SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 2 DE JULIOL DEL 2008
Essent les 19 hores del dia 2 de juliol del 2008, 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 PINTAT FORNÉ i l’Hble. Cònsol
Menor, Sr. Enric SANGRÀ TOMÀS, i amb l’assistència dels Hbles. Consellers de
Comú, Srs. Pere ACHÉ GULIAS, Josep MAJORAL OBIOLS, Maria Jose MARCH
VIVES, Enric NAUDI COSTAFREDA, Beatriz LORENZO MARTÍN, Joan Antoni
LEÓN PESO, Elisabeth AGUILAR SÁNCHEZ, Oliver ALÍS SALGUERO, Patrick
FRASES GARCIA i Joan VIDAL MARTÍNEZ.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de les actes de :
• Sessió extraordinària 23/05/08
• Sessió ordinària 23/05/08
2. Acords Junta de Govern
3. Nomenament de l’Interventor
4. Anàlisi i aprovació si s’escau, de l’adaptació dels Estatuts de les societats
públiques Camprabassa S.A., Sasectur S.A. i Escola bressol Laurèdia S.A. a la
legislació vigent
5. Delimitacions
6. Ratificació de conveni
En compliment de l’article 33 del Reglament de funcionament dels comuns, pregunto
als consellers si desitgen tractar, en el decurs d’aquesta sessió, algun tema que no figuri
en l’ordre del dia. Senyors consellers, teniu la paraula.
Si no hi ha cap tema, passarem a l’ordre del dia:
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de les actes de :
a. Sessió extraordinària 23/05/08
b. Sessió ordinària 23/05/08
Hi ha algun comentari al respecte?
S’aprova l’acta de la sessió extraordinària?
S’aprova per unanimitat.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària ?
Hi ha algun comentari al respecte?
S’aprova l’acta?
S’aprova per unanimitat.
Passem al següent punt:
2. Acords de Junta de Govern.
Tots els consellers teniu els acords de la Junta de Govern.

Si hi ha algú que desitja tractar algun tema.
No hi ha cap tema a tractar? Molt bé, passem al següent punt.
3. Nomenament de l’Interventor
La senyora secretària ens llegirà l’acord.
Senyora secretària
Bona tarda a tothom.
Vist que en data 4 de juny del 2008 el Sr. Luis Miguel Caramés Saavedra manifesta la
seva voluntat de deixar el seu càrrec com interventor del Comú de Sant Julià de Lòria a
partir del dia 30 de juny d’enguay,
i tal i com determina l’article 92.2 de la vigent Llei de Finances Comunals de data 27 de
juny de 2003, publicada al B.O.P.A. número 59 any 15 de data 30/07/2003,
es proposa nomenar com a Interventor al Sr. Josep Maria Altimir Farrando, per la
durada de l’actual mandat comunal.
Hble. Sr. Cònsol Major
Aquesta és la proposta que fem els Cònsols, tal com marca la Llei de finances, en el seu
article 92, pregunto al conseller de Finances si té alguna observació a fer.
Hble. Sr. Joan Antoni León
Estic d’acord amb la proposta, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Major
Hi ha alguna intervenció més?
S’aprova el nomenament del Sr. Josep Maria Altimir Farrando?
S’aprova per unanimitat
Passarem al seu jurament.
Vós, Josep Maria Altimir Farrando, que heu estat nomenat per al càrrec d’interventor
del Comú de Sant Julià de Lòria, jureu o prometeu acatar la Constitució del Principat
d’Andorra?
Sr. Josep Maria Altimir
Sí, ho prometo.
Hble. Sr. Cònsol Major
Si així ho feu, bon andorrà sereu.
Passem al següent punt:
4. Anàlisi i aprovació si s’escau, de l’adaptació dels Estatuts de les societats
públiques Camprabassa S.A., Sasectur S.A. i Escola bressol Laurèdia S.A. a
la legislació vigent
Senyora secretària, si voleu donar lectura a les propostes d’acords.
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Senyora Secretària
CAMPRABASSA, S.A.
Vist el que disposa la disposició transitòria primera apartat 2 de la llei 20/2007, del 18
d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada : “En el termini d'un any a
partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, les societats han d'adaptar els seus estatuts a
aquesta Llei quan contradiguin els seus preceptes.”
Es proposa facultar als representants del Comú en el si de la societat CAMPRABASSA,
S.A. per a procedir a adaptar els Estatuts de conformitat amb la legislació vigent”
SASECTUR, S.A.
Vist el que disposa la disposició transitòria primera apartat 2 de la llei 20/2007, del 18
d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada : “En el termini d'un any a
partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, les societats han d'adaptar els seus estatuts a
aquesta Llei quan contradiguin els seus preceptes.”
Es proposa facultar als representants del Comú en el si de la societat SASECTUR, S.A.
per a procedir a adaptar els Estatuts de conformitat amb la legislació vigent”
ESCOLA BRESSOL LAURÈDIA, S.A.
Vist el que disposa la disposició transitòria primera apartat 2 de la llei 20/2007, del 18
d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada : “En el termini d'un any a
partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, les societats han d'adaptar els seus estatuts a
aquesta Llei quan contradiguin els seus preceptes.”
Es proposa facultar als representants del Comú en el si de la societat ESCOLA
BRESSOL LAURÈDIA, S.A. per a procedir a adaptar els Estatuts de conformitat amb
la legislació vigent”.
Hble. Sr. Cònsol Major
Senyors Consellers, teniu la paraula, si hi ha algun comentari al respecte.
Si no hi ha cap comentari, passem a la seva aprovació.
S’aproven per unanimitat?
Queden aprovades per unanimitat.
Passarem al següent punt de l’ordre del dia:
5. Delimitacions
Senyora Secretària, si ens ho vol comentar.
Senyora Secretària
Segons l’article 4, apartat 4 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels
Comuns, l’ordenació del territori comunal en allò que es refereix a la revisió de creus de
terme i d’emprius i la delimitació de terres comunals amb Quarts i amb particulars és
competència del Comú.
La Comissió de delimitació d’aquest Comú atenent-se, en un primer moment, a l’article
93 del Codi de l’Administració el qual faculta a l’Administració per a procedir a la
delimitació entre els béns que li pertanyen i els béns que pertanyen a tercers quan els
límits siguin imprecisos, havent-se de procedir a la delimitació mitjançant un
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procediment administratiu que comporti l’audiència dels interessats va procedir a
efectuar les següents delimitacions:
Registre
núm.

