SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 21 DE DESEMBRE DEL 2009
Essent les 19 hores del dia 21 de desembre 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. Acords Junta de Govern.
2. Anàlisi i aprovació, si escau, del projecte de pressupost per a l’exercici 2010.
3. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació Tributària del Comú.
4. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació d’establiment de preus públics del
Comú.
5. Aprovació si escau, dels plans especials SURB-06 i SURB-17.
6. Aprovació si escau, del Reglament de règim intern de la Llar de Lòria.
7. Aprovació, si s’escau, del calendari de dies festius de la parròquia i dels
departaments comunals per l’any 2010.
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 a incloure, passarem als punts de l’ordre del dia.
1. Acords de Junta de Govern
Tots disposeu dels mateixos. Si hi ha algun comentari o algun aclariment al respecte.
Bé, tots ens donem per assabentats dels acords de la Junta de Govern.
Passem al següent punt:
2. Anàlisi i aprovació, si escau, del projecte de pressupost per a l’exercici 2010.
La senyora Secretària donarà lectura del mateix i de l’Ordinació del pressupost.
Senyora Secretària
Donant compliment al que determina l’article 69.2 de la vigent Llei de Finances
Comunals,
es proposa aprovar el projecte de pressupost per a l’exercici econòmic de 2010, que
s’executarà en base a la següent
ORDINACIÓ
Article 1.- Àmbit del pressupost comunal
El pressupost del Comú per a l'exercici econòmic 2010 està format per:

•
•

El pressupost general del Comú de Sant Julià de Lòria.
Els programes de les Societats públiques:
o SASECTUR, SAU
o CAMPRABASSA, SAU
o ESCOLA BRESSOL, SAU
Article 2.- Estat d’ingressos i despeses
En l’estat de despeses de l’administració general es concedeixen crèdits per un import
de 12.875.195 €.
El pressupost de despeses de l’administració general es finança:
Pels drets econòmics que es preveu liquidar durant l’exercici econòmic, especificats en
l’estat d’ingressos, estimats en 12.875.195 €
Article 3.- Estructura pressupostària
L’estat de despeses del pressupost s’estructura segons la classificació econòmica, que
agrupa els crèdits segons la naturalesa econòmica de les despeses. Es presenten les
despeses corrents (personal, consum de béns i serveis, despeses financeres i
transferències corrents), les despeses de capital (inversions i transferències de capital),
i les variacions d’actius i passius financers.
Article 4.- Vinculació dels crèdits pressupostaris
Les modificacions dels crèdits pressupostaris s’han d’ajustar al que disposa la vigent
Llei de Finances comunals i pels preceptes establerts en la present Ordinació.
Els crèdits especificats en l’estat de despesa tenen caràcter vinculant a nivell de
concepte. No obstant això, els crèdits destinats a despeses de personal tenen caràcter
vinculant a nivell d’article.
Article 5.- Transferències de crèdits
1. No es consideren crèdits extraordinaris ni suplement de crèdit les transferències de
crèdit de despesa corrent a partides també de despesa corrent no dotades inicialment
en el pressupost, però previstes a nivell de concepte.
2. Les transferències de crèdit dins l’apartat de despesa corrent, poden ser autoritzades
pel Conseller de Finances, previ informe d’Intervenció.
3. La Junta de Govern pot aprovar, previ informe d’Intervenció, transferències de crèdit
de despeses d’inversió real fins a un límit màxim del 5% dels crèdits autoritzats per les
despeses d’inversió real del pressupost de l’exercici.
4. Per l’habilitació de crèdits mitjançant la creació dels conceptes pressupostaris que
siguin procedents, en cas que en l’execució del pressupost es plantegin
necessitats que no hi hagin estat expressament recollides amb aquesta finalitat,
s’han d’efectuar les transferències de crèdit necessàries per compensar la nova
habilitació per un import igual a la dotació dels nous conceptes.
Article 6.- Crèdits ampliables
En aplicació de l’article 73 de la Llei de Finances Comunals, tenen caràcter
d’ampliables fins una suma igual a les obligacions que calgui comprometre, previ
compliment de les normes vigents, els crèdits següents:
1.- Els crèdits que es destinin al pagament de comissions, al pagament d’interessos
i amortitzacions d’operacions de crèdit, i a la devolució de retencions de garantia.
2.- els destinats a satisfer despeses de personal, incloses les quotes a la CASS.
3.- Els destinats a satisfer, mitjançant sentència ferma, les responsabilitats.
pecuniàries de l’administració comunal o de les entitats dependents.
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4.- Els destinats a satisfer els tributs estatals.
Article 7.- Crèdits plurianuals
Les despeses plurianuals es poden estendre durant un màxim de cinc anys i es poden
referir tant a despeses corrents com a despeses de capital. Han de ser aprovades pel
Consell de Comú en l'Ordinació anual del pressupost comunal o en una Ordinació
separada acompanyada d’una memòria explicativa.
Les despeses plurianuals a incorporar al pressupost de l’exercici 2010 són les
següents:
200 602 60 Construcció
d’altres edificis
430 603 40 Altres
instal·lacions
200 609 10 Estudis i projectes
d’inversió
430 609 10 Estudis i projectes
d’inversió
Total

Pressupost
2010

Pluriannual
2011

Pluriannual
2012

550.00
0
108.43
1

725.00
0
230.39
2

161.00
0
16.56
9
836.000

314.50
0

300.00
0

4.608
1.274.500

300.000

Pluriannual
2013

Total

1.275.00
0
338.82
3
1.225.50
450.000
0
21.17
7
450.000 2.839.323

Article 8.- Execució de l’estat de despeses
Es consideren incloses en un sol acte administratiu totes les fases d’execució de les
despeses següents: despeses de personal i quotes de la seguretat social, despeses
financeres, rebuts domiciliats periòdics com els de les comunicacions, energia
elèctrica, aigua potable i quotes vàries com la taxa de tinença de vehicles,
amortitzacions, tributs i operacions de caixes entre altres.
Article 9.- Competències dels Cònsols
Els consols, a proposta dels departaments afectats, poden autoritzar les transferències
de crèdits pressupostàries que resultin necessàries a conseqüència de possibles
reorganitzacions administratives que afectin a un o més departaments. Aquestes
operacions no poden comportar, en cap cas, un increment de crèdit dins els pressupost.
Article 10.- Excepcions al tràmit de fiscalització
D’acord amb l’article 79 de la Llei de les finances comunals, s’inclouen en un sol acte
administratiu les despeses no superiors a 7.500 euros.
Article 11.- Contractes treballs tècnics i serveis
En tot allò no previst en el capítol V, “Contractes de treballs tècnics i serveis” de la
Llei de la Contractació pública del 9 de novembre del 2000, s’aplica el que disposen
els capítols II i IV en relació amb els contractes d’obres i de subministraments,
respectivament, segons l’objecte del contracte que més s’hi assimili.
Article 12.- Contractes menors
S’entén per contractes menors els que tenen un import igual o inferior a 7.500 euros.
En els contractes menors, la tramitació de l’expedient solament exigeix la incorporació
de la factura a la liquidació.
En aquests contractes la factura corresponent ha de substituir el document contractual
i l’acta de conformitat del subministrament, recepció d’obres o dels treballs tècnics i
serveis, i altres, segons correspongui.
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Article 13.- Publicació de les licitacions i adjudicacions definitives
En els cas de licitacions i d’adjudicacions definitives, corresponents a tots els
contractes inclosos en la Llei de la contractació pública, quant l'import del contracte o
de les seves modificacions sigui superior a 10.000 euros, es fan públiques al Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra.
Article 14.- Avenços de fons
En cas d’extrema urgència, i previ informe d’intervenció la Junta de Govern pot
atorgar avenços de fons per obligacions no consignades en el vigent pressupost o amb
dotació insuficient, amb un límit màxim del 5 per cent dels crèdits autoritzats en l’estat
de despeses.
Aquestos avenços de fons han de ser objecte de posterior ratificació amb aprovació de
crèdits extraordinaris o suplements de crèdits per part del Consell de Comú.
Si el Consell de Comú no aprova els suplements de crèdits o els crèdits extraordinaris,
els avenços de fons es cancel·laran a càrrec dels crèdits de despeses del Comú.
Article 15.- Contractació
La Junta de Govern pot contractar mitjançant la forma d’adjudicació de contractació
directa, les despeses corresponents a obres de reconeguda urgència per un import
màxim de 30.000 euros.
En el cas de despeses per obres ordinàries, l’import màxim de les despeses que pot
contractar directament l’administració comunal es de 15.000 euros.
Article 16.- Autorització de despesa i resolució de contractes
Les comissions poden autoritzar i resoldre contractes de despeses fins a una quantitat
inferior o igual a 10.000 euros.
Els cònsols poden autoritzar i resoldre contractes de despeses dels departaments, i els
consellers poden autoritzar i resoldre els contractes de les despeses dels seus respectius
departaments.
La Junta de Govern ha de ratificar les autoritzacions i les resolucions de contractes
anteriors fins a una quantitat inferior o igual a 150.000,00 €. Les autoritzacions i les
resolucions de contractes superiors a aquest import seran ratificades pel Ple del Comú.
Els Cònsols i els consellers respectius podran autoritzar les despeses adjudicades pel
òrgans preceptius en anys anteriors i que són objecte de regularització pressupostària
durant el present exercici.
Article 17.-Règim de concessió de transferències
1.- Un cop aprovada la liquidació de comptes de les Entitats beneficiaries de
transferències nominatives i sempre que no s’hagi compromès en la seva totalitat la
despesa pressupostada, aquests organismes han de retornar al Comú la part de la
transferència no utilitzada durant l’exercici pressupostari.
2.- En cas de subvencions de capital, la Junta de Govern, o el Ple del Comú quan escau
ha d’aprovar les inversions a realitzar prèviament a l’atorgament de la subvenció. La
liquidació d’aquesta subvenció només es fa efectiva a la presentació de la factura o
dels documents justificatius corresponents.
Article 18.-Personal eventual
Per a procedir a la contractació de personal eventual per la Junta de Govern cal
l'informe favorable de d’interventor, segons estableix la vigent ordinació de la Funció
Pública del Comú de Sant Julià de Lòria.
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L’administració comunal pot contractar temporalment personal eventual. Cas que no
existís disponibilitat pressupostària, les contractacions eventuals es compensen
mitjançant reducció, pel mateix import, d’altres conceptes pressupostaris dels capítols
de despeses corrents. Aquestes contractacions no poden implicar una ampliació de
crèdit dins del pressupost.
Disposició final Única
Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra.
Resum del pressupost:
Variació
09/10 sobre
pressupost
final

Pressupost
2010

Concepte
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Total ingressos

2.204.263
275.375
4.871.313
1.273.784
66.049
4.184.412

0,2%
-19,4%
-24,6%
-16,6%
-4,2%
-19,5%

12.875.196

-18,5%

Despeses de personal
Consum de bens corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Total despeses

5.249.570
3.525.889
316.135
508.166
2.360.282
365.000
550.154
12.875.196

2,7%
-16,1%
-59,3%
0,9%
-11,3%

Superàvit o dèficit

-

Societat Públiques
Despeses
CAMPRABASSA, SA.U.
SASECTUR, SA.U.
ESCOLA BRESSOL, SA.U.

