SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 19 DE DESEMBRE DEL 2016
Essent les 16,30 hores del dia 19 de desembre 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 i Rossend Duró Sánchez.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
• Sessió ordinària 28/09/2016
2. Ratificació dels acords de la Junta de Govern
3. Informar del seguiment de pressupost del segon i tercer trimestre del 2016
4. Aprovació, si escau, d’un canvi de partida, crèdit extraordinari, sense
increment d’endeutament, per ampliació de capital de les societats
“Sasectur, S.A.U.” i “Escola Bressol Laurèdia, S.A.U.” i del dipòsit de
diversos arrendaments
5. Ratificació de la pròrroga de l’acord institucional entre el Govern i els
Comuns sobre la delimitació de competències i les transferències,
concretament del primer paràgraf apartat c) de la declaració final, subjecte
a l’acord de tots els Comuns
6. Ratificació de l’adjudicació efectuada pel Comú d’Andorra la Vella en
nom d’aquesta Corporació del concurs nacional per la concessió de la
gestió del servei de recollida de residus urbans, per lots o conjuntament,
de les parròquies d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria
7. Ratificació actes de la Vall del Madriu – Perafita - Claror
8. Ratificació convenis
9. Nomenament del Bander
10. Nomenament i presa de jurament dels Desaners i Manadors de la
Parròquia
11. Precs i Preguntes
Hble. Sr. Cònsol Major
Primer de tot, vull excusar l’absència de l’Hble. Consellera, Sra. Maria Servat
Codina, per trobar-se de baixa de maternitat.
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Abans d’iniciar l’ordre del dia, voldria demanar poder incloure un tema a
tractar quin és:
Aprovació, si escau, dels pagaments derivats del préstec concedit a la societat
“Camprabassa, S.A.” per un import total de 2.005.601,00 euros. Correspon a
una part del pagament del crèdit extraordinari que vam aprovar a la primera
sessió del Consell de Comú respecte a “Camprabassa, S.A.”, per exhaurir tots
els pagaments a proveïdors contrets per aquesta societat, és a dir, això ja ha
estat aprovat, l’únic que fem és, hem anat donant cèntims a poc a poc i ens
queda 2.005.601 euros per pagar tots els proveïdors i Copsa.
S’accepta incloure aquest tema a l’ordre del dia?
S’aprova per assentiment de tots els assistents
Molt bé, iniciarem l’ordre del dia amb el primer punt:
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
• Sessió ordinària 28/09/2016
Tots disposeu de l’esborrany de l’acta. Si no hi ha cap comentari la donem per
bona?
S’aprova per unanimitat
Passem al següent punt:
2. Ratificació dels acords de la Junta de Govern.
Tots disposeu de les actes de la Junta de Govern. Algun comentari al respecte?
Passo la paraula al senyor Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Bona tarda a tothom. Només una petita puntualització i dues petites preguntes
al respecte de les actes. La puntualització fa referència a la paraula ratificació
dels acords de Govern, ja que, donat que això ha estat pres per la Junta de
Govern que té facultats d’aquest Comú delegades, entenem que d’acord amb
l’Ordinació de funcionament dels comuns, aquesta paraula ratificació no és
l’adient i hauria de ser únicament donar compte en els membres de Consell de
Comú de les actes de la Junta de Govern. Això com a nota prèvia i després
només dos petites qüestions per informació. Hem vist una que a l’acta del 26 de
setembre del 2016 apareix una partida de 8.360 euros a “Bernabé Ferrer
Advocats”. Voldríem saber a què és degut la contractació d’aquests lletrats. I
una altra, en l’acta 17 d’octubre de 2016 apareix que en Reunió de Cònsols es va
demanar a tots els Comuns de fer una provisió de fons de 20.000 euros i també
demanaríem que s’expliqués al ple del Comú quin destí vol fer la Reunió de
Cònsols d’aquests 140.000 euros. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Major
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Gràcies senyor Farré. La primera, parlo de memòria, però en qualsevol cas,
aquest assessorament jurídic que es va demanar als “Advocats Ferrer-Bernabé”,
fa referència a la llei que s’havia de fer, la Llei General d’Ordenació del Territori
i Urbanisme, hi havia algunes variacions i llavors cada Comú es va demanar
que tingués una opinió al respecte i nosaltres ens va semblar correcte doncs
assessorar-nos amb aquests advocats per fer-ne cas i per portar el nostre criteri
davant dels demés Cònsols perquè tinguessin una visió diferent. I així ho hem
fet.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Em demanaria si pot ser tenir una còpia de l’informe que li hagin fet, sisplau, al
respecte.
Hble. Sr. Cònsol Major
L’informe, us parlo de memòria, parlava de dues coses. Una, que s’havia de
tenir respecte els privats, que aquesta Llei podria faltar una mica. Que és que
cada privat pot fer amb el terreny el que vulgui o doncs amb el cas de
l’aprovació d’aquesta llei, si Govern entenia que era d’urgència per interessos
de Govern podia fer ús d’aquest terreny davant de la iniciativa natural que és
dels privats a respectar-ho.
El segon punt que tocava feia referència als béns que són inalienables i que no
es poden ficar a nom de ningú, que són els béns demanials, aquests béns
demanials, encara que el Govern se’ls quedi o en pugui fer ús, poden ser objecte
d’una sessió d’ús, però no poden canviar la titularitat d’un bé comunal, no pot
canviar de titularitat, aquest és el segon punt, els altres demanaria si els hi
poguéssiu fer arribar l’informe perquè no té més dita, però els dos punts
importants eren aquests. Tanmateix es demanava si a la mateixa llei que es volia
retocar, si podia ser possible, arreglar un tema que són les urbanitzacions velles.
Les urbanitzacions velles, tenen dos continguts complicats. Una és quan una
urbanització està a mitja construcció i té uns carrers que tenen uns pendents
que si avui s’haguessin d’aprovar serien no aprovables pels pendents que tenen
i amb una amplada de carrers que avui es demana, que en aquells moments no
es va demanar, quan es van atorgar, i que ja hi ha xalets construïts, que es
tinguessin en compte aquestes circumstàncies i que els que tenien en compte
algunes d’aquestes circumstàncies, avui no es podien actualitzar aquestes
urbanitzacions, i que potser el Comú podia intervenir com a mitjancer per
arreglar aquelles situacions, ja fos de pluvials o de fecals, que és una separació
que abans no es demanava però que sí que avui es pot realitzar, com és de la
conducció de les aigües netes, que abans era en ferro, si es podia actualitzar,
tanmateix de l’enllumenat i algun altre tema i així es va demanar i espero que
així pugui arribar doncs s’ha fet arribar als Cònsols a la reunió de Cònsols, però
en qualsevol cas, es deixa decidir al Consell, que és l’únic òrgan que pot decidir
al voltant d’aquestes lleis.
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L’aportació econòmica. Sí, aquestes són les assignacions que es fan a les
reunions de Cònsols, com a despeses per fer ús del secretariat que hi ha, per fer
ús dels assessoraments que es consideri que s’han d’agafar entre tots, i és
l’aportació que es ve fent més o menys cada any, es ve fent aquest import. Molt
bé.
Res més, es donen per informats, passem al següent punt:
3. Informar del seguiment de pressupost del segon i tercer trimestre del 2016
Passaríem directament al tercer, perquè el tercer ja inclou els segons trimestre,
us sembla correcte? si.
Amb línies generals, jo diria, que d’ingressos anem al 60% del total de l’any. La
qual cosa vol dir que és una xifra que no està malament. Quant a despeses
anem al 50% aproximadament. Amb transferències corrents, anem per sota,
trenta i escaig, tot i que a finals d’any això augmentarà. Amb els passius
financers també estem baixos ara, amb un 30 i escaig, però també s’exhaurirà la
quantitat. I amb actius financers també s’acabarà l’exercici. Llavors, encara que
estem a 31 i tal vol dir que estem amb la línia pressupostaria que toca perquè
despeses corrents també ens trobem que a final d’any porten moltes factures,
que s’han realitzat durant l’any i per tant la liquidació és posterior. L’últim
trimestre sempre puja més del compte.
Té la paraula senyor Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Sí, mirant una mica la documentació explicativa d’aquest seguiment
pressupostari, bé primer posar de manifest que nosaltres no hem tingut del
pressupost totes les parts per anar seguint quan tocava. Aquí, avui, a les portes
de Nadal, se’ns presenta la liquidació pressupostària del segon semestre que es
va acabar al juny, i per tant, estem molt fora de termini, la del tercer, amb la del
segon, hem vist que hi ha una nota de l’auditor, que diu que hi ha un problema
de legalitat, que s’infringeix l’article 70 de la Llei de finances comunals.
Entenem que...
Hble. Sr. Cònsol Major
A veure un moment, on està això ...
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Pàgina 2, primer paràgraf, a sota.