Sol·licitant

Terreny

6021308 Mercè Guitart Pol
“Orts de Sibós”
6023459 Maria Dolors Pla Pintat “Camp del Pere Negre”
Per a la deguda garantia dels interessats que creguin ostentar drets que poguessin
resultar directament afectats per la resolució dels expedients, segons la previsió de
l’article 118 del Codi de l’Administració, es va notificar mitjançant Edictes de data 14
de maig del 2008, publicats al BOPA núm. 42, any 20, de data 21 de maig del 2008 , la
finalització dels expedients de delimitació, posant els expedients a l’edifici
administratiu del Comú, departament d’urbanisme, a disposició de totes les persones
que volguessin consultar-los i presentar les al·legacions que consideressin pertinents,
sense que transcorregut el termini fixat per a fer-ho, se n’hagi presentat cap.
Per tant, seguint l’article 114 del Codi de l’Administració, per a portar a terme les
delimitacions a les quals s’ha fet referència anteriorment, s’han instruït els
corresponents expedients per a reunir tots els elements – tal i com estableix igualment
l’article 36 : Actes preparatoris- - que permetin a aquesta Corporació de prendre una
decisió amb ple coneixements de causa;
Per tant avui Sr. Cònsol, hauria de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Corporació les
delimitacions esmentades en la forma i amb els límits que figuren en els informes
tècnics i els plànols topogràfics aixecats a tal efecte, que es signaran de conjunt amb els
interessats, quedant-ne una còpia en els arxius d’aquesta corporació.
Hble. Sr. Cònsol Major
Hi ha algun comentari o proposta?
S’aproven aquestes delimitacions? S’aproven per unanimitat?
S’aproven per unanimitat.
Passem a l’últim punt de l’ordre del dia:
6. Ratificació de conveni.
En aquest cas, és un únic conveni, i és la proposta de conveni de col·laboració entre els
Comuns del Principat d’Andorra i la Fundació privada tutelar del Principat d’Andorra.
Tots els Consellers teniu el conveni. Hi ha algun comentari al respecte?
Es ratifica el conveni?
Queda ratificat el conveni per unanimitat.
I no havent-hi cap més tema a tractar, s’aixeca la reunió.
Moltes gràcies a tots.
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