracte d’arrendament del terreny anomenat Camp del Solà (part 
de dalt), destinat a aparcament.  
Entenc que es tracta, aquí, d’una mesura d’estalvi, però si des del banc de la 
minoria, jo mateix, aplaudeixo qualsevol mesura que ajudi a la contenció, veient 
els temps que corren, també em preocupa la pèrdua de serveis per part de la 
ciutadania. Els veïns de la carretera de Fontaneda perden, així, una zona 
d’aparcament, fet que m’obliga a demanar-li, Sr. Alís, i no nego que m’hagués 
agradat fer-ho en alguna comissió de Circulació, inexistent des de fa molts 
mesos, si vostè ha previst alguna zona d’aparcament alternativa per als veïns de 
la zona. I ja no em preocupa tant l’aparcament d’autobusos, ja que, segons em 
va informar el Conseller Sr. Majoral, i també ho constato jo mateix, aquests 
podran aparcar més amunt de les Arades, a la nova zona d’aparcament. Però, 
de totes maneres, potser no necessitarem ni aquella ni cap altra zona 
d’aparcament per a autobusos, perquè, vist l’adebacle comercial que viu i sembla 
que continuarà vivint la nostra parròquia, no tindrem pas massa turistes que 
vinguin a gaudir de les nostres, cada cop més escasses botigues. Per cert, 
confirmat: Naturlandia, almenys tal com està ara, no els ajuda ni poc ni molt, els 
comerciants de Sant Julià de Lòria. 
Repeteixo la meva pregunta: ha pensat en alguna alternativa d’aparcament, Sr. 
Alís, per als veïns de la zona? 
Gràcies, Senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Sr. Oliver Alís, té la paraula. 
 
Hble. Sr. Oliver Alís  
Sí, gràcies, Senyora Cònsol. 
Bé, doncs per contestar al Sr. Areny, i a tot el ple del Comú, òbviament, es va 
considerar que rescindir aquest contracte feia part d’una mesura d’estalvi, dins 
el gruix del pressupost del Comú, ja que, després d’analitzar-lo durant aquests 
darrers anys, hem constatat que és un aparcament que no s’utilitza, o s’utilitza 
poc. I per tant, creiem, i n’estem convençuts que no és necessari per donar 
servitud a tota aquella zona. A més, contestant-li, quines mesures es prendran o 
s’han pres per millorar l’aparcament a la zona de la carretera de Fontaneda, li 
respondré que, com bé ja sap i l’hi vaig explicar, no sé si ho vam fer en comissió, 
perquè la veritat és que té raó, en fem poques, per poc contingut que tenen, 
potser això es podria haver passat. Es va millorar l’aparcament al Prat del 
Senzill no fa gaires mesos, a més, aprofitant la cessió de la propietat que hi ha 
just al costat del Prat del Senzill, per part de Govern se’ns va cedir l’aparcament 
que hi ha sota el pont de Fontaneda i ha millorat substantivament el nombre de 
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places d’aparcament en aquella zona, i substitueix llargament l’ús que es feia de 
l’aparcament  del Camp del Solà. També diu de l’aparcament d’autobusos, 
doncs té molta raó: ja fa uns mesos vam pintar com a aparcament d’autobusos 
la zona de la sortida de la vila a l’alçada de les Arades, que cada cop que 
qualsevol hotel ens demana al Departament de Circulació que hi tinguem cura 
perquè vénen autobusos d’aquests hotels, doncs en donem servitud. En aquests 
moments, aquella zona s’està utilitzant, en part, per suplantar la zona 
d’aparcaments que s’està fent nova a l’avinguda Rocafort, amb les obres que 
s’hi estan duent a terme. I els veïns estan aparcant aprofitant aquella zona 
d’autobusos, també, per fer-ne un ús privat. 
Em penso que és tot. Gràcies, Senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, Sr. Oliver Alís. 
Té la paraula Sr. Rossend Areny. 
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
Senyora Cònsol. 
Bé, totes aquestes explicacions que vostè em dóna avui en sessió de Consell, 
doncs, en el meu humil parer, penso que són coses que s’han de dir en la 
Comissió de Circulació. Vostè és el president de la Comissió, per tant, és vostè 
qui les ha de convocar, i diu que, per continguts, potser o per quantitat o per 
qualitat de continguts no n’ha convocat. Però bé, deixi’m participar a mi també i 
decidir si els continguts són o no importants o si n’hi ha prous o no. I això es 
decideix al si d’una comissió, com altres Consellers d’aquest ple han entès. 
 
