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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ 
DIA 20 DE NOVEMBRE DEL 2014 

 
 
Essent les 19.00 hores del dia 20 de novembre 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, Oliver Alís Salguero, Joan Besolí Ribalta, 
Jaume Ramisa Elias, Rossend Areny Navarro i Josep Roig Carcel.  
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Maria Servat Codina per motius personals. 
 
ORDRE DEL DIA  
 

1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de: 
• Sessió ordinària 29/09/2014 

2. Acords Junta de Govern 
3. Seguiment de pressupost 
4. Aprovació, si escau, del pla de reubicació del personal del servei de 

Boscos 
5. Ratificar les actes de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu – 

Perafita - Claror 
6. Ratificació conveni 
7. Precs i preguntes 

 
Hble. Sra. Cònsol Major 
Passarem al punt: 

1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de: 
• Sessió ordinària 29/09/2014 

Alguna intervenció? no doncs passaríem a la seva aprovació. 
S’aprova per 9 vots a favor i 2 abstencions.  
 
Passarem al següent punt: 

2. Acords Junta de Govern. 
Alguna intervenció? doncs es donen per assabentats dels acords.  
 
Passem al següent punt:  

3. Seguiment de pressupost 
Té la paraula el senyor Joan Besolí.  
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Hble. Sr. Joan Besolí  
Gràcies, senyora Cònsol. L'execució del tercer trimestre del 2014 presenta un 
dèficit de 643.179 euros,  producte d'una execució dels ingressos de 7.982.443 
euros i una liquidació de les despeses de 8.625.622 euros. A 30 de setembre, 
l'endeutament se situa al 90% del sostre, tres punts menys que el trimestre 
anterior. Aquesta disminució ve donada per l'esforç de contenció de la despesa 
del Comú i pels bons resultats de Naturlandia d'aquest estiu. Gràcies, senyora 
Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Joan Besolí. Té la paraula senyor Rossend Areny. 
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
Gràcies, senyora Cònsol. Bé, doncs una vegada més ens toca analitzar els 
comptes del Comú del tercer trimestre. Fa dos mesos vaig començar la meva 
intervenció dient que havia tingut un canvi d'opinió important durant l'anàlisi 
dels comptes del Comú del segon trimestre. Durant aquell anàlisi del números 
en comissió de finances, aquests m'havien semblat menys preocupants del que 
em van acabar semblant durant la meva reflexió particular, calculadora en mà. I 
així ho vaig manifestar el passat 29 de setembre en aquesta mateixa sala. La 
cosa anava cada cop pitjor, de fet. Per culpa, en gran part, per no dir tota, de 
Naturlandia, que ens hipoteca en tots els sentits de la paraula els comptes 
comunals des de fa una colla d'exercicis ja. Doncs bé, aquest cop m'ha passat 
quelcom de semblant, senyor Besolí. I encara, és potser més preocupant que 
aquella altra vegada, perquè sobre el paper, aquest cop, sembla que la cosa 
estigui un xic millor, al menys pel que fa a les dades numèriques que hi 
apareixen. Però, de fet, vam convenir que segons en quin moment es faci aquest 
balanç, els números poden reflectir realitats molt diferents, se'n recorda, senyor 
Besolí? Ho comentàvem en relació als ingressos dels impostos directes i 
indirectes. Potser per entendre'ns, aquest números avui, a dia 20 de novembre, 
estan obsolets i potser reflecteixen ja una realitat ben diferent. Segurament deu 
ser així a hores d'ara, i ja veurem com tanquem l'exercici. Dit això, primer 
m'agradaria analitzar aquelles dades que semblen anunciar que comença a 
operar un gir d'aquella dinàmica a la que ens estàvem acostumant, és a dir 
l'arribada imminent al sostre d'endeutament, l'increment exponencial del deute 
del Comú i de la societat “Camprabassa,S.A.” etc. Que semblen anunciar, dic, 
perquè em penso, i que consti a l'avança que no ho desitjo, que de moment 
només seran unes dades miratge, com en els deserts quan veus alguna cosa que 
no existeix, però que realment, de tantes ganes que tens l'acabes veient. El 
temps ens haurà de dir, tard o d'hora, si es tracta realment d'una nova 
tendència, que ho desitjo, és una tendència, doncs, que es consolida o no. Passo 
doncs a analitzar les xifres. El 30 de setembre l'endeutament total del nostre 
Comú era de 21.795.388 euros. Cert que això representa uns 600.000 euros 
menys que tres mesos abans. Ens situem, del famós sostre d'endeutament, a 10 
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punts percentuals quan al juny estàvem a 7, això és cert. El deute contret amb 
les entitats de crèdit se situa en els 12.488.553 euros, cert que 200.000 euros 
menys que ara fa tres mesos. El deute de les societats públiques s'ha reduït 
també uns 300.000 euros, i segueix la mateixa tendència el deute per avals, que 
es veu reduït de 40.000 euros. Sembla doncs, que com a mínim, la cosa no 
empitjora i que sembla estancar-se. I aquestes dades es veuen complementades 
amb un lògic increment de la càrrega financera que augmenta de 300.000 euros 
passant d’un 28 a un 40% del màxim, i també observem en aquest sentit un 
augment del deute a curt termini, que passa de 2.440.000 euros a 2.660.000 
euros, passant de un 50 a un 55% del límit. Però observem ara la memòria 
explicativa que ens farà, com deia abans, veure que aquella dinàmica desastrosa 
que semblava anar a menys, de fet s'entesta en seguir trepitjant-nos els talons, al 
menys de moment. Tal qual estaven les coses el dia 30 de setembre, el dèficit 
final es preveia de 2.718.000 euros pel exercici 2014 executat al 100% ja era en 
aquell moment de 640.000 euros. Dèficit, senyors, una paraula que pocs 
Comuns, per no dir cap, utilitzen ja referint-se als seus pressupostos. I també 
em deia, senyor Conseller, que a data d'avui es preveia arribar a un dèficit de 
mig milió d'euros a final d'any. Recordo que avui estem a un 60% executat de 
despesa, i per tant això pot canviar encara, i a pitjor. I recordem, que una de les 
raons per la que el dèficit no és més gran és perquè les inversions reals 
s'intenten reduir al màxim. Ara mateix, aquestes estan executades només en un 
34% del pressupostat. Però aquesta diferència d'1.300.000 euros la trobarem en 
el pressupost de l'any vinent com a reconduïts, ja ho dèiem en una altra ocasió, 
no s'esfumen. Alguns dels reconduïts d'aquesta partida seran, en el pressupost 
de l'any vinent 2015, molt més elevats que enguany al ritme d'execució al que 
anem ara. Segurament seran els més alts que mai haurem vist. Això demostrarà 
la voluntat deliberada, si em permeten l'expressió, de reduir al màxim les 
inversions reals per salvar tant com es pugui el tancament del pressupost 
d'enguany. També ajuda a disminuir el dèficit final la partida pressupostada 
per les despeses de personal. Em deia que no s'acabarà d'executar perquè 
moltes jubilacions no reemplaçades i també les reestructuracions d'alguns 
departaments faran que el Comú no hagi d'executar la totalitat dels 4.860.000 
euros. Ara ens trobem al 64%, i augurava que no hauria de moure's gaire més 
aquest percentatge, en comissió. Jo voldria dir aquí que tant les places no 
proveïdes dels treballadors jubilats com la reestructuració de departaments com 
el de manteniment, comporten més feina pels que queden. La feina i la càrrega 
de responsabilitat dels caps que no es reemplacen és la mateixa, i cada cop més 
recaurà en una quantitat de treballadors inferior, i així ho vaig dir en comissió. 
Per tant, menys treballadors del Comú faran la mateixa feina i amb la mateixa 
qualitat, per la seva vocació de servei públic i el seu sentit de la responsabilitat. 
Des del meu banc del Comú, avui vull reconèixer i agrair als treballadors la 
seva contribució, involuntària per cert, a reduir la despesa. De la mateixa 
manera que vostès, entenc, també ho hauran fet. Sabran també, imagino, que 
aquestes accions desperten en ells certs malestars i descontentament. La 
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contenció, senyors de la majoria, no serà doncs només mèrit seu, almenys en 
aquesta part del pressupost. Volia remarcar-lo ja en aquest punt. Continuo. Els 
actius financers, els préstecs a “Camprabassa, S.A.”, per entendre'ns, ja estan 
executats al 100% i crec que al juny ja ho estaven, o poc els faltava. Per cert, 
torno a recordar que vostè va dir en roda de premsa que no tornaríem a veure 
més préstecs a “Camprabassa, S.A.” per part del Comú. També ens ho confirma 
en comissió dient-nos que el increment d'ingressos de Naturlandia així ho deixa 
augurar. Però deixi'm que li digui una cosa: fent els meus càlculs, i auditoria en 
mà, m'adono, i m'entristeix, d'una cosa. Les dades objectives i reals xifren en 
quasi 4 milions les despeses d'explotació. I segons el que vam parlar amb vostè 
durant la comissió i la meva previsió continuo pensant que Naturlandia no viu 
només dels dos mesos o dos mesos i mig de l'estiu, tot i observar, cert, un 
increment important dels ingressos enguany en aquest període estival, degut 
principalment al fet que Naturlandia està acabada. Acabada en el sentit de 
completa, no em mal interpretin. Miri, per ser franc, a mi encara no em surten 
els números, senyor Besolí. Fins a ingressar 4 milions d'euros, que es el que 
costa el funcionament, han de venir molts mesos com l'agost o el juliol, i tinc 
dubtes que la resta de l'any el parc guanyi suficients diners. Tant de bo, els hi 
deia en comissió i li torno a dir avui. Només així el Comú haurà de deixar de 
banda les seves aportacions dineràries a les que es refereixen les auditories com 
a element mitigador, recordo, dels mals auguris que planen sobre aquest 
projecte. Per tant, de moment continua sense quadrar-me les dues versions de la 
cosa: la seva i la dels auditors, de dues empreses d'auditoria diferents, recordo. 
En quan a transferències corrents, el que costen les dues altres societats 
comunals, imagino que s'executaran al 100%, estan ara al 60%. I sàpiguen que 
no és una crítica. És un servei públic més que necessari i en cap cas m'hi 
refereixo com a despesa, sinó com a inversió. El que continuo pensant, i ja ho 
vaig dir en una altra ocasió en aquesta mateixa sala, és que s'hauria de fer un 
esforç per tal que les dues societats participades al 100% pel Comú fossin menys 
costoses, o al menys que fossin menys deficitàries a nivell financer, sense 
perjudicar-ne, ben entès, la qualitat del servei. Així, per no allargar-me més, 
d'aquí a uns mesos assistirem, un cop més, a un exercici de maniobra financera 
per part de la majoria comunal per intentar mitigar, o més aviat disfressar el 
dèficit previst de mig milió d'euros, si aquest no acaba sent més quantiós. 
Perquè recordem que es preveia en el pressupost inicial un lleuger superàvit de 
97.000 euros. Maquillatge financer, això no canvia. El que no canvia tampoc, al 
menys de moment, és l'estalvi en mil i un aspectes de la gestió comunal a favor 
de la despesa a “Camprabassa, S.A.”, a base de préstecs a la societat i contra 
l'endeutament comunal. Li torno a recordar, tot i esperant per fi, la trobada amb 
el director i els auditors de la setmana vinent, que “Camprabassa, S.A.” hauria 
de ser autosuficient l'any vinent. El que no em convenç de tot plegat, senyor 
Besolí, és això vostè ho va anunciar molt abans de tenir els resultats d'estiu 
d'aquest any del parc, que semblen que han estat bons, per tant encara no tenia 
la eufòria dels mesos de juliol i agost. En què es basava per vaticinar un canvi 
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de dinàmica quan les coses anaven maldades? I sabent, uns mesos després, que 
els nous auditors continuaven dient que la continuïtat del projecte depenia de 
les aportacions dineràries del Comú? I si el temps, element clau per la quantitat 
de visites al parc, no és clement durant els mesos d'hivern, cosa que seria 
positiva per l'estació d'esquí, seran suficients els ingressos? El temps, l'altre, ens 
donarà la raó o ens traurà la raó a cadascú de nosaltres. De moment, segueix en 
la incertesa i un números més propers de la deriva financera que d'uns comptes 
sanejats. Gràcies, senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Rossend Areny. Té la paraula senyor Josep Roig. 
 
Hble. Sr. Josep Roig 
Gràcies, senyora Cònsol. Senyor Besolí, en la memòria explicativa que s'adjunta 
a la declinació del pressupost del tercer trimestre del 2014 es presenta de 
manera objectiva una dada que, al meu parer, ens hauria de resultar francament 
preocupant. La previsió d'execució del pressupost per l'exercici 2014 dóna com 
a resultat un dèficit de 2.718.684 euros. Dit d'altra manera, la previsió d'execució 
del pressupost per al exercici 2014 s'ha incrementat respecte al seguiment de la 
execució del pressupost en 240.000 euros, que suposadament han de 
correspondre a les obres d'enquitranat de la pista entre Fontaneda i el Coll de la 
Botella .... 
 
Hble. Sr. Cònsol Menor 
.. Coll de la Gallina, estem a Sant Julià de Lòria. 
 
