
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ

DIA 5 D’OCTUBRE DEL 2010

Essent les 19 hores del dia 5 d’octubre del 2010, es constitueix l’Hble. Comú de la 

Parròquia de Sant Julià de Lòria en sessió ordinària.

Presideix la sessió 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, 

Joan Antoni LEÓN PESO, Elisabeth AGUILAR SÁNCHEZ, Oliver ALÍS 

SALGUERO, Patrick FRASES GARCIA i Joan VIDAL MARTÍNEZ.

S’excusa l’absència de l’Hble. Cònsol Major, Sr. Josep PINTAT FORNÉ per malaltia i 

l’Hble. Consellera, Sra. Beatriz LORENZO MARTÍN, per trobar-se fora del país.

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de les actes de :

• Sessió extraordinària 30/06/10

• Sessió ordinària  30/06/10

2. Acords Junta de Govern

3. Seguiment de pressupost 

4. Ratificar Document de compromís signat entre els Comuns del Principat 

d’Andorra  

5. Aprovació si escau, del pla parcial de la SURB-13

6. Proposta adjudicació Edicte concurs reforç del mur ancorat de l’aparcament  

comunal “Camp de Perot

7. Delimitacions

8. Ratificació convenis

9. Aprovació si escau, del Reglament intern de funcionament del Consell del Cens 

Hble. Sr. Cònsol Menor

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.

Bé, si no hi ha cap tema que es vulgui introduir, passarem als punts de l’ordre del dia. 



1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de les actes de :

o Sessió extraordinària 30/06/10

o Sessió ordinària  30/06/10

Hi ha algun comentari al respecte?

S’aproven les actes? 

S’aproven per unanimitat.

Passarem al següent punt: 

2. Acords de Junta de Govern.

Senyors Consellers, si teniu algun punt a comentar. 

No hi ha res a comentar? Molt bé, es donem per assabentats.

Passem al següent punt: 

3. Seguiment del pressupost.

Passo la paraula al Sr. Joan Antoni León.

Hble. Sr. Joan Antoni León

Sí, Senyor Cònsol.

Bona tarda a tothom. D’acord amb el que estableix l’article 98 de la Llei de finances  

comunals, passo a exposar el resultat de l’execució pressupostària corresponent al segon 

trimestre de l’any 2010. En aquest sentit, en data 30 de juny de 2010, s’han liquidat uns 

ingressos per un import de 4.971.985,00 € i unes despeses per un import de 

4.918.348,00 €, el que fa un resultat al final d’aquest període d’un superàvit de 

53.637,00 €. 

Gràcies, senyor Cònsol.

Hble. Sr. Cònsol Menor 

Algun comentari al respecte? Sr. Frases

Hble. Sr. Patrick Frases

El senyor conseller de Finances sempre ens diu, en el moment de defensar el pressupost  

de l’any següent, que el pressupost és l’expressió xifrada de l’acció política per a l’any 

següent. Com si no ho sabéssim. I tal com ja vàrem avançar en la sessió del pressupost  

del 21 de desembre passat, d’acció política, res de res, com ja es pot començar a 

constatar en veure la situació dels comptes a la meitat de l’any. Els ingressos estan al 
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38,6% del pressupostat. Certament, molts ingressos es concentren en la part final de 

l’any, per tant, no hi entrarem. Ja en tindrem ocasió al tancament de l’exercici. Pel que 

fa a les despeses corrents, la despesa de personal entra dins la proporció raonable a  

l’alçada dels primers sis mesos. Es porta executat el 43,1%. Es tracta d’una despesa 

fixa, mensual, que difícilment es pot baixar. Per tant, res a dir, almenys de moment. Però 

pel que fa a la resta de la despesa corrent, a la meitat de l’exercici, aquesta representa 

pràcticament el terç, el que pot voler dir dues coses: pot voler dir que s’està treballant  

sota mínims —entenguin el que vulguin— o bé que abans es gastava massa i, si ja l’any  

passat es va fer una retallada important en les despeses de funcionament, només fa que 

confirmar-nos que abans es malbarataven els diners del Comú. Pel que fa a la despesa 

d’inversió, es l’exercici en què es fa menys inversió en molts anys, a la meitat de l’any  

s’ha executat un terç, que comprèn, com sempre, en part amb l’obra de l’eixample i  