9.684.316
674.134
578.964

6.446.697
654.626
552.250

Ingressos
CAMPRABASSA, SA.U.
SASECTUR, SA.U.
ESCOLA BRESSOL, SA.U.

11.583.911
674.134
578.964

14.312.436
654.626
552.250

Despeses Societats
Ingressos Societats
Resultat Societats

10.937.414
12.837.009
1.899.595

7.653.573
15.519.312
7.865.739

Plurianual
2011

Plurianual
2012

Plurianual
2013

1.274.500

300.000

450.000

1.274.500

300.000

450.000

0,0%
40,7%
-8,1%
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Hble. Sr. Cònsol Major
Molt bé, després de la lectura de l’ordinació pressupostària i del resum del pressupost,
cedeixo la paraula als Consellers perquè facin les seves aportacions escaients.
Hble. Sr. Joan Antoni Léon
Honorables senyors Cònsols i consellers. Senyores i senyors. Com a Conseller de
Finances, i en base al que disposa l’article 69 de la Llei de Finances Comunals, em
correspon a mi la presentació del pressupost per a l’exercici 2010. Avui ens trobem
immersos en una situació de crisi globalitzada i Andorra no n’és aliè, per la nostra
dependència de les economies veïnes. No som autosuficients. Aquest canvi de
conjuntura comporta una disminució de l’activitat privada, motor econòmic del país, i
en conseqüència, de la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Davant la davallada del
creixement econòmic, l’administració ha de dur a terme tot un seguit de reflexions i
propostes que permetin fer més suportable la situació, i plantejar nous escenaris de futur
en vista a orientar la nostra economia. I això, tant des de l’òptica nacional com comunal.
El pressupost és l’eina que expressa la captació i el destí dels fons públics, i per tant
permet un conjunt d’accions fruit de la voluntat política per fer-hi front a les necessitats
de la parròquia, implementar mesures per afrontar la situació actual i permetre assolir
els objectius a què ens vam comprometre.
Però amb el pressupost no n’hi ha prou i es necessiten d’altres mecanismes per fer-hi
front des del Comú a l’actual conjuntura econòmica. Per això és bàsic dur a terme una
revisió del nostre marc jurídic, en textos com ara la llei de competències, la de finances
comunals, la del sòl o la de transferències. Aquests canvis permetran una major
flexibilitat a les administracions locals i un major autogovern als comuns. Plantejant
noves vies de finançament que afavoreixin la capacitat inversora dels comuns, bàsica en
la situació actual.
En el nostre programa dels darrers comicis varem plantejar un conjunt d’accions
encaminades a assolir un desenvolupament futur de la parròquia, tot intuint l’escenari
actual i la situació de Sant Julià de Lòria. En l’assoliment d’aquestes fites hem esmerçat
els nostres esforços i no en dubtem que han de ser els pilars del futur desenvolupament,
posicionant-nos com un destí turístic, promovent la creació de serveis en base a
l’educació i el turisme de negocis, desenvolupant la creació de noves infraestructures
contemplades en el POUP, entre d’altres.
Com veuran en el detall que els avançaré tot seguit, les línies mestres del pressupost
venen marcades pel fet que la previsió d’ingressos contempla una davallada important.
En conseqüència, hi ha també una reducció de la despesa, tant de funcionament com de
personal a fi d’obtenir un dèficit zero.
Malgrat tot, avui presentem un pressupost realista, de contenció, equilibrat i ajustat als
temps que vivim. Els crèdits pressupostaris es presenten distribuïts en una classificació
econòmica dins les corresponents unitats orgàniques i una classificació funcional
distribuïda per grups fins arribar a nivell de projecte.
Tenint en compte el camí marcat al pressupost 2010, aquest exercici forma part d’un
conjunt d’accions que ens permetran assolir els nostres objectius, d’aquí que també en
aquests comptes s’introdueixi la figura d’extensió temporal dels crèdits o despeses
plurianuals contemplada a l’article 77 de la Llei de Finances Comunals, que ens permet
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ajustar les inversions amb el seu finançament, a càrrec de transferències, i amortitzar
deute sense recórrer a passius financers.
Entrant ja en l’anàlisi detallat del pressupost de l’any 2010 es poden fer les següent
observacions:
A nivell d’ingressos:
Es preveu una recaptació de 12.875.196 euros, el que representa una previsió de
decrement del 18,5% respecte l’exercici 2009. Per a la confecció dels ingressos, s’ha
tingut en compte una evolució a la baixa dels mateixos basada en l’execució
pressupostària de l’exercici anterior, i a diferència d’altres anys, donada la situació
econòmica actual, la gran part dels impostos, taxes i preus públics només es veuran
incrementats en l’equivalent a l’IPC, que segons les previsions de Govern podria estar
al voltant del 0,2%. La recaptació per impostos directes registra un petit augment del
0,2%, mentre que per impostos indirectes està previst ingressar un 19% menys. Pel que
fa a les taxes i altres ingressos la baixada arriba al 24,6%.
Continuant amb els restants capítols principals, la quota de Transferències corresponent
a l’exercici econòmic del 2010, s’ha estimat segons la previsió del pressupost de l’Estat,
que com vostès saben, degut a la conjuntura econòmica, ha estat reduïda envers les
administracions comunals, passant dels 6.495.173 euros que va percebre el Comú de
Sant Julià de Lòria l’any passat als 5.330.817 que obtindrà per aquest concepte en
l’exercici 2010 d’acord amb la distribució prevista a la Llei de Transferències dels
comuns.
A nivell de despesa total (inversió + funcionament)
La despesa global es preveu en un menys 8%, respecte l’exercici anterior passant de
14.011.067 euros a 12.875.196.
Despeses d’inversió:
Es compromet per aquest concepte l’import de 2.360.282 euros per al present exercici.
Els imports d’1.274.500, 300.000 i 450.000 euros són en concepte de despeses
plurianuals a càrrec dels pressupostos 2011, 2012 i 2013 respectivament. Veiem, doncs,
que aquest no és un pressupost de tràmit sinó que forma part d’una projecció per
complir amb els nostres compromisos.
En aquest sentit, ja es va fer una previsió en el capítol de despeses d’inversió de
11.225.523 euros a executar en aquest mandat, dotant els corresponents pressupostos
anuals, juntament amb els seus plurianuals, en els següents projectes, al marge dels
projectes de desenvolupament econòmic.
Els plurianuals es destinen principalment al desenvolupament del cadastre, a l’ampliació
d’una nova fase del cementiri de Fontaneda i a la construcció d’un parc infantil a
Aixirivall. En aquest apartat cal ressenyar que els plurianuals destinats al projecte
anomenat “Pla especial dels Horts del riu i Prat de la Vall” aprovats en el pressupost
precedent han estat suprimits. Per a aquest projecte la corporació s’acolliria a la tècnica
de demanar un crèdit extraordinari en el moment en que sigui necessària la disposició.
Previsió de despeses corrents:
El pressupostat dins del capítol de consums i béns corrents és de 3.525.889 euros, el que
representa una important disminució del 16,1% respecte l’exercici anterior. No obstant,
s’observa un lleuger augment del 2,7% en les despeses de personal degut principalment
a l’entrada en vigor de la nova llei de la CASS i els increments que comporta en les
cotitzacions.
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També cal ressenyar que, en aquest sentit i pel que fa a les despeses de personal, es
congela les retribucions que reben els polítics i els empleats es mantindran al mateix
nivell que l’any 2009.
Transferències corrents
L’import ascendeix a 508.166 euros, aproximadament la xifra del pressupost de l’any
anterior. Aquest import va destinat a les subvencions de les entitats esportives i
culturals, i també fem una aportació de 109.000 euros a Andorra Turisme S.A. per fer
una política turística conjunta a nivell de país. Aquest import però, queda subjecte a les
accions programàtiques que presenti Andorra Turisme S.A.
Passius financers
Enguany els passius financers augmenten un 40% degut a una major amortització del
deute del Comú. En aquest capítol no es preveu cap nou increment de finançament per
part de les entitats bancàries ja que el pressupost és de dèficit zero.
Societats públiques
En el present exercici també s’equilibren les despeses i els ingressos de forma paritària
en els casos de les societats Sasectur SAU. i Escola Bressol SAU., tot continuant amb
les polítiques esportives i socials d’aquestes dues societats. Mentre que en el cas de la
societat Camprabassa SAU. S’ha fet un pressupost de funcionament a l’espera de
nomenar un nou director que marcarà quines prioritats seran les del proper exercici, i
també un augment considerable dels ingressos degut a la futura ampliació de capital i
també una important reducció de les despeses, en relació a l’exercici del 2009. Tot
plegat, entre ingressos i despeses, les tres societats presenten un resultat positiu de més
de 7 milions d’euros.
Honorables consellers, Andorra es veu immersa en una situació de crisis globalitzada, i
és obligació per part del responsables politics aportar solucions. Per a nosaltres aquestes
s’emmarquen en dos possibles nivells:
A nivell de conjuntura i a nivell estructural.
A nivell conjuntural, el pressupost recull accions concretes com les que he comentat, és
a dir la reducció dràstica de la despesa, no incrementar la pressió fiscal, generant fons
per fer-hi front a imprevisibles, i articulant pressupostos flexibles i evolutius.
A nivell estructural, el Comú esdevé un agent més dinamitzador de l’economia,
generant noves possibilitats d’inversió amb línies de finançament alienes al pressupost
com poden ser Naturlandia, el centre de negocis del Prat Gran o el Pla especial dels
Horts del riu que avui també sotmetrem a aprovació.
Totes aquestes mesures, tant a nivell conjuntural com estructural, han de permetre
atenuar els efectes de la situació de crisis que vivim i permetre tenir noves oportunitats
de cara el futur, posicionant Sant Julià de Lòria, com un destí turístic i una ciutat amb
molts més serveis. És a dir, apostant per l’educació i la formació, incentivant el sector
de la construcció, generant llocs de treball, i creant un nou dinamisme de servei i noves
empreses de referent.
En tota crisis hi ha una part de sofriment i un nou conjunt d’oportunitats. Mitigar i
invertir són les formules per anar endavant i complir amb les propostes als ciutadans, tal
i com ens varem comprometre en el nostre programa electoral dels darrers comicis. Un
programa centrat en les necessitats del present i orientat envers les del futur.
Moltes gràcies per la seva atenció.
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Hble. Sr. Cònsol Major
Hi ha algun Conseller més que desitgi intervenir?
Hble. Sr. Patrick Frases
Bona nit. Avui se sotmet en aquest consell de Comú l’aprovació del pressupost 2010 del
Comú de Sant Julià de Lòria, que, una vegada més, ens ve imposat per la majoria del
Comú, i que a sobre pretenen que l’aprovem sense “rechistar”. Com ja es deuen
imaginar, no hi donarem suport, i si algun de vostès en tenia alguna dubte, ja els ho
avancem. Com sempre hem fet des de Segle21, donarem els nostres motius, perquè
sempre hem donat arguments per no aprovar-los, i avui no serà diferent. Sentirem, com
cada vegada, que som el partit del NO, que no aprovem mai res i que sempre diem que
no a tot. Això no és cert. Sempre hem actuat amb total llibertat, però al mateix temps,
amb l’obligació de votar amb el SÍ quan creiem que és bo per a la parròquia i amb el
NO quan creiem que no és bo per a Sant Julià de Lòria, i així ho farem avui també, tal
com s’hagués pogut comprovar en l’acta de la darrera sessió de Comú, si figurés en
l’ordre del dia i s’hagués sotmès avui a la seva aprovació, que seria el més normal.
S’hauria vist, una vegada més, que no som el partit del NO, que no ens fa ni ens ha fet
mai cap vergonya donar el nostre suport quan les seves propostes estan bé o són
convenients. Així que el seu argument que som el partit del NO només és un argument
fàcil de rabieta de nen rondinaire a qui no li riuen les gràcies.
Li recordo, senyor Cònsol, que l’any passat, en aquesta mateixa sala, va demanar unitat
entre els grups polítics, en un moment en què la situació econòmica és prou complicada.
Tal com li vàrem dir aleshores, la iniciativa és de vostès, que estan en la majoria, i no
han fet ni un gest en tot aquest any. També es va dir en aquesta mateixa sala que el
pressupost es faria en cada comissió i que la minoria hi participaria, que és “la manera
lògica de treballar”, segons vostè. De tot això, res de res. Ni s’ha treballat en la
comissió, en les comissions, ni la minoria hi ha participat. El meu company Joan Vidal
va fer l’esforç de creure’s les seves paraules i va demanar als presidents de cada
comissió de què on ell és membre de participar en l’elaboració del pressupost. Aquests
ja es van encarregar d’explicar-li com anaven les coses. Però bé, deixarem de banda
aquestes frases oportunistes, que vostè deixa de tant en tant, perquè, com sempre, són