Hble. Sr. Cònsol Major
En aquest moment, quan estàvem amb l’execució del segon trimestre, s’executa
per dotzeaves parts. A l’executar per dotzeaves parts, vol dir que el crèdit
disponible no és el que ha de tenir, perquè encara no havíem aprovat el
pressupost, i això està en dotzeaves parts, i és cert que hi havia un desconcert
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entre les despeses financeres que liquiden directament als bancs, i la
disponibilitat que es tenia, però això com que ho carreguen automàticament els
bancs, doncs, s’havia autoliquidat. No és que ho haguéssim liquidat nosaltres
amb voluntat, sinó que els bancs ho cobren. I, per això queda en el següent
trimestre queda resolt, perquè hi ha hagut l’aprovació pressupostària i aquesta
nota ja no hi és.
Té la paraula senyor Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Sí, però, entenem, imagino que això deu respondre a que, com dieu, s’executava
per dotzenes parts hi havia partides que es van esgotar i m’imagino que aquesta
nota de l’auditor també fa referència a que no es van fer els suplements de
crèdit que indicava la llei que s’havien de fer per control pressupostari.
Hble. Sr. Cònsol Major
Sí, però com que teníem la seguretat que quedava resolta amb l’aprovació del
pressupost doncs era innecessari perquè ara ja ho tenim legalitzat. Teniu raó, de
que hem tingut un moment d’alegalitat. Dic alegalitat perquè no és que ho
haguem pagat, és que els bancs ens ho han cobrat. No ho hem pagat, s’ho han
cobrat ells. Però després queda resolta en el tercer trimestre amb l’aprovació del
pressupost.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
També hem vist, fent seguiment d’aquesta evidència d’aquesta il·legalitat,
també hem vist que .....
Hble. Sr. Cònsol Major
Més que il·legalitat, és al·legalitat. Perquè nosaltres no hem decidit res, els
bancs ho han cobrat sols.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Hem vist que el pressupost, ara salto de pàgina, ara a la primera, a la
introducció. Veig a l’informe de l’interventor, a la pàgina 1, diu: amb data 19
d’octubre, el Comú de Sant Julià de Lòria ha rebut l’informe del Tribunal de
Comptes, anomenat: informe previ al marc pressupostari general del Comú de
Sant Julià de Lòria per al mandat que comprèn l’exercici 2016. Posa, amb data
19 d’octubre el Comú de Sant Julià de Lòria ha rebut l’informe del Tribunal de
Comptes, anomenat: informe previ al marc pressupostari general del Comú de
Sant Julià de Lòria per al mandat que comprèn els exercicis 2016-2019. En dit
informe es fa palès que el marc pressupostari que ha presentat el Comú de Sant
Julià de Lòria no compleix amb l’objectiu de despesa corrent per al
funcionament de l’exercici 2016.
Hble. Sr. Cònsol Major
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Sí, és cert, és cert. Aquí hi ha una interpretació pendent que s’ha d’anar al
Tribunal de Comptes, perquè es demana una reducció de despesa del 3%. Amb
aquest aspecte, aquesta reducció de despesa és limitativa als 4 anys. Tot i que
ells informen que el primer any que no es complia, que ja veurem si es compleix
perquè encara estem en etapa d’execució del pressupost, i per tant pot ser que
en la liquidació ho complim. En realitat, és molt probable que ho complim dins
d’aquest exercici. Però també deia que el pressupost que hem aprovat, en
aquest pressupost no es complia, però si que es complia als 4 anys. La llei que
ha estat aprovada de limitació de despeses i que ens demana una reducció del
3%, la interpretació es podia fer als 4 anys o es podia fer cada any. Llavors,
nosaltres hem interpretat als 4 anys, el problema que no solament ha succeït
amb aquest Comú sinó que hi ha hagut males interpretacions en altres Comuns.
I tenim pendent una trobada amb el Tribunal de Comptes precisament per
aclarir si això s’ha de fer als 4 anys o al primer any. Presumiblement compliríem
també al primer any, hem estat parlant, potser el primer any ja complim, però
en el cas que complim el primer, dins dels 4 anys tenim un lligam més fort per
haver-ho de complir.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Aleshores entenc que aquesta majoria comunal vol rectificar d’acord amb el que
li diu el Tribunal de Comptes per adaptar, si escau, la despesa...
Hble. Sr. Cònsol Major
No, però, la liquidació, és a dir, nosaltres voldrem explicacions al voltant d’una
interpretació que fa el Tribunal de Comptes diferent de la nostra. Això s’ha de
parlar amb ells i de fet tenim hora demanada que hauria d’haver estat aquesta
setmana, però serà la setmana que ve per aclarir aquest tema. No només és el
problema del Comú de Sant Julià de Lòria, sinó que hi ha altres Comuns que
també s’hi troben. És un tema d’interpretació, però en el cas de que
entenguessin de que és limitatiu dins d’aquest exercici 2016 crec que nosaltres
complirem amb això. És a dir que no hi hauria, no donaria lloc a cap mena de
sanció perquè una cosa és el pressupost i l’altra la liquidació del pressupost.
Potser no compliríem amb el pressupost inicial però sí que compliríem amb la
liquidació.
Alguna altra cosa? No doncs es donen per informats.
Molt bé, passem doncs al següent punt de l’ordre del dia:
4. Aprovació, si escau, d’un crèdit extraordinari per ampliació de capital de
les societats “Sasectur, S.A.U.” i “Escola Bressol Laurèdia, S.A.U.” i del
dipòsit de diversos arrendaments
Això és un canvi de partida, l’anomenem crèdit pressupostari perquè dins d’un
mateix capítol es pot fer transferències d’una partida pressupostària amb una
altra. El que queda dubtós i per aclarir-ho millor al Tribunal de Comptes així ho
vam fer, és canviem de grups. Passem del grup 4 al grup 8, i del grup 2 cap al
grup 8 també. Per què es fa això? Això es fa perquè tenim una nota en
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l’auditoria, que ens diu que s’incompleix l’article 85 de la Llei de societats i
aquest diu que el patrimoni net ha de ser superior al 50% del capital. I és en
aquest sentit, doncs que hem fet una nota i nosaltres estem intentant complir-la.
Què fem? Doncs, si passa per un capítol 8, no ens augmenta la despesa i ens
passa a capital, perquè és un actiu financer. I del capítol 2 cap al capítol 8 també.
Fem aquests canvis perquè la intenció és fer per un costat un augment de
capital que no passa per funcionament sinó per transferència de capital i
després una reducció de capital. Llavors, això, segons l’informe que hem rebut
de l’empresa que ens ha realitzat l’auditoria i que ha confirmat l’Interventor del
Comú, podem aconseguir, doncs no sortir com un punt fosc dins d’aquest
article 85 de la Llei de societats anònimes. Llavors fem una operació acordió. És
amb aquest sentit que es fa aquestes transferències, això no implica cap
augment d’endeutament, l’endeutament serà el mateix, no augmentarem
l’endeutament, però si que aquest canvi de partides farà doncs que la nota que
aquest any sortia respecte a l’article 85 de la llei de societats anònimes no pugui
sortir per al pròxim exercici.
Té la paraula Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Entenc que aquesta incidència, diguéssim, alegalitat que el Comú vol reparar no
és perquè el Comú aquí en el seu informe diu: que no hi ha dotació
pressupostària, per tant, en el seu moment de fer el pressupost, que es va fer ara
fa dos mesos, no es va preveure això, i no és que el Comú rebi aquests diners
d’un altre lloc que no li faci falta, sinó que el canvi de partida, diguéssim,
d’aquests diners, són set-cents i pico mil euros, tenien la mateixa finalitat?
Hble. Sr. Cònsol Major
Sí, l’únic que canvien de capítol, enlloc de passar pel grup 4 passen pel grup 8.
Enlloc de passar com a despesa corrent, passa com un increment dels actius
financers. Això es pot fer per transferència, però al canviar de grup ens ha
semblat bé, ens ha aconsellat l’Interventor, de fer-ho d’aquesta manera perquè
ningú ens pugui dir res sobretot el Tribunal de Comptes i demés, que no es
pensin que els hi hem dit que anava en un grup i després passés en un altre,
sinó que hem dit, escolta, fem-ho bé, s’aprova i se’ls informa.
Té la paraula senyor Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Nosaltres entenem que s’ha de donar solució als problemes en aquest cas
d’aquestes dos societats. La pregunta que ens fem és si aquesta mateixa
operació serà únicament per a aquest any o possiblement en pressupostos
successius ens tornem a trobar en la mateixa situació.
Hble. Sr. Cònsol Major
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No, segons els informes de l’Interventor i segons l’informe dels que han
realitzat l’auditoria, en principi fent aquesta operació, ho tenim solucionat pels
propers anys.
Té la paraula senyor Joan Albert Farré
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Aleshores podem entendre que això és una solució que donaria al tema
d’aquestes dos societats.
Hble. Sr. Cònsol Major
Correcte.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Durant tot el mandat.