rectificació de la carretera de la Rabassa, que s’està repartint en set exercicis per fer 160 

metres de carretera anyals. Ja en vàrem parlar en la darrera sessió, no hi tornarem. Una  

altra obra nova, que és l’ampliació del cementiri, que calia fer, que es repartirà en dos  

exercicis. I més endavant, tot i que no forma part de l’executat, ja que s’aprovarà avui, 

una obra que fa temps que s’havia de començar: els treballs d’ancoratges de 

l’aparcament comunal del Camp de Perot, que per raons pressupostàries ha calgut 

repartir-la en dues fases. I la primera fase, que haurà de començar properament, també 

es repartirà en dos exercicis, ja que el seu termini previst és de 5 mesos. De tot això, no  

en tinc cap dubte que en tornarem a parlar. Avui ens vestiran el gran èxit de gestió  

acurada dels comptes perquè hi ha un superàvit de 53.637,00 €, igual que van fer pel  

tancament del primer trimestre, quan el superàvit era de 113.997,00 €. Per tant, ja en 

tenim menys, de superàvit. 

La tresoreria, tal com diu l’informe de l’interventor, ascendeix a -1.205.457 €, el 30 de  

juny. I tornant al que deia al principi, que si el pressupost és l’expressió xifrada de  

l’acció política, sens dubte l’execució pressupostària és la voluntat i la capacitat real de 

realitzar l’acció política. Els deixem al seu criteri el que pensem de la seva capacitat real  

d’executar l’acció política.

Passem a l’endeutament al 30 de juny de 2010. El deute del Comú amb entitats de crèdit  

ascendeix a 11,9 milions d’euros, quasi 500.000,00 euros més del que tenien al final de 

l’exercici passat. I això que, tal com dèiem abans, s’està funcionant sota mínims. El 

deute de les societats públiques, com ja tenen per costum, no ens el detallen per 

societats i haurem de tractar-lo globalment. Perquè la dada sí que la tenen, però no la  

volen compartir. El deute de les societats s’incrementa en 640.000,00 €, el que ja no  
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augura un bon resultat al final d’any, encara que vagin dient que hi ha hagut un estiu  

fabulós a Naturlandia, com han anat dient cada any. Al final, el resultat de l’exercici  

sempre és deficitari, i també està per veure la venda d’accions com anirà. Que al primer  

mes ja es va veure, al segon mes no se sap, el tercer mes, tampoc... Suposo que quan es  

tanqui la venda d’accions sí que ens ho diran. En tot cas, l’endeutament total del Comú 

ascendeix a 21.715.189,00 €, és a dir, que en 6 mesos s’ha incrementat en 1.230.000,00 

€. Això és tot. 

Gràcies, senyor Cònsol Menor.

Hble. Sr. Cònsol Menor 

Senyor León té la paraula.

Hble. Sr. Joan Antoni León

Bé, en primer lloc, m’agradaria recordar que el pressupost amb què estem treballant  

aquest any és un pressupost que baixa en un 18% el pressupost que es va aprovar al 

2009 i és un pressupost que, per tant, tenim uns ingressos, en un 18%, inferiors a l’any 

2009. Vostè m’ha parlat d’endeutament, però sí que a mi m’agradaria comentar que 

estem amb un endeutament que no ha augmentat significativament, tot i aquesta baixada 

del 18% dels ingressos que hem hagut d’assumir, com no pot ser d’una altra manera. I a 

més, l’endeutament, com s’ha dit moltes vegades, es troba perfectament contemplat dins 

els paràmetres establerts en la Llei de finances comunals. I en aquest sentit, encara  

estem a un 20% del sostre establert en la Llei de finances, i penso que en aquest sentit, 

estem en la línia marcada. És important indicar, i sí que m’agradaria comentar que el  

superàvit que avui presentem, corresponent al segon trimestre de l’any, és un superàvit  

que es deu, fonamentalment, al gran esforç de contenció de la despesa de funcionament  

que s’ha fet per part de tots els departaments del Comú. I això és important i 

m’agradaria, doncs, agrair, perquè realment sí que, com podran observar, amb una 

baixada del 18% dels ingressos, doncs mantenir la línia que estem mantenint i poder  

continuar amb aquest superàvit de 50.000,00 € doncs crec que és bàsicament, degut a 

aquest esforç de contenció de la despesa. 

Gràcies, senyor Cònsol.

