SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 7 D’ABRIL DEL 2016
Essent les 19,00 hores del dia 7 d’abril del 2016, 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.
Sr. 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, Pere Pràxedes Rigol, Francesca
Barbero Cáceres, Joan Albert Farré Santuré, Rossend Duró Sánchez i Maria
Servat Codina.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
• Sessió ordinària 22/01/2016
2. Ratificació dels acords de la Junta de Govern
3. Ratificació conveni:
• Conveni de col·laboració entre Andorra Turisme S.A.U. i els Comuns
pel desenvolupament d’accions conjuntes de màrqueting turístic
mitjançant el programa infoturisme
Hble. Sr. Cònsol Major
Bona tarda a tothom, iniciem la sessió ordinària 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 22/01/2016
Teniu tots l’acta, si teniu algun comentari a fer o si us sembla correcta,
passaríem a la seva aprovació.
S’aprova? S’aprova per unanimitat
Passem al següent punt:
2. Ratificació dels acords de la Junta de Govern.
Tots teniu les actes, algun comentari? No doncs passem a la seva ratificació.
Té la paraula Sr. Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Gràcies Sr. Cònsol. Nosaltres tres com no formem part d’aquest òrgan, la nostra
postura serà d’abstenció amb els acords de les Juntes de Govern.

Hble. Sr. Cònsol Major
Molt bé, doncs s’accepten les abstencions dels tres membres de l’oposició, doncs
es ratifiquen els acords de la Junta de Govern per 9 vots a favor i 3 abstencions.
Passem al següent punt:
3. Ratificació conveni:
• Conveni de col·laboració entre Andorra Turisme S.A.U. i els
Comuns pel desenvolupament d’accions conjuntes de màrqueting
turístic mitjançant el programa infoturisme
Algun comentari? Aquest és un conveni que s’ha aprovat cada any per a
treballar conjuntament.
Es ratifica? Es ratifica per unanimitat.
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, hi ha una pregunta del Sr. Joan Albert
Farré en nom dels tres Consellers de l’oposició, que tenim a bé d’acceptar i
donarem resposta en aquesta sessió de Comú i que fa referència al projecte de
l’heliport. La pregunta és que si nosaltres hem rebut alguna demanda per fer un
heliport, la contesta és no. Oficialment no hem rebut cap demanda al respecte.
El que si hem fet és, entre altres coses i a demanda del Sr. Rossend Duró, és, què
passaria si ens demanessin un heliport. En aquest sentit hem començat a
demanar informes jurídics i passaran per la comissió corresponent. Si la
competència de navegació aèria és exclusiva de Govern, el reglament
d’heliports també és competència de Govern. Hi ha hagut dos sentències en
relació a això, una del Constitucional de 1993 i una altra al voltant d’aquest
tema. Les dos sentències van dirigides amb un sentit que és, el Comú no té
competència en el tema dels heliports però d’altra banda, ho veureu en comissió
si que té competència en urbanisme i al voltant de l’heliport, crec que hi ha dos
coses importants, no podem anar en contra de l’evolució del progrés de les vies
de comunicació, si avui es comunica en helicòpter doncs en sembla molt bé, no
anirem en contra però el que hem de respectar absolutament on viu la gent de
Sant Julià de Lòria i que això no els hi generi cap mena de molèstia, crec que és
amb aquest sentit que es treballarà al voltant de les comissions i que per a la
pròxima sessió de Comú tindrem alguna idea al voltant que es pugui arribar a
nivell d’obres i urbanisme per saber on es pot fer on no es pot fer, és una
pregunta que va fer el Sr. Rossend Duró en comissió d’urbanisme.
Si voleu fer alguna pregunta? Té la paraula senyor Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Gràcies Sr. Cònsol. Si nosaltres per tancar el tema de l’heliport si que ens
agradaria deixar constància que compartim que el projecte de l’heliport afecta a
tots els habitants de la parròquia de Sant Julià de Lòria, en el sentit que en el
sobrevol d’aquests ginys pot ocasionar molèsties a tots els habitants i a tot el
poble i per tant esperem doncs que des de la comissió corresponent es treballi