Hble. Sr. Josep Roig 
... perdó Coll de Gallina, gràcies per l’observació. Pel que fa a la diferència entre 
ingressos i despeses, aquesta continua donant un resultat negatiu de 683.179 
euros, la dada, però, és digna d'anàlisi. Aquest trimestre s'ha executat un 68,6% 
d'ingressos respecte a l'execució del 60,1 % de les despeses. El pressupost 
aprovat per el 2014, cal recordar-ho, presentava un superàvit de 97.440 euros, 
però com deia al principi, la previsió és que acabem tancant amb un forat 
enorme de 2.718.648 euros, i dit això, i tornant a la dada, avui vostès es 
presenten aquí amb un resultat d'execució negatiu enorme, 643.179 euros però 
inferior al del segon trimestre que era de 876.505 euros. Això com es menja, 
senyor Besolí? Com pot ser que creixi la previsió d'endeutament i que en canvi 
l'execució de despesa sigui inferior? Miri, vistes les dades em sembla força 
evident que vostès van aprovar un pressupost amb superàvit sabent, molt 
probablement, que aquest acabaria no complint-se. Sent benèvol, això podria 
qualificar-se de manca manifesta de competència i previsió, però sent més 
malpensat hom podria suposar que vostès sabien perfectament que el balanç 
seria negatiu i que, lluny d'expressar la realitat amb xifres, han optat per 
presentar un pressupost que, com hem acabat veient, mancava objectivament a 
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la veritat. El seguiment de l'execució del pressupost per aquest tercer trimestre 
ens deixa ben clar, senyor Besolí, quina serà novament l'estratègia que emprarà 
per maquillar la voluminosa previsió deficitària d'enguany. Miri, primer, 
executo els ingressos al màxim, paral·lelament, retardo les despeses també al 
màxim per acabant transformant-les en reconduïts. Tercer, miro d'acabar l'any 
com pugui, digui'ns amb un dèficit proper a la xifra dels 650.000 euros negatius 
que avui ens presenta. Quart, em faig aprovar un pressupost amb superàvit i 
em penjo la medalla al mèrit pressupostari repetint una història que ja 
coneixem perquè és la que vostè mateix va interpretar l'any passat. I finalment, 
un cop ja al 2015, patapam, dos milions d'euros de reconduïts perquè, és clar, 
amb les dades que vostè avui presenta, si tanquéssim l'any amb un dèficit de 
650.000 euros a deduir de la previsió real de dèficit de 2,7 milions d'euros, vostè 
el que hauria de fer és inventar uns reconduïts al voltant dels 2 milions d'euros 
per fer front als compromisos contrets que és, molt probablement, el que 
acabarà succeint. Senyor Besolí, miri, fa temps que li hem pres el número, i el 
que més em molesta no és ja aquesta manca a la honestedat, sinó que avui, 
esmorteint l'execució de despesa per mirar de justificar uns resultats 
injustificables, el que vostè fa és carregar el pes de la despesa sobre les espatlles 
dels proveïdors i professionals que treballen pel Comú, ni més ni menys. No 
vull acabar sense abans repassar l’apartat referent a l’endeutament. En 10 mesos 
hem augmentat l’endeutament en més d'1 milió d'euros, reconvertint una part 
del deute de les societats públiques, avui d'uns 8 milions d'euros, en deute a les 
entitats bancàries, concretament el deute amb les entitats bancàries s'ha 
incrementat en prop de 2 milions d'euros, xifres rodones. Certament, el fet que 
s'ajorni l'execució de la despesa i que se situï 8 punts per sota de l’execució 
d'ingressos ha estat un recurs que els ha permès situar el sostre d'endeutament 
en 90 punts, tres per sota respecte de l'execució del segon trimestre. No obstant, 
això és per avui i gana per demà, per que per molt que vostè intenti ajornar la 
despesa, aquesta existeix i s'hi ha d'acabar fent front. Miri, senyor Besolí, no cal 
haver estudiat a la Sorbona per adonar-se que si la previsió de dèficit pel 2014 
és de 2,7 milions d'euros, la tassa d'endeutament se situarà molt probablement 
per sobre del 93 punts a final d'any. Això suposant que actuessin de forma 
honesta. Però ben segur que l'estat del reconduïts sempre els acabarà permetent 
maquillar la xifra ni que sigui uns mesos, perquè ja hem vist enguany que al 
final, la realitat sempre acaba superant a la ficció que vostè ens intenta vendre. 
En resum, a 30 de setembre de 2014, el total d'endeutament se situa en els 21,8 
milions d'euros, xifra que ens situa a 10 punts del sostre de l'endeutament, o el 
que és el mateix, a 2,4 milions d'aquest sostre. I la previsió d'execució pel 2014 
dóna un dèficit de 2,7 milions d'euros. Senyor Besolí, ja ho deia en la darrera 
intervenció que vaig fer sobre aquesta qüestió en la darrera sessió del consell 
del Comú. Això continua sent una autèntica sangria de les finances comunals, i 
la millor solució no em sembla pas ni que sigui retardar l'execució de la despesa 
traslladant tot el pes al proveïdor ni tampoc jugar al joc dels reconduïts per 
intentar quadrar números, perquè això no és pal·liar el problema creixent de les 
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finances comunals, no, sinó ajornar-lo, i en aquest sentit m'atreviria a dir, fins i 
tot, agreujar-lo. És tot, senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Josep Roig. Senyor Joan Besolí, vol fer alguna intervenció? 
 
Hble. Sr. Joan Besolí 
Gràcies, senyora Cònsol. Déu ni do, treballen molt, fan molt números, fan 
moltes xifres. Només a títol informatiu vull que sàpiga que el Comú paga les 
factures a 30 a 45 i en algun cas a 60 dies. O sigui, de retardar els pagaments als 
proveïdors, res de res. I jo no tinc constància de queixes de proveïdors que els hi 
paguem tard. Després, no som l'únic Comú que fa aportacions a entitats 
paral·leles. El Comú de La Massana avui mateix ha estat fent una aportació de 
600.000 euros a EMAP. No se'n parla. Ja se'n cuiden vostès de fer ressò. Tornem 
a dir el mateix de sempre, el Comú de Sant Julià de Lòria ajudarà a Naturlandia 
en el que faci falta. Perquè? Perquè nosaltres creiem en el projecte, perquè el 
projecte és suficientment important i significatiu perquè continua donant feina 
a la parròquia, continua donant feina als proveïdors de la parròquia, continua 
donant vida a la parròquia. Encara que vostès no ho vulguin veure. No ho 
volen veure, doncs nosaltres continuarem. Les xifres que van surtin 
evidentment que hi ha despesa, evidentment. Però els resultats de l'estiu ens 
avalen, i diuen que aquest parc funcionarà. A partir d'aquí, vostès mateixos. 
Gràcies, senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Joan Besolí. Té la paraula senyor Rossend Areny. 
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
Gràcies, senyora Cònsol. Doncs referint-me al que vostè diu, només demanar-li 
si pot avui dir-nos o recordar-nos als que potser ja ho sabem quina va ser la 
xifra de negoci global de l'estiu del parc i quina és la previsió avançant-nos 
potser a la nostra, a la nostra cita amb els auditors i amb el director del parc 
quines són les previsions per a la resta del exercici per saber si realment 
arribarem a aquest 4 milions que suposen les despeses del parc en un any o no. 
Gràcies, senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Ja contestaré jo pel senyor Joan Besolí. Però jo crec fins que tinguin la reunió 
tant amb la empresa que porta totes les finances de “Camprabassa, S.A.” com 
amb la direcció general, crec que fins aquell dia aquesta resposta no es donarà 
avui. Té la paraula senyor Rossend Areny. 
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
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Per al·lusions i sense voler allargar-me massa, jo tinc entès que tant el Comú, 
que és el principal avalador en tots els conceptes del projecte com la institució 
que regeix el projecte en sí, són dos organismes públics quasi bé al 100% si fem 
la mitjana dels dos organismes i que per tant, el fet d'avançar aquí unes dades 
que semblen ser tant positives no els hauria de suposar cap problema. Gràcies. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
No, si el problema ni hi és, senyor Areny. El problema és que aquí i barrejarem 
xifres amunt i avall i les mal interpretarem i crec que les persones que realment 
estan portant el dia a dia, tant les xifres com el projecte, crec que són les 
persones que avui en dia estan capacitades per explicar-los a vostès com està el 
projecte en aquests moments. I el futur del projecte també.  
Té la paraula senyor Rossend Areny.  
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
Gràcies, senyora Cònsol. Em preocupa una mica, amb el cor a la mà, perquè 
m'està reconeixent que potser vostè no es capaç d'explicar-me aquestes xifres, 
que confia més en les persones que, ben evidentment estan portan el projecte, 
però insisteixo, vull creure que no és així. Insisteixo, si pot fer un petit balanç de 
quin serà el tancament d'aquest primer exercici amb el parc acabat, per no 
tornar a dir el que recordava abans, perquè ja tenim un any complet, o tindrem 
un any complet al finalitzar aquest any amb totes les activitats que s'havien 
previst per aquest parc, per tant si tan positives són les xifres, insisteixo, no us 
hauria de suposar cap problema, i encara que no sigui al detall perquè tampoc 
entenc que vostès diguin que no toca avui, doncs d'alguna manera es podrien 
penjar una medalla. Llavors ja li demano una pregunta molt més concreta, vostè 
m'assegura que a final d'any, amb tot el parc funcionant des del mes de gener 
com és el cas, arribarem als 4 milions de beneficis, tenint en compte els beneficis 
que s'han fet durant l'estiu i en els que s'han fet en la prèvia i en els que ens 
separen de la fi de l'any? Només això, és a dir, saber si aquesta previsió de 
moment es bona fins a aquest punt o haurem d'esperar potser a l'any vinent 
com vostè deia una vegada aquí, doncs per veure que realment aquest parc és 
viable i que fem les paus entre el que es gasta i el que s'ingressa. És tot. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Senyor Areny, vostè ho ha dit bastant bé, el seguiment, el punt del dia és el 
seguiment del pressupost, per tant li remeto a la reunió que tenen vostès, tots 
dos, la setmana que ve amb els responsables de “Camprabassa, S.A.” perquè 
aquestes respostes siguin contestades millors, potser que avui. I no amb això, 
evidentment estic totalment capacitada per tenir les xifres, perquè sóc jo la que 
signo segurament totes les xifres que passen per “Camprabassa, S.A.”, per tant 
estic al dia de tot, de tot en el sistema financer. Ho dic perquè si té algun dubte 
ja li notifico ara en aquests moments que evidentment no se m'escapa res de 
“Camprabassa, S.A.”. Té la paraula senyor Rossend Areny. 
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Hble. Sr. Rossend Areny  
Llavors, només per acabar, doncs esperem aquesta reunió que tenim dijous de 
la setmana vinent, d'aquí una setmana justa, i entenc que aquest números seran 
públics, i que si mai transcendeixen a la premsa, no dir que ho hagi de fer jo o 
ho hagi de fer algú, vostès no s'enfadaran perquè s'ha d'anar amb peus de plom 
últimament amb aquesta casa.  
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
No, senyor Areny. Miri, li diré més: la Secretària General se li va notificar l'altre 
dia que estaria present i aixecaria acta de la reunió que tindran vostès amb els 
responsables de “Camprabassa, S.A.”. Té la paraula senyor Josep Roig. 
 
Hble. Sr. Josep Roig  
Sí, gràcies senyora Cònsol. Jo tenia una pregunta per el senyor conseller de 
finances que és la següent: Quin pensa que serà el deute, quin preveu que serà 
el deute a final d'any, considerant que la previsió a tercer trimestre, el deute del 
comú, eh, considerant que la previsió del deute per el tercer trimestre, em 
refereixo a l'execució total del pressupost, és de 2,7 milions d'euros? Gràcies, 
senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Té la paraula senyor Joan Besolí. 
 
Hble. Sr. Joan Besolí  
S'està confonent. O sigui, està parlant de deute, està parlant de dèficit i de 
previsió, la previsió. Exacte, la pregunta va barrejada. Com hem dit en varies 
ocasions, el pressupost és una eina flexible i en funció de com va evolucionant 
fem una contenció per unes partides, si hi ha algunes partides que no les 
executem doncs no es faran, si n'hi ha algunes que estan començades, es van 
mantenint. És difícil de fer la previsió a data d'avui, vull dir. L'altra dia vam fer 
una mica d'aproximació, però és difícil de fer una aproximació a nivell 
d'endeutament.  
Gràcies, senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Joan Besolí. Té la paraula senyor Rossend Areny. 
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
Llavors, senyor Besolí, sense voler ser personal ni res per l'estil, però amb el que 
vostè acaba de dir avui, que me l'he apuntat però no oblidar-ho, acaba de dir 
que un pressupost és una eina flexible i més potser per els guanys que no pas 
per les despeses, no? Perquè les despeses ja hem vist que vostès les poden 
retallar d'altres aspectes que potser, com em referia abans, les inversions que 
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vostès fan a Naturlandia, perquè com vostè molt bé ha dit abans, reitero, hi 
creuen molt. Però vostè acaba de dir que el pressupost és una eina flexible. 
Llavors, vostès en una sessió de Comú on s'ha aprovar un pressupost per l'any 
que comença vostès s'omplen la boca dient que tindran un superàvit, per petit 
que sigui, de 97.700 euros, si no m'equivoco, 97.440 euros, però clar, amb 
aquesta maniobra, amb aquesta expressió de, bé, una eina flexible vostès és 
cobreixen les espatlles. Però no estem en aquesta casa per fer previsions 
flexibles, estem en aquesta casa per intentar fer-ho lo millor possible, i si dins 
d'aquesta flexibilitat vostè espera consolidar o confirmar o potser rebaixar una 
mica o pujar-ho, com jo li deia, de 643.000 euros el dèficit, doncs jo pensava que 
no anava així la cosa. Per tant crec que és una falta real de previsió a principi de 
l'exercici el dir que hi haurà un superàvit quan vostès diuen que és una eina 
flexible i que, per tant, si hi ha dèficit, doncs d'alguna manera això és normal, 
no? Només volia fer aquesta reflexió. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Rossend Areny. Cap altra intervenció, té la paraula senyor 
Josep Roig. 
 
Hble. Sr. Josep Roig  
Sí, gràcies, senyora Cònsol. Si he entès bé la seva resposta, en dedueixo i 
m'agradaria que em digués si és així o no és així. A 20 de novembre, que és el 
dia que celebrem aquesta sessió de Consell de Comú, el que jo entenc és que 
vostè m'està dient que no sap, que no sap exactament, a un mes i escaig de 
tancar l'exercici pressupostari vostè no sap en què s'acabarà gastant els diners, 
en aquest cas, del nostre Comú. Ho he entès bé? Sí o No?  
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Té la paraula senyor Joan Besolí. 
 
Hble. Sr. Joan Besolí  
Senyor Roig, el Comú no és, obro el calaix, miro o compto la caixa, no funciona 
així. El Comú està treballant, està fent tota una sèrie d'inversions que segueixen 
un curs i tot això no estem calculant-ho a diari. Evidentment tenim un servei de 
finances que està funcionant perfectament i hi ha un senyor interventors que va 
controlant perfectament totes les despeses, però jo avui no sé exactament 
quantes partides de les inversions s'estan executant, no sé perfectament quant 
de les partides de despeses corrents, de consum i bens corrents s'estan 
executant, no ho sé. Jo, en aquests moments, no ho sé. Cada 30 de cada mes es 
fan tancaments i, a partir d'aquí, jo vaig fent les xifres. A final d'any veurem 
com quedem. Bé, en funció si anem fent més inversions o no fem més 
inversions. Gràcies. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
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Gràcies, senyor Joan Besolí. Té la paraula senyor Josep Roig. 
 
Hble. Sr. Josep Roig  
Sí, gràcies, senyora Cònsol. És a dir, vostè que és el responsable de finances 
d'aquest Comú no sap, a un mes de tancar l’exercici pressupostari, no sap, no 
em sap respondre com acabarà el resultat entre el ingrés i la despesa. Ni tan sols 
d'una manera aproximada. És a dir, vostè no ho sap. Gràcies, senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Té la paraula senyor Joan Besolí. 
 
Hble. Sr. Joan Besolí  
Senyor Roig. Abans ho ha dit i ell ja ho sabia. Abans ell ho ha estat anomenant i 
ja sap perfectament, o ho sap aproximadament, la xifra que li vaig dir jo que 
acabaríem amb el dèficit de final d'any aproximadament. Gràcies, senyora 
Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Joan Besolí. Té la paraula senyor Josep Roig. 
 