Hble. Sr. Oliver Alís  
.. jo voldria ..  
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Vol seguir amb aquesta intervenció o ja està? 
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
Bé, de fet, passaria a una altra junta. 
 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
És igual, deixa-ho estar. 
Passí, passi a l’altre punt. 
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
No, no li digui que ho deixi estar. Si vol opinar, pot opinar. 
Jo l’hi deixo. 
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Hble. Sra. Cònsol Major  
Continuï Sr. Rossend Areny. 
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
Molt bé, gràcies, Senyora Cònsol. 
Passaríem a la junta del 9 de desembre, també de l’any passat. Proposta 
d’adjudicació de l’Edicte concurs per la contractació d’una empresa de 
transport públic que dugui a terme el servei de transport Quart Bus. Per 
entendre’ns, són els busos que basteixen o fan el servei fins a Aixirivall i més 
amunt, fins a Naturlandia. 
Constato que queda descartada l’empresa de la parròquia, i cito entre cometes: 
«en no complir l’article 2.11 i l’article 3.2.1. i 2.2.». Algú em pot explicar què és 
el que impliquen aquests punts dels mencionats articles perquè la nostra 
corporació es vegi obligada, imagino, que a contracor, a adjudicar el servei de 
transport a una empresa de fora de Sant Julià de Lòria? 
I aprofito aquí per dir que com queda allò, Senyora Cònsol i Sr. Besolí, allò que 
Naturlandia fa treballar els industrials, els comerciants i, en aquest cas, els 
transportistes de la parròquia? 
Gràcies, Senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, Sr. Rossend Areny. Contestaré jo mateixa. 
Miri, l’empresa –no direm el nom, perquè vostè tampoc no l’ha dit–, 
evidentment, és de la parròquia i segueix treballant per a la parròquia i segueix 
treballant per al Comú de Sant Julià de Lòria. Perquè ja fa altres viatges i altres 
serveis per al Comú de Sant Julià de Lòria, societats del Comú. 
Té la paraula Sr. Areny. 
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
Parlo d’aquest servei, hi insisteixo. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Jo també li’n parlo de la resta, perquè potser ho desconeix. 
Té la paraula Sr. Areny.  
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
Molt bé. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Per tant, seguim treballant amb les empreses de Sant Julià de Lòria. 
La proposta d’aquesta empresa no va prosperar, perquè, primer, el motiu, el 
preu, que nosaltres vam demanar a aquesta empresa que pogués ser un preu 
unitari, no el va presentar. Això per començar. I en cas que el preu unitari no es 
pogués desprendre del preu global que ells sí que van presentar com a 
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pressupost, com que no es podia desglossar, evidentment, era un dels objectes 
dels punts que vostè menciona aquí pels quals es va refusar aquesta 
contractació. Jo tinc l’acta on van signar absolutament totes les empreses aquest 
acord. Per tant, tothom va valorar com a positiu que la intervenció fes constar 
en acta que aquest era un dels punts que no es complia. I un altre dels punts 
que no es complia, tampoc aquesta empresa va aportar tota la documentació 
dels vehicles que realment havien de fer aquest servei, com eren les cartes 
grogues dels vehicles en qüestió. Va ofertar en foto uns vehicles, amb fotos, no 
amb cartes grogues, i per tant, com que no eren propietat d’aquesta agència de 
viatges, evidentment, no es van poder acceptar. Per tant, són els dos punts 
d’aquesta contractació. 
 
Hble. Sr. Cònsol Menor  
Voldria afegir, Sr. Areny, què està insinuant? Que obviem la llei de la 
contractació pública perquè és de Sant Julià de Lòria? em contesta, sí o no? 
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
Li contesto, Cònsol Menor: jo no insinuo, he fet una pregunta, és un malentès, 
que és una empresa que ja no prestarà el servei ... jo no insinuo res, he fet una 
pregunta i vull que se’m contesti en sessió, si se’m contestes en comissió o en 
una famosa reunió en la qual la Cònsol es va comprometre a tenir 
mensualment, i per culpa d’un petit conflicte, hem deixat de tenir. I això 
m’agradaria que constés en acta, també, sobretot. Doncs no sé per què vostè em 
diu que jo vull passar per damunt de no sé quina llei i què insinuo. Jo no he 
insinuat res, he fet una pregunta i agraeixo molt que se’m respongui. 
 