paraules que se les emporta el vent. I tornem als pressupostos.
El pressupost és l’expressió xifrada de l’actuació política prevista per a l’any que ve, i
veurem que, d’acció política, res de res. Quan s’analitzen els pressupostos, s’han de
tenir en compte els criteris econòmics però també els criteris polítics. Pel que fa als
criteris econòmics, sempre fem un esforç, és més, un gran esforç de buscar el costat
positiu. No perquè ens morim de ganes d’aprovar el pressupost, sinó per poder
comprovar que es vol fer alguna acció que sigui positiva per a la parròquia, que sigui un
revulsiu real per a Sant Julià de Lòria i que tant necessita, o que pugui satisfer les
necessitats reals dels ciutadans. No els negarem que, en aquest pressupost, com en els
anteriors exercicis, subscriuríem tranquil·lament alguns capítols o projectes. Però com
vostès saben molt bé, el pressupost s’ha d’aprovar globalment i no per partides o
projectes. El fet de votar-hi en contra no vol dir que no vulguem que hi hagi escola
bressol, ni centre esportiu, ni accions culturals, ni ajudes socials; al contrari, sempre
hem demanat justament això: que els recursos públics revertissin cap a la parròquia i els
seus ciutadans. I per tant, no acceptarem el seu discurs demagog que no volem que hi
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hagi serveis a la parròquia, que no volem escola bressol, centre esportiu, festa major,
pagar als treballadors del Comú, o la salsa que hi vulguin posar. Aquesta rabieta que els
agafa sempre que no els votem el pressupost i ens culpen de no voler donar serveis als
lauredians. Senyors de la majoria: vulguin entendre d’una vegada que no tenim
l’obligació de fer el que vostès volen, com vostès no han fet mai el que nosaltres volem.
Els nostres dos vots no els fan falta per aprovar el pressupost. Ja se l’aproven vostès
solets. Com el Juan Palomo, que “yo me lo guiso y yo me lo como”. Per tant, no ens
vulguin fer responsables, no ens vulguin fer còmplices de les seves irresponsabilitats.
Nosaltres tenim la tranquil·litat d’haver-los advertit ens els darrers cinc pressupostos de
ser curosos amb la despesa corrent, de no tirar la casa per la finestra, però aquesta
tranquil·litat no deixa de preocupar-nos per l’herència que deixaran del seu pas en
aquest Comú. Perquè tinguem una referència que es pot comprovar tranquil·lament, i
avui no entrarem en gaires xifres, donarem uns quants exemples perquè es vegi el que
serà el seu pas pel Comú.
Pel que fa al funcionament corrent del Comú, durant el mandat del Sr. Joan Pujal es van
destinar 23 milions a funcionament. En el seu mandat anterior, ja hi van destinar 37
milions. En el mandat actual, comptant el pressupost que avui s’ha d’aprovar, ja estarem
en els 30 milions, així que és de preveure que, en acabar l’actual mandat, no baixarem
dels 40 milions en funcionament. I això, com a pressupost, que com el seu nom indica,
és el que es pressuposa o es preveu que es gastarà, perquè la realitat és que sempre
s’acaba liquidant per sobre de les previsions, mai per sota. I no se’ls podrà acceptar
l’excusa de les crisis, perquè ara el Comú de Sant Julià de Lòria pateix del fet d’haver
estirat més del braç que de la màniga durant els anys de bonança econòmica i quan ja
s’anunciava per tot arreu la imminent arribada de l’esclat de la bombolla immobiliària i
de les seves possibles conseqüències, per tant, la culpa, no l’hi doni a les crisis. La culpa
és seva. Evidentment, si creix la despesa de funcionament, i els ingressos no creixen al
mateix ritme, la conseqüència és clara: la inversió baixa. Si fem la mateixa comparació
que fèiem abans, durant el mandat del Sr. Joan Pujal es van destinar 26,6 milions
d’euros a inversió, i en el seu mandat anterior ja es van invertir només 23,9 milions
d’euros. I en el mandat actual, comptant el pressupost que s’ha d’aprovar avui, estarem
a 7,3 milions d’euros: 7 milions per als anys 2008, 2009 i 2010. I les previsions
d’inversions que fa, les ha de preveure en plurianuals, perquè les inversions que ha de
fer no li caben en el pressupost de cada any. Té la necessitat de distribuir-los en varis
exercicis, quan la pràctica habitual de tots els comuns anteriors era reconduir la inversió
que no s’executava en un any. I això, que només preveuen les inversions que ja no es
poden ajornar més, com ara que s’ampliarà el cementiri de la carretera de Fontaneda,
que és inajornable. Els comuns anteriors feien les inversions amb les previsions
d’ingressos d’aquell any, encara que no s’acabés aquell mateix any. Vostès han de partir
les inversions en varis anys, preveure el pagament de la part que toqui per a aquell any i
per a la resta, ja es veurà. Els seus grans projectes per rellançar l’economia de la
parròquia han quedat en un no-res. Els seus projectes, que eren indiscutibles per a
vostès, com eren les fires, la carpa del Prat Gran i Naturlandia, han quedat en un no-res.
La carpa del Prat Gran allà està, morta de riure: una carpa que, segons vostès, era
provisional, i allà està, i allà sembla que es quedarà indefinidament. Les fires, que,
segons vostès, feien venir molta gent de fora i era molt bo per als comerciants i
restauradors, quan han hagut de passar la tisora per retallar la despesa, perquè els
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ingressos no els compleixen, les primeres mesures preses han estat reduir les fires.
Sense comentaris. I Naturlandia ho deixarem per més endavant, que això es mereix un
tractament especial.
El que nosaltres sempre hem proposat i hem volgut és que els recursos i els esforços del
Comú vagin a la parròquia i als seus ciutadans, que es millorin les instal·lacions i es creï
una dinàmica que generi riquesa i que es millori la qualitat de vida dels ciutadans, o que
motivi els empresaris a invertir en la parròquia. El que s’ha fet en el mandat anterior, i
s’ha continuat en el mandat actual, és convertir el Comú en una maquinària que té un
cost molt elevat i que difícilment es pot controlar o reduir. Des del pressupost que es va
sotmetre en aquesta sala el desembre del 2004, els ho hem estat advertint. Ho hem fet
cada vegada i no ens han fet mai cas. Els demanàvem que controlessin la despesa
corrent, no fessin créixer l’estructura de manera descontrolada, que no sobre
dimensionessin la maquinària comunal, que el cost de funcionament creix cada any i no
es pot reduir. La despesa fixa es consolida any rere any. Segurament que la culpa és
nostra, perquè sempre fan el contrari del que nosaltres els diem. Enlloc de dir-los que
controlessin la despesa corrent, segurament els hauríem d’haver dit que malgastessin els
diners públics i que contractessin encara més treballadors. I com que haurien fet el
contrari del que hauríem dit, potser sí que la situació econòmica del Comú ara seria més
bona. Però en el pressupost del 2010 la despesa de personal continua pujant amb la
reincorporació de dues persones que estaven destinades temporalment fora del Comú, hi
ha l’increment del cost de la seguretat social, amb l’aplicació de la nova llei de la
CASS. La massa salarial sempre puja, no baixa mai, a no ser que es prenguin mesures
dràstiques que ningú dels qui estem aquí ens agradaria haver de prendre. I això, ho hem
advertit sempre. En cada pressupost i en cada ocasió. En canvi, s’ha de reconèixer que
s’ha fet un esforç de reduir la despesa de consums de béns corrents i serveis.
Bàsicament, pel que ens van explicar el Cònsol i el conseller de Finances, en
consumibles, materials i equipament dels treballadors. Encara acabarem amb la
paradoxa que tindrem molts treballadors i que no podran treballar per falta de mitjans.
També s’ha reduït la despesa financera. Pel que ens va explicar el conseller de Finances,
aquesta reducció prové de la baixada dels interessos, per tant i per desgràcia, no és per
mèrit seu. Però poc importa, l’important és que baixi. De totes maneres, només cal
mirar les previsions en aquest capítol dels anys anteriors, i l’execució final veurem que
no s’ha acomplert mai, i sempre a més cost, mai a menys cost. Per tant, la xifra que ens
donen avui tampoc no ens la creiem.
Pel que fa als ingressos, creiem que no mereixen ni comentar-los, ja que tot és inventat.
No s’ha acomplert mai, ni per aproximament ni per casualitat. Senzillament, ajusten els
ingressos per quadrar-los en la despesa i ja està.
Pel que fa al capítol d’inversions reals, anem de rècord en rècord. Feia 12 anys que el
Comú no invertia tan pocs recursos en inversions. Ja entenc que vostès voldrien invertir
molt més, però és que són presoners del cost de funcionament que vostès han generat,
per tant, no oblidin, i que tothom ho tingui molt clar, que la culpa és seva i només seva.
Pel que fa a Naturlandia, el pressupost que es va aprovar en el consell d’administració
de Camprabassa de dijous passat preveu uns ingressos totals de 14.312.436 €. Bastant
similar al que es va aprovar l’any anterior. És clar, perquè es va proposant l’ampliació
de capital any rere any. Una ampliació de capital que ja comença a ser una conya. Ara fa
un any, després de la sessió del consell de Comú del pressupost del 2009, es va dir que
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es faria al febrer; després, abans de l’estiu; després, al setembre; després, al desembre;
ara, pel gener... i així anem marejant la perdiu.
En tot cas, aquest etern postposament de l’ampliació, que es ve fent des del 2007,
només fa que crear dubtes, per a qui encara no en tenia, i decepcions entre els inversors
o suposats inversors, que, segons vostès, sempre ens deien que feien cua a les portes del
Comú i que no paraven de trucar. Doncs resulta que ara s’haurà de fer una campanya
multimilionària per captar inversors. No deixa de ser una de les moltes contradiccions
que té el suposat projecte. I diem “suposat projecte”, perquè Naturlandia s’ha construït
amb un seguit d’accions improvisades. S’afegeixen coses que no estaven en el projecte
inicial. I és que si agafem la documentació que es va lliurar a partir de la presentació del
projecte de Naturlandia, a hores d’ara ja s’hauria d’haver acabat. I en lloc de fer la
Naturlandia que ens van vendre i prometre, ens parlen que és un projecte evolutiu. Ni és
evolutiu, ni és projecte. En aquesta mateixa sala, al final del mandat anterior, es va
prendre el compromís que si no s’aconseguia captar el suficient, Naturlandia no tiraria
endavant. Segons vàrem poder llegir en la premsa, el Cònsol Menor declarava que es
tiraria endavant encara que entrés menys capital privat del previst. I és clar, no volen
reconèixer que es van equivocar quan es van gastar més de 4 milions en fer el
Tobotronc, bastant més del previst. Es van gastar al voltant d’1 milió d’euros de més per
la urgència de poder inaugurar alguna cosa a dalt de la Rabassa durant la campanya
electoral. Tot i això, ni així ho van aconseguir. Quan es va fer la presentació pública del
projecte de Naturlandia, van assegurar que estaria acabat a l’estiu del 2009, i és que
encara no han començat. Quan el Sr. Gerard Martínez, director del projecte, va
assegurar aquell dia que era un gran projecte i que els féssim confiança, que no ens
equivocaríem, doncs ja ho veiem: no es compleixen els terminis, ni les previsions, ni les
perspectives, ni es fa el projecte que es va presentar. I no ho diem només nosaltres: els
comerciants de Sant Julià de Lòria ja ho han denunciat públicament: “No es nota
l’afluència de turistes a Sant Julià de Lòria que van prometre que arribarien gràcies a
Naturlandia.”
No tan sols això, que fons properes del Comú contraataquen i diuen que el motiu que
frena el capital privat seria la falta d’infraestructura hotelera sòlida al nucli de Sant Julià
de Lòria. Ara resultarà que són els hotelers els culpables. Fins i tot van dir que estarien
disposats a vendre’s totes les accions i perdre el control de la societat, així es podrien
treure el mort de sobre. I és que no ens hem d’estranyar. Mireu les previsions
d’ingressos del Tobotronc: es preveu ingressar 2.000 euros més que es preveia ingressar
el 2009. I és que la gran atracció de Naturlandia que havia de ser el gran revulsiu del
parc fa aigües per tot arreu, i només preveuen facturar un 0,18% més que l’any anterior.
Ni un 1 ni un 0,5%, només un 0,18%. Escoltin, més que el Tobotronc és el Toboxof.
Amb aquestes previsions, ja podem pronosticar, a hores d’ara, que els comptes del 2009
de Naturlandia seran un desastre, com també podem pronosticar que amb els seus dos
mandats deixaran un molt trist llegat. Per tots els motius que hem exposat en l’anterior,
no donarem suport al pressupost del 2010 que ens presenta la majoria, tal com hem fet
amb tots els pressupostos anteriors. Però tenim la necessitat, que malgrat haver format
part d’aquest Comú, nosaltres no som ni còmplices ni copartíceps. Tenim la necessitat
de dir que sempre els hem advertit de tot tant com hem pogut, públicament i a porta
tancada. I per això diem un NO rotund al seu pressupost.
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43.27

