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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 8 DE MAIG DEL 2018
Essent les 18,30 hores del dia 8 de maig del 2018, es constitueix l’Hble. Comú de
la Parròquia de Sant Julià de Lòria en sessió ordinària.
Presideix la sessió l’Hble. Cònsol Major, Sr. Josep Miquel Vila Bastida i l’Hble.
Cònsol Menor, Sr. Julià Call Reig i amb l’assistència dels Hbles. Consellers de
Comú, Srs. Joan Visa Tor, Joan Vidal Martínez, Josep Roig Cárcel, Joan Gómez
Martínez, Meritxell Teruel Riera, Francesca Barbero Cáceres, Joan Albert Farré
Santuré, Rossend Duró Sánchez i Maria Servat Codina.
S’excusa l’absència de l’Hble. Conseller, Sr. Pere Pràxedes Rigol.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
• Sessió ordinària 31/01/2018
2. Acords de la Junta de Govern
3. Aprovació si escau, de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017
4. Aprovació si escau, de reconduïts de l’exercici anterior
5. Precs i Preguntes
Hble. Sr. Cònsol Major
Iniciarem la sessió d’avui amb el primer punt de l’ordre del dia:
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
• Sessió ordinària 31/01/2018
Tots disposeu de l’esborrany de l’acta, algun comentari? s’aprova?
S’aprova per unanimitat
Molt bé, passem al següent punt:
2. Acords de la Junta de Govern
Tots disposeu de les actes, algun comentari al respecte?
Té la paraula Sr. Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Bona tarda, gràcies Sr. Cònsol. Miri, hem estat repassant una mica les actes de la
Junta de Govern d’aquests tres mesos i hem constatat que en el període d’un
mes i mig, s’ha aportat a Naturlandia l’import de quasi 600.000,00 euros,
596.000,00 euros concretament i voldríem demanar aquests pagaments de
149.000,00 euros cadascú en aquest curt termini de temps, a què és degut?
Gràcies.
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Hble. Sr. Cònsol Major
Són qüestions de liquiditat. L’hivern és una època dolenta, s’ingressa poc i per
temes de manteniment i altres coses, hi ha hagut més despeses i l’import que ha
fet falta és aquest. No estan fora de la línia ni molt menys, normalment
acostuma a ser així.
Té la paraula Sr. Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
En tot cas en podeu confirmar doncs que aquest fet és el fet d’un mes i mig
puntual i que la resta de l’any no farà falta això o teniu alguna previsió?
Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Major
La previsió era entre 700.000,00 i 800.000,00 euros, parlo de memòria. Espero i
desitjo que així sigui, que no hi hagin més sorpreses i que no haguem de pagar
coses que no estan previstes. Té la paraula Sr. Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
En un any? Per tant ara si se n’ha aportat 600.000,00 euros quedarien cent i pico
mil?
Hble. Sr. Cònsol Major
No, se’n deu haver aportat aproximadament 500.000,00 euros. Exactament la
xifra que s’ha aportat de la liquidació d’enguany, no la tinc exacta però deuen
estar a 500.000,00 euros i poc, en deuen quedar 200.000,00 o 300.000,00 euros i
esperem que a l’estiu que és l’època que puja s’hagi pagat tot i que no ens faci
falta. És un tema de liquidés puntual, periòdic i estacional. És a dir sempre els
primers mesos són deficitaris. Té la paraula Sr. Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Una altra pregunta. També hem vist com en el període d’un mes en aquest cas,
continuen havent-hi en aquest cas tres pagaments en el període d’un mes a
l’entitat KPMG. Dos per 11.980,00 euros i un per 10.968,00 euros. L’epígraf
d’aquests pagaments són projectes estratègics. Si ens pot explicar si us plau?
Són pagaments recurrents i que es repeteixen molt sovint. Volíem saber quin
treball està fent aquesta companyia. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Major
El més important que han fet de treball és competències i transferències.
L’anàlisi econòmic i en aquest sentit ens hem de felicitat pel resultat que no ha
estat dolent, que ha anat força bé i que ha tingut els seus resultats. Aquest és el
més important que han realitzat. I els altres estaven per altres projectes
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d’inversió per la parròquia com són el ràfting, una tirolina que s’estava
analitzant i demés, doncs que esperem que arribin a bon port i que donin bons
resultats. Si donen els resultats que han tingut com el contingut més important
que és competències i transferències els estudis que han fet, podríem estar
contents. Té la paraula Sr. Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
En tot cas doncs si feien el treball de competències i transferències si entenc que
això ho podem donar per acabat, també podem donar per acabats aquests
pagaments? Ho he entès bé?