Hble. Sr. Cònsol Menor  
Jo l’únic que li dic és que el Comú de Sant Julià de Lòria ha complert la llei de 
contractació pública, i vostè ha dit que com és que deixem fora una empresa de 
la parròquia. Res més. 
 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Té la paraula Sr. Rossend Areny. 
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
Però qui li diu el contrari, Senyor Cònsol? Jo li he fet, repeteixo: li he fet una 
pregunta, a vostè o a algú de la majoria que entén d’aquest tema o que ha portat 
aquest tema... Suposadament, és la Senyora Cònsol, hi insisteixo, si ens 
reuníssim de tant en tant, com jo l’hi proposo, estaria informat i no l’haguéssim 
portat aquí, però jo no he insinuat res i jo no dic que vostès hagin de passar per 
sobre de la llei. No ho he dit en cap moment. Només he buscat informació. Me 
l’han donat. Gràcies. 
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Hble. Sra. Cònsol Major  
Doncs queda contestat. Alguna pregunta més sobre aquest cas? Té la paraula Sr. 
Josep Roig. 
 
Hble. Sr. Josep Roig  
Sí, tinc el dubte, Senyor Cònsol Menor, que potser vostè em pot aclarir. La Llei 
de contractació pública esmenta alguna cosa sobre els condicionants aquests 
que han deixat fora l’empresa en qüestió o són condicionants que ha posat el 
Comú? 
Gràcies, Senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Són condicionants, evidentment, que hi havia en el concurs. 
 
Hble. Sr. Cònsol Menor  
Jo sols diré una cosa: aquest concurs el va portar el Sr. Interventor, que és una 
persona jurada i de tota confiança. I si algú té algun dubte, té altres mitjans, com 
és la justícia, per denunciar-ho. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Sr. Joan Antoni León, té la paraula. 
 
Hble. Sr. Joan Antoni León 
Gràcies, Senyora Cònsol. 
Bé, Sr. Roig, com bé sap, el plec de bases constitueix la llei entre les parts. Per 
tant, una vegada es presenta el concurs, s’està acceptant la totalitat del mateix. 
Per tant, és aquí on s’estableix aquest tipus de condicionants. 
Gràcies, Senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, Sr. Joan Antoni León. Té la paraula Sr. Rossend Areny. 
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
Senyor Cònsol, miri, li dic amén a tot el que diu vostè. Però és que amb aquesta 
actitud que vostè està tenint ara, quan parla de Batllia, de recursos, és que 
sembla que, de veritat, hi hagi alguna cosa al darrere i donen ganes de gratar 
una mica. Sincerament l’hi dic. Està obtenint l’efecte contrari. Gràcies per 
respondre als meus dubtes i a les meves preguntes. És tot. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Alguna altra pregunta sobre els acords de Junta de Govern? no? Cap 
intervenció? doncs es donen per assabentats dels acords de la Junta de Govern.  
Molt bé, passarem al següent punt 
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3. Aprovació, si escau, de les delimitacions efectuades els dies 14 i 21 de maig 
de 2013 

Té la paraula el Sr. Dot Jordi. 
 
Hble. Sr. Dot Jordi 
Gràcies, Senyora Cònsol. 
Un cop efectuada la preceptiva publicació de les delimitacions efectuades el dia 
14 de maig de 2013, terrenys anomenats “Cam de Canolich on Aubac” i “Terra 
Barricó”, a la partida de Canòlich, i la delimitació efectuada el dia 21 de maig de 
2013 del terreny anomenat “Les Comes”, situat a la partida de les Bordes 
d’Aixirivall, i sense haver rebut al·legacions al respecte, es proposa a aquest ple 
l’aprovació d’aquestes delimitacions. 
Gràcies, Senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, Sr. Dot Jordi. 
Alguna intervenció? Té la paraula Sr. Josep Roig. 
 