Hble. Sr. Cònsol Major
Espero que sí.
Gràcies senyor Joan Albert, alguna cosa més? No? S’aprova?
S’aprova per unanimitat
Passem al següent punt:
5. Ratificació de la pròrroga de l’acord institucional entre el Govern i els
Comuns sobre la delimitació de competències i les transferències,
concretament del primer paràgraf apartat c) de la declaració final,
subjecte a l’acord de tots els Comuns
Disposeu de l’Acord Institucional entre el Govern i els Comuns de la
delimitació de competències i transferències de data de 28 d’abril del 2014. Així
com del document de pròrroga del 31 d’octubre del 2016.
Té la paraula senyor Joan Albert Farré.

Hble. Sr. Joan Albert Farré
Una pregunta senyor Cònsol, perquè tenim força dubtes respecte aquest punt
de l’ordre del dia. Abans he demanat a la senyora Secretària amb quina sessió
d’aquest Comú de l’anterior legislatura s’havia modificat aquest acord, i pel que
nosaltres tenim constància, aquest acord que vos heu signat en nom del Comú,
no ha estat mai ratificat per aquesta Corporació. Aleshores, voldria saber si això
és així i en quina acta, perquè creiem que aquest és un tema prou important per
a aquest Comú, crec que és un tema molt important i voldríem veure la
vigència d’aquest acord, quan l’ha ratificat aquesta sala d’aquest Comú.
Hble. Sr. Cònsol Major
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Sí, parlo de memòria i per tant està subjecte a error i que ja ho ratificaria la
Secretària en cas de que m’equivoqués amb alguna data, però vaig mirar si
estava tema competències i transferències en sessió, no nosaltres, sinó el Comú
anterior havia acceptat i signat aquest acord. Ratificat subjecte, subjecte a si
farien o no recurs dins del constitucional. Llavors, sí que es va ratificar i el
recurs al constitucional no s’ha fet. Aquesta és la situació legal amb la qual va
quedar l’última vegada. Nosaltres, la veritat és que ens estan retallant un
cèntims que ens fan falta, perquè és una corporació que es troba més delimitada
financerament que altres corporacions i per tant nosaltres aquests cèntims que
ens estan retallant ens anirien molt bé. En la reunió de Cònsols hi va haver un
tema important, que és que es va demanar que la retallada que facin els
Comuns estaria molt bé que la fes també Govern. I que si un retalla un
percentatge, l’altre també retallés aquest percentatge. Per tant així es va acordar.
Nosaltres demanem la ratificació d’aquest acord subjecte a l’aprovació dels
altres Comuns. Amb el benentès que no ens agrada de que estaria bé que si
nosaltres les despeses totes les administracions retallin el mateix percentatge de
les despeses, i que això s’haurà de sotmetre posteriorment a l’aprovació del
Consell qui és l’únic que té potestat per realment delimitar i retallar aquesta
despesa que va destinada als Comuns. Nosaltres tenim, és veritat que els
Comuns, doncs es donava, es venia donant cinquanta-quatre milions sis-cents
set mil sis-cents euros. A Sant Julià de Lòria ens toca set milions cent quarantaun mil cent setanta-dos, però la decisió serà del Consell. I si un sol Comú s’hi
oposa perquè tots els Comuns s’hi oposessin, la cosa canviaria. En qualsevol
cas, jo demanaria d’aprovar això però subjecte a l’aprovació que es faci en la
reunió de Cònsols.
Té la paraula senyor Joan Albert Farré
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Miri senyor Cònsol, nosaltres entenem que aquest tema és un tema cabdal,
tenim constància que a l’anterior corporació, on hi havia membres que avui
s’asseuen en aquest ple comunal, van demanar que es fes una taula de
negociació entres tots els Comuns i, bé, el Consell General i el Govern per parlar
de les competències comunals. En aquesta taula de negociació, el que es
demanava principalment, el que ens ha pogut arribar, és que s’assentessin totes
les parts implicades i atenent a que el Comú de Sant Julià de Lòria és aquí en
aquest cas, també la resta de comuns amb el que afecten o no, les retallades de
competències, el més normal, és que tot i que imperi en el sí de la població
andorrana amb voluntat de gestió amb els criteris de màxima sostenibilitat,
però el que sí que és normal és que ja que les competències comunals pertanyen
a aquesta corporació doncs no s’accepti cap compromís si no és en presència i
amb la voluntat de negociació dels comuns que són les parts implicades. Jo li
torno a insistir, perquè nosaltres hem tingut accés a una acta on això no
s’aprova pel Comú i per tant això no hauria estat mai aprovat per aquesta
corporació. Aleshores jo els demano, sisplau, abans de procedir amb aquest
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punt de l’ordre del dia, que ens facin arribar còpia de l’acta d’aquesta
corporació on s’aprova aquest acord institucional. Perquè si no és així,
incorreríem en una tremenda il·legalitat i crec que aquesta corporació no s’ho
pot permetre. Si vostès creuen al respecte que hem de suspendre la sessió
durant alguns moments, estem disposats a que vostès busquin aquesta acta.
Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Major
Sí, jo no hi era, no sóc testimoni d’aquesta acta. Si us sembla que suspenguem
deu minuts la sessió per veure si trobem aquesta acta.
Reprenem la sessió. Ens havíem quedat en el punt de si hi havia hagut
aprovació o no aprovació per part de Comú anterior al voltant del que era la
ratificació de l’acord institucional entre els Comuns i Govern, delimitació de
competències amb la retallada dels impostos que ens tocava als Comuns.
La senyora Secretària, ha mirat a veure com estava aquest tema, ho ha pogut
fer, aleshores us passo la paraula perquè doneu lectura a les sessions de Comú
que parlen de competències a les quals es va parlar d’això.
Sra. Secretària
Gràcies senyor Cònsol.
Hi ha dues acte, a la sessió ordinària de Consell de Comú, del dia 7 d’abril del
2014 en el punt número 4 deia: ratificació de l’acord adoptat pels comuns del
Principat d’Andorra relatiu a la formulació davant del Govern del requeriment
previ per invasió de competències i adopció de l’acord relatiu a la formulació
d’una demanda davant del Tribunal Constitucional derivat del conflicte de
competències.

Hble. Sr. Cònsol Major
Molt bé. Tenim doncs una primera conclusió de l’abril on es ratifica, si ho he
entès bé, es ratifica i es diu que es portarà al Constitucional. Llavors la
ratificació és vàlida però no s’ha portat al Constitucional. I en una segona sessió
al maig es parla de l’acord, demanda d’una taula de treball amb un acord
institucional que encara no s’ha realitzat també de competències i
transferències, el qual està acceptat perquè s’han rebut i no s’ha dit res. I està
signat. I està signat, aquesta és la situació.
Té la paraula senyor Joan Albert Farré
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Si em permeteu senyor Cònsol, perquè crec que hem fet una lectura i ens hem
oblidat del principal de la lectura. Mireu, aquesta acta prèvia que dieu del mes
d’abril, us he demanat la data abans, m’heu dit que era del 7 d’abril, és una acta
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de consell de Comú que fa referència al repartiment de l’ITP, que res té a veure
amb l’acord de què estem parlant de deixar en suspès, de congelació de les
transferències.
I li dic això senyor Cònsol, perquè si vostè mira l’acord, que està adjuntat a la
documentació que ens ha passat el Comú, a l’acord, el text de referència és de
data un mes després, per tant, el 28 d’abril de l’any 2014.
Una acta del 7 d’abril d’un mes abans no pot en cap cas fer referència a un
acord que no existia.
Hble. Sr. Cònsol Major
És el que figura a les actes del Comú, està tot relacionat, competències i
transferències.
Sra. Secretària
S’han buscat les actes de les sessions de Comú que parla del tema competències
i transferències. El 7 d’abril parla del tema competències, de l’Itp, com bé diu, el
senyor Cònsol, es parla també de competències i que s’acorda presentar-ho al
Tribunal Constitucional. El que parla l’acord és el dia 12 de maig es presenta
l’acord, que entre altre també parla de l’Itp que ja estava signat, com bé diu
vostè en data 28 d’abril del 2014 i es va passar el 12 de maig de 2014.
Hble. Sr. Cònsol Major
Jo no hi era senyor Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Jo tampoc hi era, però les actes parlen per sí soles.
Hble. Sr. Cònsol Major
Sí, amb una discordança de dates d’actes i els acords que pren el Comú, però en
qualsevol cas jo no li sabria contestar i com bé li he dit, jo no hi era.