Hble. Sr. Josep Roig  
Bé, el problema és que no li faig la pregunta al senyor Rossend Areny, que no és 
conseller responsable del departament de finances, si no que li faig a vostè, per 
tant m'agradaria que em respongués vostè, no el senyor Rossend Areny. 
Gràcies, senyora Cònsol.  
 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Té la paraula senyor Joan Besolí. 
 
Hble. Sr. Joan Besolí  
Com bé diu és una aproximació, i jo no em vull mullar amb xifres, si vam parlar 
de mig milió, 600.000 euros, 500.000 mil, 300.000. Depèn del moment, del 30 de 
desembre com estigui executada la despesa o com estigui executada la inversió. 
Gràcies, senyora Cònsol.  
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Joan Besolí. Té la paraula senyor Rossend Areny i són les 
últimes intervencions per aquest punt. 
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
Gràcies, senyora Cònsol. Bé vostè em deia això, no? Que aproximadament 
estaríem al voltant d'aquesta xifra que avui veiem com a possible de 600.000 i 
escaig d'euros, però no em negarà que en aquell moment vostè també em va dir 
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que s'intentaria, doncs, recuperar una quantitat d'euros d'algunes partides que 
potser sí que estaven pressupostades a principis d'any, però que si les podíem 
retallar, doncs, ajudaria una mica d'aquí i d'allà, doncs, a maquillar, aquest és 
un terme que utilitzo jo, els números, però insisteixo, potser m'avanço en algun 
punt del ordre del dia que ve després, però vostès intenten rascar d'aquí i d'allà 
d'alguna manera, doncs, per intentar que aquesta previsió de menys 600.000 
euros es confirmi i que no vagi a més. Però el que deia el senyor Roig és 
totalment cert, hi ha molts elements que s'estan posposant, com per que ara, de 
moment, a data de 30 de setembre els números semblin una cosa i acabaran sent 
una altra. I per molt que retalli en deute, que retornem deute a les entitats de 
crèdit, per cert, “Camprabassa, S.A.” encara no torna res a la seva principal 
entitat de crèdit que és el Comú, per molt que fem aquest retorns, si continuem 
acumulant dèficits, ni que sigui de mig milió en negatiu, no ens en sortirem, 
senyor Besolí. I això també, no sé si en aquesta darrera comissió li vaig dir, però 
en alguna altra ocasió li he dit.  
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Senyor Joan Besolí té la paraula. 
 
Hble. Sr. Joan Besolí  
Només dir, fer-ho o no fer-ho, no es maquillar.  
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Té la paraula senyor Josep Roig.  
 
Hble. Sr. Josep Roig  
Gràcies, senyora Cònsol. Bé, entenc que no m'ha contestat a la primera 
pregunta, i si m'hi ha contestat, m'ha contestat d'una manera tan, tan 
aproximada que jo recordo la comissió de finances que en un moment 
determinat es parlava de 300.000, ara s'ha parlat de 400.000, 600.000. Entenc o 
que no m'ha volgut respondre o que vostè no sap exactament com acabarem a 
final d'any. La cosa a mi em preocupa. Tenim un conseller de finances que no 
sap a finals de novembre com acabarem a final d'any. Jo m'agradaria fer-li una 
altra pregunta. La primera no m'ha volgut, no m'ha pogut respondre, a veure si 
em pot respondre a la segona. Quina és la seva previsió de reconduïts de cara al 
2015? Gràcies, senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Senyor Joan Besolí, si vol intervenir, té la paraula. 
 
Hble. Sr. Joan Besolí  
Senyor Roig, tornem a estar en el mateix. Jo no sé si el Coll de la Gallina 
l'acabaran aquesta setmana o l'acabaran d'aquí tres setmanes. No afinem tant, 
no anem a afinar tant si jo tinc les obres acabades ara o les tinc acabades a 15 de 
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desembre. Llavors, un cop estiguin acabades, hi ha tot un procés que és el 
famós a clop de pagaments, i tot va seguint un procés en funció que quan 
s'arribi a final d'any, segons es tanca, hi ha reconduïts, no hi ha reconduïts, hi 
han inversions no fetes, és així. No afinem tant. Dubto que vostè afinés tant, 
dubto molt. Gràcies, senyora cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Té la paraula senyor Rossend Areny. 
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
Gràcies. Doncs bé, segons els meus càlculs són més o menys 1.300.000, si les 
previsions acaben sent aquestes, els reconduïts que ens perseguiran, d'alguna 
manera, a l’exercici de l'any que ve. Però és que portem reconduïts que ens 
venen perseguint d'altres exercicis i no deixen de ser uns diners que s'havien 
projectat per fer una inversió real i és justament aquesta quantitat de diners que 
és la que s'està sacrificant en detriment, o a favor, millor dit, de una altra 
inversió que es diu Naturlandia.  
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
El senyor Joan Besolí no intervindrà, perquè ho faré jo. No ens oblidem que 
Naturlandia és Sant Julià de Lòria. Ho dic perquè cada vegada que parlen de 
“Camprabassa, S.A.” o Naturlandia sembla que estigui al cap del port.  
Té la paraula senyor Rossend Areny. 
Hble. Sr. Rossend Areny  
Però no oblidem que també té una part d'accionariat privat. I a aquest no se'ls hi 
reclama un duro. Només se'ls hi reclama als ciutadans de a peu. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Sí, privat i públic, i evidentment hauria de repercutir també en el poble, que 
també ho està fent. Ho dic perquè quan parlem de Naturlandia o de 
“Camprabassa, S.A.” vostès, com a consellers, els dos, sempre és refereixen a 
“Camprabassa, S.A.” o a Naturlandia, com he dit abans, com si fos el cap del 
port, i evidentment estem invertint al poble de Sant Julià de Lòria.  
Hi ha cap altra intervenció? doncs es donen per assabentats. 
 
Passem al següent punt:  

4. Aprovació, si escau, del pla de reubicació del personal del servei de 
Boscos 

Té la paraula el senyor Joan León. 
 
Hble. Sr. Joan León  
Gràcies, senyora Cònsol. Bé, bona tarda a tothom. L'administració pública ha de 
garantir que la prestació dels seus serveis sigui eficaç, eficient, i amb aquesta 
finalitat ha d'orientar les seves actuacions cap a fórmules organitzatives adients 
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en la gestió dels seus recursos humans. Sempre a la recerca de valor afegit i una 
gestió eficaç. En aquest sentit, el present pla de reestructuració implica la 
integració dels funcionaris de l'antic servei de boscos dins el departament de 
manteniment del Comú. En base als articles 46 i 47 de la vigent ordenació de la 
funció pública, fet que permetrà una òptima prestació dels serveis de 
manteniment i serveis forestals sense haver de procedir a noves contractacions 
així com optimitzar la utilització dels vehicles i altres mitjans materials d'un i 
altre departament sense haver d'efectuar noves inversions per aquests 
conceptes. És important remarcar que tots els funcionaris conserven el mateix 
nivell de classificació i retribució que tenien fins a la data dins la graella salarial 
aprovada per el Comú de Sant Julià de Lòria igual que en els plans de 
reubicació precedents aprovats en aquesta sala. Cal posar en relleu que el Comú 
de Sant Julià de Lòria durant el present consolat, i en el marc d'una política de 
recursos humans d'optimització i racionalització dels seus recursos ha dut a 
terme, amb aquest, tres plans de reubicació que conjuntament amb altres 
mesures en aquesta matèria, han permès uns disminució important de la 
despesa corresponent al capítol ú o despeses de personal, i en aquest sentit, i 
amb la voluntat de que es conegui realment l'impacte d'aquestes mesures, 
permeti'm que els recordi les dades de liquidació i despeses de personal des de 
l'any 2011. Any 2011: 5.003.667 euros. Any 2012: 4.862.185 euros. Any 2013: 
4.716.957 euros. I previsiblement, si es compleixen les nostres projeccions, 
l'exercici 2014 es liquidaran al voltant de 4 i mig de despesa de personal, el que 
suposa una reducció de mig milió d'euros per aquest concepte durant aquest 
mandat, o el que és el mateix, un descens del 10%. Que tot l’exposat se sotmet al 
ple del Comú per l'aprovació del pla de reubicació del personal del antic servei 
de boscos d'acord amb el detall que consta en la documentació que tenen tots 
els Consellers. Gràcies, senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Joan León. Alguna intervenció, té la paraula senyor Josep Roig. 
 
Hble. Sr. Josep Roig  
Gràcies, senyora Cònsol. Abans que res, m'agradaria agrair al senyor Majoral, 
doncs que fos ell mateix el que comparegués aquest dilluns a la comissió de 
funció pública per explicar-nos de primera mà el pla de reubicació del personal 
del servei de boscos. Miri, senyor León, si dilluns, sense haver-me pogut 
estudiar tota la documentació, perquè clar, la documentació la vaig rebre poc 
temps abans de la seva convocatòria exprés, el senyor León em va convocar 
aquell mateix matí per aquell mateix matí i penso que de capacitat de lectura ja 
en tinc, però potser no la suficient, potser vostès si tenen per llegir-me un 
informe de 20 pàgines en poc més de 5 minuts. Bé, tant se val, deia que si 
dilluns, de manera gaire bé indocumentada, ja li vaig expressar tots els meus 
dubtes i recances sobre el pla, avui, després de haver-me-la llegit i estudiat amb 
un temps una mica més prudent, penso que procedir al pla de reubicació seria 
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una equivocació pels motius que tot seguit els raonaré. Per aquest motiu també 
els plantejaré una proposta alternativa que m'agradaria que també fos valorada. 
Anem al gra. Punt quatre del pla de reubicació del personal del servei de boscos 
i titular l'especificació de les repercussions pressupostàries o els avantatges 
administratius que comporta la redistribució d'efectius. Primera observació: a 
través del títol d'aquest apartat, vostès diuen aparentment que les repercussions 
pressupostàries, en aquest cas l'efecte pressupostari de no cobrir una jubilació, 
és igual a un avantatge administratiu per la distribució d'efectius. Miri, em 
penso, em permeto dir que, a banda d’un títol que em sembla mal formulat, no 
sempre una repercussió pressupostària, com vostès ho anomenen, que 
aparentment sembla positiva, resulta al final en un avantatge administratiu 
entès en termes de millora del servei per l'administrat. Dit això, vostès 
assenyalen com avantatges administratius d'aquest pla de reubicació, primer, 
l'optimització de recursos humans que actualment integren el serveis de boscos 
i el departament de manteniment, dos, l'estalvi econòmic derivat de la no 
contractació de personal per cobrir les necessitats objectives que actualment es 
detecten en ambdós serveis, tres, la gestió més homogènia de les actuacions a 
dur a terme en matèria de manteniment forestal i general del Comú, i quatre, 
l'optimització del vehicles i mitjans mecànics. Senyor León i senyor Majoral, jo 
els vaig dir dilluns, i els ho reitero, que comparteixo uns principis que inspiren 
els punts anteriorment citats. Ara bé, una cosa és compartir aquest punts i una 
altra ben diferent aplicar-los en tots els casos sense valorar quines en poden ser 
les conseqüències i les repercussions. L'apartat 3 del pla, intitulat "Exposició 
detallada i justificació motivada de les mesures que es proposi del personal 
afectat per el procés", deixa ben clara l'existència d’un informe realitzat el 6 
d'octubre del 2014 pel cap de manteniment del Comú que informa, i cito 
textualment, "de la problemàtica actual del departament per manca de personal 
a causa de diverses jubilacions i defuncions produïdes en els darrers anys". Per 
aquest motiu, el cap de manteniment manifesta que les tasques de neteja de la 
parròquia havien passat de fer-se diàriament a fer-se un cop a la setmana. La 
neteja de cementiris també havia passat de fer-se diàriament a fer-se una 
vegada a la setmana. La neteja del Quarts havia passat de fer-se de manera 
esporàdica a fer-se sota demanda. I quan nevava quedaven carrers sense tractar 
per evitar glaçades. A més, aquesta situació s'ha agreujat pel suport que dóna el 
departament en el muntatge i desmuntatge de les fires que es realitzen 
mensualment, suporten el muntatge d'infraestructures, guarniments de la 
parròquia, etcètera. El cap de manteniment apunta que per tots aquest motius 
les guàrdies per assegurar el servei els caps de setmana i dies festius no estan 
degudament cobertes. El mateix apartat 3 del pla també deixa ben clar la 
existència d'un altre informe, aquest de data desconeguda, signat pel sots-cap 
del servei de boscos, que s'expressa en termes similars al del cap de 
manteniment. És a dir, manca de personal per realitzar les neteges oportunes al 
bosc que han comportat queixes contra el departament. Seguint amb el mateix 
apartat 3, aquest diu que s’annexa al pla els dos informes dels què es fa esmena 
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en aquest punt i, senyor León, senyor Majoral, jo no he sabut trobar en la 
documentació que se m'ha facilitat els referits informes, motiu pel qual, a no ser 
que hagi estat una errada meva, la documentació que se'm facilita entenc que és 
incompleta i, donat el cas, sol·licito que aquest informes annexos em siguin 
facilitats. Resumint: tenim que els dos màxims responsables actuals del servei 
de manteniment i de boscos denuncien la manca de personal per atendre 
correctament les seves funcions. No obstant, si ho he entès bé, la proposta de 
reubicació del personal de boscos que avui se sotmet a debat consisteix 
bàsicament en no cobrir la plaça del cap de boscos, prejubilat, i reubicar les cinc 
persones que integren l'àrea de boscos en l'àrea de manteniment, perquè vostès 
consideren que aquesta és la millor manera de garantir que el servei de 
manteniment i de boscos que avui, segons l'informe dels dos responsables del 
servei, no es pot garantir per manca d'efectius, s'acompleixi amb un efectiu 
menys i sigui, a més, i com és desitjable, un servei de qualitat. Mirin, permetin-
me que aquest cop expressi la meva opinió a través d'un exemple que em 
sembla que serà bastant gràfic. Imaginin-se dues famílies de cinc persones 
cadascuna. Pels efectes de la crisi, cada família es veu obligada a repartir-se tres 
àpats cadascuna en lloc dels cinc que els pertocaria. Resultat: les dues famílies 
passen gana. Ara imaginem que una de les famílies es veu obligada a reduir el 
nombre d'àpats de tres a dos. I que aquestes dues famílies s'uneixen per 
repartir-se el menjar. Tenim que el nou grup de dus persones ha de passar, tan 
sols, amb cinc àpats. Resultat: desnutrició severa i risc de malaltia pel més petits 
de la família. I, com vostès comprendran...  
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
.. continuï, continuï ... 
 