Hble. Sr. Josep Roig  
Sí, amb el seu permís, Senyora Cònsol. 
Tal com es diu en l’acta de la Junta de Govern del dia 20 de gener, amb 
referència a les dues delimitacions, seguint l’article 114 del Codi de 
l’Administració, per portar a terme la delimitació a la qual s’ha fet referència 
anteriorment, s’ha constituït el corresponent expedient per reunir tots els 
elements, tal com estableix, igualment, l’article 36, Actes preparatoris, que 
permetin a aquesta Corporació de prendre una decisió amb ple coneixement de 
causa. Tenint en compte que no m’ha estat lliurada còpia de l’expedient i que, 
per tant, no puc prendre cap decisió amb coneixement de causa, tal com preveu 
l’article 114 del Codi de l’Administració, demano poder disposar de còpia de 
l’expedient per analitzar-lo i posposar l’aprovació d’aquest punt a la preparació 
del Consell de Comú. 
Gràcies, Senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, Sr. Josep Roig. Té la paraula Sr. Dot Jordi. 
 
Hble. Sr. Dot Jordi  
Gràcies, Senyora Cònsol. 
Només afegir que l’exposició s’ha publicat en el BOPA, l’actual informació està 
a la disposició de tot el públic en general i dels Consellers del Comú en 
particular al Departament d’Urbanisme. Jo no veig cap inconvenient a aprovar 
aquesta delimitació. 
Gràcies, Senyora Cònsol. 
 



9 
 

Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, Sr. Dot Jordi. Té la paraula Sr. Josep Roig. 
 
Hble. Sr. Josep Roig  
Perdoni, però penso que l’expedient complet no ha estat publicat en el BOPA. 
En tot cas ha estat publicat l’avís i ha estat publicada la resolució. Jo únicament 
em referia a l’article 114 del Codi de l’Administració, doncs que preveu que per 
prendre una decisió hem d’estar en disposició de poder examinar els dossiers. 
No poso en dubte que els dossiers estiguin a la disposició de tots els Consellers 
o qualsevol persona que pugui demanar la informació. Jo únicament dic que 
per a aquesta sessió de Consell de Comú doncs a mi no se’m va presentar 
l’expedient. Entenc que se m’hagués hagut de presentar per poder-lo examinar 
o, si més no, se m’hagués hagut d’avisar. Això no es va fer. Jo únicament 
demano poder-hi accedir, que dubto que hi pugui accedir. I en aquest cas, 
doncs poder examinar la documentació per poder-la aprovar si escau. 
Contràriament, em veuré obligat a abstenir-me en la votació. 
Gràcies, Senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Jo crec que hauríem de passar a l’aprovació, igualment, de les delimitacions.  
Passem, doncs, a l’aprovació, si escau, de les delimitacions efectuades els dies 
14 i 21 de maig de 2013. S’aproven?  
s’aproven per 11 vots a favor i 1 abstenció. 
 
Passaríem al següent punt 
4. Ratificar les actes de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-

Claror. 
Alguna intervenció? Sr. Rossend Areny, ho suposava, per això l’hi dic. 
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
Em comença a conèixer, però bé, no cal ser un endeví per saber que demanaré 
aquí tot el que no se’m diu fora. Per tant, no té cap mèrit, Senyora Cònsol. 
Bé, referent a l’acta 7/13. El pressupost o l’apartat del pressupost per a aquest 
any, per a l’exercici 2014 de la Comissió de Gestió o del pla de la Vall del 
Madriu-Perafita-Claror. 
Es diu en aquesta acta que es preveu que cada Comú aporti més diners al pla de 
gestió. En un primer moment, no em semblaria malament, si volem que les 
coses es facin ben fetes en aquest projecte que travessa, és veritat, les nostres 
fronteres i que uneix quatre de les nostres parròquies, i de fet, el conjunt del 
país. De fet, s’aprova aportar 2.500 € més des Comuns, però el Govern només 
incrementarà la seva aportació amb 1.000 €. Primer element que pot resultar 
frappant a l’hora de constatar la implicació de l’Administració central en aquest 
projecte. Però el que a mi em resulta una mica més esperpèntic és que el 
Ministre afirmi que els 5.000 € que ha d’aportar el Govern, ja no els 6.000 €, sinó 