Té la paraula senyor Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Jo crec, senyor Cònsol, que el més prudent és deixar pendent aquest acord fins
que s’aclareixi tot aquest aspecte de les actes per no arribar a una il·legalitat
manifesta, si li sembla bé, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Major
Sí, són dos coses diferents. És a dir, nosaltres hem assistit a les reunions de
Comuns, és veritat, és veritat que el debat respecte l’acord institucional
competències-transferències no s’ha acabat, és veritat. També és veritat que el
Comú no va presentar cap demanda al Constitucional, això sembla ser. No hi
ha hagut cap demanda, nosaltres creiem que haurem d’esperar què succeeix
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amb competències i transferències, amb el benentès que Sant Julià de Lòria és
un Comú perdedor en aquest aspecte. Que a Sant Julià de Lòria ens fan falta els
cèntims, hem estat al límit d’endeutament i aquests cèntims ens anirien molt bé,
però jo crec que hem de seguir, si els altres Comuns ho acorden, nosaltres hem
de seguir, i serà el Consell qui acabarà debatent o pensant o reflexionant si
aquesta taula a tres parts ho volen acceptar o no, perquè és qui té competències
per fer-ho. Aleshores, tot i entenent el que ens esteu dient, i si m’apureu estant
en bona part d’acord amb el que esteu proposant, jo crec que hauríem de tirar
endavant doncs perquè, s’han cobrat i per donar continuïtat sobretot a aquest
cobrament de transferències, perquè si no cobréssim les transferències se’ns
complicaria. Penseu que s’està repartint cinquanta-quatre milions sis-cents set
mil euros dels quals ens en toquen set milions i la parròquia de Sant Julià de
Lòria sense aquests set milions cent quaranta-un mil ho tindria molt difícil per
tirar endavant. Entenent que teniu raó de que això està penalitzant Sant Julià de
Lòria i aquí us hem de donar la raó, doncs jo proposaria aprovar-ho per
almenys poder tirar endavant el Comú per continua cobrant aquests cèntims i
no caure en una fallida.
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies senyor Cònsol. Vostè senyor Cònsol acaba de dir: jo no hi era. El
senyor Joan Albert Farré abans en la seva intervenció m’ha semblat que feia
al·lusió més velada o menys velada a la meva persona, si més no quan parlava
sí que dirigia la seva mirada cap aquí. Jo sí que hi era, senyor Farré, en aquell
moment. I només m’agradaria fer un parell d’apunts, únicament per subratllar
el sentit del meu vot. Miri, els darrers quatre anys, aquests darrers quatre anys,
els quatre anys en els quals jo vaig estar a l’oposició, van ser anys que van ser
molt complicats. Sap per què van ser complicats? Perquè el Comú, amb aquell
Govern la majoria, la majoria comunal en aquell moment sí que complia, o sí
que estava incomplint sistemàticament la il·legalitat, en el sentit de que no feia
arribar als Consellers de l’oposició, als Consellers de la minoria, la
documentació que en aquells moments moltes vegades es debatia en el sí del
consell. Aquesta no va ser una excepció. Per tant, com vostè comprendrà, jo no
podia donar recolzament de cap de les maneres a un acord que jo no havia vist.
És més, vaig demanar al Cònsol menor del moment, que és el que tenia la
paraula i així ho recullen les actes, sobre si hi havia hagut alguna acta que
havíem fet en Reunió de Cònsols i directament el que em va contestar és que les
actes no existien, no hi havia actes. Per tant, com vostè comprendrà, jo no podia
donar recolzament de cap de les maneres amb una qüestió que ni se m’havia
informat, ni se m’havia passat absolutament res. Aquesta la primera. La segona
efectivament es fa al·lusió a dues reunions. A dues sessions de Consell. En la
primera de les sessions, recordo que la meva intervenció, va anar en el sentit de
demanar que la taula de treball, una taula que en principi havia de ser una taula
conformada per Govern, fos una taula que no es conformés únicament en el sí
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del Govern, sinó que fos una taula en la qual hi hagués representació de tots els
grups parlamentaris del Consell General. Perquè aquest acord, que finalment
ha de tenir forma de llei, és una qüestió que s’ha de debatre en el sí del Consell
General, no en el sí d’un Govern. I per tant aquí també m’hi vaig abstenir.
Celebro que en la sessió que es va fer just amb posterioritat, la Cònsol del
moment acceptés el fet de la pluralitat en la composició d’aquesta taula, però és
clar, com que continuava sense disposar de cap mena de text, cosa que
sistemàticament en aquell moment, habitualment no se’ns passava cap
informació, insisteixo el meu vot va ser en contra. No podia votar a favor d’una
cosa que directament desconeixia. Gràcies senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Major
Gràcies senyor Josep Roig. Té la paraula senyor Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Sí, disculpi senyor Roig, perquè el que no volia era fer cap mena d’al·lusions
perquè les seves paraules que consten a l’acta si alguna cosa em semblen són
lloables i els hi llegeixo avui en aquesta cambra. Són paraules del conseller
Josep Roig, la passada legislatura. Diu: “Jo voldria celebrar que avui per primer
cop, després de dos anys i mig treballant plegats en aquest comú, hem pogut
arribar a un acord sobre una qüestió que jo considero absolutament
transcendental. Molt important per al futur del país, com vos heu exposat, i que
penso que si realment voleu arribar a un acord que depassi un acord sòlid, que
depassi l’actual mandat i l’actual legislatura per part de Govern, això ho hem de
fer junts, ho hem de fer tots plegats. Jo us vull agrair doncs personalment que
hagueu acceptat avui el fet que en aquesta proposta que farem de taula de
treball hi siguin representades totes les forces polítiques i si més no les que
formen part dels comuns i que formen part de l’estat sobirà andorrà”. Aquestes
eren les paraules que a mi em semblen lloables del senyor Roig la passada
legislatura. N’hi ha d’altres, com les del senyor Rossend Areny, membre també
de l’oposició, que diu: Que es tractaria de ratificar o no un nou acord que al
meu entendre és més aviat una claudicació de les corporacions locals d’aquest
país i també d’un ministre, enfront d’una decisió quasi unilateral i com a mínim
poc consultada del Govern. Podem també fer esment a paraules d’un ministre
avui de DA, del senyor Carles Álvarez Marfany, que ratifica la suspensió del
present acord, i que diu que al Comú només hi ha una sola veu. Per tant, jo el
que us demanaria, en aquesta corporació, és que en congruència amb el que
s’ha dit en aquesta sala, fem, i mantinguem el mateix criteri que hi ha hagut en
l’anterior legislatura, no?, que hi havia una sola veu en aquest Comú, i que per
tant, que cerquem que les competències comunals es debatin en una taula on el
Comú de Sant Julià de Lòria també hi formi part com es va prendre l’acord de
Comú de la passada legislatura i aquesta sigui la veu del Comú de Sant Julià de
Lòria i no vulgueu la majoria comunal prendre una decisió unilateral que va en
contra, entenc jo i entén el senyor Carles Álvarez, el senyor Rossend Areny i en
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aquell moment el senyor Josep Roig, contra els interessos del Comú de Sant
Julià de Lòria. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Major
Gràcies senyor Joan Albert Farré. Passem doncs a ratificar per continuar cobrant
la transferència de Govern?
Es ratifica per 9 vots a favor i 2 en contra.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
El que es va aprovar, senyor Cònsol, va ser la suspensió.
Hble. Sr. Cònsol Major
A l’abril es parla de competències i presentació al Constitucional i es va
aprovar.
Sra. Secretària
En relació a l’acord es deixa pendent la ratificació de l’acord per una nova sessió
però amb un petit incís amb el tema congelació ......
Hble. Sr. Cònsol Major
L’Acord institucional es pendent però no la congelació de transferències, bé que
s’han cobrat. L’acord institucional en aquest aspecte encara queda pendent. I
per tant haurem d’esperar a l’acord institucional per poder pronunciar-nos. De
moment el que hem de fer és anar rebent aquests cèntims i esperar aquest acord
institucional el qual teniu tant o millors bones relacions amb Consellers
generals vos com nosaltres i el que hem d’intentar doncs és que hi hagi un
millor acord competències-transferències pel Comú, pels comuns, i per Govern,
i quan s’aprovi això doncs haurem de fer cas.
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, novament per al·lusions i perquè quedi ben clar en aquesta sala, i perquè
vull evitar que el senyor Farré es confongui amb coses que potser no han
quedat ben clares. Insisteixo, jo en aquell moment el que vaig defensar va ser
que la taula de treball, com vostè ha llegit, la taula de treball, cosa que no era
així d’entrada perquè d’entrada el que es pretenia aprovar, si en aquesta taula,
no hi fossin considerades les forces minoritàries del Consell General, insisteixo,
el que celebrava és que finalment, la majoria comunal, hagués entès que si volia
el reconeixement dels consellers que en aquells moments estàvem a la minoria,
si volia el recolzament, únicament podia ser donant suport a una taula de
treball en la qual hi hagués representació de totes les forces polítiques,
insisteixo, de totes les forces polítiques. Això és el que vostè ha llegit i això és el
que jo vaig dir. Per tant, no ens intenti confondre amb que si es va donar suport
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o es va deixar de donar suport amb aquesta qüestió concreta. Gràcies senyor
Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Major
Gràcies. A veure, avui en debat està en acordar o no una congelació per
enguany subjecte a l’aprovació dels altres Comuns, és a dir, si els altres Comuns
estan d’acord, nosaltres ens hi podem afegir, si els altres Comuns no estan
d’acord, nosaltres no ens hi afegim. L’únic que fem és admetre una congelació
que ja porta uns anys congelada perquè duri un any més a l’expectativa de què
succeeix amb l’acord institucional competències-transferències i que en
qualsevol cas decidirà el Govern. Llavors si us sembla, doncs, donem per acabat
el debat. Passem a votació. Us sembla correcte? Endavant doncs.
