
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 19 DE NOVEMBRE DEL 2009

Essent les 19 hores del dia 19 de novembre del 2009, es constitueix l’Hble. Comú de la 
Parròquia de Sant Julià de Lòria en sessió ordinària.

Presideix la sessió l’Hble. Cònsol Major, Sr. Josep PINTAT FORNÉ i l’Hble. Cònsol 
Menor, Sr. Enric SANGRÀ TOMÀS, i amb l’assistència dels Hbles. Consellers de 
Comú, Srs. Pere ACHÉ GULIAS, Josep MAJORAL OBIOLS, Maria Jose MARCH 
VIVES, Enric NAUDI COSTAFREDA, Beatriz LORENZO MARTÍN, Joan Antoni 
LEÓN PESO, Elisabeth AGUILAR SÁNCHEZ, Oliver ALÍS SALGUERO, Patrick 
FRASES GARCIA i Joan VIDAL MARTÍNEZ.

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de :
• Sessió ordinària  30/07/09

2. Acords Junta de Govern 
3. Seguiment de pressupost
4. Ratificació de l’adjudicació del concurs per la concessió de la recollida selectiva  

del vidre i dels envasos lleugers al Principat d’Andorra
5. Delimitacions
6. Aprovació si escau, de l’Ordinació relativa a la despesa plurianual per a fer front 

a l’adjudicació de l’Edicte concurs per l’ampliació del cementiri de la carretera  
de Fontaneda – Sant Julià de Lòria

7. Proposta adjudicació de l’Edicte concurs per l’ampliació del cementiri de la 
carretera de Fontaneda – Sant Julià de Lòria 

Hble. Sr. Cònsol Major
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 l’acta de :
• Sessió ordinària  30/07/09

Hi ha algun comentari al respecte?
S’aprova l’acta? 
S’aprova per unanimitat.

2. Acords Junta de Govern
Senyors Consellers, teniu alguna pregunta al respecte? 
Molt bé, doncs tothom està informat dels acords de la Junta de Govern.

3. Seguiment de pressupost
Senyor Léon, té la paraula.



Hble. Sr. Joan Antoni Léon
Senyor Cònsol. 
D’acord amb el que disposa l’article 98 de la Llei de finances comunals, s’informa el 
ple del Comú del seguiment pressupostari fins al 30 de setembre del 2009. S’han 
calculat uns ingressos per un import de 9.324.495 euros i unes despeses per un import 
de 7.848.818 euros, el que fa un superàvit d’1.475.678 al final del tercer trimestre de  
l’any. En aquest punt, sí que m’agradaria destacar que aquest resultat és fruit del gran 
esforç de contenció de la despesa que s’ha fet per part de tots els departaments del 
Comú. Gràcies, senyor Cònsol.

Hble. Sr. Cònsol Major 
Hi ha alguna intervenció més al respecte?
Tothom es dóna per assabentat del seguiment del pressupost? Molt bé.
Passarem al següent punt :

4. Ratificació de l’adjudicació del concurs per la concessió de la recollida 
selectiva del vidre i dels envasos lleugers al Principat d’Andorra

Sr. Aché teniu la paraula.

Hble. Sr. Pere Aché
Bona tarda a tothom, primerament us voldria posar en antecedents, faig referència als 
convenis signats entre el Govern d’Andorra amb “Pirinenca de Serveis S.A.”, l’un per la 
realització del servei de recollida selectiva i exportació del vidre i l’altre per la recollida  
selectiva dels envasos. El Govern d’Andorra ens va notificar que el contracte 
d’adjudicació del servei de recollida selectiva i exportació del vidre finalitzava el dia 2 
de gener del 2009, i que a partir d’aquesta data, el pagament que correspondria al  
Govern, és a dir, el 50% del cost total, seria assumit pels Comuns, o sigui, que els 
Comuns passarien a fer-se càrrec del 100% del cost de la recollida selectiva del vidre. 
A tal efecte en Reunió de Cònsols es va acordar prorrogar els contractes de la recollida 
selectiva del vidre i de la recollida selectiva dels envasos amb la finalitat que  
finalitzessin les dos recollides al mateix temps, i també es va acordar crear la comissió  
de seguiment, la qual està integrada per dos Consellers designats per la reunió de 
Cònsols i els tècnics de cada Comú, per tal de que entre tots elaboressin una fórmula de 
pagament la qual fos el més equitativa i consensuada pels set Comuns, així com la 
realització d’un plec de bases per treure a concurs dites recollides.
Durant el decurs de la Reunió de Cònsols celebrada el dia 2 de juny de 2009, els 
Comuns van acordar publicar conjuntament un Edicte concurs amb caràcter nacional 
per a l’adjudicació de la concessió de la recollida selectiva del vidre i envasos lleugers 
al Principat d’Andorra.
A aquest Edicte es van presentar les empreses “Feper”, “Dragasa” i “Pirinenca de 
Serveis”.
Aquestes ofertes van ser analitzades per la comissió de seguiment dels comuns, 
resultant-ne, l’informe analític que teniu tots, en el qual, proposen adjudicar el 
mencionat concurs a l’empresa “Pirinenca de Serveis”, per ésser l’oferta més adient.  
Aquesta proposta es va presentar en la reunió de Cònsols celebrada a Sant Julià de Lòria 
el dia 7 d’octubre d’enguany.
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La conclusió a la que es va arribar era que, a nivell de preu, una de les variants de 
l’oferta presentada per l’empresa “Pirinenca de Serveis” era clarament més beneficiosa  
per als Comuns que les altres, i que en la resta de criteris utilitzats per l’adjudicació, les  
ofertes de les tres empreses ofertants eren més o menys equiparables. 
Donat tot això, es va acordar l’adjudicació de la concessió de la recollida selectiva del 
vidre i envasos lleugers al Principat d’Andorra a l’empresa “Pirinenca de Serveis”. 
Es per aquesta raó, que proposo la ratificació de :