10 
 

els 5.000 €, no tenen d’on sortir, perquè no tenen cap partida pressupostària 
dedicada. Entenc que en el pressupost de l’any anterior, perquè estem parlant 
dels 5.000 €, i no dels 6.000 €, futurs. 
Que jo sàpiga, en el moment d’elaborar els pressupostos del Ministeri, ja se 
sabia o que el Govern havia de dotar el pla de gestió amb aquesta quantitat. 
Amb aquesta quantitat original o originària de 5.000 €. Doncs, em demano, el 
Ministre no ho havia previst. És així. I ara, doncs, haurà d’aportar els diners, el 
que aporti, entre cometes, diu això, en forma de subvencions. És així com 
creuen els socis de Govern, d’aquí i d’allà, en aquest projecte d’abast 
internacional?  
Referent a l’acta 8/13, també referent al punt del pressupost 2014, es diu que se 
seguirà la línia del pressupost 2013 quant a les aportacions de cada Comú. La 
veritat és que no em queda gens clar, almenys en aquestes actes, quant aportarà 
cada administració comunal al pla de gestió. Tampoc no sabem, amb aquesta 
segona acta, si Govern ha fet efectiu ja el pagament de 5.000 € de l’exercici 
anterior. Llavors, em poden fer cinc cèntims de tot plegat perquè ens quedi una 
mica més clar? 
I per acabar amb aquest punt de l’ordre del dia, on les actes de la Comissió de 
Gestió, m’agradaria dir, un cop més, que ens agradaria que se’ns fes arribar tota 
la documentació relativa al pla de gestió. Aquest cop ens passen el conveni de 
col·laboració entre la comissió del pla de gestió i els parcs de Sorteny i de 
Comapedrosa. Ho agraïm. Però si ens han fet arribar aquest esborrany de 
document, també ens agradaria que ens proporcionessin, per exemple, i sense 
haver de demanar-la cada cop, la documentació relativa a les reunions que 
manté la directora del pla de gestió amb diferents agents implicats en la Vall, o 
el pressupost i les seves repercussions, per exemple. No per posar bastons a les 
rodes, no s’ho pensi, Senyora Cònsol, sinó per poder estar informats d’on es 
destinen els diners de tots plegats, de quina manera i perquè l’acció de la 
Comissió de Gestió tingui un altre prisma, un altre punt de mires, diferent del 
de les majories, que són qui avui decideixen i actuen en aquest àmbit. És tot. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, Sr. Rossend Areny. 
A veure, nosaltres, evidentment, amb el pressupost del Govern, que no s’hagin 
aportat aquests 5.000 € a tots els Cònsols també ens va sobtar. Se li va fer 
aquesta constatació per escrit al Ministre i, evidentment, doncs suposo que se 
resoldrà  aquesta situació al més aviat possible. 
Els Comuns aprovaran el pressupost en la propera Comissió de Gestió, per tant, 
en la propera acta tindrà tota la informació. Però seguiran mantenint els 
20.000 € per Comú. O sigui, no s’ha augmentat el pressupost. Mantenim una 
mica la situació actual, perquè també veiem que amb les propostes que es van 
fent per part de la direcció podríem assumir amb els pressupostos actuals 
aquests costos. 
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No hi ha cap problema per donar-li tota la documentació, evidentment. També 
és cert que per no treure, tampoc, res més sobre la taula, recordar-li, Sr. Areny, 
que el mes de juliol del 2013 totes les oposicions dels Comuns, i vostè també, 
van fer una demanda de una reunió amb la directora de la Vall per tenir tota 
aquesta informació i tenir de primera mà, també, les constatacions que s’estaven 
duent a terme en tot el desplegament de la Vall. Vostè no hi va assistir, va ser 
l’única oposició que no va assistir a aquesta reunió. Les altres oposicions dels 
altres tres Comuns sí que hi van assistir, bé, potser no el van informar, no ho sé, 
però potser que també tinguessin la informació a casa seva, com déu mana. 
Jo no tinc cap problema per fer-li arribar tota la informació, i vostè sap que en 
aquestes comissions estem treballant de valent, i la prova està que aquest any 
tenim la presidència nosaltres, el Comú de Sant Julià de Lòria. I hem començat a 
fer ja actes per celebrar aquest desè aniversari, i que seguirem treballant en 
aquesta línia. 
Té la paraula Sr. Rossend Areny.  
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
Doncs gràcies, Senyora Cònsol, per informar-me de tot plegat. No entraré en el 
detall o en el recordatori que vostè fa sobre aquella famosa reunió, a la qual no 
vaig poder assistir per causes que no em van permetre assistir,  i no entraré, hi 
insisteixo, en aquest punt, a dir o qui va i on va i si anem sempre que ens toca o 
no. Per tant, deixarem aquest punt de banda. I un cop més, gràcies per 
informar-me de tot plegat. Hi insisteixo. Vostè i jo vam tenir una conversa al 
seu despatx on vostè es va comprometre a tenir una reunió mensual on, entre 
altres temes, hauríem de parlar d’això, d’aquests temes de la Vall del Madriu. 
Perquè, com vostè ja sap, no hi ha cap comissió encarregada o cap conseller 