amb el sentit de preservar la pau i la tranquil·litat dels ciutadans de Sant Julià
de Lòria davant d’una instal·lació d’aquest tipus.
Hble. Sr. Cònsol Major
Gràcies Sr. Farré. Estic convençut que es farà, demano que és faci el més aviat
possible, perquè si entre tant es fes alguna demanda tindríem un problema, per
tant, quan abans ho tingueu fet i si s’hagués de fer una sessió de Comú jo crec
que valdria la pena fer-la per tal que això no ens pugui afectar la bona
convivència a Sant Julià de Lòria.
Té la paraula senyor Joan Alber Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
En tot cas, estic segur que la comissió valorarà perquè, en el cas que hi hagi
d’haver la instal·lació d’aquest tipus, segur que en la parròquia de Sant Julià de
Lòria té indrets on no s’ocasionaria ninguna molèstia als veïns, ja al seu
moment, hi ha uns terrenys a la Borda Vidal, en suposat cas que s’hagués
d’acollir una infraestructura d’aquest tipus doncs segurament no causarien cap
molèstia. Tots aquests punts entenc que els ha de valorar convenientment la
comissió si és que això es confirma i al final acaba traduïnt-se a una demanda
real. Gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Major
La situació estricta d’on hauria d’anar l’heliport, jo la desconec, sense cap mena
de dubte potser un lloc però hem d’obrir, no només per aquest lloc i per altres
llocs, el que nosaltres hem de fer es lluitar diria jo, en qualsevol cas que no es
pugui fer en qualsevol lloc i de qualsevol manera. Hi tindreu ocasió de
participar en la comissió, com ha fet el Sr. Rossend Duró al seu moment, per
participar i buscar tots la millor reglamentació i el millor canvi que s’hauria de
fer, segurament serà en matèria d’urbanisme que és l’únic punt al qual nosaltres
tenim competència, amb els altres no tenim la competència. Però això ja tindreu
l’ocasió de fer-ho i esperem que es pugui fer aviat i tirar-ho endavant.
Algun altre tema? Té la paraula senyor Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Sr. Cònsol no ser si és possible però, em comentaven recentment que hi ha a
tràmit o pendent d’entrar a tràmit un nou projecte de Llei que vol promoure la
modificació de la Llei del sól, que segurament sembla ser que podria afectar a
terrenys comunals de la parròquia de Sant Julià de Lòria com altres Comuns i
només volia dir-vos en aquest sentit que ens agradaria des de l’oposició
participar en l’elaboració d’esmenes que es puguin fer, perquè entenem que
l’afectació de terrenys de la parròquia de Sant Julià de Lòria hauria de ser una
cosa compartida per tots.
Hble. Sr. Cònsol Major

Ha veure és una pregunta que no està a l’ordre del dia no ha seguit el protocol
habitual, però si us sembla correcte a tots podria contestar.
Us sembla correcte ? tothom assenteix, si molt bé.
Entenc que això és un tema que s’escapa de la política que pugui fer un partit o
un altre, si no que és una cosa de tot el Comú, com és també de Govern, com és
de tots els Comuns i de tot el Govern i si es vol fer alguna cosa crec que és bo
que es participi i també des de l’oposició, que sapigueu el que s’està fent, no es
una cosa d’un dia, es una cosa per molts dies, per tant, com millor es faci millor
anirà per tots, ara soc jo el Cònsol, hi ha un equip de govern del Comú, però
demà hi haurà un altre i per tant intentarem que les coses es facin ben fetes i
que puguin gaudir de la feina que fem entre tots. Jo en aquest sentit demano a
la Sra. Secretària si podem transmetre la informació que hem rebut de la Reunió
de Cònsols als Consellers de l’oposició, us encarregueu si us plau de fer-ho
arribar, ja que és una cosa que ens afecta a tots, si us sembla bé.
Sra. Secretària
M’encarrego Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Major
Molt bé, hi ha alguna 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