Hble. Sr. Josep Roig 
Perdoni'm, senyora Cònsol. I, com vostès comprendran, seria molt injust que un 
dels dos caps de família s'erigís com a patriarca i digués "Avui menjo jo i els 
meus. Demà també mengem jo i els meus. I al tercer dia ja ho veurem si tu pots 
menjar", que és el que podria passar com a efecte de aquesta reubicació. I vagi 
per endavant tota la meva confiança pel cap de manteniment, el sots-cap de 
boscos i tot el personal tècnic i auxiliar que tenen al seu servei. Per tant, primer 
dels arguments: si els responsables de l’àrea de boscos i de manteniment es 
queixen en els seus respectius informes de manca d'efectius per donar un servei 
de qualitat, podria garantir-se el servei amb un efectiu menys? Segon dels 
arguments: per molts esforços d'anàlisi que faig, no acabo de veure la relació 
que hi ha entre el manteniment dels boscos i el manteniment de l'espai urbà. Per 
mi, quasi que els diria que la qüestió se'm planteja tan inversemblant com 
intentar equiparar una espasa amb un peix espasa. O com dir que el 
percussionista d'una orquestra, com que és músic, pot assumir el rol del primer 
violinista. Senyors Consellers, ambdues àrees, al meu entendre, tenen dos 
tasques ben diferents, motiu pel qual considero que tenen prou entitat com per 
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continuar coexistint de manera diferenciada. Això no vol dir en cap cas, que en 
un moment determinar, un àrea pugui donar un suport a l'altre de manera 
puntual i a la viceversa. De fet em consta que aquesta col·laboració ja s'ha 
vingut produint de manera més o menys regular durant aquest darrers temps. 
Seré una mica més explícit: no crec que sigui el mateix mantenir neta la 
parròquia que condicionar un camí de muntanya. Em sembla obvi que les 
competències i tasques relacionades amb la neteja dels carrers de la parròquia 
són diferents a les competències i tasques relacionades amb el condicionament 
d'un camí de muntanya. Em sembla a mi també que l'ús de maquinària 
específica en ambdós casos és ben diferent, i fins i tot, de manera més que 
habitual requereix una qualificació i unes competències específiques. Intentar 
reduir el manteniment dels boscos a anar a tallar de tant en tant quatre 
branques o a treure quatre troncs, quatre rocs d'un camí, em semblaria en 
aquest cas que ens ocupa gens ajustat a la realitat, tendenciós i poc respectuós 
amb la tasca real que han vingut realitzant des de fa molts anys els tècnics de 
boscos. I si posem el cas dels tècnics de manteniment, em semblaria el mateix. 
El sentia fa no massa, senyor Majoral, en un discurs que feia a la canalla del 
poble amb motiu de la primera jornada de la sostenibilitat de la nostra 
parròquia com els deia que cuidessin els nostres boscos, el nostre espai natural, 
i jo el cert és que me'l vaig creure, i sincerament comparteixo tot el que vostè va 
dir llavors. Segurament per aquest motiu no puc evitar que em resulti força 
irònic que sigui precisament vostè qui forci la desaparició d'aquesta àrea clau 
per a la nostra parròquia. I tercer argument: efectivament comparteixo amb 
vostès que la prejubilació del cap de boscos és una bona ocasió per engegar una 
reflexió sobre aquesta àrea concreta, però no seria més convenient engegar 
aquesta reflexió repensant l'àrea de boscos des d’ella mateixa, des de la seva 
pròpia lògica de funcionament en lloc de restar-li entitat a través d'un projecte 
de reubicació? Per tant, i resumint, primer penso que caldria considerar 
seriosament l'avís que els responsables de les àrees de boscos i de manteniment 
ens expressen en els seus respectius informes, que avui aquestes àrees no poden 
garantir el manteniment de la vila, dels Quarts i dels seus espais naturals per 
manca d'efectius, això, senyors Vonsellers, a mi personalment em preocupa 
molt. Segon, l'àrea de boscos té prou entitat, penso, i les seves competències són 
prou particulars i específiques com per plantejar-se no prosseguir amb el pla de 
reubicació. Tercer, estic d'acord el moment per engegar una reflexió sobre l'àrea 
de boscos, però des de la pròpia lògica de les funcions que té assignades, no des 
d'una lògica diferent com és la del manteniment dels espais de la vila i els 
Quarts, i entenc que aquesta reflexió hauria de servir per tornar a plantejar-se 
aspectes que havia anteriorment: si ens convé més que aquesta àrea de treball 
que està de treball per torns en jornada intensiva o que es continuï procedint en 
jornada partida com s'està fent fins ara. Al meu entendre, les particularitats de 
l’àrea de boscos justificarien tornar a implantar la jornada intensiva perquè estic 
convençut que resultaria en un estalvi molt important i en un plantejament 
laboral més eficaç. Penso que fer plegar dues hores un treballador perquè vagi a 
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dinar quan aquest està netejant, posem per cas, el camí que puja a la Caülla, no 
té massa sentit. Aquesta reflexió hauria de servir també per tornar a posar sobre 
la taula la recuperació dels serveis de guarda de dissabte i diumenge. Avui, 
havent-se suprimit els serveis de guarda en cap de setmana i festiu, doncs els 
nostres boscos i camins queden desatesos, i m'agradaria recordar que 
precisament és en cap de setmana i dies festius quan hi anem més persones o 
quan hi ha més persones que fan ús d'aquest boscos, d'aquests camins i 
d'aquests senders. És per tots aquest motius que us proposo no aplicar el pla de 
reubicació i encetar un procés de reflexió conjunt que impliqui els treballadors 
sobre els nostres espais naturals i com, de quina manera, l’àrea de boscos ha de 
contribuir al seu manteniment, la seva preservació i la seva posada en valor. És 
tot, senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Josep Roig, alguna intervenció? té la paraula senyor Josep 
Majoral. 
 
Hble. Sr. Josep Majoral  
Sí, senyora Cònsol. Avia'm, senyor Roig, la veritat no sé massa per on 
començar. La conclusió que trec de tot això és que vostè, a data d'avui, no té ni 
idea ni del funcionament del propi departament de manteniment, de l’antic, 
goso dir, departament de boscos perquè tota aquesta sèrie de reflexions que 
vostè ha fet, si conegués el dia a dia, el funcionament del propi departament, 
estic convençut que no les faria. Dic això, o més ben dit, si em permet li faré una 
pregunta. Jo no sé si vostè no es passeja pel poble. Si s'hi passeja, compartirà 
amb mi que amb qüestió de dos, tres anys, fins a la data d'avui, hem millorat, 
penso, bastant, bastant, goso dir molt, en quant al tema de la neteja. En quant a 
la treta de neus, no sé si vostè fa una mica de tomb del país o dels mitjans quan 
neva, podrà veure, potser sí que ens ajuda la climatologia, però pot veure que la 
parròquia de Sant Julià de Lòria és la parròquia que té els carrers nets el més 
aviat. En quant al tema del funcionament, m'atreveixo a dir, i això és per mi lo 
que no comparteixo gens el que vostè ha dit, m'atreveixo a dir que si jo li fes un 
examen dels mitjans dels quals disposa el departament de manteniment i l’ex 
departament de boscos, tant mitjans humans com mitjans materials, estic 
convençut que no em contestaria ni una sola pregunta correcte, a títol 
d'exemple, vostè sap quantes moto-serres té l'un i l'altre? Estic convençut que 
no ho sap. Llavors no coneixent el funcionament, i acabo aquí, senyora Cònsol, 
no coneixent ni els mitjans humans ni materials de la A a la Z dels qual 
disposen els departaments, senyors no entenc com podeu posar en dubte una 
reestructuració que vostè ha dit comencem a pensar i nosaltres ja portem 
pensant-hi des del mes d'agost. Gràcies, senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Josep Majoral. Té la paraula senyor Josep Roig. 
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Hble. Sr. Josep Roig 
Gràcies, senyora Cònsol. Miri, senyor Majoral, jo, en qualsevol cas, em referia 
quan parlava, doncs que les tasques de neteja de la parròquia havien passat de 
fer-se diàriament a fer-se un cop a la setmana, que la neteja del cementiri havia 
passat de fer-se diàriament a fer-se un cop per setmana, quan parlava de la 
qüestió de la treta de neu, doncs que queden carrers sense tractar per evitar 
glaçades i altres coses com per exemple el muntatge i el desmuntatge de les 
fires, he fet al·lusió a diverses coses. Escolti, això no era paraula meva, això era 
paraula dels seus caps de les àrees. Jo m'he limitat, única i exclusivament, a 
citar-los, per tant entenc que la seva intervenció doncs serveix per dir "mirin, 
escoltin, jo no estic d'acord amb l'informe que suposadament presenten aquests 
dos senyors". Jo m'he limitat únicament a citar, a citar aquests dos informes. 
Això és el que diuen els caps de l'àrea, no és que ho digui jo. Després vostè 
utilitza aquell argument tan recurrent que jo l'he sentit moltes vegades en 
aquesta sala de dir "escolti, es que vostè no es passeja pel carrers de Sant Julià 
de Lòria". Bé, si és la seva opinió, doncs no em passejo pels carrers de Sant Julià 
de Lòria, què vol que li digui? Jo faig habitualment l'itinerari, i per donar-li més 
senyes, faig habitualment l'itinerari des del carrer Camp de Perot, que és on visc 
fins al ministeri d'educació, que és on treballo i de tant en tant vaig en cotxe i de 
tant en tant hi vaig a peu.  
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
.. en cotxe... 
 
Hble. Sr. Josep Roig 
Evidentment, al matí, hi ha molts dies que hi vaig en cotxe i al migdia quan 
me'n vaig a dinar, hi ha molts dies que me'n vaig a peu. De tota manera, no 
sabia que vostè realment, doncs, em controlés tantíssim. Miri, ara, cada vegada 
que agafaré el cotxe em sentiré una persona francament observada. Però bé, és 
igual, anem al que anàvem, no? Jo, aquest argument, ja l'he sentit dir moltes 
vegades. I realment la neteja d'alguns carrers, almenys pel que fa als excrements 
de gossos i els orins dels gossos, doncs, deixa molt que desitjar. Jo no sé si és per 
una manca d'efectius, si és per una organització del cos, jo això no ho sé, puc 
dir-li també que molts camins de muntanya, ja ho sé que ara em dirà allò de dir 
"es que vostè només surt a fer esport per pensar com pot criticar el Comú de 
Sant Julià de Lòria". Bé, és igual, quan surto a la muntanya i passejo pels camins 
de la meva parròquia, doncs n'hi han que he de felicitar-lo perquè realment 
estan molt ben cuidats, però n'hi ha d'altres que no estan ben cuidats i n'hi ha 
d'altres que fins i tot s'han perdut. Per tant, escolti, jo em baso en els fets, igual 
que quan analitzo les dades financeres que presenta el senyor Besolí, si n'hi ha 
dos informes que diuen el que diuen i vostè agafa un efectiu que no cobreix i a 
més a més planteja aquest pla de reubicació, doncs escolti, no em negarà, que a 
priori, un tingui els seus dubtes. Si dos caps d'àrea diuen "Escolta, es que amb 
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deu efectius no me'n surto", qui ens assegura que amb nou se'n puguin sortir? 
Pot explicar quines tècniques de gestió bàsiques farà servir la persona que se'n 
hagi d'encarregar de tot això? I em cap cas no el poso pas en dubte, penso que 
és una persona que ha demostrat sobrades dots de gestió en el sentit, parlo del 
cap de manteniment, en el sentit que és la persona del nostre Comú que rep 
més persones del programa del servei d'ocupació. I això, doncs, escolti, és una 
càrrega suplementària, i penso que la persona, en aquest cas, se n'ha sortit prou 
bé. Penso que, en aquest sentit, la reubicació, no l'he mencionat però aprofito 
per mencionar-li, penso que sobre-estressaria, en aquest cas, la persona que ha 
de coordinar tots aquest treballs, i no em puc estar de acabar dient que vostè 
penso que s'ha sentit una mica menyspreat per les meves paraules en el sentit 
que es pensa que no fem la nostra feina, que no ens dediquem a veure com 
funcionen les coses, i potser sí que és veritat que no ser el nombre de serres, 
miri, li diré més, el nombre de destrals tampoc no el conec. El nombre de 
tornillos exacte, tampoc. Si fan servir tornillos del 13 o tornillos del 9, doncs 
tampoc no ho sé. Però penso que tinc suficients coneixements com per veure 
que una cosa és mantenir de manera mig endreçada el nostre bosc i altra cosa 
molt diferent és agafar i fer una neteja de una ciutat o posar una bastida. 
Gràcies, senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Josep Roig. Té la paraula senyor Josep Majoral. 
 
Hble. Sr. Josep Majoral  
Miri, senyor Roig, jo no parlo del nombre de tornillos, però dubto que sigui 
capaç de dir-me a data d'avui el número d'efectius personals dels quals disposa 
el departament de manteniment. A banda de tot això, senyor Roig, també em 
sorprèn perquè em consta que li han fet arribar, i vull que ho sàpiga, si no li han 
fet arribar ja li dic ara, que aquest pla, com vostè ha dit que l'hauríem de 
començar a pensar i nosaltres portem pensant en això des del mes d'agost, s'ha 
treballat i s'ha consensuat amb el mateix cap de manteniment. És una proposta 
que fem d'alguna manera conjunta, és a dir avalada i consensuada, és a dir ell 
creu en aquesta proposta i així em consta que li han fet arribar, per tant ja no és 
només una qüestió de si jo hi crec o no, fins i tot, com vostè ha dit, el seu cap de 
manteniment, un gran gestor, i així ho crec, fins i tot ell ens avala amb aquesta 
proposta, per tant, senyor Roig, no entenc què està posant en dubte. Gràcies, 
senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Josep Majoral. Té la paraula senyor Josep Roig. 
 
Hble. Sr. Josep Roig  
No, miri, no es que jo posi res en dubte, torno a dir-li. Vostès presenten, o es 
refereixen, a uns informes efectuats en aquest cas pel cap de manteniment i pel 
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sots-cap de boscos. S'hi refereixen, perquè ja ho dic, no sé si és que no he sabut 
trobar el informe concretament o és que el informe no hi era, però en qualsevol 
cas, en el apartat tres, si mal no recordo del seu pla de reubicació fa esment, fa 
referència a quest dos informes, per tant jo no poso en dubte absolutament res, 
jo em refereixo a un informe al qual vostè mateix en el redactat també hi fa 
referència, que diu el que diu, i a partir de aquí, escolti, penso que l’opinió, en 
aquest cas, expressada a través de l’informe dels dos caps i responsables 
actualment d'aquestes dues àrees són suficientment importants com per tenir-
los en compte. Gràcies, senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Josep Roig. Té la paraula senyor Rossend Areny. 
 
Hble. Sr. Rossend Areny 
Gràcies, senyora Cònsol. Jo tenia la intenció de fer-li dos preguntes, una ja me 
l'ha contestat, diguem que aquest pla de reubicació s'havia consensuat amb les 
persones afectades, al meu entendre, per aquest pla de reubicació, però la 
primera no m'ha quedat contestada i voldria formular-l'hi, i és la següent. És a 
dir, m'imagino que la idea va ser seva, no pas dels treballadors. I jo li demano 
quins motius els va donar als caps de departament involucrats per treballar ja 
sobre aquesta mesura.  
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Té la paraula senyor Josep Majoral. 
 