Hble. Sr. Cònsol Menor 

Molt bé. Algun comentari més? Sr. Frases.
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Hble. Sr. Patrick Frases

No, tal com he dit, de tot això, ja en parlarem. Només recordar que de vegades, som tot 

una generació que encara moltes vegades continuen comptant amb pessetes, i que 

1.230.000 € no deixen de ser 200 milions de pessetes de més de dèficit en 6 mesos.

Hble. Sr. Cònsol Menor 

Molt bé. Passem al punt següent: 

4. Ratificar Document de compromís signat entre els Comuns del Principat 

d’Andorra  

Passarem a la lectura del document. 

Senyora Secretària.

Senyora Secretària 

Bona Tarda, 

D O C U M E N T D E C O M P R O M Í S D E L S C O M U N S 

Durant la Reunió de Cònsols mantinguda a la parròquia d’Escaldes-Engordany, s’ha procedit a 

la continuació del debat d’un assumpte inclòs al primer punt de l’ordre del dia sota la 

referència “Anàlisis de la situació i propostes d’actualització i millora del sistema de  

finançament dels comuns”, atès que la situació econòmica actual provoca dèficits  

pressupostaris i desestalvis que poden genera un endeutament progressiu inassumible a mig i  

llarg termini pels Comuns, sense que es pugui preveure un canvi de tendència en l’immediat.

Les primeres conclusions extretes de les diferents propostes sobre el mencionat tema es  

resumeixen en l’adopció dels següents compromisos que, ben entès, hauran de ser sotmesos a  

l’aprovació dels respectius Consells de cada Comú: 

o Analitzar la possibilitat de mancomunar el màxim de serveis possibles entre les 

parròquies veïnes i, si és possible, entre més de dues parròquies, i sempre que es  

pugui entre totes elles, a tal efecte de racionalitzar les despeses i, a l’ensems,  

continuar oferint un servei de qualitat.

o Donar compliment a l’article 41.1 de la Llei de finances comunals que estableix  

literalment: “l’import dels preus públics es determina de tal manera que cobreixi, com  

a mínim, el cost del servei que es presta i tenint en compte el preu de mercat que  

correspongui per l’aprofitament d’aquest servei per part de la persona sol·licitant”,  

augmentant progressivament els preus públics que no tinguin una marcada vocació  

social fins assolir un import que cobreixi, com a mínim, el cost del servei i, així, no fer  

competència a les empreses privades que també ofereixen aquests mateixos serveis.
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o Homogeneïtzar els criteris de càlcul dels preu públics i de les diferents taxes i  

impostos, de tal manera que s’apliquin de la mateixa forma en totes i cadascunes de  

les nostres administracions i intentar alhora unificar els diferents impostos que cobrem  

els Comuns amb la finalitat de reduir les diferències entre les parròquies.

o Dur a terme les modificacions necessàries de les ordinacions comunals que  

desenvolupen la Llei de la Funció Pública per homogeneïtzar-les, de tal forma que 

s’apliquin disposicions similars en cada un dels set Comuns, tot amb l’objectiu  

d’intentar igualar les condicions laborals, horaris i altres prestacions que tenen els  

funcionaris dels diferents Comuns i reduir les diferències existents entre ells.

o Adoptar el compromís de no fer noves incorporacions de personal per tota la resta del  

mandat comunal així com a no reemplaçar els funcionaris que causin baixa, sigui per  

voluntat pròpia o per jubilació, per tota la resta del mandat comunal, excepció feta de  

les baixes que es produeixin a llocs de treball imprescindibles.

o Aplicar, de forma gradual i dins dels paràmetres que marca la Llei de finances 

comunals, la totalitat de les potestats de recaptació dels Comuns.

La reunió de Cònsols continuarà a debatre i treballar en profunditat sobre l’anàlisi de la 

situació i propostes d’actualització i millora del sistema de finançament dels Comuns. 

Escaldes-Engordany, Reunió de Cònsols, 1 de juny del 2010.

Hble. Sr. Cònsol Menor 

Molt bé, es ratifica el document de compromís dels Comuns ? Sr. Vidal teniu la paraula.

Hble. Sr. Joan Vidal 

A veure, estem completament d’acord amb els principis del document de compromís. 