Hble. Sr. Cònsol Major
Hi ha algun conseller que desitgi fer alguna intervenció més?
Hble. Sr. Joan Antoni Léon
Sí, senyor Cònsol.
Bé, Sr. Frases, en primer lloc, veig que novament ha tornat a trobar els arguments de
sempre per votar que no al nostre pressupost. En primer lloc, dir-li que vostè ha
començat amb un discurs que deia que el Sr. Vidal havia fet o havia demanat a les
comissions de poder participar. Miri, la normativa és molt clara quant al funcionament
de les comissions. A les comissions s’han de fer propostes, i vostès no n’han fet cap, de
proposta, Sr. Frases. Mai n’ha fet cap. I, bé jo puc parlar especialment per la comissió
de Finances i per la comissió d’Urbanisme, on també hi formo part, i no en fan, de
propostes, Sr. Frases. Per tant, veig que no és més que un argument per poder justificar
el seu vot negatiu. En segon lloc, vostè ha parlat de despeses de funcionament. Ha fet bé
a recalcar que s’ha fet un esforç molt important en baixar la despesa de funcionament.
Concretament, s’ha abaixat un 16%. I no es preocupi, que els treballadors no tindran cap
problema per tal de poder tenir els mitjans suficients per treballar, perquè s’ha tingut
molta cura i s’ha fet com s’ha fet sempre, amb criteris molt sòlids. I quant a les
inversions, escolti’m, estem invertint prop de 2,5 milions d’euros. Penso que és una
xifra d’inversió molt important. A vostè no li agrada que ho fem amb la fórmula dels
plurianuals, però perdoni que li digui: és una fórmula prevista en la llei i que s’utilitza
amb tota normalitat a totes els administracions públiques. Ha comentat que els ingressos
pensaven que eren ingressos inventats. Escolti, Sr. Frases, no puc permetre que digui
que els ingressos són inventats. Els ingressos s’han fet en base a un estudi molt acurat i
sempre amb criteris objectius, com pot ser la baixada de prop del 19% de les
transferències de Govern. I penso que hi ha hagut una feina molt important per tal de
calcular els ingressos, les despeses i, en general, tot el pressupost. En darrer lloc,
comentar-li que, bé, quant a Naturlandia, vostè sap, com se li ha comentat moltes
vegades, que per l’ampliació de capital, nosaltres ja vam dir-ho: volíem tenir tots els
permisos a punt, volíem tenir tots els temes de la Batllia resolts, i a partir d’aquí es faria
la inversió. I així és. Una vegada s’han fet tots aquests tràmits, ara a principis d’any
estarem en situació de fer-ho, de fer l’ampliació de capital. No sé, veig que els seus
arguments en cap cas poden justificar, i més en el temps que corren, un vot negatiu a
l’eina que permet al Comú funcionar, que és el pressupost. Gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sra. Beatriz Lorenzo
Gràcies, senyor Cònsol. Li volia fer vàries contestes al Sr. Frases. Una, en referència a
la massa salarial del personal, a què vostè ha fet referència. Aquest augment del 2,7,
com vostè ha dit i com ha explicat el conseller de Finances, són triennis, és l’augment
de les cotitzacions de la CASS, són les incorporacions de les excedències que teníem en
previsió, i nosaltres del que parlem sempre és de compromís, Sr. Frases, una cosa que
vostè potser hauria de recordar sempre. Els compromisos que nosaltres agafem els
portem a terme. I això és una cosa que ens caracteritza, en l’anterior legislatura i en
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aquesta, tal com diu el nostre programa electoral. Compromís perquè nosaltres aportem
idees, tenim un programa que diu desenvolupament econòmic, i això vol dir donar més
serveis a la parròquia. Vostès què proposen com a idees? Acomiadar aquesta gent? Així
rebaixen aquest pressupost de personal? És així? Segona cosa que li volia dir: el seu pas
pel Comú se’ns pregunta quin és. Quin és el nostre pas pel Comú? Jo l’hi explico: fa bé,
i molt bé, de parlar del seu company, el Sr. Joan Vidal, i no de vostè, perquè vostè es
demana que com és que a les comissions nosaltres teníem el compromís de treballar
amb vostès els pressupostos. Jo li puc explicar la meva comissió de Socials. Nosaltres
n’hem fet quatre aquest any. Jo encara l’espero des del mes de gener, que vostè es va
presentar a l’única comissió de Socials a què va venir. Aquí vostè segur que no pot fer
cap mena d’aportació, perquè si no ve, no pot fer cap mena d’aportació ni treballar amb
nosaltres el pressupost de Socials. Consells d’administració d’escola bressol: n’hem fet
cinc. Vostè se n’ha presentat a tres. Podrà fer aportacions? Encara l’esperem, Sr. Frases.
Per això nosaltres parlem de compromís, sempre. Una cosa de què vostè, penso, també
n’hauria de parlar. Compromisos en el seu càrrec i fer aportacions, idees constructives.
D’acord? Així sí que podríem treballar en equip: fent aportacions constructives i
presentant-se als compromisos que té amb aquest Comú. Gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Major
Sr. Naudi.
Hble. Sr. Enric Naudi
Sí, bé, la Sra. Lorenzo m’ha aixafat bastant el que volia dir. Només intervindré dient
que, a part de poder fer aportacions, un s’ha de presentar a les comissions. Res més.
Hble. Sr. Cònsol Major
Sr. Vidal.
Hble. Sr. Joan Vidal
Sí, a veure, Sr. León, cadascú té el seu discurs. Vostè, el seu és el mateix que l’any
passat, que el vaig sentir, i el Patrick Frases, té el seu discurs. Vull dir, no entrem en el
tema de discursos, quin serà millor, quin serà pitjor. Referent a les comissions, jo, a les
comissions en què estic, he anat a veure els consellers i els he demanat, i com ha dit el
meu company, ja se’m va dir el què. Sóc de la minoria, no sóc de la majoria. Llavors, es
diu: feu propostes. Ho ha dit també la Sra. Beatriz. Doncs bé, ja vaig dir en un consell
d’administració que l’any que ve faré tota una sèrie de propostes a veure, doncs, no se si
se m’inclouran, Sr. Oliver, perquè vostè també ja sap que va ser en el seu consell
d’administració que vaig dir “ja les hi portaré, sempre i quan se m’avisi”, perquè no sé
jo com s’haurà de fer —perquè el senyor Cònsol ho va dir aquí— que si no se’m diu a
la comissió que comencem a treballar el pressupost, doncs no sé si els les he de portar al
gener, les propostes, o les he de portar al febrer, o quan. No ho sé. Quant al tema de
personal, i en aquest cas, és el Sr. Pere Aché, m’ho va comentar ell en una de les
comissions, doncs sí, realment sé que hi ha hagut problemes. Petits problemes i tontos.
Sé que va tenir un intercanvi amb l’interventor referent a unes rodes d’un vehicle o
referent a una funda o un mono de treball. Estem parlant d’unes quantitats irrisòries, i
primer, penso que s’ha d’intentar que hi hagi una seguretat, que hi hagi uns epis per a
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tots els funcionaris del Comú de Sant Julià de Lòria. Sra. Beatriz, intentaré jo, si vinc a
alguna comissió a què no pugui assistir el meu company, o al consell d’administració
que hi ha de l’escola bressol, com quan vaig assistir a l’últim. Aportaré també propostes,
a veure si se’ns acceptaran. Res més.
Hble. Sr. Cònsol Major
Sr. Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
Gràcies, senyor Cònsol. Bé, primer de tot, respondre, ara justament que us tinc present,
al Sr. Vidal. Bé, doncs ja em dirà quines propostes vol aportar. A vostè mateix, en un
consell d’administració d’aquesta setmana passada, li vaig demanar a veure què
portaven a nivell esportiu al programa electoral, i em va dir que no se’n recordava.
Quina responsabilitat té vostè envers els seus electors, Sr. Vidal? Quina credibilitat
poden tenir els seus electors? Perquè surt en la premsa habitualment, i el coneixen. Això
no és credibilitat. La credibilitat es paga amb fets. I els seus electors es mereixen els fets
i, com a mínim, que es recordi del que proposava durant la campanya electoral. L’hi
vaig haver de recordar. Si vol, l’hi torno a recordar. Vostè volia fer un nou centre
esportiu, quan sap les dificultats que pateixen els comuns per fer aquests llocs... fer-los
almenys al mínim de deficitaris possible. Per respondre al Sr. Frases, doncs li demano
igual. L’acció política del Comú de Sant Julià de Lòria avui en dia es basa en el
desenvolupament econòmic. Nosaltres plantegem un desenvolupament econòmic
tangible, i no tan sols per a Sant Julià de Lòria, sinó per a tots els empresaris d’Andorra,
entre els quals hi ha els del sector turístic, que responen favorablement aportant nous
turistes a Naturlandia. Què planteja vostè? Jo no li tornaré a dir que és de la política del
NO, però és que realment aquesta sala ho ha de tenir molt present, que és de la política
del NO.
Pel que fa a Naturlandia, dir-li que l’ampliació de capital és una conya, si em permet
l’expressió, senyor Cònsol, la reprenc del seu text... Vostè voldria que fos una conya,
però ja li confirmo que es farà. Ho veurem amb fets i no amb suposicions. Per cert, li
recordaré que el Tobotronc no es va inaugurar durant la campanya electoral, sinó que es
va inaugurar després. No li va fer falta a aquesta Corporació, i al partit que representem,
inaugurar el Tobotronc. És que es van quedar sense una cadira dins d’aquest Consell.
Quan em parla de fonts properes al Comú, a mi m’agradaria que em digués vostè quines
són aquestes fonts properes, perquè aquesta Corporació no coneix aquestes fonts
properes. Que l’ampliació de capital depengui del sector hoteler de Sant Julià de Lòria,
sap vostè tan bé com jo que no té cap sentit aquesta afirmació. Si em presenta aquestes
fonts properes, possiblement els podré respondre. I no tinc res més a dir. Gràcies, senyor
Cònsol.
Hble. Patrick Frases
Senyor Cònsol. A veure, només per contestar-li directament a vostè, lo de les fonts
properes... Bé, jo no he llegit mai en cap diari que se’ns consideri fonts properes. Ja sé
que ens van acusar a nosaltres d’aquestes declaracions, però no s’equivoquin: aquestes
declaracions no són nostres.
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Hble. Sr. Oliver Alís
Nosaltres no els acusem.
Hble. Sr. Patrick Frases
Bé, això és el que ha donat a entendre, i si no, les fons properes, ho deia el periodista. I
si no, el periodista que va escriure aquest article, si som nosaltres, l’autoritzo que ho
faci públic, que som nosaltres. El Tobotronc no es va inaugurar en la campanya
electoral, perquè no es va aconseguir. Perquè, d’esforços i de diners, se n’hi van ficar. I
no van aconseguir ni això. Això és el que he dit abans, no he dit una altra cosa. Per
l’excusa que ens estan donant que no fem propostes, des del primer dia d’aquest mandat
els ho hem dit. Vostès han guanyat les eleccions, el seu projecte és el que ha de tirar
endavant. Com sempre he dit, que Naturlandia ha de tirar endavant, perquè és el seu
projecte i és el projecte que van votar els electors, i això no s’ha discutit mai. El que
passa és que si es queden curts de diners, diguin-ho i en parlem. Cap problema.
La Sra. Lorenzo, vostè quan em parla dels compromisos que han pres els compleixen.
Sí, senyora. El problema és els compromisos que ja han adquirit. Com que els han
adquirit, clar que els han de complir. Només faltaria! És la seva obligació complir-los.
Però per a això, com que els han complert ara així estem amb el pressupost. Nosaltres
ho hem enviat, ho hem dit des del primer dia. Llavors, quan ens diuen que no participem
en les comissions, que no fem propostes, escolti’m, si no ens han tingut mai en compte.
Quantes comissions diu que ha fet aquest any? Quatre? Escolti’m, ja està bé, home. I el
Sr. León, que em diu que estan fent un gran esforç d’inversió: 2 milions d’euros! És el
10% del que vostès van invertir en el mandat anterior. I això és la gran proesa del seu
pressupost? Per favor! 7 milions els invertiran en 3 anys. 7 milions, quan en el mandat
anterior van invertir-ne 23, i en l’anterior se’n van invertir 26, i cada vegada invertim
menys. Nosaltres vam fer el pronòstic, justament ho tenim aquí. tots vostès el tenen, el
van rebre a casa. Si no l’han llençat. Si no, tranquils, que els hi farem arribar. Vam fer el
pronòstic que, durant el mandat 2008-2011, farien 11 milions d’euros. Vam ser molt
generosos. A veure si hi arriben.
56.39