1. L’adjudicació del concurs relatiu a la concessió de la recollida selectiva del vidre 
i envasos lleugers al Principat d’Andorra a l’empresa “Pirinenca de Serveis”, 
essent el cost anual segons detall:
• Per la recollida selectiva del vidre més les 4 campanyes de neteja, el cost  

total anual per als set Comuns és de 337.426,86 euros, import a repartir 
segons la fórmula de repartiment del cost aprovada pels set comuns, és a dir, 
el cost pel Comú de Sant Julià de Lòria serà de 47.193,48 euros anuals. 
Per tant queda clar que l’increment a assumir per la Corporació amb la nova 
adjudicació, en comparació amb l’anterior, és de 22.584,41 euros anuals pel 
que fa per la recollida selectiva del vidre. 

• Per la recollida selectiva dels envasos lleugers més les 4 campanyes de 
neteja, el cost total anual per als set Comuns és de 369.024,19 euros, import 
a repartir segons la fórmula de repartiment del cost aprovada pels set 
comuns, és a dir, el cost pel Comú de Sant Julià de Lòria serà de 42.416,69 
euros anuals. 
En aquesta recollida aquesta Corporació ha sortit mínimament guanyant amb  
la nova adjudicació en comparació amb l’anterior, és a dir, s’ha disminuït en 
413,83 euros anuals.

2. En segon punt proposo ratificar la facultació al Comú d’Andorra la Vella per 
l’adjudicació, en nom del Comú de Sant Julià de Lòria del mencionat concurs.

Moltes gràcies.

Hble. Sr. Cònsol Major 
Senyors Consellers, teniu la paraula. Hi ha alguna pregunta? 
Bé, doncs passem es ratifica l’adjudicació feta pel Comú d'Andorra la Vella per a la  
recollida de vidre per un import de 337.426,86 € a l’empresa Pirinenca de Serveis, SA, i 
per a la recollida d’envasos lleugers per un import de 369.024,19 € també a Pirinenca de 
Serveis. 
Es ratifica? Es ratifica per unanimitat.

Hble. Sr. Cònsol Major 
Passaríem al següent punt:

5. Delimitacions
Senyora secretària, teniu la paraula.
Si vol iniciar la lectura.

Senyora Secretària 
Segons l’article 4, apartat 4 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels 
Comuns, l’ordenació del territori comunal en allò que es refereix a la revisió de creus de 
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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 

núm.
Sol·licitant Terreny

6026496 Jordi Tor Lupon “Solanella, Ermals i Prat Gran”
6026608 Ricard Fiter Vilajoana “Ermal i Terra Culties”
6026791 Josep Loan Ricou, Josep M. Loan Fité 

i Antoni Balletbó Fiter
“Camp Borda Guisal”