No obstant, hi veiem molts inconvenients, que ara passaré a detallar. Amb el que no  

estem d’acord és amb la manera d’actuar de la reunió de Cònsols, si bé és cert que  

tampoc estem en contra d’aquestes reunions que es fan de Cònsols, ja que considerem 

que la reunió de Cònsols és una bona manera de coordinar i intercanviar informació i  

esforços. Amb el que discrepem és que cada vegada s’estigui acordant en la reunió de 

Cònsols una funció més executiva. No oblidem que la reunió de Cònsols no és un òrgan 

executiu ni contemplat en el nostre ordenament jurídic, i que els debats que s’haurien de 

tenir al Comú es traslladen a la reunió de Cònsols i es vesteixen amb les ratificacions de  

cada Comú. Hem ratificat moltes vegades, per no dir totes, les propostes de les reunions 

de Cònsols, però aquesta vegada no estem parlant d’un conveni de recollida selectiva o  

de la compra conjunta d’uns uniformes. Estem parlant de qüestions més profundes. I 
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com diu el darrer paràgraf, llegeixo textualment: «la reunió de Cònsols continuarà a 

debatre i treballar en profunditat sobre anàlisis de la situació i propostes d’actualització i  

millora del sistema de finançament dels comuns.» A hores d’ara, aquest debat no ens  

consta que s’estigui fent, almenys al Comú de Sant Julià de Lòria. I si s’està fent, com 

és habitual, no es compta amb tots els Consellers, perquè des que la Junta de Govern va  

aprovar el document, el dia 6 de juliol, fins a la data no se’ns ha dit res. I dic que la  

Junta de Govern ho va aprovar, però en realitat també ho va ratificar, ja que els Cònsols 

de Sant Julià de Lòria ja ho varen signar en data 1 de juny. 

Repetim: estem a favor de cadascun dels principis del document, però són qüestions que 

també s’han de tractar internament. Nosaltres, des de Segle21, a no ser que es faci  

pública, ara mateix, un compromís per part dels Cònsols que es tractarà a nivell de tots, 

i repeteixo: de tots els Consellers de Comú, votarem en contra d’aquesta ratificació.  

Gràcies.

Hble. Sr. Cònsol Menor

Molt bé, Sr. Joan Vidal. 

Vots a favor? 8

En contra? 2

Es ratifica el document de compromís dels Comuns per 8 vots a favor i 2 en contra.

Passarem al següent punt: 

5. Aprovació si escau, del pla parcial de la SURB-13

Sr. Josep Majoral teniu la paraula.

Hble. Sr. Josep Majoral

Senyor Cònsol. Mitjançant Decret del 24 de desembre del 2008, es va procedir a 

l’aprovació del Pla parcial del desenvolupament de la unitat d’actuació del sòl  

urbanitzable SURB-13. No obstant, en data 30 de juny del 2010, els propietaris del Pla 

parcial varen presentar una sol·licitud per tal de modificar el Pla parcial esmentat, en  

concret, es tracta de modificar els paràmetres dels plànols d’ordenació, ja que en 

l’aprovació inicial s’indicaven emplaçaments exactes dels edificis a construir. Ara  

s’estableix una ordenació general de les parcel·les. Davant aquesta situació, vàrem 

procedir a demanar opinió a la Comissió Tècnica d’Urbanisme, de conformitat amb 

l’article 132.1, apartat c), de la vigent Llei general d’ordenació del territori i urbanisme  

sobre la qüestió, quina ha establert, entre d’altres, que, per manca d’un procediment de  
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modificació del Pla parcial regulat per la Llei general d’ordenació del territori i  

urbanisme o el reglament urbanístic, deriva que el procediment administratiu que s’ha 

de seguir per modificar un pla parcial és el procediment d’aprovació d’un pla parcial.  

En aquest sentit, i de conformitat amb el més amunt exposat, i amb el que disposa  

l’article 112 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, es procedeix a  

sotmetre a l’aprovació d’aquest ple, d’una banda, l’aprovació de la modificació del Pla  

parcial de la SURB-13 a la zona de Faucellers, amb tots els documents que la 

componen, i d’altra banda, l’aprovació de l’exposició pública del mateix durant un  

termini de 30 dies per a la seva consulta i la seva eventual formulació d’al·legacions, i  

procedir posteriorment al seguiment dels tràmits previstos en la Llei general 

d’ordenació del territori i urbanisme per a la seva aprovació definitiva. 

Gràcies, senyor Cònsol.