Hble. Sr. Josep Majoral 
Sí, senyora Cònsol. Doncs miri, el motiu principal és el dia a dia. És a dir, en el 
dia a dia quan s'estan elaborant uns pressupostos, quan es comença a fer 
previsions en el proper any, què farem, què deixarem de fer, com ho farem, què 
farà Govern amb el tema del pla d'inserció laboral, quan es comencen a 
plantejar tots aquests temes és quan surten aquestes qüestions. Una de les 
qüestions, amb pressupost, ja li avanço, de l'any 2015, els caps tenien intenció, 
tant l'un com l'altre, d’incorporar un vehicle nou a la flota existent. Bé, entenem 
que són diners que amb aquesta reestructuració ens podem estalviar i el motiu 
pel qual es comença a pensar amb tot això, també a la base és perquè el cap de 
boscos es va prejubilar. A partir d’aquí és quan s'engega tot plegat. Marxa el cap 
de boscos, què fem? Hi posem un nou cap? Com ho fem? Fem una 
reestructuració? S'afegeix a tot això el tema dels pressupostos, el tema del que 
preveiem fer per l'any que ve, i a partir d'aquí, consensuat, la millor solució que 
es troba és la que us presentem avui aquí. És així de senzill, senyor Areny. 
Gràcies, senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Josep Majoral. Té la paraula senyor Rossend Areny. 
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Hble. Sr. Rossend Areny  
Gràcies, senyora Cònsol. Bé, d'alguna manera em dóna la raó quan abans, en un 
altre punt de l'ordre del dia, quan parlàvem amb el senyor Besolí sobre aquestes 
manipulacions, potser, o què ens ho fem venir bé perquè sembli menys greu del 
que realment és, doncs hi havia una sèrie d'estratègies, per intentar maquillar 
aquest números i vostè ara m'acaba de donar la raó. És a dir, anirem en aquest 
cas a suprimir uns recursos humans en detriment d'uns recursos mecànics, 
justament per això hem de retallar d'alguna banda perquè el dèficit no sigui tant 
important com es preveia o com a data d'avui es preveu que és de 2 milions set-
cents i pico mil. No posin aquesta cara, és el que vostè ha dit, és a dir, la raó 
principal que vostè va donar als caps dels departaments involucrats, i vostè ho 
ha dit aquí, sinó tenim les actes per remetre'ns, és una qüestió pressupostària. 
Per tant a mi això em fa patir perquè com, repeteixo, es tracta de fer una 
previsió per l'any que ve, vostè m'avançava que falta un nou vehicle, una nova 
maquinària, ara no me'n recordo ben bé del que ha dit, i aquest diners que ens 
estalviem en recursos humans, doncs han servit per comprar aquesta nova eina. 
A mi això em preocupa. I vostè diu que bé, això era una qüestió del dia a dia, 
una gestió del dia a dia. Bé, també ens dóna la raó quan, en un altre punt del 
ordre del dia, diguem que vostès treballen així, en el dia a dia sense fer 
realment una previsió. Perquè jo m'imagino que a principi de l’exercici 2014 
aquesta reestructuració vostès no la tenien pensada, perquè hi estan pensant 
des de l'agost. Per tant vostè ens està donant la raó, o almenys me l'està donant 
a mi amb els arguments que he emprat abans. Gràcies, senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Rossend Areny. Té la paraula senyor Josep Majoral. 
 
Hble. Sr. Josep Majoral  
Sí, senyora Cònsol. I per mi serà la última intervenció. Senyor Areny, no sé si no 
m'he explicat bé o no m'ha entès. És a dir, la funció pública, i segurament coneix 
el funcionament millor que jo, els moviments, o els canvis, o les 
reestructuracions, es poden fer o es fan en el millor moment o en el moment que 
passa. El millor moment en aquest cas ha estat el moment que el cap de boscos 
ens presenta una prejubilació o quan se li accepta, i a partit de aquí és el 
moment, si es creu oportú o no, de fer els canvis. Va ser el moment, es va creure 
oportú fer els canvis, i això ha implicat el que ha implicat. Ha implicat un 
estalvi en el pressupost de l'any que ve, no d'aquest any, en la compra dels 
vehicles, ens ha permès l'estalvi en quan a divers material petit que demana el 
dia a dia del funcionament. Perquè ens permet aquest estalvi? Doncs perquè 
aquest material el disposa ja el departament de manteniment. I també dic, el fet 
de coordinar un grup, és a dir, el fet de coordinar una sola persona als dos 
grups optimitza tan els recursos humans com els recursos materials. I aquest és 
el motiu bàsic del pla de reestructuració. Gràcies, senyora Cònsol. 
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Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Josep Majoral. Té la paraula senyor Rossend Areny. 
Hble. Sr. Rossend Areny  
Per acabar, només dues coses. La reestructuració. No en el fons, sinó potser en 
la forma. Però vostè no ha tingut en compte els dos informes que hi ha sobre la 
taula on s'indica que ja abans d'aquesta reestructuració el personal era 
insuficient, no? I amb tot el que indica el company Roig. I el punt següent que li 
volia comentar ara no me'n recordo. Si em ve, ja demanaré la paraula. Gràcies, 
senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Rossend Areny... ha perdut la paraula .. ara la té el senyor Josep 
Roig. 
 
Hble. Sr. Josep Roig  
Sí, gràcies, senyora Cònsol. Jo, el cert és que no em puc estar de fer dos 
reflexions. La primera: vostè abans parlava d’agafar un consens amb els 
treballadors, i vostè sempre ens ha parlat del cap de manteniment, però avia’m, 
aquí el que s'està reestructurant no és l'àrea de manteniment? o reubicant. Una 
reubicació del personal del servei de boscos, no? I aquí a vegades sembla que el 
debat l'haguem encaminat cap a la qüestió del manteniment, quan em penso 
que no, que no és el cas. Segona reflexió: vostè ha repetit diverses vegades que 
hi ha una qüestió d'estalvi econòmic, quan el capítol de personal, amb el qual, ja 
he dit al principi, que a priori jo hi estic d'acord. Jo estic d'acord. Ara bé, si 
aquesta reducció de personal o aquesta no cobertura de personal ha de 
repercutir en el servei a la parròquia, llavors, evidentment, aixeco el dit i 
presento el meu desacord. I conjuntament amb aquesta reflexió i ja per acabar, 
no deixarà de sorprendre'm que segons els resultats d'auditoria de Naturlandia, 
la despesa de personal de Naturlandia... No posi aquesta cara, és que això és 
així! La despesa de personal de Naturlandia s'incrementa d'un any per l'altre en 
500.000 euros, passant del milió d'euros al milió i mig, i aquí estem mirant 
d'escatimar per a cobrir una persona i, segons els informes, ens estan dient que 
el servei i la qualitat del servei molt possiblement estigui en dubte o es posi en 
dubte, per culpa de la no cobertura d'aquesta plaça. Gràcies, senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Josep Roig. Té la paraula senyor Rossend Areny. 
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
Ja recordo la segona pregunta, o la segona reflexió, i és que, i així li vaig dir al 
conseller León quan es va dignar a trucar-me per telèfon, ni tan sols aquest cop 
em va convocar per assistir a la comissió quan el company Roig sí que va 
assistir. Li agraeixo el gest de trucar-me però jo li demano que en una altra 
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ocasió vostè em citi en un lloc determinat a una hora determinada com molt bé 
fa el senyor Dot Jordi, per exemple. I no m'agradaria enemistar-los ara essent 
del mateix grup. Però vostè em va informar d'això, que aquesta persona que 
assumiria la responsabilitat afegida no tindria cap, ni cap CRA per entendre'ns 
ni li canviaria la situació laboral. I jo li vaig comunicar per telèfon que em 
semblava injust que una persona, que un treballador assumís una 
responsabilitat extraordinària i que aquesta no es veies remunerada. És tot. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Rossend Areny. Alguna intervenció més? té la paraula senyor 
Josep Majoral.  
 
Hble. Sr. Josep Majoral  
Només per al·lusions i per aclarir el tema del salari. També voldria que 
sàpigues que aquest tema està tractat personalment amb el cap de 
manteniment, que és la persona que assumirà això, que aquesta persona en cap 
moment ha demanat això, si no que a més ha dit que entenia perfectament 
aquest canvis i que estava completament d'acord amb la situació que es trobava 
ell, i ja està, no hi ha més a dir. Gràcies, senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Josep Majoral. Alguna altra intervenció? no, doncs té la paraula 
senyor Josep Majoral.  
 
Hble. Sr. Josep Majoral 
Jo, senyora Cònsol, en quant a aquest tema el donaria per tancat, però no 
voldria marxar d'aquesta sala avui sense fer un petit incís amb unes 
declaracions que van sortir del senyor Roig ahir o abans d'ahir en els mitjans, 
així que si em permet, li faré lectura del meu discurs. En relació a la seva 
proposta, senyor Roig, de crear una xarxa de camins, que vull remarcar que he 
conegut gràcies a la premsa i no de la seva veu quan vostè, d'alguna manera, a 
la reunió que vam fer el dia 16 d'octubre, es va comprometre a intercanviar les 
idees respecte a aquest projecte. El vull felicitar. Modestament, però el vull 
felicitar. I sí, el felicito perquè després de 3 anys de consolat és el primer cop 
que vostè fa una proposta del seu programa, o millor dit, del programa del PS, 
que és la formació sota la qual vostè es va presentar.  
Però anem a pams. Primer parlaré de la proposta i després de la paternitat de la 
mateixa. Com he dit, en relació a la proposta que vostè ha anunciat recentment 
en els mitjans de comunicació, li tinc que dir, i més endavant li detallaré 
abastament, que aquesta majoria ja està fent aquesta feina. Pel que fa a la 
paternitat de la mateixa, he d'entendre que vostè se l’atribueix sense tenir en 
compte que la iniciativa anava, com li he dit, en el programa del PS o en el 
nostre programa, i vostè ara milita en un altre partit. No sé, doncs, com li haurà 
encaixat en el seu company de l'oposició que el partit en el que vostè està 
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integrat ara agafi una proposta que anava a la pàgina 12, recordo, del programa 
del PS en les passades eleccions comunals. Però, en fi, ja s'ho faran. Anem a fets 
concrets.  
Pel que fa als camins, des de la primavera el Comú està portant a terme treballs 
de recuperació, adequació i millora dels camins de la parròquia. En una primera 
fase, s'està prioritzant els més propers a la població, per després passar a les 
cotes més altes. L'objectiu és que a principis del proper estiu estiguin acabats. 
Paral·lelament es realitzarà i ampliarà la guia de camins de la parròquia, ja 
existent. Que no sé si la coneixen. Actualment disposem de dos camins acabats. 
I amb senyalització horitzontal i vertical, que són el dels Pujols i el de Rocafort. 
S'ha fet seguint el nou manual de senyalització de camins consensuat pels set 
comuns. En total, s'ha senyalitzat horitzontalment, és a dir amb marques de 
pintura, al voltant de 25 km de camins de la parròquia. I passo a detallar. 
Senyalitzats horitzontalment i verticalment: camí dels Pujols, 1.158 metres; camí 
de Rocafort, 3.800 metres. Senyalitzats horitzontalment: camí d'Aixirivall, 1.152 
metres; camí del Mas, 3.150 metres; camí del Torrent Forcat, 6.490 metres; camí 
de Sant Martí de Nagol, 1.841 metres; camí de Nagol, 849 metres; camí de la 
Solana, 936 metres; camí dels Bessets de Baix, 1.179 metres. Amb aquesta 
primera fase de senyalització de camins s'han connectat entre ells el casc urbà 
de Sant Julià de Lòria amb els quarts de Nagol, Aixirivall i Auvinyà. Així com 
les zones de la Margineda i Aixovall. Camí del Pujols: els treballs de millora han 
consistit principalment en l’adequació, sanejament i senyalització del camí, 
senyalització vertical del camí direcció Sant Julià de Lòria, de l’inici del camí a 
la zona de la Margineda, canvi d’ubicació del rètol indicatiu existent i 
col·locació de travesses de fusta per crear un esglaonat així com senyalització 
del camí vessant d'Aixovall, des de la carretera general 1 fins a la sortida del 
poble. També s'ha recuperat l'antic forn de calç i l'accés a la Canya dels Pujols, 
coll de la Margineda. Conscients de la importància de la recuperació del nostre 
patrimoni cultural, en els dos indrets s'han instal·lat, fins i tot, panells 
explicatius. Camí de Rocafort: el camí s'ha adequat, sanejat, desbrossat i 
senyalitzat, marcant un camí únic per no crear confusió als usuaris, i també s'ha 
recuperat la Cova de l’Osa sanejant el seu entorn i condicionant el camí 
comunal d'accés. Circuit d'orientació: el Comú està treballant en la creació d'un 
circuit d'orientació que té com a finalitat apropar la muntanya al poble i 
connectar els quarts amb una primera fase focalitzada entre la cota 900 i la 
1.300, es potenciaran els camins i rutes verticals ja existents enllaçant-los, i 
també se'n obriran de nous. Inicialment hi haurà tres circuits de diferents 
dificultats. L'objectiu és buscar unes fitxes emplaçades a diferents punts dels 
poble. La finalitat és que aquest projecte sigui una realitat a finals d'any. De fet, 
i coincidint amb la cursa de Sant Silvestre del proper 27 de desembre, un equip 
espanyol d'orientació professional farà una cursa d'orientació oberta a tothom 
que hi vulgui participar. Sap què, senyor Roig? Tot plegat em porta a pensar 
que vostè viu una mena de malaltia política. Ha de criticar aquesta majoria, 
encara que faci les coses bé. Perquè, segons diu, forma part de la seva tasca 
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d'oposició. I ho fa plantejant propostes què, com li acabo de dir, ja s'estan duent 
a terme. Però paral·lelament, les extreu d'un programa polític d'una formació 
escindida i de la qual ja no en forma part. Senyor Roig, vostè ve aquí fent gala 
d'una gran coherència i un discurs quasi cartesià, però la primera proposta, 
insisteixo, en la primera proposta que ens aporta en aquesta matèria no només 
està fent la feina, com li acabo de dir, sinó que a més, la iniciativa no és seva. 
Tot plegat em porta a pensar que com que s'apropen les eleccions generals, 
vostè vol marcar posicions en nom de la seva formació. Però potser que primer 
es posi d'acord amb els seus ex companys per veure qui defensa què i com es 
reparteixen els punts dels programa. I per acabar la meva intervenció, senyora 
Cònsol, vull fer-li arribar el meu neguit envers la manca de respecte pel treball 
dut a terme per aquesta corporació, ja que ni tan sols sabia que aquest projecte 
exposat per vostè a la premsa ja no és un projecte, és una realitat. I perdoni, 
senyor Roig, vull posar també en relleu la seva manca de reconeixement envers 
el personal de l'administració que està duent a terme dit projecte, ja que al cap i 
a la fi nosaltres marquem una directriu però qui realment fa la feina dura és el 
nostre funcionariat a qui li dono les gràcies. Gràcies, senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Josep Majoral. Té la paraula senyor Josep Roig. 
 