delegat encarregat d’això. Potser sí el Sr. Majoral, però qui porta tot això, 
perquè vostè és la Cònsol, qui assisteix a les reunions, doncs m’agradaria poder 
quedar amb vostè. I l’hi torno a proposar avui: farem una reunió mensual, com 
vostè es va comprometre, o cada cop que hi hagi un petit conflicte entre vostè i 
jo el càstig serà no tornar-nos a reunir? I no l’hi dic amb afany de fer-li mal 
políticament ni res. L’hi dic sincerament: ens reunirem algun dia, vostè i jo, o 
no? 
Gràcies, Senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
La Senyora Cònsol ja ho decidirà, segons la seva agenda. 
Alguna intervenció més? Sr. Josep Roig té la paraula. 
Hble. Sr. Josep Roig  
Sí, gràcies, Senyora Cònsol. 
No he pogut deixar de sentir-me al·ludit per la qüestió de no haver assistit a la 
reunió del mes de juliol. Però a mi, realment, tampoc ningú es va posar en 
contacte amb mi, ningú m’hi va convidar i, per tant, doncs sí agrairia poder 
anar a aquestes reunions, especialment, perquè, en el meu cas, igual que en el 
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cas del Sr. Areny, doncs ens trobem força mancats d’informació i, especialment, 
de documents adjunts. I el que sí que faré en la meva intervenció, reprendre 
una miqueta al final de la intervenció del Sr. Areny, el qual feia al·lusió a 
aquesta qüestió de la manca d’informació i documentació adjunta. M’agradaria 
repassar breuement les dues actes. En primer lloc, la 7/13, del 17 de setembre 
de 2013, en el punt 4, en què es diu, per exemple, desè aniversari de la Vall del 
Madriu-Perafita-Claror; en què es diu, també, que es valida la proposta 
presentada per la directora del pla de gestió, tot i que queda oberta a noves 
aportacions. I en aquest cas, tan senzill com demanar-se quina és, concretament, 
la proposta de la Senyora Directora, perquè jo la desconec, per tal que puguem 
presentar, Senyora Cònsol, totes les aportacions que creiem escaients. O en 
aquest cas, sí que era escaient. 
Punt número 10: refugi guardat de l’Illa. Fa referència a un document que 
justifica la creació del refugi guardat de la vall del Madriu, i que aquest ha estat 
revisat per almenys tres Comuns, entre els quals el nostre Comú. Més enllà que 
a priori em sembli bé la idea de crear un refugi guardat de la vall del Madriu, 
doncs estaria bé que ens expliquessin quines són les justificacions i que se’ns 
lliurés una còpia.  
Punt 13: liquidació de despeses corrents de l’exercici 2013. Segons aquest punt, 
s’acorda procedir a la liquidació de depeses relacionades amb un informe 
d’intervenció que diu «s’adjunta a l’acta». I vostès ens passen l’acta, però no ens 
passen aquesta documentació, i estaria bé tenir-la a l’abast. 
Pel que fa a l’acta 8/13, del 19 de novembre de 2013, punt 3, la qüestió del 
pressupost. Aquest punt esmenta l’acord d’aportació de cada Comú per a la 
gestió de la vall del Madriu del 2014 seguint les línies del 2013. Ens acaba 
d’aclarir la xifra. I també ens acaba d’aclarir que aquest pressupost seria aprovat 
en la propera sessió. Francament, espero que ens faci arribar còpia d’aquest 
pressupost per poder-ne fer el seguiment. 
Punt 7è: Centre d’Interpretació. Recull que es presenta el document per a la 
consulta de preus i per al disseny i la supervisió de condicionament del centre. 
Però aquest document tampoc no s’adjunta a l’acta. Així mateix, també 
s’informa que aquest Comú està en via de revisió del plec, però tampoc no se’ns 
adjunta cap mena d’esborrany de revisió d’aquest plec. 
Punt 8è: qüestionari. S’informa de les conclusions extretes de l’informe 
corresponent a les enquestes de la campanya d’estiu i que les 
necessitats/mancances d’instal·lacions i serveis per als visitants es preveuran 
per executar dins el pressupost 2014. Demano, també, que ens sigui lliurat el 
document de conclusions a què fa referència l’acta i l’informe sobre les 
necessitats/mancances d’instal·lacions i serveis per als visitants que es 
preveuran per executar dins el pressupost 2014. 
Miri, sense tenir tota aquesta documentació, es fa francament difícil fer el 
seguiment del projecte, fer-ne el control en sessió de Consell de Comú i, en 
definitiva, fer la feina que s’espera de l’oposició, que és treballar en fer 
propostes i no de reclamar sistemàticament informacions que, entenc, que 
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haurien de ser donades en qualsevol tramesa de documentació en qualsevol 
acta que es pogués adjuntar. 
Gràcies, Senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, Sr. Josep Roig. Té la paraula Sr. Rossend Areny. 
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
Gràcies, Senyora Cònsol. Amb la seva resposta evasiva, no m’ha contestat. Ha 
dit que consultaria l’agenda, però, em diu sí o no al fet de reunir-nos, vostè i jo, 
mensualment, com a mínim? 
 