60282284 Alfons Pruna Lazaro Terreny situat a la carretera de Nagol PK 
750

Per a la deguda garantia dels interessats que creguin ostentar drets que poguessin 
resultar directament afectats per la resolució dels expedients, segons la previsió de 
l’article 118 del Codi de l’Administració, es va notificar mitjançant Edictes de data 6 de  
juliol del 2009, publicats al BOPA núm.53, any 21, de data 15 de juliol del 2009, la  
finalització dels expedients de delimitació, posant els expedients a l’edifici 
administratiu del Comú, departament d’urbanisme, a disposició de totes les persones 
que volguessin consultar-los i presentar les al·legacions que consideressin pertinents, 
sense que transcorregut el termini fixat per a fer-ho, se n’hagi presentat cap.
Per tant, seguint l’article 114 del Codi de l’Administració, per a portar a terme les 
delimitacions a les quals s’ha fet referència anteriorment, s’han instruït els 
corresponents expedients per a reunir tots els elements – tal i com estableix igualment 
l’article 36 : Actes preparatoris- - que permetin a aquesta Corporació de prendre una 
decisió amb ple coneixements de causa; 
Per tant avui Sr. Cònsol, hauria de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Corporació les 
delimitacions esmentades en la forma i amb els límits que figuren en els informes  
tècnics i els plànols topogràfics aixecats a tal efecte, que es signaran de conjunt amb els 
interessats, quedant-ne una còpia en els arxius d’aquesta Corporació. 

Hble. Sr. Cònsol Major 
Hi ha algun conseller que vulgui fer una intervenció? Bé, doncs, sotmeto al ple 
d’aquesta corporació, com ha dit la senyora secretària, les delimitacions dels senyors  
Jordi Tor Lupon, Ricard Fiter Vilajoana, Josep Loan Ricou-Josep M. Loan Fité-Antoni Balletbó 
Fiter i Alfons Pruna Lazaro.
S’aproven? S’aproven per unanimitat. 
Molt bé. 

Passarem al següent punt:
6. Aprovació si escau, de l’Ordinació relativa a la despesa plurianual per a fer 

front a l’adjudicació de l’Edicte concurs per l’ampliació del cementiri de la 
carretera de Fontaneda – Sant Julià de Lòria

Sr. Léon, teniu la paraula.
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Hble. Sr. Joan Antoni Léon
Sí, senyor Cònsol. 
Vist l’informe efectuat pel Departament d’Urbanisme i vista la necessitat d’aprovació 
d’una despesa plurianual amb afectació a l’exercici 2010 per un import de 472.374,61 € 
per tal de procedir a l’adjudicació dels treballs corresponents a l’ampliació del cementiri  
de la carretera de Fontaneda,
atès que actualment no existeix dotació pressupostària suficient en el pressupost del 
2009, concretament, en la partida 200.602.60, per tal de fer front a aquesta adjudicació,
d’acord amb el que disposa l’article 77 de la Llei de finances comunals, es presenta per  
a la seva aprovació el projecte d’ordinació de despesa plurianual en l’exercici 2009 amb 
afectació a l’any 2010 per un import de 472.374,61 €, import que incrementaria la 
quantitat pressupostària oficialment. L’import total per aquest concepte passaria de 
800.000 € a 1.272.334,61 €. 
Gràcies, senyor Cònsol.

Hble. Sr. Cònsol Major 
Algun Conseller desitja fer alguna intervenció?
Per tant, passaríem a aprovar aquest plurianual de 472.374,61 € i la seva corresponent 
ordinació. 
S’aprova? 
S’aprova per unanimitat. 
 
Passarem a l’últim punt de l’ordre del dia: 

7. Proposta adjudicació de l’Edicte concurs per l’ampliació del cementiri de la 
carretera de Fontaneda – Sant Julià de Lòria

Sr. Majoral, teniu la paraula.

Hble. Sr. Josep Majoral 
Senyor Cònsol. 
Vist que, per acord de Junta de Govern, de data 21 de juliol d’enguany, es va procedir a 
la publicació d’un edicte referent al concurs públic per l’ampliació del cementiri de la 
carretera de Fontaneda,
vistes les ofertes presentades, 
vist l’informe del Departament d’Urbanisme, adjunt en el dossier de què tots disposeu,
vist l’informe d’intervenció, també adjunt, 
vist que acabem d’aprovar l’ordinació relativa a la despesa plurianual per fer front a 
l’adjudicació de l’edicte en qüestió,
sotmeto, doncs, a l’aprovació d’aquest ple, l’adjudicació del concurs corresponent a 
l’ampliació del cementiri de la carretera de Fontaneda a l’empresa Pidasa Serveis, SL, 
per un import d'1.272.374,61 €. 
Gràcies, senyor Cònsol.
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Hble. Sr. Cònsol Major 
Hi ha algun Conseller que desitgi intervenir? molt bé, s’aprova l’adjudicació de 
l’ampliació del cementiri de la carretera de Fontaneda a l’empresa Pidasa Serveis, SL, 
per un import d'1.272.374,61 €? 
S’aprova per unanimitat? 
S’aprova per unanimitat.

Havent esgotat l’ordre del dia, i no havent-hi cap més tema per tractar, s’aixeca la  
sessió. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència.
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