Hble. Sr. Josep Roig  
Sí, gràcies, senyora Cònsol. Només li faltava dir "I a més aquell camí el vam 
anar a fer de 7 a 11 del matí, i a més ens vam menjar un bocata que era un bocata 
de fuet". Gràcies per l'exposat perquè realment ha estat un exposat francament 
exhaustiu. Vostè utilitza com ja ha utilitzat, a fet ús abans expressions 
sovintejades en aquesta, en aquest consell, que són expressions absolutament 
populistes com és per exemple "passejar-se pels carrers de la parròquia de Sant 
Julià de Lòria", "la qüestió del programa del PS", que si m'he escindit, que si 
m'he deixat d'escindir i que si jo manco al respecte dels treballadors. Miri, 
escolti, qui em coneix, i potser vostè no em coneix massa, segurament al sentir-
lo com diu això, s'hauran fet un tip de riure. Escolti, miri, sembla que vostè li 
faci una mica de recança o li molesti que jo faci propostes, aquesta la primera. I 
potser la relació que hi ha entre vostè i en aquest cas la senyora Cònsol, que 
potser no hi ha un traspàs d'informació, l'impedeix veure la realitat, però jo li 
recordo que de propostes els hi he presentat. He presentat propostes sobre 
l’elaboració del pressupost, he presentat propostes sobre el servei de pàrquings, 
he presentat una proposta de camins. I vol que li digui una cosa? Jo continuaré 
fent propostes, ni que després quan faig les propostes no rebi ni tan sols un 
acusament de rebuda. Una trucada, "escolta, mira...". Avui, aquesta tarda li he 
deixat aquesta proposta que segons el conseller Majoral doncs vostès no estaven 
assabentats, doncs miri, amb això també s'equivoca perquè avui mateix li he fet 
arribar la proposta a la senyora Cònsol. Potser no ha tingut temps de parlar 
amb vostè i fer-li arribar. I aquesta proposta no només li he adjuntat el que seria 
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l'explicatiu de la proposta sinó que a més a més he redactat una carta posant-me 
al seu servei i al servei del Comú per treballar en la mateixa. Per tant, abans 
vostè m'acusava d’estar desinformat quant al servei de manteniment, no saber 
quantes serres hi han, i si les serres són així o són aixà, i li reconec que el 
nombre de serres que té el servei de manteniment jo no el conec, però vostè 
tampoc no sap el nombre de propostes que jo hi he presentat al Comú. Ja li dic, 
faltaria més que tot això que ens ha explicat,  el Comú no ho realitzés. Faltaria 
més que tot un servei de boscos no es dediqués a senyalitzar o fer la 
senyalització del nostres camins, de mantenir-los mínimament endreçats i etc., 
etc., etc. Segurament quan la Cònsol li faci arribar el projecte que jo presento 
veurà que és un projecte una mica més complex del que vostè ens ha exposat 
aquí. I realment li he de donar les gràcies perquè em dóna l’oportunitat de 
poder-los explicar, poder compartir amb tots vostès doncs el projecte que en 
aquest cas jo he presentat, si és que la Cònsol no té inconvenient.  
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
... no està a l’ordre del dia ...  
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
A veure, per al·lusions...  
 
Hble. Sr. Josep Roig  
S'han sentit al·ludits, senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
No, no. S'ha pogut sentir al·ludit però jo crec que sí, que va molt relacionat amb 
l’ordre del dia perquè, de fet, s'estava qüestionant el treball que s'estava duent a 
terme amb la neteja de camins o amb tota la neteja a nivell del servei de 
manteniment o el servei de boscos. Per tant crec que va molt lligat.  
Té la paraula senyor Rossend Areny. 
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
En aquest sentit sí, però potser no caldria ara que el senyor Roig, pertanyi a la 
formació política que pertany, i si em deixa em referiré a un petit comentari de 
que ara ens esgrimeixi tot aquest projecte que ell ha presentat o ha entrat avui a 
Secretaria General, crec que és això el que no toca avui. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Senyor Josep Roig té la paraula. 
 
Hble. Sr. Josep Roig 
Coi, però es que, perdoni, però és que la missiva que ens acaba de llegir el 
senyor Majoral tampoc estava en el ordre del dia, m'entén? 
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Hble. Sra. Cònsol Major  
A veure, senyor Roig i senyor Areny, ja es ficaran d'acord després vostès, a mi 
m'és igual. El que passi entre vostès. El que sí és cert és que, són punts que es 
portaven en un programa electoral i també a l'altre programa electoral, i també 
és cert que en aquest Comú s'ha fet molta feina en aquest sentit, per tant en el 
qüestionament que ha fet el senyor Roig de si s'estava duent a terme o no la 
neteja d'aquest camins, jo crec que anava molt lligat. I és més, si el senyor 
Majoral ha intervingut en aquests moments, és perquè realment la proposta que 
ha entrat el senyor Roig l'ha entrat a les 3 i mitja de la tarda, per tant nosaltres 
estàvem al consell d'infants i el senyor Roig ha entrat una proposta, que la té 
absolutament tots els Consellers d'aquesta sala. Per tant, no únicament la té el 
Conseller de manteniment i medi ambient, sinó que a la resta de Consellers 
també se'ls hi ha fet arribar, per tant totes les propostes que entren, senyor Roig, 
totes absolutament totes, no se les queda la senyora Cònsol en un calaix, totes es 
fan arribar a tots els Consellers.  
Té la paraula senyor Josep Roig. 
 
Hble. Sr. Josep Roig  
És que ha dit que n'he fet una. Jo n'he fet més. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Abans ha dit que n'havia fet no sé quantes... té la paraula senyor Josep Roig.  
 
Hble. Sr. Josep Roig  
És que no n'hi he fet només una. Per tant el conseller està desinformat, ja li he 
dit jo. Bé li he de informar. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Abans n'ha dit que havia fet no sé quantes, de pàrquings, de no sé què, de no sé 
què. Ara n'ha fet una, doncs la única que ha entrat se l'ha fet entregar al senyor 
Majoral i a la resta de Consellers. I anava molt lligat amb el punt de l'ordre del 
dia on vostè ha fet el incís de les tasques que duen a terme els treballadors del 
Comú.  
Té la paraula senyor Josep Roig. 
 
 
Hble. Sr. Josep Roig  
No tergiversi, senyora Cònsol, la qüestió. Jo, de propostes, n'hi he presentat 
moltes. No n'he presentat una. És el seu Conseller, el Conseller de la majoria el 
que ha dit que jo he presentat únicament una proposta. Ho ha dit abans 
aprofitant que hi havia la premsa, m'imagino que ha volgut que quedés 
constància d'alguna manera, és clar. Evidentment jo he de posar una miqueta el 
punt sobre “a” i al senyor Conseller.  
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Hble. Sra. Cònsol Major  
Sap què em passa? Que jo, el que em sap més greu és que la proposta que va 
fer, que ha presentat avui al Comú, la va presentar en roda de premsa fa un 
parell de dies i això fa mal. A aquesta Corporació i als treballadors del Comú. 
Perquè la veritat, deixa molt que desitjar que vostè presenti una proposta a on 
consti que no em fet res durant 3 anys. O durant 8, o durant 12 anys. O durant 
molts més anys. Perquè els serveis de manteniment del Comú o els serveis de 
boscos fa molt anys que treballen. Per tant, la seva proposta a mi em sembla 
molt correcta i molt legítima que la presenti en una Corporació com ha fet avui, 
que és el correcte. Ara, que la presenti a la premsa com fa vostè sempre perquè 
està acostumat a fer les rodes de premsa i s'avança, no, jo no n'he fet mai de 
roda de premsa. Els mitjans estan aquí. Em sembla que fa molts dies que jo no 
faig una roda de premsa. Alguna intervenció més? Sí, senyor Roig, té la paraula.  
 
Hble. Sr. Josep Roig 
Sí, miri, això que diu jo no hi puc estar d'acord. I li posaré un exemple, li posaré 
un exemple que ha succeït fa no massa. Precisament avui i la Consellera de 
cultura no hi és, però ens ho podria explicar i podria respondre. La temporada 
de teatre habitualment es presentava, sempre s'ha presentat al Conseller, en 
aquest cas, de la minoria que està a la comissió. Fa temps, fa molt temps que 
aquestes coses es presenten a la premsa i a nosaltres no se'ns fa arribar ni tan 
sols un petit escrit, un petit esment. Jo, senyora Cònsol, he presentat la proposta 
a la premsa i després li he fet arribar la carta amb tot el exposat de la qüestió. Es 
que això, vostè agafarà i m'ho criticarà, perquè entenc que m'ho està criticant, es 
que m'ho està criticant. Es que li sap greu que faci propostes? Em penso que la 
meva proposta ha estat una proposta presentada en clau molt educada, 
primera, en cap cas qüestionava que no s'estigués fent absolutament res de res a 
la parròquia sobre la senyalització de camins, únicament deia que calia elaborar 
un cadastre. Cadastre que avui en dia no tenim. Que això calia promocionar-ho. 
Li esmentava els beneficis que podria tenir pel comerç de la nostra parròquia, 
pels restauradors de la nostra parròquia i pels hotelers de la nostra parròquia, 
deia que calia fer una pàgina web perquè avui en dia, el excursionista es 
prepara l’excursió a través de la pàgina web. La proposta era una proposta 
força més complexa que no pas únicament subscrita a la qüestió, com explicava 
el senyor Conseller, dels camins. Per tant, jo la veritat és que m'he vist obligat a 
respondre. Sé que no era punt del ordre del dia, però vostè al senyor Conseller, 
doncs tampoc l'ha tallat quan ha fet la lectura que ha fet. Gràcies, senyora 
Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Josep Roig. Té la paraula senyor Josep Majoral. 
 
Hble. Sr. Josep Majoral 
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Sí, jo senyora Cònsol, per acabar, no sé si no ha quedat clar la meva lectura. Si 
ho creuen oportú puc tornar a llegir tot l'informe. Però crec que he de llegit al 
menys una vegada proposta en aquesta matèria. Crec això haver-ho dit, i si 
voleu tornarem a llegir l'informe. Llavors, senyor Roig, permeto ensenyar-li 
així, de lluny, aquest dossier. Jo no sé si vostè el recorda, la darrera reunió del 
16 d'octubre, el recorda? Si vostè vol dir la veritat, que entenc que ho farà, em 
vaig brindar, o li vaig brindar a vostè la possibilitat de col·laborar i treballar 
conjuntament els 41 punts que porta aquest dossier. Cert, senyor Roig? 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Té la paraula senyor Josep Roig.  
 
Hble. Sr. Josep Roig  
Puc respondre? Doncs miri, exactament això no és el que vostè em va dir, i 
perdoni'm que el corregeixi. Perdoni'm que el corregeixi. Reconec que vostè em 
va exposar els 41 punts de la proposta, això ho reconec. Exactament recordo fins 
i tot la reunió que hi era vostè i el senyor De Santiago. En aquell moment jo li 
vaig dir "Jo m'ofereixo per treballar en qualsevol d'aquests punts absolutament 
pel que faci falta". I la seva resposta, no va ser "Vinga, som-hi, quan ens hem de 
trobar?" La seva resposta va dir "Aquestes feines ja les fan els tècnics. Quan 
s'hagi de presentar alguna cosa, ja la presentarem". Primera. Segona. Em pot dir 
vostè, amb dos anys gairebé tres que portem de mandat, quantes comissions 
hem celebrat de manteniment? Em pot dir quantes? Perquè és clar, se suposa 
que aquí jo he d'estar súper assabentat absolutament de tot. Però és que clar, 
aquí es fa una comissió cada quatre, cada cinc mesos? Cada sis mesos? Fins i tot 
hi han Consellers que no en celebren cap ni una de comissió. Clar, vostè què es 
pensa, que tinc una bola que hi puc saber exactament què és el que fan o què és 
el que deixen de fer? Doncs no, miri, no la tinc. Doni-li més freqüència a les 
comissions en les que nosaltres treballem, potser d'aquesta manera així estarem 
més assabentats del que fan o del que deixen de fer, i en aquest cas les 
contribucions que puguem fer doncs potser les podrem fer en comissió. Gràcies, 
senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Josep Roig. Té la paraula senyor Josep Majoral. 
 
Hble. Sr. Josep Majoral  
Sí, senyora Cònsol. Senyor Roig, de comissions quantes hem fet? Jo crec que el 
poble funciona, que el poble a nivell manteniment i medi ambient està al dia, 
per tant s'han fet les necessàries. Això com a primer punt. I ja per acabar, senyor 
Roig, jo crec que vostè té un problema, un problema polític, val? Si em permet, 
vostè recorda aquest programa? I aquest? També? Doncs miri, miri, senyor 
Roig. Un moment! Deixi'm posar en escena, si us plau. Aquest dos programes, 
preparats per partits polítics, bàsicament, vostè es troba aquí, escarranxat al 
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mig, sense ni programa ni idees. Llavors, el que vostè fa és agafar les idees, 
sigui de l’un, sigui de l’altre, fer-se-les seves, però amb tanta mala sort que fins i 
tot les idees que s'agafa ja no són idees, com li he dit en el meu discurs, són 
projectes executant-se. Per tant, senyora Cònsol, jo no discutiré més sobre 
aquest tema. Gràcies, senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Josep Majoral. Té la paraula senyor Josep Roig. 
 
Hble. Sr. Josep Roig 
Doncs jo tampoc m'allargaré més. Sí, jo el reconec aquest programa perquè a 
diferència, per exemple, de la senyora Cònsol, jo sí acostumo a llegir els articles, 
però sí, acostumo a llegir coses que surten del seu puny i de la seva lletra. Per 
tant, sí, efectivament el programa el conec i el programa jo me l'he llegit i el 
programa jo l'he analitzat. Perquè aquestes coses habitualment tinc tendència a 
fer-les. Em vaig presentar, no amb el programa de l'esquerre, no, amb el de 
l'esquerra, vull dir, que vostè m'estava ensenyant. El programa de l'esquerre 
que estava a la dreta. En aquell programa, ja li puc assegurar que no m'hi vaig 
presentar, no era el meu programa. El meu programa era el que vostè sostenia 
en l'altra mà que era el programa del Partit Socialdemòcrata. I a mi no em cauen 
els anells per reconèixer-ho. Aquest és el programa amb el qual jo em vaig 
presentar i aquest és el programa amb el qual jo vetllaré perquè aquelles 
propostes que allí fèiem siguin propostes que els arribin a vostès i que sobretot 
els arribin a la ciutadania. Perquè aquest és el compromís que jo vaig agafar 
amb el ciutadà. Per tant el meu programa no era el programa de l'esquerra que 
està a la dreta, m'entén? Era l'altra programa. Gràcies, senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Té la paraula senyor Rossend Areny. 
 