Hble. Sra. Cònsol Major 
Sr. Areny, això no està en l’ordre del dia. Ja li contestaré. 
Té la paraula Sr. Rossend Areny. 
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
És que tampoc no ho fa. No ho fa ni dins ni fora, Senyora Cònsol, per tant 
aprofito ... 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Aquest tema no està en l’ordre del dia. 
Té la paraula Sr. Rossend Areny. 
 
Hble. Sr. Rossend Areny 
Una altra evasiva. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
D’acord? alguna intervenció més? 
Passaríem, doncs, a ratificar les actes 7/13 i 8/13 de la Comissió de Gestió de la 
Vall del Madriu-Perafita-Claror. 
Es ratifiquen per 10 vots a favor i 2 abstencions. 
 
Següent punt: 
5.  Ratificació dels calendaris dels dies festius de la parròquia i dels 

departaments comunals per a l’any 2014. 
Té la paraula Sr. Josep Roig. 
 
Hble. Sr. Josep Roig  
M’agradaria fer una justificació del meu vot, puc, Senyora Cònsol? 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Sí, que pot. 
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Hble. Sr. Josep Roig  
Sembla evident  que, vistes les mancances d’informació que presenta l’acta i 
l’absència de nombrosos documents adjunts que acabo d’assenyalar, i a la vista 
del que determina l’article 21 de l’Ordinació d’organització i funcionament dels 
comuns, punt c, «la convocatòria ha d’anar acompanyada amb la documentació 
i la informació suficient i completa per debatre els assumptes inscrits en l’ordre 
del dia», jo realment entenia que calia posposar, novament, com abans 
proposava en el punt anterior, l’aprovació d’aquestes actes, però sembla que 
vostès al fet d’adjuntar o deixar d’adjuntar informació doncs, realment els 
resten bastant importància a aquests assumptes. Per tant, el sentit del meu vot 
ha estat d’abstenció precisament per això, per no haver pogut analitzar la 
documentació que, entenc, s’hagués hagut d’adjuntar en l’acta. I li prego, 
Senyora Cònsol, que d’aquí en endavant, quan ens faci arribar les actes, també 
ens les faci arribar amb la documentació que se suposa que hauria d’anar 
adjunta a l’acta. 
Gràcies, Senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, Sr. Josep Roig. Té la paraula Sr. Rossend Areny. 
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
Gràcies, Senyora Cònsol. 
Doncs per recolzar o dir que penso el mateix que el company Roig. El meu 
sentit d’abstenció en aquestes actes no és entorpir ni el funcionament, sigui bo o 
dolent, d’aquest pla de gestió i de les persones que s’ocupen de tirar el projecte 
endavant, sinó per la manca d’informació adjunta. I m’agradaria dir aquí que 
no serà pas un problema de paper, com alguna altra vegada hem parlat, perquè, 
com pot veure, estic a l’última tecnològicament, i amb un correu electrònic en 
tinc prou. 
Gràcies, Senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, Sr. Rossend Areny. 
Jo només recordar-li i no vull entrar més en el detall, però, miri, els seus 
companys, i no parlo pel Sr. Roig, perquè segurament, ja no recordo si estaven 
junts o separats en aquell moment, quan van fer la sol·licitud per reunir-se amb 
la directora de la vall del Madriu. El que sí sé és que ho van demanar als quatre 