Hble. Sr. Cònsol Major
Tot el que és competències i transferències sí. Però encara no s’ha acabat perquè
no hem rebut la transferència de Govern, està en tràmits, per tant és cosa del
Consell i nosaltres analitzarem el que toqui. Molt bé.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Una última petita qüestió. També hem constatat a les actes de les juntes de
Govern que en aquests tres mesos s’ha procedit a la contractació de 7
treballadors nous a nivell de Comú. Molts d’ells sí que és veritat, amb caràcter
eventual, però voldríem saber si això és la previsió de tot l’any o hi ha previsió
de continuar contractant personal.
Hble. Sr. Cònsol Major
Dependrà de les baixes que hi hagi.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
En tot cas doncs no hi ha cap previsió concreta?
Hble. Sr. Cònsol Major
D’entrada no hi ha previsions més de les que surten al pressupost. No sé si algú
té previst agafar algú més i en el cas de que sortissin estaríeu degudament
informats. Bé, continuem? Us doneu per informats dels acords de la Junta de
Govern? Molt bé, passem al següent punt.
3. Aprovació si escau, de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017
Tots disposeu de la documentació pertinent i passo la paraula a l’Hble. Sr. Joan
Gómez.
Hble. Sr. Joan Gómez
Moltes gràcies Sr. Cònsol. Pel que fa a la liquidació del pressupost de l’exercici
2017, en el tancament de l’exercici 2017 hi ha dues xifres a destacar per la seva
transcendència. La primera seria dins l’exercici 2017, es tanca amb un superàvit
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pressupostari de 1.644.561 euros, la segona que és el nivell d’endeutament pel
que fa al formalitzat es situa en 20.880.668 euros. Cal remarcar que els
reconduïts de l’exercici 2017 cap a l’exercici 2018 ascendeixen a 606.482,90
euros. Per arribar a aquesta situació hem d’explicar en primer lloc els ingressos i
en segon lloc el comportament de les despeses. En quant a ingressos, l’execució
total dels mateixos es situa en un 103,6%. A nivell de capítols d’execució dels
ingressos, la situació és la següent: pel que fa a l’execució dels impostos
directes, durant el quart trimestre de l’any 2017, s’han ingressat 2.332.725 euros.
La seva execució representa un 99,4% i es distribueix de la següent manera: foc i
lloc per un import de 270.622 euros, impostos sobre la propietat immobiliària
per un import de 447.571 euros, impostos sobre la renda dels rendiments
arrendataris per un import de 552.737 euros, impost sobre la construcció per un
import de 18.767 euros, impost sobre l’eradicació d’activitats comercials per un
import d’1.043.027 euros. Pel que fa als impostos indirectes l’execució ha estat
d’un 402% en valor absolut, representa 361.773 euros. Aquest apartat correspon
a la recaptació de l’impost de transmissions patrimonials, el que seria l’ITP. Pel
que fa a les taxes i altres ingressos, l’execució ha estat d’un 101,8%, en valor
absolut representa 2.801.019 euros. Les partides més notables d’aquest apartat
són facturació de l’aigua 649.429 euros, aparcament de la Plaça de la
Germandat, 250.400 euros, aparcament Camp de Perot 159.007 euros, Centre
Cultural i de Congressos Lauredià, 142.373 euros. Pel que fa al capítol de
transferències corrents, s’han liquidat 1.703.313 euros, el que representa un
percentatge de liquidació d’un 103,5%. Pel que fa a ingressos patrimonials,
s’han liquidat 27.904 euros el que representa un 53% d’execució. Per últim, pel
que fa a les transferències de capital s’han liquidat 5.829.321 euros, un 102% del
pressupostat.
De tot l’anterior, pel que fa a l’apartat d’ingressos, es pot concloure que
l’execució s’ha ajustat a les previsions inicials del pressupost. Quant a l’apartat
de despeses, les xifres més importants són les següents: despeses de personal,
s’han executat 4.371.102 euros, el que representa un 92,3% del pressupostat.
Aquesta desviació ve donada per les baixes de personal del Comú. Pel que fa al
consum de bens corrents i serveis, representen una execució d’un 86% que en
termes absoluts ascendeixen a 3.544.443 euros. Despeses financeres: en aquest
apartat, trobem una execució de 126.480 euros que representa un 54,9% respecte
al pressupost. Aquesta xifra s’explica per l’execució dels interessos i de les
comissions bancàries. Quant a inversions reals, el Comú presenta una execució
de 757.857 euros que representa una execució del 68,2%. Les partides més
importants en aquest apartat són: adquisició de vehicles de diferents
departaments per un import de 141.615 euros. Per la maquinària de
l’aparcament de la Valireta i Prat Nou 82.430 euros. Per la compra
d’equipaments de processament informàtic, 71.699 euros, per l’adequació del
riu Valira, per la pràctica del ràfting, per un import de 59.443 euros. Per la
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refecció de la captació de la Peguera fase I, per un import de 58.227 euros.