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
Gràcies, senyora Cònsol. Ja no recordava ni el to de veu que feia. De fet no volia 
intervenir perquè s'havien capficat en un tema entre vostès dos, entre projectes 
executats, executant-se, projectats pels uns, pels altres, però d'alguna manera 
em veig obligat a intervenir de manera molt curta. Vostè intervé poc, senyor 
Majoral, però quan intervé, intervé de debò. Vostè ha titllat una persona de 
patir una malaltia política, però jo el que li demano, i em coneix tot el respecte 
que jo li tinc, ens coneixem des de fa molts anys, que vostè el que ha de tenir és 
una mica d’ètica política també. Perquè si parlem d'escissions de partits o de 
mobilitats internes estranyes dins els partits, jo crec que aquí anem tots ben 
servits. Gràcies, senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
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Gràcies, senyor Areny. Alguna altra intervenció? De totes maneres, i només per 
acabar, senyor Roig, jo també llegeixo. Perquè sembla que aquí, la Cònsol no 
foti res en tot el dia. Bé, si no hi ha cap altra intervenció, passaríem doncs a 
l'aprovació, si escau, del pla de reubicació del personal del serveis de boscos, 
alguna intervenció més? no doncs s’aprova per 9 vots a favor i 2 en contra. 
 
Passem al següent punt: 

5. Ratificar les actes de la Comissió de Gestió de la vall del Madriu-
Perafita-Claror.  

Alguna intervenció? té la paraula senyor Rossend Areny? 
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
Gràcies, senyora Cònsol. Pel que fa a l'acta del 21 de gener 2014, que, bé deixi'm 
fer un comentari, que altres Comuns ja les tenen ja tenen ratificades des de fa 
mesos i nosaltres hem d'esperar al final d'aquest tercer any de mandat per 
ratificar un acte que té quasi bé un any, senyora Cònsol. Això és així i no m'ho 
pot negar. Jo també podria bufar? Bé, l'acta del 21 de gener d'aquest any. 84.500 
euros de pressupost i es contempla una subvenció de 2.500 euros per part de 
Govern. Tot i no comptar amb una aportació directa de Govern per aquest 
exercici. Com ja vaig anunciar en una altra ocasió, deixi'm tornar a recordar que 
el Govern d'aquest País considera la gestió d'aquest espai protegit com un afer 
totalment secundari. Aporta a mode de subvenció, repeteixo, una quantitat 
minsa si es compara amb la quantitat de diners pressupostada per aquest 
exercici 2014, per exemple. En aquest sentit estic segur que comparteix amb mi, 
senyora Cònsol, aquesta opinió. La gestió d'aquest espai natural només mereix 
per part de Govern, insisteixo, una petita subvenció i no una quantia estipulada 
com la que correspon a cadascun dels quatre Comuns involucrats. Sense voler 
recordar un cop més aquella espècie de teatre al qual vàrem assistir en el 
moment en que es treballava en un text definitiu que havia d’identificar 
clarament quines són les competències comunals i quines les de Govern, 
deixi'm fer aquí un paral·lelisme que trobo del tot justificat. Jo li demano: 
Govern té clar quin ha de ser el seu paper i la seva aportació econòmica en 
aquest projecte, que lluny de ser de quatre Comuns només resulta ser d'interès 
nacional? Jo li dic que Govern es deu pensar que es tracta de un parc comunal o 
d'algun altre fórmula, sempre de caire comunal. I així es treu les puces de sobre. 
I veu una competència exclusivament comunal, i de rebot, no assumeix cap part 
del pressupost del pla de gestió. Això sí, les medalles ja no són tant de 
competència comunal. Aquestes sí se les penja el Govern. Abans de passar a 
l’acta següent, permeti'm que em congratuli pels diners que el Govern aportarà 
a Naturlandia, per la innivació que seran de 500.000 euros si no m'erro, que ens 
aniran força bé per assegurar la quantitat de neu necessària per la pràctica de 
l'esquí en aquella zona. “Algo es algo”, que diuen els castellans. Em demano, 
comencen a veure-hi un projecte d'interès nacional? I ara parlo del de 
Naturlandia. I si és així, m'alegro. Curiós també que arribi a final de la 
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legislatura, també, i d'això vostè i jo hem parlat, també de portes endins. Ara 
només falta que des d’Andorra Turisme ens ajudin també en la promoció del 
parc i que no ho deixin tot a càrrec nostre. Celebro, repeteixo, l'arribada 
d'aquest diners i ja era hora que un President de grup parlamentari, un Ministre 
rellevant i una colla de Conseller generals, tots de DA o afins, i lauredians tots 
ells, se'n recordin de mirar cap a Sant Julià de Lòria. Que recordin també, dic 
ara, la necessitat de participar en les despeses derivades de la Vall del Madriu-
Perafita-Claror. És tot quant a aquesta acta, i passo a la del 17 de juny del 2014. 
En l'apartat sobre l'estat de la tresoreria, es parla del disseny i de l'obra, entenc, 
de l’interior del centre d'acollida dels visitants que ascendeix a 52.500 euros. 
També es comenta que els Comuns hauran d'aportar 20.000 euros, per tant, 
5.000 euros cadascun. A banda dels 20.000, ben entès que ja aporten cada any 
per dotar de diners aquest projecte. Han pensat en demanar finançament a 
Govern, senyora Cònsol? O es que no tenia cap partida pressupostada prevista 
a tal efecte? Això em recorda llastimosament l'excusa similar que es va utilitzant 
any rere any per no acabar l'obra de la variant de Sant Julià de Lòria. No hi ha 
pressupost, ens diuen. No s'ha previst res per acabar aquesta obra. No hi ha 
diners. Contradictori, per cert, amb les paraules d'un Ministre, que va prometre 
que en el pressupost 2015 sí que hi destinaria els diners suficients. Però les 
paraules se les emporta el vent. I a Sant Julià de Lòria, a més, de vent no ens 
falta. Sembla ser, segons he pogut investigar, que pocs diners es destinaran per 
acabar el vial. Com a màxim alguna partida per a la millora de la circulació. 
Però no suficient com per poder acabar aquesta obra bàsica per la mobilitat al 
pas per la nostra parròquia. Ja li han recordat al Ministre en qüestió la promesa 
que va fer? Ho dic perquè vostès pertanyen, de moment, al mateix grup polític. 
No se senten estafats un cop més pels seus correligionaris, senyora Cònsol? 
Però tornant allò del finançament del projecte del centre d'acollida de visitants 
de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, en l'acta anterior es diu que es cercarà la 
forma de finançament més adient. I això, entre cometes. I jo em demano: era 
aquesta l'aportació extraordinària de 20.000 euros que fan els Comuns la millor 
fórmula de finançament a la que es referien? No s'hi han escarrassat massa, la 
veritat. ¿Cuánto se debe? Y pam, taloncito al Comú y al banco a cobrar. I em dirà que 
només són 5.000 euros per cap. Però mirin, de mica en mica es buida la pica. 
Així han anat les coses en aquest País durant molts anys i així estem. I per cert, 
Govern es treu un cop més les puces de sobre. No deu ser competència seva, oi? 
Gràcies, senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Rossend Areny. La veritat és que ha fet una barreja de 
pressupostos entre Naturlandia i la Vall. No, ho dic perquè abans han dit que 
barrejàvem les coses. Déu ni do la barreja actual. No, no, jo li agraeixo la seva 
intervenció perquè penso igual que vostè. Li dono la raó. Per un cop, li dono la 
raó. I sap perfectament com ens vam posicionar tot l'equip, inclús vostès davant 
de la congelació de transferències. Jo només dir una cosa, en l'acta a la qual 



182 
 

vostè es refereix, que és del 21 de gener del 2014, es va aprovar el document de 
consulta de preus per portar a terme el centre d'acollida, i és cert i la seva 
adjudicació. És cert, també, que esperàvem que el Govern potser col·laborés de 
manera diferent, cosa que no va fer. On van anar els diners destinats a la Vall 
del Madriu-Perafita-Claror? doncs la subvenció devia anar destinada a altres 
prioritats del Govern però no a la Vall del Madriu-Perafita-Claror. Per tant en 
aquest plec es demanava presentar propostes per una banda pel preu del 
disseny, i per una altra banda per la supervisió del treballs. Amb un cost màxim 
que, ahir vostè em va fer la reflexió, de 5.500 euros. Cosa que per l'altra banda, 
el bastiment del centre, és a dir l'execució de l'obra, es va demanar a quatre 
empreses de País per fer aquesta proposta tècnico-econòmica, només dos, cal 
remarcar, es van presentar a l'oferta, es va analitzar l'informe tècnic d'avaluació 
d'aquestes propostes presentades per la Direcció del pla de gestió de la Vall del 
Madriu-Perafita-Claror, i seguint els criteris d'adjudicació definits en el plec de 
bases, hi havia empat tècnic entre dues propostes. Es va discutir en reunió de la 
Comissió i es va acabant adjudicant a la que presentava el disseny més adequat 
a l'entorn. Que nosaltres, els quatre Cònsol, vam creure oportú. Per tant, és cert 
que el cost final del centre d'acollida és de 45.955 euros aproximadament en 
concepte de l'execució de les obres més els 5.500 euros del disseny de l'espai i 
del seguiment de les mateixes. Per tant ascendeix el total de l'adjudicació a 
52.455 euros que al final, al cap i a la fi, són els 5.000 euros que cada Comú va 
tindre que aportar de més per poder assumir aquest centre de interpretació. 
Sense, evidentment, la col·laboració del Govern. No sé si queda resposta la seva 
pregunta. Té la paraula senyor Rossend Areny. 
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
De fet li agraeixo que hagi fet aquesta lectura, jo l'he fet més d'un cop aquesta 
lectura perquè, com li vaig comunicar a la Directora del pla de gestió del 
Madriu-Perafita-Claror, no estava potser ben redactat i prestava a confusió. Ja el 
vaig llegir, gràcies per recordar-m'ho, però torno a insistir, l'interès que 
demostra el Govern pels projectes d'aquesta parròquia i per projectes de caire 
nacional i així definits, de caire nacional com pot ser la Vall del Madriu-
Perarfita-Claror, doncs l'interès que presenta és mínim i celebro que vostè pensi 
el mateix que jo en quant a l'interès del Govern. Gràcies.  
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Molt bé, gràcies per la seva intervenció. Alguna altra intervenció? té la paraula 
senyor Josep Roig. 
 
Hble. Sr. Josep Roig  
Sí, gràcies, senyora Cònsol. Jo no afegiré més comentaris als comentaris que ha 
fet el conseller Rossend Areny, però no m'estaré de fer-ne un de personal. Miri, 
senyora Cònsol, les actes es refereixen a reunions celebrades els mesos de gener, 
març, maig i juny d'enguany. Estem a finals de novembre, senyora Cònsol, a 
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finals de novembre. Vostè ens lliura a tres dies escassos de la celebració 
d'aquest mateix consell del Comú unes actes que ja estan ratificades pels 
mateixos membres de la Comissió, unes actes que vostè no ha tingut la 
deferència de presentar-nos personalment. Unes actes que recullen decisions 
que vostès, els membres de la Comissió, prenen de manera unilateral sense 
consultar a la minoria i unes actes les quals ni m'hi sento reflectit ni en soc part 
partícip. Vostè ha estat presidenta de la comissió i ni tan sols ha tingut la 
deferència de mantenir-nos informats sobre el que feia o deixava de fer. I sobre 
quina era la nostra opinió. Per mi això és una mostra més que el Comú actua 
d'esquena a la minoria, i actuar d'esquena a la minoria, actuar d'esquenes a una 
part molt important del poble. Entendrà doncs que el meu vot no pot ser un 
altre que un vot negatiu. Gràcies, senyora Cònsol.  
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Recordar que no es voten, sinó que es ratifiquen aquestes actes, però de totes 
maneres també, i no per ficar més llenya al foc, però si que recorda'l-s'hi que hi 
havia algunes reunions amb la direcció de la vall del Madriu-Perafita-Claror en 
les quals tampoc s'hi van presentar durant l'estiu. Sí, perquè van assistir-hi les 
altres oposicions dels altres Comuns, recordi-ho. 
Té la paraula senyor Rossend Areny. 
 
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
No, recordi-ho no, es que no ho recordo perquè no hi ha res per recordar, 
senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
No, no, segur. Hi van anar els seus companys de partit però vostè no hi va anar 
perquè no hi va poder assistir en aquell moment. Més que res perquè estar en 
un acta, també, i està reflectit. Té la paraula senyor Rossend Areny. 
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
Segurament perquè estava en un viatge de feina i com vostè ja sap, sóc mestre, 
sí crec recordar que és això. Si es convoquen unes reunions quan saben 
perfectament, i sempre acostumo a trucar, que faltaré de tal dia a tal dia quan es 
tracta de un viatge de final de curs, que és al que jo em dedico, de fet, doncs 
posar-me una reunió aquell mateix dia, doncs, m'agradaria no utilitzar una 
expressió que em ve ara mateix al cap. Però no intenti justificar per segona 
vegada, en dos sessions consecutives, que no ens presentem a les reunions. Si 
no ens presentem és, una, perquè no podem per qüestions professionals, i dues, 
perquè hi han malentesos per part seva. Recordo. 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Segurament. Sempre és culpa meva. 
Té la paraula senyor Rossend Areny.  
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Hble. Sr. Rossend Areny  
No, i sap de sobres que és cert. Gràcies, senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Rossend Areny. Té la paraula senyor Josep Roig. 
 
Hble. Sr. Josep Roig 
Sí, miri, senyora Cònsol, jo em sento totalment intrigat amb les paraules que ha 
dit el company Rossend Areny, però en el meu cas,  escolti, jo no he faltat mai a 
cap sessió de Consell de Comú per un motiu professional. Aquesta, la primera. 
A mi, vostè, no m'ha entregat mai cap mena de convocatòria a cap mena de 
Comissió de la vall del Madriu-Perafita-Claror. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major 
No convocava jo, convocava la Direcció, continuï.. 
 