Vots a favor? 9
Vots en contra? 2
Queda doncs constància en acta: dos vots en contra, perquè es va demanar des
de Sant Julià de Lòria una taula de treball, perquè no ha estat creada, com molt
bé ha explicat el senyor Joan Albert Farré, i perquè aquest acord ha de ser
institucional i ha d’haver un seguiment amb el que està aprovat i per no portarho al Constitucional sinó a l’expectativa de les competències-transferències que
decidirà el Consell al voltant d’aquest tema. Molt bé.
Passem al següent punt:
6. Ratificació de l’adjudicació efectuada pel Comú d’Andorra la Vella en nom
d’aquesta Corporació del concurs nacional per la concessió de la gestió del
servei de recollida de residus urbans, per lots o conjuntament, de les
parròquies d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria
Disposeu de la corresponent documentació. Queda adjudicat el concurs a
Pirinenca de Serveis, per un import de total de 856.389,59 euros, del qual la part
de Sant Julià de Lòria és de 220.150,00 euros.
D’acord? Molt bé, queda doncs ratificada aquesta adjudicació a l’empresa
“Pirinenca de Serveis”. Es ratifica per unanimitat
Següent punt:
7. Ratificació actes de la Vall del Madriu – Perafita - Claror
Tots disposeu de la documentació.
Aquí bàsicament a les actes, em penso que s’han comentat diversos temes, com
les sortides guiades i un programa de comptabilitat i senyalització. Hi han
intervingut el senyor Call i el senyor Visa. Alguna pregunta al voltant d’aquest
tema? no molt bé.
Es ratifica doncs les actes de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.
Es ratifiquen per unanimitat
Següent punt:
8. Ratificació convenis
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Mol bé, teniu el contracte d’arrendament de la parcel·la de terreny situada a la
Valireta i el conveni de col·laboració entre el Govern d’Andorra, els Comuns i
l’Automòbil Club d’Andorra per a la implantació de la bicicleta elèctrica.
Hi ha algun comentari al respecte? no, molt bé, queden doncs ratificats?
Es ratifiquen per unanimitat.
9. Nomenament del Bander
Com a Cònsol major de la parròquia proposo com a figura del bander del Comú
l’Honorable senyor Joan Visa Tor.
Alguna intervenció al voltant?
S’aprova doncs el nomenament de bander a la persona de l’Honorable senyor
Joan Visa Tor.
S’aprova per unanimitat.
Passem al següent punt:
10. Nomenament i presa de jurament dels Desaners i Manadors de la
Parròquia
Com és tradició, proposo nomenar els Desaners i Manadors dels diferents
Quarts. Primer llegirem la llista i després cridarem un per un perquè facin el
seu jurament.
Si podeu donar lectura sisplau, senyora Secretària.
Sra. Secretària
Gràcies senyor Cònsol.
QUART DE BAIX
Desaner: Miquel Castelló Duró
QUART DE DALT
Desaner: Marc Malea Ribes
QUART D’AIXIRIVALL
Desaner: Josep Torné Estrella
Manador: Jordi Fité Canet
QUART D’AUVINYÀ
Desaner: Antoni Font Piguillem
Manador: Ricard Vicens Rodríguez
QUART DE BIXESSARRI
Desaner: Robert Capdevila Luque
Manador: David Gómez Prieto
QUART DE FONTANEDA
Desaner: Jordi Sancho Martell
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Manadora: Ester Callejo Ferreras
QUART DE NAGOL
Desaner: Josep Martí Pujol
Manadora: Angelina Duró Solanelles
Hble. Sr. Cònsol Major
Molt bé. S’aprova?
S’aproven per unanimitat.
Passem doncs a prendre jurament dels recentment nomenats.
“Vos MIQUEL CASTELLÓ DURÓ que heu estat nomenat pel càrrec de
DESANER del Quart de BAIX, JUREU O PROMETEU acatar la Constitució
del Principat d’Andorra?
contesta: prometo
Si així ho feu bon andorrà sereu.

“Vos MARC MALEA RIBES que heu estat nomenat pel càrrec de DESANER del
Quart de DALT, JUREU O PROMETEU acatar la Constitució del Principat
d’Andorra?
contesta: prometo
Si així ho feu bon andorrà sereu.
“Vos JOSEP TORNÉ ESTRELLA. que heu estat nomenat pel càrrec de
DESANER del Quart d’AIXIRIVALL, JUREU O PROMETEU acatar la
Constitució del Principat d’Andorra?
contesta: juro
Si així ho feu bon andorrà sereu.
“Vos JORDI FITÉ CANET que heu estat nomenat pel càrrec de MANADOR del
Quart d’AIXIRIVALL, JUREU O PROMETEU acatar la Constitució del
Principat d’Andorra?
contesta: juro
Si així ho feu bon andorrà sereu.
“Vos ANTONI FONT PIGUILLEM que heu estat nomenat pel càrrec de
DESANER del Quart d’AUVINYÀ, JUREU O PROMETEU acatar la
Constitució del Principat d’Andorra?
contesta: juro
Si així ho feu bon andorrà sereu.
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“Vos RICARD VICENS RODRÍGUEZ. que heu estat nomenat pel càrrec de
MANADOR del Quart d’AUVINYÀ, JUREU O PROMETEU acatar la
Constitució del Principat d’Andorra?
contesta: juro
Si així ho feu bon andorrà sereu.
“Vos ROBERT CAPDEVILA LUQUE que heu estat nomenat pel càrrec de
DESANER del Quart de BIXESSARRI, JUREU O PROMETEU acatar la
Constitució del Principat d’Andorra?
contesta: prometo
Si així ho feu bon andorrà sereu.
“Vos DAVID GÓMEZ PRIETO. que heu estat nomenat pel càrrec de
MANADOR del Quart de BIXESSARRI, JUREU O PROMETEU acatar la
Constitució del Principat d’Andorra?
contesta: juro
Si així ho feu bon andorrà sereu.
“Vos JORDI SANCHO MARTELL que heu estat nomenat pel càrrec de
DESANER del Quart de FONTANEDA, JUREU O PROMETEU acatar la
Constitució del Principat d’Andorra?
contesta: juro
Si així ho feu bon andorrà sereu.
“Vos ESTER CALLEJO FERRERAS que heu estat nomenada pel càrrec de
MANADORA del Quart de FONTANEDA, JUREU O PROMETEU acatar la
Constitució del Principat d’Andorra?
contesta: prometo
Si així ho feu bona andorrana sereu.
“Vos JOSEP MARTÍ PUJOL que heu estat nomenat pel càrrec de DESANER
del Quart de NAGOL, JUREU O PROMETEU acatar la Constitució del
Principat d’Andorra?
contesta: juro
Si així ho feu bon andorrà sereu.
“Vos ANGELINA DURÓ SOLANELLES que heu estat nomenada pel càrrec de
MANADORA del Quart de NAGOL, JUREU O PROMETEU acatar la
Constitució del Principat d’Andorra?
contesta: prometo
Si així ho feu bona andorrana sereu.
Felicito a tots els electes. Estic convençut, com tots els que formem part
d’aquesta institució, que col·laborareu i ajudareu a que el futur de Sant Julià de
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Lòria vagi millor, a que entre tots puguem aconseguir de deixar un futur una
mica millor del que tenim. Per tant, us felicito a tots i us agraeixo que hagueu
acceptat aquests càrrecs.
Passem doncs al següent punt:
Aprovació si s’escau, dels pagaments derivats del préstec concedit i el crèdit
extraordinari aprovat el mes de gener per pagar la totalitat dels proveïdors de
Camprabassa, per valor de dos milions cinc mil sis cents un euro. S’aprova?
S’aprova per unanimitat.
I per últim,
Precs i preguntes.
Havent rebut carta en data 15 de desembre del senyor Joan Albert Farré, en
nom propi i en representació del senyor Rossend Duró, passem a donar
resposta a les preguntes adreçades al Comú.
Si us plau Sra. Secretària podeu donar lectura a la primera pregunta.
Sra. Secretària
Gràcies senyor Cònsol.