Hble. Sr. Oliver Alís
Bé, m’agrada que pronostiquin. Veig que almenys aquesta feina la fan, i reflexionen.
D’altra banda, li agraeixo molt que em digui que volen recolzar el projecte de
Naturlandia. És que el projecte de Naturlandia es mereix que el recolzin. Perquè és una
resposta a una demanda d’un mercat. El mercat ens diu que els turistes han de pernoctar
i han de tenir més activitats complementàries, i el Comú de Sant Julià de Lòria els està
donant resposta. Escolti, quan veu la carretera d’Auvinyà a Juberri, plena els
diumenges, és perquè donem resposta als turistes. Gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Patrick Frases
Només una cosa més. Amb el recolzament a Naturlandia, no s’equivoqui. Nosaltres hi
hem estat en contra sempre. Una altra cosa és que l’haguem d’assumir. Vostès van tenir
aquest compromís, van guanyar les eleccions, per tant, des del primer dia ja els vam dir
que s’havia de tirar endavant, que nosaltres no hi posaríem traves. Una altra cosa és que
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vulguem que fracassi. Clar que no volem que fracassi. No ens ho podem permetre. Ja ho
veuen en el pressupost que tenim. Només faltaria que, a sobre, ens haguessin de
carregar un altre mort a sobre. Ja en tenim prou, de morts. Per això... és aquest el motiu
pel qual no volem que fracassi. Esperem que no sigui el cas, però veient com han anat
aquests anys, tenim molts dubtes de la seva viabilitat, i això ens preocupa molt.
Hble. Sr. Cònsol Major
Molt bé, si em permet, faré la intervenció jo, per referents, ja que se m’ha citat. Doncs
quan parlem del pas pel Comú que tindrà aquesta actual majoria, o que tindrem tots, pel
que fa referència a les accions que es van emprendre durant el consolat anterior, crec
que els qui han de jutjar aquest fet, de quin va ser el pas, són els qui legítimament ens
han portat a aquesta sala, que són els ciutadans. I allà el pas va quedar molt valorat, Per
dir-ho molt clarament, amb una gran majoria aclaparadora. En el nostre programa, amb
què ens vam presentar als últims comicis, vam parlar d’una sèrie de projectes de
desenvolupament econòmic. No vam plantejar això de casualitat. Vam plantejar-ho,
perquè érem molt conscients que estàvem enfront d’una crisi econòmica, i en aquell
moment al que s’ha de fer front és tirar i parlar de temes de desenvolupament futur de la
parròquia. No són temes senzills, són temes complexos, se’ls ha invitat també a
participar, com s’ha dit moltes vegades, siguin en els aspectes que siguin, inclús recordo
que en l’última reunió que vam mantenir, ens van dir que si podien revisar el projecte,
inclús per al desenvolupament del Prat Gran. I encantat, que podien fer-ho. Però els fets
són els fets. Quan diu que la despesa de funcionament ha pujat, sembla com si parli de
la despesa de funcionament sigui una cosa que vagi per si sola. La despesa de
funcionament va acompanyada de serveis, serveis de què s’ha parlat moltes vegades,
des d’un Servei d’Atenció Domiciliària, des de la creació d’un Trivium, per citar-ne
alguns, o altres apartats que s’han anat creant. I tot això genera doncs un cost, però
redundeix en la qualitat de vida dels ciutadans. A nivell d’inversions, no se’ls descuidi,
en el consolat anterior es va fer un volum important d’inversions, i en aquest consolat
també s’està apostant per un volum important d’inversions, més les que són de
funcionament del Comú i a més de les que són de funcionament de les societats. Per
tant, jo crec que el Comú té de continuar en aquesta línia. Paral·lelament, també, el
conseller Sr. León ha parlat de flexibilitzar l’administració amb uns canvis a nivells
normatius i legals, creiem que són importants per fer front a que les administracions
siguin més àgils i que permetin realment assolir. No té sentit tots aquests límits
d’endeutament, no té sentit tots aquests conjunts de lleis que avui dia encorseten i
permeten i limiten l’agilitat de l’Administració. Per cert, els recordaré, ja entrant en
altres àmbits, un dels projectes per què nosaltres apostàvem i que creiem que és un
projecte molt important, i que vostès també ens van dir que el recolzaven, és el projecte
de desenvolupament de la plaça major. I creiem que és un tema prou important per
portar un nou dinamisme. Malauradament, com han pogut veure en el pressupost
nacional, de l’Estat, aquestes partides han estat retirades a nivell de plurianuals, i eren
contemplades. Jo espero que a nivell de l’Estat, del pressupost nacional, també sigui
savi rectificar i que es tornin a incloure. També em consta que el seu grup també, fins
ara, donava suport a aquesta iniciativa. Tres quarts del mateix amb el tema del que són
els horts del riu. Per tant, jo crec que aquí s’estan confonent o s’estan barrejant
conceptes. El Comú està fent la seva gestió en base als seus compromisos que crea, en
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base a la situació econòmica que hi ha actualment. S’està adaptant i ajustant als
ingressos, a la realitat que ens trobarem, i per això es disminueixen les despeses. S’ha
fet un esforç important en aquest sentit. Per tant, s’han passat de pressupostos de
creixement de la legislatura anterior, en què hi havia un marc econòmic diferent, a
adaptar una realitat que hi ha ara tan important. En el pressupost del 2009, nosaltres
vam preveure que acabaríem amb un superàvit. Jo li puc dir a hores d’avui que el
tancament de l’exercici 2009 serà amb superàvit i amb una reducció de l’endeutament. I
si no, el dia que farem el passament de comptes, així ho veuran. Per tant, aquestes són
les consideracions que li volia aportar. Llavors, evidentment que vostès tenen la llibertat
de votar el que vulguin, jo no els he qüestionat mai, i sempre els he dit que tenen que
tenir el seu espai polític. Nosaltres tenim l’obligació de governar i de gestionar la
parròquia amb la finalitat que vagi endavant, tal com ens vam comprometre, i és el que
estem fent. I no són projectes senzills, com fer una carretera, que és a la fi i al cap, fer
un pressupost, tirar-lo endavant. Són projectes complexos però que han de portar els
seus fruits, i que han de permetre un nou desenvolupament de Sant Julià de Lòria. I en
aquest aspecte, jo sí que he trobat aquí una mancança respecte a les propostes que
vostès han fet de quin futur i quin posicionament veuen per a Sant Julià de Lòria. I que
va molt més lluny d’un simple pressupost.
Si vol fer una intervenció.
1.02.37