Hble. Sr. Cònsol Menor

S’aprova? 

S’aprova el pla parcial de la SURB-13 per unanimitat.

Següent punt :

6. Proposta adjudicació Edicte concurs reforç del mur ancorat de 

l’aparcament comunal “Camp de Perot”

Sr. Josep Majoral, té la paraula.

Hble. Sr. Josep Majoral 

Vist que, per acord de Junta de Govern de data 11 de maig de 2010, es va publicar  

l’edicte concurs per efectuar els treballs de reforç del mur ancorat de l’aparcament 

comunal Camp de Perot,

vista l’acta d’obertura dels pressupostos de data 18 de juny de 2010,

vistos els pressupostos presentats per “Simco Construcció S.A.”, “Auxini S.A.”, 

“Trebisa”, “Locubsa”, “Dragasa”, “Progec S.A.”, “Pidasa Serveis” i “Coansa”,

vist que l’article 7 del plec de clàusules administratives preveu l’adjudicació parcial dels  

treballs, 

vist que el projecte estava desglossat en dues fases;

vist l’informe comparatiu elaborat per “Sinus Enginys SAU” proposant l’adjudicació a  

l’empresa “Pidasa Serveis” per ésser la més adient,
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vist l’informe emès pel departament d’urbanisme corroborant la proposta realitzada per 

“Sinus Enginys SAU”, 

i vist l’informe d’intervenció,

es proposa:

1. Adjudicar la fase 1 del mencionat concurs a l’empresa “Pidasa Serveis” per un 

import total de 239.514,99 euros.

2. Publicar l’adjudicació definitiva en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Gràcies, senyor Cònsol.

Hble. Sr. Cònsol Menor

Algun comentari al respecte? Sr. Frases

Hble. Sr. Patrick Frases

Sí, tan sols voldria fer una única pregunta. És saber si s’ha demanat l’autorització als  

veïns de l’aparcament de Camp de Perot que possiblement estiguin afectats.

Hble. Sr. Josep Majoral

Sr. Frases, referent a aquesta pregunta, primerament farem una mica d’història. En el 

seu moment, quan es va voler construir l’aparcament Camp de Perot, el Comú en aquell  

moment ja va fer uns convenis, unes permutes, concretament, amb tots els privats 

afectats en aquell moment, i se’ls va permutar la parcel·la que tenien en aquesta zona  

amb una parcel·la a la partida de Comabella. A conseqüència d’això, els ancoratges que  

avui van al mateix mur, en el qual ja hi ha els ancoratges problemàtics, per dir-ho així,  

afecten les parcel·les comunals. I dic bé: només afecten les parcel·les comunals. Per  

tant, no hi ha hagut lloc de mirar ni de demanar permís als privats. Gràcies.

Hble. Sr. Cònsol Menor 

Molt bé. Sr. Frases.

Hble. Sr. Patrick Frases

Una petita pregunta, només. Bé, ja em sembla correcta la resposta. Només és: pel tipus 

d’obra que és, si s’ha informat o s’han pres precaucions per als veïns a l’obra.

Hble. Sr. Josep Majoral
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Primerament, en el moment de la redacció del projecte ja es va fer una reunió amb totes  

les parts afectades, internes a la pròpia Administració, és a dir, amb el Departament de 

Circulació. S’ha informat també a les entitats afectades, ja que tots sabeu que algunes  

d’elles tenen algun magatzem en el qual hi guarden material. En aquesta reunió, el que  

es va acordar era tot el procediment, diguem-ne, viable per poder executar aquests 

treballs. Entre d’altres, s’ha de desallotjar els vehicles, s’ha d’anar canviant de lloc  

aquests vehicles. És de tota evidència que el que es mirarà és generar les menys 

molèsties possibles, tant als usuaris de l’aparcament com a la gent, com bé pot ser els  

veïns de la part de dalt... Personalment, he tingut una conversa amb la gestora dels  

edificis i... bé, de totes formes, és cert que està previst que, abans de començar l’obra, la  

mateixa empresa faci els tràmits necessaris, com pot ser un aixecament notarial, per  

possibles danys que pugui causar aquesta obra. Com vostè bé ha dit, és una obra 

complicada.

Hble. Sr. Cònsol Menor

Passem a l’aprovació? Vots a favor? 

S’aprova per unanimitat 

Molt bé.