Atesa la necessària decisió d’aquesta honorable corporació de construcció d’un
nou pàrquing en la zona baixa de l’avinguda Francesc Cairat de Sant Julià de
Lòria, així com de la més recent habilitació d’un doble carril de circulació de
baixada provisional al darrer pont de la Puríssima, es pregunta a aquesta
honorable corporació si aquest honorable Comú de Sant Julià de Lòria té la
intenció d’eliminar en un futur la zona blava d’aparcament de la zona baixa de
l’avinguda Francesc Cairat de Sant Julià o té constància o coneixement de que
per part del Molt Il·lustre Govern d’Andorra es vulgui eliminar la mateixa per
convertir el carrer en doble carril de circulació.
Hble. Sr. Cònsol Major
Té la paraula senyor Joan Visa.
Hble. Sr. Joan Visa
Gràcies senyor Cònsol. Bé, a la taula de mobilitat vam presentar les demandes i
queixes davant que vam fer l’honorable corporació. Només recordar per posar
una mica en memòria, la comissió del 15 de setembre de 2016 on hi érem
presents, juntament amb el senyor Duró, es va informar que s’havien aturat les
obres de modificació que havien vingut donades, que volien començar les obres
a l’avinguda Francesc Cairat el Molt Il·lustre Govern, la qual cosa vam fer un
gabinet de crisi i vam aturar les obres que tenien, que volien fer. I també vam
informar a la taula nacional de trànsit, l’Honorable Cònsol hi va assistir i vam
fer palès del nostre malestar, per haver fet per una banda hi ha unes obres sense
consentiment comunal, les quals vam aturar, i per l’altra banda sí que
volguéssim informar que no tenim aquesta corporació no vol un doble carril
19

permanent i si bé es va deixar fer una doble baixada com va passar en aquests
últims cap de setmana de la Puríssima, sí que des de la taula de mobilitat es va
demanar, que juntament, per exemple diumenge que sí que estava previst un
doble carril, no es va fer perquè l’afluència no era suficient. És a dir, és la
carretera nacional, la qual es competència del Molt Il·lustre Govern, però que sí
nosaltres no volem que hi hagi un doble carril permanent. I a més a més, en cas
d’un doble carril permanent, ens hauran d’aportar unes solucions, perquè el
que no podem fer és fer una via ràpida per dins de Sant Julià de Lòria.
Hble. Sr. Cònsol Major
Gràcies senyor Joan Visa. Té la paraula senyor Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Gràcies senyor Cònsol. Senyor Visa, amb aquest sentit ens donem per satisfets
de que l’interès d’aquesta corporació sigui que no hi hagi una doble via ràpida a
dins de Sant Julià de Lòria. La veritat és que el motiu de la pregunta feia
referència precisament a això, a la gran preocupació que hi ha per aquest doble
carril de circulació, a dins del poble de Sant Julià de Lòria, no només pel doble
carril en sí, sinó per l’increment de velocitat dels vehicles que això provoca
quan es troba aquest doble carril de circulació i que entenem que posa en perill i
risc a la ciutadania de Sant Julià de Lòria i doncs als habitants de Sant Julià de
Lòria i als nens que han de, haurien d’aguantar doncs aquesta via ràpida doncs
dins del poble de Sant Julià de Lòria. És un fet palès que des del final de Sant
Julià de Lòria fins a la frontera, sembla que aquest és un inequívoc del nostre
Govern d’Andorra, i per tant, demanem en aquesta corporació que faci tot el
possible perquè aquesta doble via no tingui continuïtat a dins del poble de Sant
Julià de Lòria i que si el Govern d’Andorra doncs el que vol és una via de doble
circulació, doncs ho té molt fàcil, només ha d’executar el següent tram del vial
que ha quedat suspès.
Hble. Sr. Cònsol Major
Molt bé, preneu nota del comentari del senyor Joan Albert Farré. Passo la
paraula al senyor Joan Visa.
Hble. Sr. Joan Visa
En concordança amb el que diu el senyor Farré, dir-li que la taula nacional de
mobilitat, va presentar, hi va haver algunes sol·licituds que va rebre el Comú i
el que van fer, es que els hi van portar davant de la taula, i informar el senyor
Ministre. Dir que vam fer l’exposició pública i que tota la ciutadania va poder
aportar les seves queixes, l’únic que vam fer portar-les davant de la taula de
mobilitat. Hem portat també a la taula de mobilitat uns problemes que hi ha
justament de passos de vianants amb quatre vies, estem preocupats per aquest
tema i vam demanar què ens donaven com a solució per portar uns punts de
semàfors i uns punts de creuaments a totes aquestes vies públiques. I estem a
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l’espera de que hi hagi una pròxima reunió on ens donin alguna que altra
solució sobre aquest tema. I sí que ens preocupa, ens preocupa a tota la
corporació, i agrair-ho. Aquí estem onze dels dotze i de ben segur que tots
estem preocupats en el mateix sentit. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Major
Gràcies senyor Visa. Passem doncs a la resta de preguntes. La pregunta 2, 3, a la
qual fa referència, no són competència directa de la corporació sinó del Consell
d’Administració de Camprabassa, i per tant no ens trobem facultats per
contestar dins de la corporació, si bé el Consell d’Administració sí que us
donaria sortida a les demandes que feu.
Hble. Sr. Rossend Duró
Doncs el que us demanaríem és que demanéssiu al Consell d’Administració de
Camprabassa que ens facin arribar aquesta documentació perquè hi ha certa
preocupació del que s’està realitzant allà dalt.
Hble. Sr. Cònsol Major
Això demaneu-ho al Consell d’Administració de Camprabassa.
Hble. Sr. Rossend Duró
Nosaltres no ho podem demanar, us ho demanem a vosaltres.
Hble. Sr. Cònsol Major
Sí, com a ciutadans.
Hble. Sr. Rossend Duró
Jo crec que és una via més directa i més còmoda que el demaneu vosaltres i que
ens la faciliteu.
Hble. Sr. Cònsol Major
Podria ser més directa però en qualsevol cas la formal és demanar-ho al Consell
d’Administració. Gràcies.
Endavant.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Miri, jo vull deixar constància perquè la seva resposta no m’ha agradat, i li dic
sincerament. Jo crec que Camprabassa i el parc de Naturlandia és una institució
del màxim interès de la ciutadania de Sant Julià de Lòria. Jo crec que els que en
aquest moment estem ocupant els bancs de l’oposició d’aquesta corporació i
que representem gairebé la meitat dels ciutadans que van votar a les passades
eleccions, tenim dret a obtenir d’aquesta corporació una informació. Una
informació directa perquè ho demanem aquí en virtut precisament del càrrec
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que ocupem, no ho demanem en virtut de ciutadans, com un ciutadà normal,
nosaltres demanem això en virtut de que som consellers del Comú de Sant Julià
de Lòria, per tant, jo crec que si vostè, a nivell de Cònsol, pot o vol donar tràmit
en això, jo crec que la manera més ràpida és que vostè ens doni resposta ja que
no ens vol doncs en el Consell d’Administració de Naturlandia, com hauria de
ser, d’acord amb la llei de funcionament dels comuns, perquè jo li recordo que
l’ordinació de funcionament dels comuns preveu representació proporcional
allà on el Comú la té, i per tant, els estatuts de Camprabassa es reserven cinc
llocs en aquesta corporació dels Consellers de Comú, on entenem que hi
tindríem dret a obtenir la nostra representació proporcional, encara que sigui
un sol membre, com ha passat a anteriors comuns amb el Consell
d’Administració de Camprabassa perquè aquí...
Hble. Sr. Cònsol Major
No recordo quants n’hi havia de l’oposició en el anterior consolat. Vostè, senyor
Roig, se’n recorda?
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies senyor Cònsol. En el seu moment nosaltres no hi érem tot i que ho
havíem sol·licitat diverses vegades de ser-hi. La resposta que va rebre és una
resposta sempre negativa a les demandes d’informació, i en aquest cas no ens hi
van deixar ser. No ser dir, quines corporacions parla, en qualsevol cas, de la que
jo vaig formar part, no. Gràcies senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Major
Gràcies senyor Roig. Té la paraula senyor Joan Vidal.
Hble. Sr. Joan Vidal
Sí, gràcies senyor Cònsol. Senyor Farré, jo sí que vaig estar durant quatre anys
en el Consell d’Administració de Camprabassa. En els quatre anys anteriors,
que també vam estar a l’oposició, els dos segons anys doncs també hi vam estar
en el Consell d’Administració, però això es va veure trencat amb l’anterior
mandat com ha dit el company senyor Roig. A partir d’aquí, doncs el que digui
el Cònsol serà ben dit.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Gràcies senyor Vidal. Com veu senyor Cònsol tot és una qüestió de voluntat
política, ser transparent, hi ha corporacions que ho han estat, i n’hi ha que no ho
han estat. Vostès trien si volen exercir un mandat transparent o volen exercir un
mandat opac deixant al marge d’aquest Consell d’Administració als membres
de l’oposició, res més.