Hble. Sr. Patrick Frases
Seré molt breu. Només prendre nota d’una altra frase que ha dit avui, que és: “seure i
parlar”. Ho ha dit un parell de vegades, però també va dir un parell de frases l’any
passat que tampoc no s’han complert. Ha fet públic que li vam proposar de discutir
sobre un projecte d’urbanisme que vam proposar. Comuniqui-ho als seus companys,
perquè es veu que nosaltres no fem mai cap proposta, però per fi vostè ha accedit a
parlar-ne i li estem molt agraïts i esperem que es pugui fer aviat. I després, quan ens diu
que no ens hem de confondre, tranquil, que no ens confonem de res. Ho tenim tot molt
clar.
Hble. Sr. Cònsol Major
Jo crec que, Sr. Frases, vostè treu les paraules de context. Seure i parlar, crec que durant
aquest any, en el que són els Cònsols i en les comissions, s’han sentat i hem parlat
quantes vegades hem cregut convenient i s’han parlat i s’han analitzat les situacions. Bé,
aquest és el planteig. Si no n’hi ha prou, però crec, com he dit abans, per a mi seure i
parlar és també fer altres tipus d’accions. Presentem propostes que vagin de futur,
analitzem aquestes propostes, nosaltres les tenim, si les volen recolzar, les recolzen, si
no les volen recolzar, allà vostès, però nosaltres, la línia ja la tenim marcada.
Molt bé, ara passarem a l’aprovació del pressupost. Vots a favor? Vots en contra?
S’aprova el projecte de pressupost per a l’exercici 2010 per 10 vots a favor i 2 en
contra.
Passem al següent punt de l’ordre del dia:
3. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació Tributària del Comú.
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Senyor Conseller.
Hble. Sr. Joan Antoni Léon
Sí, senyor Cònsol. Bé, d’acord amb el que estableix la Llei de finances comunals, es
tramet al ple per a la seva aprovació la present Ordinació tributària per a l’any 2010.
Aquesta ordinació es caracteritza fonamentalment per no contemplar augments dels
tributs més enllà de l’actualització dels imports d’acord amb l’IPC, que aquest any, tal
com he dit en la meva presentació, s’estima que estarà entorn del 0,2%.
Gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Major
Hi ha alguna intervenció més per part dels consellers?
Hble. Sr. Patrick Frases
Només, ja per anar per feina. Igual que entenem que l’Ordinació tributària, així com el
punt següent, que és l’establiment de preus públics, formen part d’un mateix conjunt
que el pressupost, per tant, tant això com el punt següent li votarem en contra.
Hble. Sr. Cònsol Major
Molt bé. Si no hi ha cap més intervenció, doncs passem a la votació d’aquests punts.
Dos vots en contra. Vots a favor?
S’aprova l’Ordinació Tributària per 10 vots a favor i 2 en contra.
Passem al següent punt següent:
4. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació d’establiment de preus públics
del Comú.
Hble. Sr. Joan Antoni Léon
Sí, senyor Cònsol. D’acord amb el que estableix la Llei de finances comunals, es tramet
al ple per a la seva aprovació la present Ordinació d’establiment de preus públics per a
l’any 2010. Aquesta ordinació contempla les actualitzacions dels preus públics d’acord
amb l’IPC, a excepció del lloguer de les sales del Centre cultural i de congressos
lauredià, que augmenten en un 3%. Així mateix, cal dir que s’han detectat algunes
petites mancances, que s’han corregit amb la inclusió dels següents articles en la present
ordinació:
-Article 11: venda de fotocòpies i serveis d’impressió informàtica i còpies en suport
digital
-Article 12: serveis de manteniment d’oficials, operaris i maquinària
-Article 17: activitats de la Llar de Lòria
-Article 18: lloguer de la carpa del Prat Gran
-Article 19: servei de transport parroquial
Gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Major
Algun comentari més d’algun conseller? Passem a la votació.
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S’aprova l’Ordinació d’establiment de preus públics per a l’exercici 2010? Vots a
favor? 10 vots. Vots en contra?
S’aprova l’Ordinació d’establiment de preus públics per a l’exercici 2010, per 10 vots
a favor i 2 en contra.
Passem al següent punt:
5. Aprovació si escau, dels plans especials SURB-06 i SURB-17.
Sr. Conseller teniu la paraula.
Hble. Sr. Josep Majoral
Senyor Cònsol.
En data 20 de setembre del 2006, la Ministra d’Educació i Formació Professional va
encomanar a aquesta Corporació d’iniciar les tramitacions oportunes per tal que es faci
efectiva la cessió de terrenys acordats per a ús escolar, situats a la part baixa del riu de
Llumeneres i anomenats Horts dels Daus i Prat de la Vall.
Mitjançant el decret de data 8 de febrer del 2007, s’establia :
Primer: El Comú de Sant Julià de Lòria es dóna per assabentat i compleix el
requeriment de la Ministra d'Educació i Formació Professional, en el sentit d'iniciar les
tramitacions oportunes per tal que es faci efectiva la cessió de terrenys acordats per a ús
escolar, situats a les Unitats d'actuació SURB-06 i SURB-17.
Segon: Atès el que disposa l'article 4 de les ordinacions de normativa subsidiària de les
unitats d'actuació, es demana a tots i cadascun dels propietaris de finques incloses dins
les Unitats d'Actuació SURB-06 i SURB-17, a fi de que presentin, conjuntament per a
cada unitat d'actuació, el pla parcial en el termini màxim de tres mesos; amb el benentès
que, si transcorregut el termini establert en l'apartat anterior, el document de Pla Parcial
no és susceptible d'ésser aprovat definitivament, té deficiències, o bé els afectats
manifesten la seva voluntat de renunciar a fer-lo, el Comú podrà assumir la iniciativa
del desenvolupament de l'àmbit mitjançant la tramitació d'un Pla Especial.
Per acord de data 25 de març del 2008, el Comú acordava assumir la iniciativa dels
desenvolupament de les Unitats d'actuació SURB-06 i SURB-17.
Havent-se verificat la conformitat de la documentació del pla especial amb la normativa
en vigor i amb el Poup de la parròquia, la sessió de Comú de data 30 de juliol del 2009,
va adoptar els acords següents, de conformitat amb el que disposa l'article 117 i
concordants de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme:
1.- Aprovar el pla especial SURB-06 i el pla especial de la SURB-17, amb tots els
documents que formen part de cadascun d’ells.
2.- Aprovar l’exposició pública dels dos plans especials durant un termini de trenta dies
per la seva consulta i la eventual formulació d’al·legacions, i procedir posteriorment al
seguiment dels tràmits previstos a l’article 121 i concordants de la llei general
d’ordenació del territori i urbanisme fins a la seva aprovació definitiva.
Arrel de l’exposició pública, s’ha de dir que s’'han formulat dotze al·legacions, les quals
compten amb l'Informe tècnico-jurídic de data 29 d’octubre del 2009, el qual se sotmet
avui en aquest Ple per a que aquest n'acordi l'estimació, total o parcial, o la desestimació
de cadascuna d'elles, segons correspongui.
Dir que els plans especials compten amb l’informe favorable de la Comissió Tècnica
d'Urbanisme de data 27 de novembre del 2009.