Remodelació de l’edifici de Cal Jaumet per un import de 57.693 euros. I per
últim, per la redacció i seguiment del projecte mediambiental i ecològic per la
pràctica del ràfting al riu Valira per un import de 41.075 euros. Quant al capítol
d’actius financers, el liquidat ascendeix a 888.000 euros, cosa que representa un
93,4% del pressupostat.
Dins d’aquest capítol, el Comú ha fet un préstec a CampRabassa per un import
de 888.000 euros, sent transferits actius financers a l’Escola Bressol per 320.958
euros i Sasectur per 288.155 euros. Quant a passius financers, el Comú ha
amortitzat préstecs per un import de 773.943 euros, d’execució del 100%.
Podríem qualificar l’execució pressupostària de l’exercici 2017 d’equilibrada i
en la qual la corporació assoleix els límits que prèviament s’havien marcat.
Moltes gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Major
Gràcies Sr. Gómez. Algun comentari? Té la paraula Sr. Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Un petit comentari. Ja vam tenir l’oportunitat de tractar i revisar tot això en
comissió però només una petita matització. La baixada d’inversions reals al 68%
del pressupostat, a grans trets, a què ve aquesta disminució? Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Major
Ve una mica motivada per que s’ha reflexionat més sobre el tema ràfting i s’està
intentant que només tingui les despeses adequades fins que no hi hagi una
definició estricta de projecte llavors aquí hem preferit anar més a poc a poc
abans de prendre decisions i no s’ha invertit el que havíem previst. Molt bé,
algun comentari més? No doncs passarem a aprovar la liquidació del
pressupost de l’exercici 2017?
S’aprova per 8 vots a favor i 3 abstencions.
Passarem al següent punt:
4. Aprovació, si escau, de reconduïts de l’exercici anterior.
Té la paraula l’Hble. Sr. Joan Gómez.
Hble. Sr. Joan Gómez
Moltes gràcies Sr. Cònsol. El compromís de reconduïts de l’exercici 2017 cap a
l’exercici 2018 ascendeixen a 606.482,90 euros. Aquesta xifra recull 12 reconduïts
dels diferents departaments del Comú, tant pel que fa a despeses corrents com a
les despeses d’inversió. Moltes gràcies Sr. Cònsol.
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Hble. Sr. Cònsol Major
Gràcies Sr. Gómez. Algun comentari? S’aprova?
S’aproven els reconduïts per unanimitat
Molt bé. Passem a l’últim punt de l’ordre del dia:
5. Precs i preguntes.
En aquest punt informar que s’ha rebut carta en data 4 de maig d’enguany dels
Hbles. Srs. Joan Albert Farré, Rossend Duró i Maria Servat, a la qual hi havia
dos punts de preguntes. Una era respecte a la liquidació de les fires de l’exercici
passat. Aquestes estaven pressupostades per 280.000 euros, de memòria em
sembla que la liquidació eren 320.000 euros i eren quatre fires que eren Fiveco,
Canòlich Music, Trobada de Microproductors de vi i Firesport, de les quals la
més costosa com gairebé sempre és la trobada de microproductors de vi.
D’aquestes carpes enguany s’ha pressupostat 260.000 euros perquè l’any passat
hi havia dos carpes i aquest any s’ha quedat amb una. La de la trobada de
microproductors de vi és la que més puja que són 110.000 euros i a la carpa que
es fa conjunta per les quatre fires, en aquest cas eren 3, veurem si hi ha una
quarta, hi havia a Socials 15.000 euros i Esports 65.000 euros. Aquest és el
conjunt que tinc respecte a les carpes. Respecte al ràfting i n’hem parlat abans,
no s’ha invertit el que tocava. Hi ha hagut una adjudicació provisional a
RocRoi, no s’ha firmat encara el contracte perquè s’està redefinint alguns
aspectes del projecte i desprès hi ha hagut circumstàncies personals per part de
RocRoi, que han fet que això no tirés més endavant. Amb el rebombori a la
premsa pel que fa al projecte, hem dit s’ha de fer prudència, ho hem de fer poc a
poc i reflexionar-ho bé per mirar que els errors siguin mínims. Té la paraula Sr.
Duró.
Hble. Sr. Rossend Duró
Pel que fa al tema ràfting que ja vam dir a l’inici que ho vèiem una mica
precipitat i sembla ser que les coses s’estiguin agafant amb més calma, ens
agradaria saber quines són les persones que estan destinades a treballar amb el
projecte del ràfting i si hi ha algun departament del Comú que està estructurat
per fer el seguiment de totes aquestes activitats? gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Major
Presumiblement passaria a Esports, però aquesta decisió no ha estat presa i per
tant és una llibertat que m’agafo, no està definida, ho haurem de reflexionar al
llarg del Comú, tindreu ocasió de saber-ho. S’hi ha treballat com a un dels
projectes, KPMG, s’hi està treballant i ha treballat RocRoi. És possible que es
torni a demanar a un americà que va assessorar Govern, que es diu Scott. Com
que va col·laborar amb l’informe que va fer Govern per demanar-li un
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complement d’informació al voltant d’aquest tema i acabarem de fer les
reflexions oportunes que tots tindreu ocasió de conèixer.