Hble. Sr. Cònsol Major
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Molt bé, de moment hi ha un consell electe, s’ha seguit els mateixos criteris,
seguint els usos i costums del que s’havia fet i s’hi ha ficat unes persones que
formaven part de la majoria. No descarto en qualsevol cas que es pugui
analitzar aquesta situació i que es pogués obrir en un futur. De moment crec
que ara hi ha dos consells d’administració, als quals l’anterior mandat tampoc
deixava entrar a ningú, que estem parlant de l’Escola bressol i que estem
parlant de Sasectur, i de moment se us ofereix de poder entrar amb un membre
a Sasectur i un a l’Escola bressol. Aquestes són més fàcils perquè només
depenen del Comú, és a dir, la totalitat de les accions són del Comú, i és
pràcticament pública, perquè el cent per cent ho són. Respecte a Camprabassa
cal fer reflexions, i és veritat que ho tindrem en compte i farem reflexions més
àmplies però hi ha més coses a tenir en compte perquè hi ha un accionariat, hi
ha un Consell d’Administració que està format per gent del Comú i per gent
que no és del Comú, i que en formen part, inclús alguna d’aquestes preguntes
m’atreviria a dir que vos formàveu part del consell d’administració quan es va
prendre alguna decisió, però no és aquí el lloc per debatre-ho, en farem palès i
se’n parlarà al pròxim consell d’administració de Camprabassa, i veurem a
veure què hi pot haver. Qualsevol variació en el consell d’administració de
Camprabassa no dependria del consell d’administració només, com és el cas de
les altres dos societats, i així s’ha fet i se us ha donat plaça perquè pugueu
entrar a formar part de Sasectur i de l’Escola bressol, en aquest cas, s’hauria de
fer una junta d’accionistes i hauríem de mirar com queda la composició del
Consell d’Administració.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Només una petita matisació. Si queda pendent a aquesta honorable corporació
perquè els llocs del consell d’administració als que feia referència els elegeix
aquesta honorable corporació i hi ha cinc membres que elegeix la corporació, no
elegeixen la resta d’accionistes, elegeix l’Honorable Comú.
Hble. Sr. Cònsol Major
Sí, però li recordo que ja està elegit. Hi ha d’haver un canvi, aquest canvi ha de
passar pel Consell d’Administració ha de passar. És a dir, el cas de Sasectur i de
l’Escola bressol és que s’ha afegit un membre més dels que hi havia electes fent
cas omís al que ens vau recomanar, que ens vau demanar ens ha semblat
correcte, i només amb una decisió del Consell d’Administració hem pogut
admetre que hi hagi un membre més. No és el mateix cas de Camprabassa. En
qualsevol cas ho tindrem en compte i ho mirarem per propers consells
d’administració i òbviament hauria de passar per junta general, que és la única
vàlida per confirmar tots els membres electes. És a dir, de la mateixa manera
que ho hem pogut fer amb l’Escola bressol i s’ha fet amb Sasectur, en aquest cas
és una mica diferent perquè ha de passar per la junta general d’accionistes. Molt
bé.
Passem a la següent pregunta, podeu donar lectura sisplau?
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Senyora Secretària
Gràcies senyor Cònsol.
Vistos els problemes d’higiene i salubritat que existeixen en alguns indrets de la
parròquia i que generen mal aspecte a la mateixa, es pregunta a aquesta
honorable corporació, quines són les accions previstes per aquesta honorable
corporació per la millora en general de la higiene i salubritat de la parròquia,
quines són les mesures previstes per aquesta honorable corporació per la neteja
dels excrements dels animals domèstics en els espais públics.
Hble. Sr. Cònsol Major
Té la paraula senyor Joan Visa.
Hble. Sr. Joan Visa
Bé, gràcies senyor Cònsol. Bé, només faré una breu informació, del que s’ha fet,
perquè la pregunta és molt àmplia. De totes maneres, estic content del servei
d’higiene d’aquesta parròquia i dels membres que composen que actualment
són quinze efectiu. Ens hem trobat onze efectius que són empleats fixes de la
corporació, més quatre, dos eventuals, i dos que venen a través del servei
d’ocupació, que si bé es van demanar al mes de maig, ens han arribat ara. Tot i
que tenim una publicitat als diaris que hi ha quatre-cents i escaig de parats,
només ens han arribat dos i fa qüestió de quinze dies. Bé, per fer una mica
l’històric us diré que la màquina més nova que tenim és del 2008. La quina que
vàrem comprar a l’antiga corporació quan hi érem amb el senyor Cònsol és del
98. Per dir-vos una miqueta, hem fet 1225 hores de neteja de les voreres amb
maquinària. Malauradament un any va estar parada, i com ja vaig informar a la
comissió de 22 de novembre aquesta màquina passa a ser desguassada i com
també vaig informar que parlaríem amb el senyor Cònsol, i mirant les finances
comunals, si que intentarem i l’he ficat dins del pressupost del 2017 la compra
d’una màquina. Però clar, una compra d’una màquina d’unes característiques
que pugui pujar als Quarts i altres no baixa per sota dels 115.000 euros com ja
vaig informar en el seu moment. A més a més, dir-vos que quan vaig arribar
davant d’aquesta conselleria , vaig estar mirant, penseu que hem fet el que és
especial voreres, s’han fet 1920 hores de servei, gastant 2.780.000 litres d’aigua
per netejar les voreres, perquè estaven, i estan, no tant, però estan, encara
malmeses. Fiquem altres problemes, que avui l’incivisme, que avui en dia està a
l’ordre del dia, doncs tenim punts, com el camí de la Creueta, que cada cop que
hi anem, gastem una cisterna d’aigua tranquil·lament, però l’enganxem a la
xarxa d’aigua per netejar. Penseu que diàriament en període escolar es fa el
carrer de les Escoles, av. Verge de Canòlich, pensant sobretot amb en els infants.
Malauradament, una vegada han passat els infants, tornem a passar per allà i
allò fa fàstic l’incivisme d’alguns ciutadans. Pel que fa a la resta, o sigui el
poble, pàrquings, s’intenta fer sempre setmanalment. Als Quarts intentem que
es faci setmanal o quinzenal, els que tenim. Però penseu que el cost humà que
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tenim actualment en el Comú és de 337.000 euros, i si hi afegim el que és la
recollida selectiva i la recollida d’escombreries generals, ascendim a 970.500
euros, i aquí no us fico ni material que utilitzem ni gasoils, etcètera. Em sembla,
que la reparació de maquinària, aquest any es a l’entorn de 23.000 euros i fins i
tot s’ha recuperat alguna màquina que no es sabia on era. Perquè l’havien
prestat i vaig fer el necessari perquè retornés al seu lloc, que era a l’honorable
corporació. Què volem fer? Doncs mireu, tenim un problema. El problema de la
neteja és el que és, tenim neteja de soterrats, tenim contractats neteges de
desratització, n’hem fet dos més, hem fet neteja preventiva en els parcs infantils
quan hi va haver la problemàtica que si puces i tal, per seguretat s’han fet
desinfeccions, que no estaven previstes, que les hem demanat que es fessin,
perquè en algun moment donat, hi havia alguna preocupació i a nivell
preventiu hem fet aquests temes. Hem fet temes, al nivell de boscos de
processionària per un valor d’uns 18-19.000 euros, us ho dic de memòria, vull
dir, però no me’n vaig gaire lluny. Per altra banda, tenim un problema
d’incivisme de neteja, perquè aquí tenim algun problema de neteja i tenim
algun punt negre, que ja s’ha detectat, on la recollida es fa a la nit i el dipòsit de
les escombraries es fa pel matí, i hem dit bé, però aquí ja hi ha una cosa que ja
no sabem què fer. Perquè davant d’aquests actes incívics què podem fer? Jo crec
que no demanem res de que no se sàpiga fer, és tan fàcil com baixar les
escombraries abans que passi el camió. S’ha fet un seguiment, hem arribat a fer
seguiment dels camions, si descarregaven, s’ha demanat, per saber, que tots els
contenidors per les males olors, ja tots els contenidors van amb xip, és a dir, que
un contenidor que no es carrega, amb els informes que he demanat de
l’empresa adjudicatària, un contenidor de Sant Julià de Lòria que no es carrega,
fins i tot sabrem si està amb sobrepès. Però clar, avui que m’he passejat altre cop
aquest matí, o quan heu vingut aquí al Comú, trobeu aquí, tenim aquí al costat
que hi ha unes bosses a fora. És a dir que la gent ha dipositat les diferents
escombraries al carrer. Bé, ara hi ha una altra empresa, hem demanat, farem
més seguiments aprofundits, el servei de neteja està sortint netejant. He fet fer
un seguiment, una vegada han passat els camions d’escombraries, que trobem
els llocs nets, i l’endemà els trobem bruts, i altres clar, ja ho sabem, els
contenidors són alts, si envien la canalla a deixar, i no poden obrir la tapa la
bossa se’ns queda a terra. Però bé, però això ja, és un tema d’incivisme i
intentarem aplicar, com? Crec que si, multant, no ho sé, aquí, obert a tota
proposta, no? Pel que fa a l’altra pregunta que em dèieu sobre el tema
d’animals, mireu, jo al mes de març vaig presentar un objectiu que es va aturar,
que de moment no ho fes, proposava que és un impost sobre els animals de
companyia a 20 euros i després amb unes quotes de tinença, amb unes quotes
de dipòsit diferenciat, etc. La qual cosa va quedar aturada per una simple raó,
que s’estava estudiant, que s’estava proposant, com ja heu vist en premsa, tot el
tema que era de l’ADN de femtes, i altres, no? S’han creat comissions, hem anat
informant, jo seria més partidari d’anar més dràsticament, però bé, s’ha cregut a
nivell de tots els comuns que s’ha de seguir amb el tema de censos, amb el tema
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d’anar acompanyant tot aquest tema, penseu que el cens d’animals, si no
recordo malament, estem a 1609, 1609 gossos censats a Sant Julià de Lòria,
només tenim deu nuclis zoològics establerts, que seria un nucli zoològic, són els
nuclis que fan, no ho sé, em sembla que són més de cinc gossos, tenen que
tindre un nucli zoològic, han d’estar habilitats per Govern, ha de passar Medi
Ambient, han de tenir tota una sèrie d’adequacions, d’instal·lacions. Què es
proposa? Des de la reunió de Cònsols que es va tractar i tot i com bé saben, i
que ho vam comprar i nosaltres en Comissió de serveis van passar a ser ara no
recordo, al mes d’abril vam comprar una adquisició d’un lector de xips, els qual
s’ha utilitzat 19 vegades, que potser podem considerar molt poc, i hi ha un altre
problema que el titular del lector són el servei de circulació i el servei de
circulació tampoc té potestat de retenir una persona, però bé, de moment se
n’han fet 19, com a mínim, alguna petita cosa ha fet. O sigui en algun lloc s’ha
calmat. Penseu que un dels problemes que tenim, que dèiem alguna vegada en
Comissió de serveis, no ser, el senyor Duró també està d’acord amb mi en
aquests temes, hem trobat, per exemple, hem tingut cinc actuacions al Prat del
Senzill que se’ns han trencat les baranes, perquè entrin els gossos. Què fem?