20

Els plans especials concerneixen els propietaris que cito seguidament:
• Pel que fa a la Unitat d’Actuació SURB-06 :
o Sra. Cristina Miño Aldayturriaga
o Sr. Alfred Figueredo Aranda
o Sr. Josep Ma Canal Bordoll
o Sra. Montserrat Betriu Farràs
o Sra. Montserrat Marfany Canturri
o Reig Patrimonia, SA
o Hereus del Sr. Josep Pintat Solans
o Casal-Duró Patrimonial, S.A.
o Sra. Mercè Guitart Pol
o Sr. Antoni Duró Baró
o Sr. Jordi Tor Lupon
o Sra. Joana Areny Bastida vídua Enric Bastida
o Sra. Amparo Reig Call
o Sra. Teresa Sebastià Sebastià
o Sra. Angela Coma Mora
o Sra. Montserrat Betriu Gracia
o Sr. Joan Pujal Areny
o Hereus del Sr. Joan Pol Coma
o Sr. Daniel Bastida Obiols
o Sr. Jaume Pla Pintat
o Sra. Mª Dolors Pla Pintat
o Sra. Nati Pla Pintat
• Pel que fa a la Unitat d’Actuació SURB-017 :
o Hereus de Casa Mas
o Sr. Lluís López Varela
o Sra. Montserrat Soldevila Gelabert
o Sr. Francesc Monsonís Cuberes
o Sr. Jordi Garcia Obiols
o Sr. Alfred Figueredo Aranda
o Sra. Montserrat Tor Vilaginés
o Sr. Isidre Camp Canturri
o Sr. Rossend Duró Sanchez
o Sr. Josep Ma Canal Bordoll
o Sr. Josep Servat Pintat
D'acord amb el que ha estat exposat, se sotmet doncs avui a aprovació el següent :
Primer: Donar conformitat a l'Informe tècnico-jurídic de data 29 d’octubre del 2009 i,
en conseqüència, s'estimen les al·legacions presentades al pla especial de la SURB-06
per la Sra. Cristina Miño Aldayturriaga; Jaume, Dolors i Nativitat Pla Pintat, Mercè
Guitart Pol i Juan Pujal Areny, en la seva totalitat; i les presentades per la Sra.
Montserrat Marfany Canturri, parcialment. Es desestimen les al·legacions presentades
per Reig Patrimonia, S.A. i pel Sr. Alfred Figueredo Aranda.
Segon: Donar conformitat a l'Informe tècnico-jurídic de data 29/10/2009 i, en
conseqüència, s’estimen les al·legacions presentades al pla especial de la SURB-17 pel
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Sr. Lluis Lopez Varela, en la seva totalitat; i les presentades pels Srs. Francesc Monsonís
i Josep Servat Pintat, parcialment. Es desestimen les al·legacions presentades per la Sra.
Montserrat Tor Vilaginès i pel Sr. Alfred Figueredo Aranda.
Tercer: Aprovar el Pla especial de la SURB-06, amb tots els documents que el
composen i que en formen part segons la normativa urbanística vigent.
Quart: Aprovar el Pla especial de la SURB-17, amb tots els documents que el composen
i que en formen part segons la normativa urbanística vigent.
Cinquè : Ordenar la publicació del corresponent Decret al Butlletí Oficial del Principat
d'Andorra, als efectes de la entrada en vigor dels plans i de la seva executivitat
immediata. Contra el referit Decret pot interposar-se recurs d’alçada en el termini de 13
dies hàbils davant la Comissió Tècnica d'Urbanisme d’acord amb el que estableix
l’article 146 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, sense perjudici de
l'executivitat del pla especial a partir de la publicació de la present decisió.
Moltes gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Major
Hi ha algun conseller que desitgi intervenir?
Hble. Sr. Patrick Frases
Avui se sotmet en aquesta sessió de Comú l’aprovació, si s’escau, dels plans especials
de la SURB-06 i SURB-17 de manera definitiva. Voldria fer una mica de recordatori. El
dia 30 de juliol passat, quan es va aprovar condicionalment aquest pla especial, al qual
no vam donar el nostre suport, el nostre argument va ser perquè el Comú va elaborar els
plans especials a esquenes dels propietaris. En tot cas, a esquenes de la gran majoria de
propietaris. Els vaig dir que no tindria cap problema a aprovar-lo si, prèviament,
s’hagués parlat amb tots els afectats, i així no es va fer en aquell moment i ni s’ha fet
ara. Vostès ens van dir que ells ja hi havien participat, primer, aportant la documentació.
Ho sento molt, però això no és participar, això és facilitar-los-hi la feina. Per tant, és una
prova que els propietaris no haguessin posat impediments a tirar endavant els plans
especials, i que hi posaven bona voluntat. I segon, que els afectats podien participar fent
al·legacions als plans especials aprovats condicionalment el 30 de juliol durant un
termini de 30 dies. Això és el que s’han merescut els propietaris i el que vostès entenen
per participar en la redacció dels plans especials. I és que resulta que, tal com entenen
vostès, alguns propietaris hi han participat: han presentat al·legacions, que algunes han
estat resoltes a favor, algunes han estat resoltes desfavorablement, i algunes no han estat
ni considerades. I això, encara perquè es veu el tràmit, però és que ara resulta que es vol
aprovar els plans especials de la SURB-06 i SURB-17 definitivament sense que encara
hagin tramès les resolucions de les seves al·legacions, i que no s’enviaran fins que
s’hagin aprovat definitivament els plans especials. Ara, si els propietaris afectats no
estan conformes amb les seves resolucions, ho tindran que fer via la justícia i oposar-se
a tot el pla, tot i que el pla especial continuarà endavant mentre no hi hagi sentència de
la Batllia. Això és el que vostès entenen per la participació dels propietaris. Diuen que la
participació es faci per al·legacions o denúncies a la Batllia, i després, quan algun
col·lectiu els porta a la Batllia, s’enfaden. Mirin, aquests plans especials s’han fet a
esquenes dels propietaris o de l’ample majoria dels propietaris, que no se’ls ha deixat
participar si no és via al·legació o denúncia, tot i que la Llei general d’ordenament del
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territori preveu que els propietaris dels terrenys hi han de col·laborar, participar amb el
Comú en el procediment de redacció, reparcel·lació, si és necessària, i aprovació del pla
per tal d’establir i de limitar el pas dels vials necessaris i els terrenys de cessió
obligatòria. Però ara anirem al més gros d’aquest pla especial. L’article 115.3 de la Llei
general d’ordenament del territori i urbanisme diu: «La redacció d’un pla especial,
després d’haver adoptat i publicat l’acord motivat de dur endavant el projecte correspon
al Comú.» El procés per tirar endavant el pla especial de les unitats d’actuació SURB06 i SURB-17 han estat els següents. Repetiré una mica el que ha dit el Sr. Majoral,
però ho tinc que fer.
El 20 de setembre del 2006, la ministra d’Educació i Formació Professional va
encomanar al Comú de Sant Julià de Lòria d’iniciar les tramitacions oportunes per tal
que es faci efectiva la cessió de terrenys per construir un centre escolar. Mitjançant el
decret de data 8 de febrer del 2007, publicat en el BOPA núm. 16, any 19, de data 14 de
febrer de 2007, s’establia:
El Comú de Sant Julià de Lòria es dóna per assabentat i compleix el requeriment de la
ministra d’Educació i Formació Professional en el sentit d’iniciar les tramitacions
oportunes per tal que es faci efectiva la cessió de terrenys acordats per a ús escolar,
situats a les unitats d’actuació SURB-06 i SURB-17.
Mitjançant el decret de data 25 de març del 2008, publicat en el BOPA núm. 30, any 20,
de data 2 d’abril de 2008, diu que l’informe de l’assessoria jurídica acredita que
concorre un interès manifest i justificat del Comú en el desenvolupament immediat de
les unitats d’actuació SURB-06 i SURB-17 materialitzat en el requeriment formulat pel
Govern al Comú, considerant que els propietaris de les finques incloses dins les unitats
d’actuació SURB-06 i SURB-17 no han presentat conjuntament per a aquesta unitat
d’actuació en el pla parcial en el termini establert. El Comú de Sant Julià de Lòria, en la
junta de Govern de data 25 de març del 2008, acorda assumir la iniciativa del
desenvolupament de les unitats d’actuació SURB-06 i SURB-17 mitjançant la
tramitació d’un pla especial.
Estem tots d’acord que tot aquest procés, que ens ha portat fins a l’aprovació definitiva,
si s’escau, avui, del pla especial de les unitats d’actuació SURB-06 i SURB-17, era
únicament per bastir-hi un nou centre escolar a la part baixa del riu de Llumeneres i
anomenats Horts del Dau i Prat de la Vall. Però és que resulta que el Govern no té
previst, en el seu pressupost 2010, ni un cèntim, ni un cèntim per construir un centre
escolar als Horts del Dau i Prat de la Vall, ni tan sols a Sant Julià de Lòria. No s’ha
previst ni en el pressupost del 2010 ni en els plurianuals. El Ministeri d’Educació, en el
seu pla d’inversions, no té previst cap nou centre escolar a la parròquia. Per tant, l’acord
motivat que es requereix per endegar un pla especial i que el fonament ha desaparegut.
Com a conseqüència, no hi ha cap motiu perquè el pla especial dels Horts del Dau i Prat
de la Vall s’aprovi, ja que l’acord motivat ja no està fonamentat i és inexistent. Queda,
de fet, anul·lat. Com que no es farà cap centre escolar a Sant Julià de Lòria en els
propers anys, i aquesta era l’única motivació que fonamentava i justificava l’haver
d’aprovar avui aquest pla especial, li demanem que el retiri i no es procedeixi a la seva
votació.
Hble. Sr. Josep Majoral
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Senyor Cònsol. Miri, Sr. Frases, vostè té un concepte molt diferent del que tenim
nosaltres de vàries coses. Primerament, ha dit reiterades vegades que fem les coses a
esquenes de la gent. Escolti, fer les coses a esquenes de la gent, a partir del moment en
què se’ls comunica que tiren endavant els plans parcials de la SURB-06 i de la SURB17, jo penso que, a partir d’aquest moment, ja se’ls ha comunicat la voluntat de fer-ho.
Han portat la documentació que se’ls ha demanat a partir del moment en què ells no van
tirar endavant aquests plans, i el Comú agafa la iniciativa de tirar endavant els plans
especials. Els propietaris han col·laborat i han portat la documentació, han fet les
al·legacions corresponents tots aquells que ho han cregut oportú. Li vaig explicar l’altre
dia en comissió que la gran part de les al·legacions eren al·legacions de cabuda de finca,
bàsicament, les quals moltes d’elles s’han estimat, s’han estimat totes aquelles que han
portat la documentació demostrant que era així, que el Comú no tenia tots els
documents necessaris per poder-ho dir. Un cop s’han tingut aquests documents, així
s’han estimat les al·legacions. Ha anat a la CTU, la qual ha donat la conformitat als
plans. I vostè ara em surt amb històries d’anar a esquenes de la gent? Escolti, jo penso
que això ha estat un procediment públic, un procediment que se n’ha parlat, per tant,
això d’anar a les esquenes de la gent, tenim un concepte molt diferent vostè i jo. Ha
parlat, després, o si més no ja l’hi diré jo: Sant Julià de Lòria creiem o estem convençuts
que és un projecte vital. L’educació, no per a Sant Julià de Lòria sinó per al país en
general, és vital, cosa que vostès sembla que no creuen. Sr. Frases, voldria recordar-li
també, i vostè no em dirà que no n’està assabentat, que el Comú de Sant Julià de Lòria
té un conveni signat amb Govern per tirar endavant el projecte d’urbanització dels Horts
del Riu i Font de la Vall. Vostè em sembla que anul·la els fets amb molta lleugeresa, Sr.
Frases. Això no són les formes, les que vostè diu. El que està fent el Comú és tirar
endavant un compromís que té amb Govern, un compromís que té amb l’educació del
país i, Sr. Frases, cregui’m que vostè, una vegada més, em sembla a mi, que va en
contra de Sant Julià de Lòria, que va en contra de la cultura, l’educació i el bé de la
parròquia, Sr. Frases. Obrir la vall del Horts del Riu i Font de la Vall crec que és un
projecte vital tant a nivell urbanístic com tot el que li acabo de citar anteriorment.
Gràcies, senyor Cònsol.
Hble. Sr. Patrick Frases
A veure, Sr. Majoral., em sembla que no parlem el mateix idioma. A veure jo, el dia 30
de juliol, quan em vaig oposar al pla especial, jo vaig dir que si s’hagués parlat amb els
propietaris, no tinc cap problema a aprovar-li el pla especial, en aquell moment, que no
s’havia fet. Avui, això ha continuat igual. Però que em vingui vostè amb històries que no
volem una escola. Escolti’m, si l’escola no ho decideixo jo, ho decideix el Govern! El
Govern diu que no hi posarà ni un cèntim! No ho ha previst! No em posi a mi les culpes
que no es farà un centre escolar a Sant Julià de Lòria! Jo li estic dient que no es farà, i
l’únic argument que hi havia és l’article 115.3 que he llegit abans diu: “La redacció d’un
pla especial, després d’haver adoptat i publicat l’acord motivat de dur endavant tal
projecte, correspon al Comú”. I l’única motivació que van donar va ser una carta de la
ministra d’Educació i Formació Professional que deia que feia falta una escola. I ara el
Govern diu que no fa falta. Tenen un conveni que vostès diuen que volen respectar, però
l’altra part no el vol respectar, per tant, tenim un problema. I si avui s’aprova aquest pla
especial, doncs podem tenir oposició, perquè si no es fa una escola, no queda justificat
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el pla especial. I si l’haguessin fet en complicitat amb els propietaris, potser no
s’aprovaria un pla especial, però potser es podria aprovar el mateix amb un pla parcial.
Però amb la col·laboració dels propietaris. Però com que no s’ha fet, perquè es fa tot a
esquenes, per molt que em digui que no ho fan a esquenes, que ha estat molt públic, no
hi ha participat cap propietari, o justament, de tots els propietaris que jo conec, no hi ha
participat ni un. Potser han fet aquesta tria, això ja no ho sé.
Hble. Sr. Cònsol Major
Bé, jo li faré un aclariment perquè quedi clar. Precisament, un pla especial no és per fer
unes escoles. El Govern demana els terrenys per poder fer unes escoles. Un pla especial
és l’acte que fa el Comú per reparcel·lar i per posar a disposició del Govern aquests
terrenys perquè facin les escoles. Després hi ha el Govern i hi ha el Consell, que ja
sabran el que tenen que fer, però la feina, el Comú, l’ha de continuar fent. I la feina, el
Comú, l’està fent. Quan vostè diu que aquí, amb aquest pla especial, s’ha fet a esquenes,
com ha dit el Sr. Majoral, miri, és la seva visió. Digui el que vulgui. El que s’ha fet és,
en tot cas, donar la seguretat jurídica a tots els administrats perquè puguin fer front a les
seves al·legacions, les seves disposicions i que se’ls puguin respondre tècnicament,
perquè és un procés feixuc. I el Comú té l’obligació de presentar una proposta, i a partir
d’aquesta proposta, es treballa amb al·legacions. Igual com quan es va fer el POUP. I
això és el que s’ha fet. Per tant, aquest és el moment que arribem aquí. Després, el
Govern i el Consell sabran el que volen fer. Però l’obligació del Comú és posar a
disposició del Govern, i aquesta és la petició, uns terrenys per fer-hi unes escoles. I a
més a més, comporten tot un projecte de canalització i de construcció d’un nou vial. I
això és el que s’està treballant i això és el que està impulsant el Comú i és el que està
fet. A partir d’aquí, jo proposaria la votació dels acords que ha proposat el conseller, que
és l’aprovació del pla especial de les unitats SURB-06 i SURB-17, tal com ha fet
l’exposició el Sr. Majoral, aprovant tota la conformitat amb totes les resolucions
tecnico-jurídiques tant per a la SURB-06 i per a la SURB-17.
Vots a favor? Vots en contra? Molt bé.
S’aprova els plans especials SURB-06 i SURB-17 per 10 vots a favor i 2 vots en contra.
Passarem al següent punt:
6. Aprovació si escau, del Reglament de règim intern de la Llar de Lòria.
Hble. Sra. Beatriz Lorenzo
Gràcies, senyor Cònsol.
Bé, el Govern d’Andorra va constituir i obrir les portes de la Llar de Lòria l’any 1982,
però anys després la Llei qualificada de delimitació de competències comunals va
traspassar aquestes competències als comuns, i des de llavors el centre social depèn
directament del Comú de Sant Julià de Lòria. Aquest reglament el que intenta és vetllar
pel compliment de les normes de convivència de tots els usuaris de la Llar, així com
també de la qualitat dels serveis que presta. També funciona com una eina
d’assessorament, de coordinació i de recolzament dels successius Consellers delegats de
Socials i Participació Ciutadana, així com de tot el personal de la Llar de Lòria i de
Socials i de qualsevol altre departament relacionat del Comú amb aquesta estructura.
Aquí podem trobar diferents capítols que fan esmena a això: una regulació de la
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convivència, als diferents serveis que es poden prestar, els quals ja es va exposar en la
Comissió de Socials.
Hble. Sr. Cònsol Major
Hi ha algun comentari més per part d’algun conseller?
Hble. Sr. Patrick Frases
Sí, molt breument. Justament, en la comissió a què no vaig assistir, si se’n recorda, Sra.
Lorenzo. Doncs sí que la vaig trucar per disculpar-me perquè, per raons professionals,
no hi vaig poder assistir. Sí que vaig assistir a la comissió següent i sí que vaig prendre
de seguida la seva recomanació, que m’estudiés aquest reglament, que ho vaig fer, i l’hi
vaig agrair, i que cap problema, que endavant, que nosaltres estem d’acord amb aquest
reglament.
Hble. Sr. Cònsol Major
Hi ha alguna intervenció més?
Passem a la votació. Aprovació del reglament de règim intern de la Llar de Lòria.
Vots a favor?
S’aprova per unanimitat.
I passem a l’últim punt de l’ordre del dia:
7. Aprovació, si s’escau, del calendari de dies festius de la parròquia i dels
departaments comunals per l’any 2010.
Senyora secretària, si vol donar-ne lectura.
Senyora Secretària
D’acord amb el decret de Govern de data 18 de novembre relatiu al calendari laboral, es
proposa que el calendari de dies festius de la parròquia de Sant Julià de Lòria, incloses
les festes parroquials de compliment obligatori, quedi fixat per l’any 2010 com segueix:
Gener
1 CAP D’ANY
divendres
6 REIS
dimecres
7 SANT JULIÀ, Patró de la Parròquia
dijous
Febrer
15 CARNAVAL
dilluns
Març
14 DIA DE LA CONSTITUCIÓ
diumenge
Abril
2 DIVENDRES SANT
divendres
5 DILLUNS DE PASQUA
dilluns
Maig
1 FESTA DEL TREBALL
dissabte
24 DILLUNS DE PENTECOSTA
dilluns
29 DIADA DE CANÒLICH, Patrona de la Parròquia
dissabte
Juliol
26 DILLUNS, FESTA MAJOR
dilluns
27 DIMARTS, FESTA MAJOR
dimarts
Agost
15 L’ASSUMPCIÓ, Mare de Déu d’Agost
diumenge
Setembre
8 MARE DE DÉU DE MERITXELL
dimecres
Novembre
1 TOTS SANTS
dilluns
Desembre
8 LA IMMACULADA CONCEPCIÓ
dimecres
25 NADAL
dissabte
26