Té la paraula Sra. Servat.
Hble. Sra. Maria Servat
Gràcies Sr. Cònsol. Tindria una pregunta respecte al projecte d’Explòria. Ens ha
detallat el cost de la carpa, quins són els departaments que es veuen afectats,
però quin és el cost real de la marca Explòria a nivell de comunicació? Seria
possible que ens passéssiu una relació de les despeses que ha suposat la creació
d’aquesta marca i amb quines empreses s’han dut a terme? gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Major
Això us ho contestarà el Sr. Josep Mª Altimir, interventor comunal. Teniu la
paraula.
Sr. Josep Mª Altimir
Sí, moltes gràcies Sr. Cònsol. Referent a la marca Explòria, aquesta marca es va
crear l’any passat en el qual hi havia les tres fires. Menys Canòlich Músic que
era un esdeveniment, les tres fires era Fiveco, la trobada internacional de
microproductors de vi i Firesport. L’any passat hi va haver un cost aproximat
d’uns 30.000,00 euros que anava imputat a cada fira, en base al que es necessités
més de cada fira. No vol dir que tres fires fossin 10.000,00 euros a cada fira,
s’hauria de mirar ben bé quan hi havia destinat a cada fira. Per aquest any que
també fèieu la pregunta de la dotació pressupostària, com que la marca està
creada i a més a més està registrada, no hi haurà pràcticament cap despesa o hi
haurà un mínim de despesa que també anirà carregada a cada fira. Gràcies Sr.
Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Major
Gràcies Sr. Altimir. Té la paraula Sra. Servat.
Hble. Sra. Maria Servat
Però amb si la despesa que s’ha ocasionat amb la generació d’aquesta marca,
quina és? Perquè una cosa és el que està imputat a cada fira a nivell de
comunicació, o del que sigui, però a nivell de la marca que engloba tot el
projecte en si, quina ha sigut la despesa d’això?
Hble. Sr. Cònsol Major
Sr. Altimir ...
Sr. Josep Mª Altimir
Sí, la despesa de l’any 2017, 30.000,00 euros. Per la marca Explòria.
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Hble. Sr. Cònsol Major
Alguna altra cosa? Sra. Servat té la paraula.
Hble. Sra. Maria Servat
Seria possible tenir un detall de les despeses amb terme global i desprès per
cada fira? Es va demanar en la última sessió de Comú si es podia passar una
relació de les despeses que hi havien hagut a nivell de promoció econòmica. Jo
em pensava que anava una mica relacionat amb el tema Explòria, pel que veig
promoció econòmica era una cosa i Explòria anava per una altra banda. A veure
si poguéssim tenir una relació, ja sigui de la marca global, sigui per
departaments, gràcies
Hble. Sr. Cònsol Major
Sí, aquí tenim el Sr. Interventor, aleshores feu la relació que hagueu de fer
arribar i ja està. Molt bé, gràcies. Alguna altra cosa? té la paraula Sra. Servat.
Hble. Sra. Maria Servat
El que són les despeses, les farà arribar per correu electrònic o per carta.?
perquè encara estem esperant les passades.
Hble. Sr. Cònsol Major
Jo crec que les heu de donar per escrit, han d’estar assignades perquè han de ser
oficials.
Sr. Josep Mª Altimir
Jo crec que ha de ser oficial i entrar per carta. Ens dieu exactament el que voleu i
us ho fem arribar i ja està.
Hble. Sra. Maria Servat
Sí, em sembla perfecte de la manera que es faci però almenys que ens arribin a
l’igual que les passades preguntes que es van fer al departament de promoció
econòmica i que no hem rebut cap més input al respecte.
Sr. Josep Mª Altimir
Sí, si se’ns fa arribar no hi ha cap mena de problema per buscar els extractes del
que s’ha gastat i us ho fem arribar.
Hble. Sra. Maria Servat
Perfecte, és l’únic que demanava en les passades sessions, que se’ns fes arribar
allò i ara que se’ns faci arribar el referent a Explòria. Gràcies.
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Hble. Sr. Cònsol Major
Molt bé, una altra cosa? no doncs, no havent-hi més assumptes a tractar,
aixecaríem la sessió, moltes gràcies per la vostra assistència.

P.O. de l’Hble. Comú
Secretària general

Vist-i-plau
Cònsol major