Reparar sobre reparació. Si el servei de manteniment ha d’anar deu vegades a
agafar la tela amb ciment, doncs hi anirem deu vegades. Però clar, aquí davant
de l’incivisme ens trobem molt agafats. Per dir una mica el que hem fet a nivell
de tècnics, el 10 de maig es va presentar aquesta famosa trobada per la fase de
recollida d’ADN a través de la sang o quan es fica un xip, per poder després
determinar les femtes al carrer del propietari del gos. Si hi ha una feina feixuga,
feixuga per arribar a aquest punt, però també pensar que hi ha aquest projecte
de gestió del cens caní per ADN i el dia 8 de novembre que, em sembla que és
passat demà en comissió, ara que estem aquí aprofito l’avinentesa per dir-ho, es
va passar per aquí per fer una comissió, per desenvolupament dels treballs
corresponents en aquest projecte, i els representants que hi estem assignats,
enguany és el senyor Marc Font, conseller de Medi Ambient del Comú
d’Ordino, jo mateix, la Isabel Rogé, cap de departament de Medi Ambient del
Comú d’Escaldes-Engordany, el Francesc Pagan, cap d’inspecció de la via
pública del Comú de Canillo, i la Meritxell Saldés, cap de l’àrea de Medi
Ambient del Comú d’Andorra la Vella. Això anirà lluny. Anirà lent, però
penseu que la despesa que ens costen i tenim uns 30 distribuïdors de bosses a
Sant Julià de Lòria. Aquestes bosses costen aproximadament de 3.000, ho dic en
números rodons, pot ser 3.200, cinc per cent per sobre o per baix, 3.200 euros. El
cost humà que tenim aquí sense comptar trajectes, només de l’efectiu humà són
3.000 més. Els gossos de la parròquia ens costen uns 6.500 euros l’any. La feina i
que aportem. Que hi podem fer coses? Sí, és a dir, davant de l’incivisme ens
trobem bastant bloquejats. I hem compartit, i amb el senyor Duró hem
compartit moltes vegades maneres de procedir que serien molt més restrictius i
proactius amb aquestes coses, vostè i jo, que potser no comparteixen altres. Però
el tema va per aquí, és un problema? Sí. Em preocupa? Molt. Molt i em
preocupa més que a la corporació a la comissió de serveis que estem tots aquí
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perquè realment se’ns fa feixuc donar una sortida a aquesta problemàtica. Jo
proposo, i ho deixo aquí una proposta a l’aire, al sí de la comissió a la qual
participaré, no veig si es fa amb rapidesa i tot aquest tema no va ràpid,
proposaré el que a l’inici vaig retirar, que és la proposta de que tota persona
que tingui un animal de companyia pagui una contribució perquè hi hagi euros
a 1.600 – 1.700 mínim, treguin a destinar per la neteja del poble exclusius per
aquests senyors i el que aquí davant de l’incivisme que ens trobem no sé quina
solució aportar. Gràcies senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Major
Gràcies senyor Joan Visa. Algun comentari més? Té la paraula senyor Joan
Vidal.
Hble. Sr. Joan Vidal
Sí, gràcies senyor Cònsol, volia afegir també que n’hem parlat amb el senyor
Duró per posar els pipicans com havíem dit, a veure si la gent que té animal, el
gos de companyia, enlloc doncs que ho faci pel carrer doncs les seves
necessitats, portin el gos en aquests pipicans. A partir d’aquí jo estic molt
d’acord també com diu el company Visa, de que probablement el millor seria de
que tothom que tingui un gos es fes pagar un impost per les bosses i també pel
manteniment d’aquests pipicans, perquè aquests pipicans han d’estar
mantinguts, no poden estar de qualsevol manera, perquè llavors la gent no
portarà el seu gos al pipican. Vol dir que els 365 dies de l’any s’ha de mantenir
aquest pipican. Gràcies senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Major
Gràcies senyor Joan Vidal.
Té la paraula senyor Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Gràcies en els consellers senyor Vidal i senyor Visa. Ens alegrem de que
ambdós comparteixin de que a la parròquia la neteja sigui un problema, sigui
un problema al que tots haguem de col·laborar i ajudar per tal de mantenir la
nostra parròquia la més neta possible. Agraïm l’extensa explicació que ens ha
fet el senyor Visa dels treballs que s’han fet. El motiu de la pregunta no ha estat
en cap moment dubtar dels serveis de manteniment de la parròquia, tot al
contrari, sinó simplement poder parlar en aquesta sala de tots els treballs que
s’estan fent per mantenir la parròquia amb el millor estat d’higiene i salubritat, i
també de vegades posar de relleu petites coses que a lo millor no tenen tant
valor econòmic com comprar grans màquines però ens arriben queixes de que
en molts indrets manquen encara papereres on poder llençar les bosses amb
excrements, potser se n’hauria de posar amb més assiduïtat perquè la gent
pugui utilitzar-les de manera més còmoda i no s’hagi de desplaçar molt. Ens
arriben també comentaris de que a vegades els contenidors o els espais dels
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contenidors o les olors al voltant dels contenidors tancats o oberts no són el que
tots voldríem. Ja no parlo també doncs del que ens ha explicat el senyor Visa en
referència al que ens trobem de vegades a l’entorn de nuclis on hi ha
contenidors. Però bé el que volem reafirmar el senyor Rossend Duró i jo mateix,
és que estem aquí per ajudar, per col·laborar en el que sigui possible per
millorar la qualitat de vida de la parròquia, i això ho fem extensiu no només en
aquest punt sinó també en els anteriors, la sol·licitud que havíem fet de
Camprabassa esperem que amb aquestes festes nadalenques rebin bona
consideració d’aquesta corporació, o al menys que s’impregni de l’esperit
nadalenc, i dels altres aspectes que hem parlat aquí, els quals ens agradaria
doncs col·laborar amb més intensitat. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Major
Gràcies senyor Farré. En qualsevol cas qualsevol col·laboració d’aquestes o
queixes que rebeu, formeu part de la comissió de serveis, i la comissió doncs
pren nota de totes les queixes que hi hagi i aleshores intenta canalitzar-ho,
podeu fer-ho també a través del Comú. Però és molt més ràpid fer-ho a través
de la comissió de serveis, perquè llavors li poden donar solució molt abans.
Per finalitzar, dono gràcies a tots per la vostra assistència, enhorabona als
elegits i no havent-hi més assumpte a tractar aixecaríem la sessió i us convidem
a la sala de la llar de foc a prendre un refrigeri. Gràcies, bona nit.
P.O. de l’Hble. Comú
Secretària general

Vist-i-plau
Cònsol major
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