26 SANT ESTEVE

diumenge

Es proposa que el calendari de dies festius dels departaments comunals, quedi fixat per
l'any 2010 com segueix:
Gener
1 CAP D’ANY
divendres
6 REIS
dimecres
7 SANT JULIÀ, Patró de la Parròquia
dijous
20 SANT SEBASTIÀ (vot de poble)
dimecres
Febrer
15 CARNAVAL
dilluns
Març
14 DIA DE LA CONSTITUCIÓ
diumenge
Abril
1 DIJOUS SANT (TARDA)
dijous
2 DIVENDRES SANT
divendres
5 DILLUNS DE PASQUA
dilluns
Maig
1 FESTA DEL TREBALL
dissabte
24 DILLUNS DE PENTECOSTA
dilluns
29 DIADA DE CANÒLICH, Patrona de la Parròquia dissabte
Juliol
26 DILLUNS, FESTA MAJOR
dilluns
27 DIMARTS, FESTA MAJOR
dimarts
Agost
15 L’ASSUMPCIÓ, Mare de Déu d’Agost
diumenge
Setembre
8 MARE DE DÉU DE MERITXELL
dimecres
Novembre
1 TOTS SANTS
dilluns
Desembre
8 LA IMMACULADA CONCEPCIÓ
dimecres
24 VIGÍLIA DE NADAL (TARDA)
divendres
25 NADAL
dissabte
26 SANT ESTEVE
diumenge
31 VIGÍLIA DE CAP D’ANY (TARDA)
divendres
Hble. Sr. Cònsol Major
Algun comentari al respecte?
S’aproven els calendaris de dies festius de la parròquia i dels departaments comunals
per a l’any 2010? Vots a favor?
S’aproven per unanimitat.
No havent-hi cap més tema a tractar, s’aixeca la sessió. Moltes gràcies per la seva
assistència.
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