Passarem al següent punt:

7. Delimitacions

Senyora Secretària, si us plau.

Senyora Secretària

D E L I M I T A C I O N S

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 procediment administratiu que comporti 

l’audiència dels interessats va procedir a efectuar les següents delimitacions:

Registre Sol·licitant Terreny
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núm.

6025889 Rosa Maria Santolaria Rossell “Terra del Hóm” situat a la carretera de  

Certés al Quart de Nagol

6031554 Berel, S.L. “Terra Solanetes” i “Barri Ample” situats a la 

partida de Canòlich al Quart de Bissisarri

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 Edicte de data 21 de juliol del 2010, 

publicats al BOPA núm.42, any 22, de data 28 de juliol del 2010, 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 Menor

Bé, sotmeto a l’aprovació aquestes delimitacions. Senyors Consellers ?

S’aprova per unanimitat.

Següent punt:
8. Ratificació de convenis:

o Conveni parroquial d’atenció ciutadana, prevenció i seguretat entre el Ministeri  
d’Interior i els Comuns 

Senyora Secretària.
Senyora Secretària
Gràcies, senyor Cònsol.
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Hble. Sr. Cònsol Menor 

Molt bé. Es ratifica el Conveni parroquial d’atenció ciutadana, prevenció i seguretat  

entre el Ministeri d’Interior i els Comuns?. Sr. Frases.

Hble. Sr. Patrick Frases

A veure, tinc dues preguntes. 
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Entenem que el conveni, signat entre el Ministeri de l’Interior i els set Cònsols, ja és  

vigent, perquè entra en vigor el dia de la seva signatura i, per tant, no seria necessària la  

ratificació per donar validesa al conveni, però també ens sembla correcte que es faci el  

tràmit habitual de passar pel Consell del Comú. Per tant, entenem que és efectiu i només  

es tracta d’avalar la signatura del Cònsol. Com que ja és un conveni vigent i efectiu,  

entenem que es deu haver complert alguns dels compromisos que assumeixen els 

Comuns. Per aquest motiu, voldríem saber a qui s’ha designat com a responsable 

comunal d’Atenció Ciutadana, Prevenció i Seguretat, que participarà cada any en 

l’elaboració del Pla parroquial d’atenció ciutadana, prevenció i seguretat i en controlarà  

l’execució per part dels funcionaris comunals. Cal dir, també, que ens sorprèn que un  

conveni d’aquestes característiques es marqui una vigència de conveni, encara que es  

renovi de forma tàcita excepte denúncia expressa, per alguna de les parts. Ens sorprèn,  

perquè es tracta, bàsicament, d’un conveni per a la seguretat de totes les persones i que 

hauria de tenir un esperit de permanència. A més, en l’article 4, ja es preveuen les  

millores i modificacions a fer en el present conveni. A aquest efecte, se’ns crea un altre 

dubte. En aquest conveni, hi ha dues parts: d’una part, el Ministre d’Interior, en nom del  

Govern d’Andorra, i de l’altra part, els set Comuns. El conveni preveu que, per rescindir  

el conveni, alguna de les parts ho ha d’expressar per escrit tres mesos abans de la 

finalització. La pregunta és: vol dir que si un Comú el vol rescindir, això implica els  

altres sis Comuns o, al contrari, aquest Comú no el pot rescindir si no estan d’acord els  

altres sis Comuns?

Hble. Sr. Cònsol Menor

Sr. Frases, en la part primera de qui és la persona que se n’ocuparà, en aquest cas, ho  

hem delegat al Sr. Joan Pau Rossell, com a cap del departament de Circulació. Amb la 

segona part de la pregunta, jo crec que cada Comú és lliure de prendre una decisió. No 

crec que formi part unilateral de tots els Comuns. És el meu punt de vista.

Hble. Sr. Cònsol Menor

Es ratifica?

Es ratifica per unanimitat. 

Passem a l’altre conveni, que és :

o Conveni de patrocini en el projecte “Andorra, el país de set estrelles”

Senyora Secretària 
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Senyora Secretària
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Hble. Sr. Cònsol Menor 

Gràcies, senyora Secretària. Es ratifica el conveni? Sr. Frases teniu la paraula.