Hble. Sr. Josep Roig  
Qui convoqui! M’és igual, qui convoqui, vostè, la direcció, qui sigui. Per tant, si 
no he assistit a la reunió senzillament ha estat perquè no hi he estat convidat. I 
apel·lava a la seva funció en tant que presidenta de la comissió, escolti, per 
convidar en aquest cas a un Conseller de la minoria, vostè no ho ha fet, ara diu 
que semblava que jo hi havia de ser per, no sé aquesta bola que abans deia, una 
bola perquè jo sé perfectament quan hi ha les reunions, és més, jo 
m'autoconvido. Doncs, miri, jo no sóc una persona que m'auto convidi a cap 
mena de reunió, i és més, si no he assistit senzillament és perquè vostè no m'hi 
ha convidat, aquesta la primera, i en el segon cas vostè no va fer la feina que li 
tocava, es tot. Però és que, escolti, vostè està al·ludint contínuament a qüestions 
que no són certes, què pretén, desacreditar o què pretén? Perquè si realment 
vostè té la prova de que realment m'ha fet una citació i em va dir "escolti, vostè 
està convocat a tal reunió", coi, mostri-la aquí, jo si no hi he assistit és perquè no 
se m'ha convocat. I aquesta és la crítica que faig. Gràcies, senyora Cònsol.  
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Miri, si hi ha un interès o no per part del seu grup polític, com igual hi va ser 
per part del PS, ho dic perquè hi havia la facilitat total i absoluta per part de la 
direcció per exposar qualsevol dubte sobre el funcionament de la Vall del 
Madriu-Perafita-Claror. I així es va fer entendre, i així es van reunir la oposició 
per part del Partit Socialdemòcrata de totes les parròquies. Menys el Rossend 
Areny que és cert que estava fora d'Andorra. Però si vostès com a partit no ho 
han fet, és perquè o no els interessa com funciona la Vall del Madriu-Perafita-
Claror o no ho sé perquè. Ningú s’ha oposat a l'accés a la Directora de la Vall, és 
més, el senyor Areny em sembla que hi ha contactat varies vegades per sortir 
d'aquestes representacions, pel que sigui, i ningú, ni nosaltres mateixos tenim 
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aquesta informació. Jo la he tingut avui perquè he parlat amb ella per casualitat 
i m'ha dit que havia parlat amb el senyor Areny per altres temes a nivell escolar. 
Vull dir que nosaltres, si vostès realment tenen intenció de tenir més 
coneixements o no de com és el funcionament o com es troba el centre de 
interpretació o com està anat tot el desenvolupament de la Vall del Madriu-
Perafita-Claror estan, hi ha una direcció a disposició de tothom. No de vostès, 
de tothom, de la població en general. I no convoco jo.  
Té la paraula senyor Josep Roig. 
 
Hble. Sr. Josep Roig  
Sí, penso que ha quedat ben clar que en aquest cas jo no havia rebut cap mena 
de convocatòria, i torno a dir, vostè ha dit que jo no havia anat a una reunió 
perquè no m'havia donat la gana. Clar, evidentment escolti, jo penso que és el 
que tothom ha entès. A partir d'aquí, el que també entenc és que se suposa que 
jo haig d'anar a suplicar a veure si us plau em deixen presentar, si em deixen 
assistir a alguna reunió o no hi puc assistir. Doncs miri, escolti, jo no penso 
suplicar absolutament res de res si és que aquesta és la seva intenció. Gràcies, 
senyora Cònsol. 
 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies senyor Roig. Doncs si no hi ha cap altra intervenció, ratifiquem les actes 
de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu- Perafita – Claror números 9, 10, 
11 i 12 del 2014. Es ratifiquen per 9 vots a favor i 2 en contra. 
 
Següent punt:  

6. Ratificació del conveni de col·laboració per la promoció turística 
institucional.  

Alguna intervenció, té la paraula senyor Josep Roig. 
 
Hble. Sr. Josep Roig  
Sí, gràcies, senyora Cònsol. Pel que fa a aquest punt de ratificació del conveni 
de regulació entre els set Comuns d'Andorra per la promoció turística 
institucional. Punt número ú, pel que fa a la iniciativa, sense considerar les 
accions que després s'hi vinculen, he de dir que no em sembla malament en el 
sentit que tot allò que sigui promocionar el turisme de la parròquia, de la meva 
parròquia, em sembla bé. Ara bé, punt número dos, em demano quina és la 
relació que hi ha entre les curses de cars i Sant Julià de Lòria i quin benefici en 
pot treure Sant Julià de Lòria d'una cursa que és realitza a Andorra la Vella. En 
aquest sentit, potser algú de vostès podria contestar-me que en va a treure Sant 
Julià de Lòria a nivell de promoció de turisme amb aquestes activitats, més 
enllà, i ja els estalvio d'utilitzar el argument que l’escut de la nostra parròquia o 
el emblema de Naturlandia aparegués en alguna tanca publicitària. Punt tercer, 
per fer-ho mínimament bé entenc que vostès haurien de presentar al menys un 
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pressupost, ni que fos un pressupost aproximat, que entenc que seria el 
raonable per la realització d'aquestes activitats. O ha tingut un cost zero, la 
iniciativa. I ja que hi som, com que parlem a toro passat, perquè parlem a toro 
passat, no estaria de més que ens expliquessin, cas que s'hagués adjudicat algun 
treball a alguna empresa externa, de quina empresa es tracta, quin ha estat el 
cost dels treballs, etcètera, etcètera. I punt quart, em sembla un greu 
despropòsit que se sotmeti a aquest consell la ratificació d'un conveni la 
implementació del qual ja ha passat. Perquè es refereix a la Fira d'Andorra la 
Vella. És tot, senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Josep Roig. Senyor Oliver Alís, té la paraula. 
 
Hble. Sr. Oliver Alís 
Sí, bé, doncs ha començat pel final. De fet, el motiu d'aquest conveni és la 
participació dels set Comuns al sí de la Fira d'Andorra la Vella, i de fet aquest 
intercanvi es fa a cost zero, és a dir, als Comuns no els hi costa res anar a la Fira 
d'Andorra la Vella i per intercanvi col·laboren en l'organització d'aquesta cursa. 
Per al·lusions, o per treure-li aquest dubte, dir-li que el cost pel Comú de Sant 
Julià de Lòria ha estat de zero euros i ha anat així. Ha estat un benefici pel 
Comú de Sant Julià de Lòria. Gràcies, senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Oliver Alís.  
Té la paraula senyor Josep Roig. 
 
Hble. Sr. Josep Roig  
Doncs per contestat, entenc que aquests cars devien de ser cars que serien 
d'alguns dels set Comuns, que si havia alguna persona vigilant, doncs devia de 
ser alguna persona que havia de ser personal del Comú, em refereixo a les 
activitats, que la cursa, l’organització de la cursa havia potser de córrer a càrrec 
d'alguna federació i que si havia algun premi doncs aquest premi el devia 
d'assumir doncs la pròpia federació, però en qualsevol cas em dono per 
contestat. El que no m'ha quedat massa clar és el benefici que n'ha pogut treure 
la nostra parròquia amb aquesta qüestió. Puc entendre que en puguem treure 
un benefici a través de l’estand, i això realment ho comparteixo, però no entenc 
quin benefici se'n pot treure sobre aquestes activitats que ben poc tenen a veure 
amb la nostra parròquia. Punt número ú, i en el punt número dos em referiré a 
aquesta última qüestió que jo presentava, torno a dir, em sembla un greu 
despropòsit que se sotmeti a aquest consell la ratificació d'un conveni la 
implementació del qual ja ha passat. Què pretenen que aprovem nosaltres aquí? 
Si això ja ha passat. Si és un conveni que ja ha entrat amb implementació. Em 
sembla un greu despropòsit. Gràcies, senyora Cònsol. 
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Hble. Sr. Cònsol Menor  
Sí, senyora Cònsol, si em permet la paraula. Perquè jo estava present a la Fira 
d'Andorra la Vella. Un dels beneficis és que estàvem presents a la Fira 
d'Andorra d’Andorra la Vella. Per tant és promoció per Sant Julià de Lòria i per 
a Andorra. Potser no ho entenen així vostès, nosaltres sí. I l'altre, que sàpiga, 
que entre Comuns col·laboren tots els departaments, sigui d'esports, turisme, 
etcètera. I això és una col·laboració conjunta, tots els Comuns un dia estarem a 
Andorra la Vella i des d'Andorra la Vella un dia baixaran a Sant Julià de Lòria. I 
aquest és el benefici, res més. Tampoc per això fa falta molts plans de viabilitat 
ni estudis medi ambientals ni tot això que vostè està tan acostumat. Moltes 
gràcies, senyor Roig. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Té la paraula senyor Josep Roig. 
 
 
Hble. Sr. Josep Roig  
Gràcies, senyora Cònsol. És que, no és una qüestió de que jo sol·liciti plans de 
viabilitat, és que a vegades, quan vostè intervé, em sorprèn perquè és que a 
vostè sembla que tant li faci tot, anem a fer una carretera, a fer una carretera, i 
és igual, no fem estudis per invertir. 240.000 euros? 240.000 euros! Escolta, que 
hem de col·laborar, segur que algun impacte o altre té, vinga som-hi! 
Col·laborem! Jo, realment, hi ha una part que no puc compartir que és aquesta 
part de la previsió, però sí que li dic que hi ha una part que comparteixo que és 
la seva empenta. Som-hi, carretera, quitrà, no hi ha cap problema! És igual, no 
farem estudis ni farem absolutament res, no? Matiso una cosa. En la meva 
intervenció he dit que em semblava bé, em semblava fins i tot necessari que 
Andorra, que a la Fira d'Andorra la Vella hi estigués representada la parròquia 
de Sant Julià de Lòria a través d’un estand i penso que ha quedat ben clar. Jo 
l'únic que demanava és què tenien a veure els cars i les curses amb aquest tema 
de la promoció. Em refereixo novament, doncs, a la proposta del conveni que 
vostès presenten. Però tal com m'ha explicat això, també hi ha fet el seu 
comentari, també li agrairia, ja que hi és posat, que em faci un comentari sobre 
la qüestió que he exposat ara ja per tercera vegada: em sembla un greu 
despropòsit que se sotmeti a aquest consell la ratificació d'un conveni la 
implementació del qual ja ha passat. M'agradaria que em donés explicacions 
sobre perquè avui ratifiquem un conveni sobre una cosa, escolta que va ser això 
va passar fa un mes això? Gràcies, senyora Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol Menor  
Senyora Cònsol, contesto jo. Sempre ha estat així, aquests tipus de conveni. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Té la paraula senyor Rossend Areny. 
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Hble. Sr. Rossend Areny 
Gràcies, senyora Cònsol. Com que sempre ha estat així? Però és perquè alguna 
llei en algun moment implica que les parròquies... 
 
Hble. Sr. Cònsol  Menor 
Escolti, estem parlant d'un conveni d'una fira. Si això tan greu li sap a vostè, si 
s'ha de fer un conveni, no, no, jo li contesto, senyor Areny. 
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
A mi molestar, no em molesta. Si en tot cas la resposta... 
 
 
Hble. Sr. Cònsol Menor  
Un moment, si us plau. Jo li dic que aquest conveni es presenta avui perquè és 
la primera sessió de Comú que es fa després de la Fira d'Andorra la Vella. No es 
podia fer abans. La ratificació, res més. I sempre s'ha fet així. Perquè ha estat 
així, aquest conveni. Aquest conveni, perquè se n'ha fet més d'un d'aquests 
convenis, amb el Comú d'Andorra la Vella.  
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
Però entengui que és absurd en sí.  
 
Hble. Sr. Cònsol Menor  
Doncs que quedi en acta la seva postura de que és absurd. I que no estan 
d'acord. Tampoc cal fer tanta dissertació i tot en un conveni que torno a repetir, 
sols és tracta de que els departaments de totes les parròquies s'han posat 
d'acord per fer una cosa conjunta. Res més que això. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Té la paraula senyor Oliver Alís. 
 
Hble. Sr. Oliver alís  
Els cars no són de Naturlandia, els cars són del Palau de Gel de Canillo i el 
departament d'esports de Canillo. Però per aclarir-l'hi una mica en la línia que 
deia el senyor Cònsol, al senyor Roig i a vostè mateix, és un pur formalisme que 
s'ha de fer, passar els convenis i encara que s'hagin de ratificar. I a més és un 
conveni d'una importància, jo diria, molt elevada en el tema de posar d'acord 
set Comuns per anar a l’una, però d'una importància vital mínima. Gràcies, 
senyora Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Oliver Alís. Té la paraula senyor Josep Roig. 
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Hble. Sr. Josep Roig  
Bé, si és que és una qüestió de forma. Senzillament, vostè s'imagina, d'aquesta 
manera que diu que vostè actua habitualment que, pel que fos, durant aquest 
mes, hagués succeït, no sé, alguna cosa dintre del seu equip de la majoria i que 
avui, aquest conveni, no el ratifiquessin? Què passaria, que hauríem de tornar 
endarrere i hauríem de desfer la qüestió perquè no hem ratificat el conveni? És 
una qüestió de forma, les coses o es fan bé o no es fan bé. Però en aquest cas, la 
cosa no s'ha fet de la manera que s'havia de fer. Comparteixo amb el senyor Alís 
que potser no és el conveni dels convenis, ara, el tema que tractava sí que és 
important, i la qüestió de la forma ja li dic jo que és important. Aquesta és molt 
important. No podem anar amb aquesta empenta. És que aquí nosaltres podem 
fer a tuti plen i és igual, ja informem d'aquí un mes. Com si l'haguéssim informat 
d'aquí dos. De fet, la qüestió ja ha passat, no? I des d'aquí formulo la meva 
queixa. No és el procediment ni la forma, i no comparteixo que sigui la forma 
habitual. I si realment és la forma habitual com vostè ha comentat que era, és la 
forma habitual, vostè ho va dir així, habitualment això es fa així, doncs 
habitualment això es fa malament. Gràcies, senyor Cònsol. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Josep Roig. Té la paraula senyor Rossend Areny. 
 
Hble. Sr. Rossend Areny  
Sí, senyora Cònsol. El corregeixo, si em permet, senyor Roig. No és la forma 
habitual, perquè quan es tracta, i espero realment que s'hagi acabat, quan es 
tracta de fer una sessió extraordinària que no entra dins del calendari ordinari 
per aprovar un préstec a “Camprabassa, S.A.”, aquesta sessió sí que la fem quan 
toca. Gràcies, senyors de la majoria. 
 
Hble. Sra. Cònsol Major  
De totes maneres, ja estem anant tots plegats.... ho dic perquè, a veure, és un 
simple conveni que es ratifica any darrera any, que es fa per costum, que 
s'acorda mitjançant tots els set Comuns, i que si aquest any ha tocat els cars de 
Canillo, l'any que ve igual toca la diana de Naturlandia, no ho sé. Però la veritat 
és que és un acord unànime per part dels set Comuns per col·laborar, com ha 
dit el senyor Alís, amb els estands a la Fira d'Andorra la Vella. Evidentment, 
nosaltres per promocionar Sant Julià de Lòria i promocionar Naturlandia 
gratuïtament. Per tant jo crec que és molt bo que els set Comuns estiguin 
d'acord en treballar conjuntament per la marca Andorra.  
Cap més intervenció? Passaríem a la ratificació i suposo que queda ratificat ? 
Es ratifica per 9 vots a favor 1 abstenció i 1 en contra.  
 
I per últim, precs i preguntes. Com no hi ha en l’ordre del dia cap prec i 
pregunta, s’aixeca la sessió ordinària del Consell de Comú del dia d’avui. 
Moltes gràcies a tots. 
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