Consellers del PS, la Sra. Cèlia Vendrell, el Sr. Joan Sans i la Sra. Maria Dolors 
Carmona. I diu, textualment, el correu: «El que voldríem és que ens fes una 
pinzellada dels projectes que ha dut a terme en a seva tasca durant la 
incorporació com a directora en el projecte de la Vall i els que està duent a 
terme a partir d’ara o actualment.» Per tant, Sr. Areny, no té la informació 
perquè no vol, perquè vostè sap perfectament que la Sra. Susanna Simon, que la 
veu sovint i sé que hi té bona relació, la pot trucar en qualsevol moment. Perquè 
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així també van quedar amb els Consellers del PS dels Comuns. Per tant, la 
informació, miri, molta de la informació que vostès avui m’han demanat, 
evidentment, ha de passar per la pròxima reunió i estarà amb l’acta que es farà 
passar, també, pel Consell de Comú. Però, de totes maneres, i no parlo per 
vostè, Sr. Roig, parlo pel Sr. Areny, perquè sí que va insistir en aquestes 
reunions. I quan la reunió es va proposar, si vostè hi podia ser o no, potser els 
seus companys també haguessin tingut en compte la seva agenda i coincidir, 
també, que aquell dia hi poguessin ser els quatre. 
Té la paraula Sr. Rossend Areny. 
 
Hble. Sr. Rossend Areny 
Gràcies, Senyora Cònsol. 
Bé, no hi vaig poder ser en aquella reunió. No cal insistir-hi. Vostè tampoc no 
assisteix a alguna reunió i jo no l’hi retrec. Vull dir, això cadascú se sap per què 
pot i per què no pot anar a les reunions. I cregui’m que no hi vaig assistir com a 
demandant d’aquella reunió, perquè realment no vaig poder. Si no, cregui’m 
que hi hagués anat. Vostè em diu que hi tinc bona relació, amb la directora del 
pla de gestió. Té tota la raó del món. Però, de vegades, en aquest país, per no 
comprometre les persones, i no rigui, perquè sap perfectament que és així, 
doncs estalviem passar un mal tràngol a la gent. I jo li dic que en aquell moment 
se’m va passar la informació a nivell de partit. Evidentment, se’m va fer 
exhaustiu, una explicació exhaustiva de tot el que es va dir en aquella reunió. 
Però jo crec que la vall del Madriu, o el projecte, no només és allò que es va dir 
en aquella reunió. Té una continuïtat. Avui estem uns mesos més tard, i tot això 
continua. Per tant li demano que, a partir d’ara, si vostè ho vol, em passi tota la 
informació sense que jo la hi hagi de demanar. Tots aquests annexos, 
m’agradaria tenir-los. No vaig assistir a aquella reunió, però en aquella reunió 
els documents de l’any que ve no hi eren, per entendre’ns. Per tant, li demano, 
un cop més, que em passi tota aquesta informació. 
Gràcies, Senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, Sr. Areny. 
Passarem, si no hi ha cap altra intervenció, ratificar el punt número 5, que ja 
l’hem llegit abans, que és la ratificació dels calendaris dels dies festius de la 
parròquia i els departaments comunals per a l’any 2004. 
Hi ha alguna intervenció? no 
Es ratifica per unanimitat.  
 
Per finalitzar el punt número 6. Sense haver-hi cap prec i pregunta, i no havent-
hi més assumptes a tractar, aixecaríem la sessió a les set i trenta-cinc de la tarda. 
Moltes gràcies per l’assistència de tots. 
 