Hble. Sr. Patrick Frases

Com molt bé ens ha llegit la secretària, el conveni parla de col·laborar i de patrocinar en 

el projecte de la seva difusió, explotació, etc., però no tenim cap informació de què 
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tracta aquest projecte i no ha passat per cap comissió. Se’ns pot explicar, concretament,  

de què es tracta aquest projecte d’Andorra, el país de les set estrelles?

Hble. Sr. Cònsol Menor

Miri, sincerament Sr. Frases, no sé si ha passat per comissió. Nosaltres mateixos hem 

tingut la informació a través de la reunió de Cònsols. La ratificació d’aquest conveni és  

d’un programa audiovisual, com ho ha explicat la senyora secretària. es fa una promoció 

molt especial de totes les parròquies, posant en valor tots els apartats paisatgístics de  

cada parròquia. Això s’anirà fent durant tot aquest any i fins al mes de maig de l’any 

que ve. És de tot el que el puc informar al respecte. Tots els comuns han trobat que era 

un producte comercial que era bastant important per participar-hi. I a partir d’aquí, els  

Comuns ho han acceptat i ho ratifiquen. 

Bé, passem a la ratificació? 

Hble. Sr. Patrick Frases

Sr. Cònsol, això ve una mica lligat amb el que hem dit en el punt de la ratificació del 

document de compromís dels set comuns, que ens queixàvem que els Comuns passen a 

ser uns òrgans executius, i que els Comuns no es ratifiquen. I aquesta és la prova d’un 

d’ells. No en tenia cap notícia, ni sabia que venia de la reunió de Cònsols, però vostè  

m’ho confirma. O m’ho diu. No m’ho confirma, m’ho diu. I bé, sembla que com que ho 

diu la reunió de Cònsols ho hem de ratificar, i no sabem ben bé del que es tracta. I 

d’això és del que ens queixàvem abans, que la reunió de Cònsols decideix i els Comuns 

disposen. Amb això, no hi estem d’acord. No obstant, no ens oposem al conveni, però 

ens n’abstindrem.

Hble. Sr. Cònsol Menor

Molt bé, Sr. Frases. Passem a la ratificació? 

Vots a favor? 8

Abstencions? 2 

S’aprova per 8 vots a favor i 2 abstencions.

Passem a l’últim punt: 

9. Aprovació si escau, del Reglament intern de funcionament del Consell del 

Cens

Senyora Secretària. Srs. Consellers voleu que es llegeixi ... 

20



Hble. Sr. Patrick Frases

Senyor Cònsol, potser no cal llegir-lo.

Tampoc no crec que a l’audiència li interessi massa el contingut del reglament.

Hble. Sr. Cònsol Menor 

La pregunta era si volíeu que el llegíssim o no, però el que cal que consti és el següent:

L’article 22 de la llei del cens de 17 de maig de 2007, crea el Consell del Cens Nacional  

de Població, que és l’òrgan de coordinació entre el Govern i els Comuns en matèria de  

cens de població.

Està integrat per sis persones : 

• Tres representants del Govern designats pel Ministre de l’Interior. La secretaria del 

Consell recau sobre un d’ells, actualment és el Sr. Bruno Bartolomé. 

• Tres representants dels comuns designats per ells mateixos. La presidència recau  

sobre un d’ells, actualment és l’Hble. Sra. Cònsol Menor del Comú d’Escaldes-Engordany, 

Montserrat Capdevila. 

Segons la Llei, el Consell del Cens aprova i modifica el seu propi Reglament de 

funcionament. 

En un primer moment, s’ha elaborat un esborrany de reglament de mutu acord entre el  

Govern i Comuns, pel lletrat Sr. Isaac PEREZ.

El document final, revisat pels comuns s’ha tramès al Ministre de l’Interior, el qual ha  

donat el seu acord favorable perquè  el text es sotmeti a l’aprovació durant la propera 

reunió del Consell del Cens. 

Cadascun dels set Comuns, el sotmetrà als respectius Plens perquè també donin el seu  

acord favorable a fi i efecte que el Consell del Cens el pugui aprovar i després publicar al  

BOPA.

És per aquest motiu, que se sotmet a l’aprovació d’aquest Ple el present reglament 

Passem a l’aprovació? S’aprova? 

S’aprova per unanimitat el Reglament intern de funcionament del cens.

No havent-hi cap més tema a tractar, s’aixeca la sessió. Moltes gràcies per la vostra  

assistència a tots plegats.

21


	DELIMITACIONS
	Sol·licitant
	Terreny


