41

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 25 DE NOVEMBRE DEL 2019
Essent les 16,30 hores del dia 25 de novembre del 2019, es constitueix l’Hble.
Comú de la Parròquia de Sant Julià de Lòria en sessió ordinària.
Presideix la sessió l’Hble. Cònsol Menor, Sr. Julià Call Reig i amb l’assistència
dels Hbles. Consellers de Comú, Srs. Joan Visa Tor, Joan Vidal Martínez, Joan
Gómez Martínez, Meritxell Teruel Riera, Pere Pràxedes Rigol, Francesca Barbero
Cáceres, Josep Lluís Donsión Pichel, Joan Albert Farré Santuré, Rossend Duró
Sánchez i Maria Servat Codina.
S’excusa l’absència de l’Hble. Cònsol Major, Sr. Josep Miquel Vila Bastida per
motius de salut.
ORDRE DEL DIA
1. Reconeixement a diferents treballadors pels serveis prestats a la
Corporació, amb motiu dels seus anys en servei i per les seves
jubilacions
2. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
✓ Sessió ordinària 21/05/2019
✓ Transcripció de la Sessió del dia 13/09/2019:
Visita oficial S.E. Copríncep Francès Emmanuel Macron
✓ Sessió extraordinària del dia 28/10/19 – verificació candidatures
3. Acords de la Junta de Govern
4. Informar del seguiment de pressupost del primer i segon trimestre del
2019
5. Aprovació, si escau, del contingut de la Proposició de modificació de la
Llei de les Finances Comunals
6. Aprovació, si escau, de l’Ordinació de crèdit extraordinari pels treballs
d’emergència per la col·locació d’una malla al talús situat a la part
posterior del magatzem comunal
7. Aprovació, si escau, de l’Ordinació de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari per a la reposició del material soterrat al magatzemdeixalleria comunal
8. Aprovació, si escau, de l’adjudicació parcial de l’Edicte concurs per
realitzar l’obra del nou tram de la xarxa d’aigua potable a la Carretera
de Certérs del PK 800 al PK 2.830, del PK 3.799 al PK 4.272 i del PK
4.272 al PK 4.847
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9. Aprovació, si escau, de l’adjudicació de l’Edicte concurs pels treballs de
camp per a l’obtenció de dades i formació de la cartografia cadastral
10. Aprovació, si escau, de l’adjudicació de l’Edicte concurs per l’eixample
de la carretera de Nagol, del PK0+000 al PK0+200
11. Ratificació de la cessió d’ús temporal d’un local situat a l’estació
d’esquí nòrdic La Rabassa - cota 2000
12. Ratificació actes Vall del Madriu – Perafita – Claror
13. Informatiu:
✓ Decret de suspensió temporal d’atorgament de llicències en la zona
determinada en el plànol que s’adjunta, amb motiu dels
despreniments i esllavissades que es van produir al terme de
“Terres de Davant de Tolse” en el terreny conegut per “La
Portalada”, mentre s’efectuen els estudis tècnics adients.
✓ Marmessors de l’Herència de Clemens Riera Cusí.
14. Precs i Preguntes
Hble. Sr. Cònsol Menor
Bona tarda a tots els homenatjats i gràcies per la vostra assistència.
Primer de tot, parlaré dels treballadors que fan 25 anys a la casa.
En el decurs del mandat hem pogut comprovar amb orgull la dedicació
professional dels treballadors del Comú. Avui celebrem que dos d’ells, el Sr.
Jordi Sánchez Guinovart i el Sr. Ramon Ibarz Ainoza porten un quart de segle
servint amb dedicació la seva parròquia. Mereixen el nostre reconeixement així
com l’obsequi que el simbolitza.
Per aquest motiu, convido a apropar-se, en primer lloc, al Sr. Jordi Sánchez per a
qui demano un aplaudiment.
Al llarg d’aquest quart de segle, sempre has estat en un servei, el de
Manteniment, molt proper al poble, als nostres ciutadans. De la teva feina,
destaquen la teva professionalitat, vocació de servei i seriositat. En nom del
Comú et vull donar les gràcies per aquests 25 anys de dedicació i et lliuro de
part del Comú aquest petit obsequi.
I ara convido a apropar-se al Sr. Ramon Ibarz per a qui demano també un fort
aplaudiment.
Ramon, des de fa 25 anys desenvolupes les teves tasques diàries amb rigor i
eficàcia al departament d’Esports, al capdavant del nostre Centre Esportiu. Et
felicitem per la teva professionalitat i et lliuro de part del Comú aquest petit
obsequi.
Ara passarem a les jubilacions. Com deia a l’inici, ha estat un orgull viure de
prop la dedicació professional dels treballadors d’aquesta casa. Alguns d’ells
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han guanyat merescudament el seu dret a la jubilació. Una nova etapa en la
vida que com el seu nom indica, permet gaudir del temps lliure.
Així, hem de felicitar al Sr. Bartumeu Cerezo Toledano i al Sr. Joan Canal Alís,
que ja gaudeixen de la jubilació, i al Sr. Jordi Solé Gil, que ben aviat ho farà.
Dit això, passarem a donar-los un petit obsequi.
Convido a apropar-se, en primer lloc, al Sr. Bartumeu Cerezo per a qui demano
un aplaudiment.
Durant més de 20 anys al departament de Manteniment has estat un treballador
complidor i seriós que ha fet la feina amb rigor i eficàcia. Desitgem que aquesta
nova etapa t’aporti tot allò que mereixes i desitges. Gaudeix-la.
Convido a apropar-se al Sr. Joan Canal per a qui també demano un
aplaudiment.
Joan, també has treballat 20 anys al Comú. De la teva feina, destaquen la teva
professionalitat, seriositat i bona relació amb la resta d’integrants del
departament. En nom de tot el Comú et vull donar les gràcies per la teva
dedicació i et desitgem que continuïs gaudint de la teva jubilació. Molta sort.
Per finalitzar, convido a apropar-se, al Sr. Jordi Solé per a qui demano un
aplaudiment.
Tot i que encara estàs en actiu, d’aquí a un mes, a finals de desembre, gaudiràs
de la teva jubilació. Els agents de circulació formeu part d’un cos amb clara
vocació de servei, que forma part del nostre dia a dia i que sempre és a prop de
la ciutadania. Una feina que has desenvolupat amb professionalitat, seriositat i
discreció. Te’n donem les gràcies i et desitgem que l’etapa que està a punt de
començar sigui el més profitosa possible i en puguis gaudir amb la teva família.
Felicitats a tots cinc per la feina ben feta. Demano un aplaudiment per a tots
ells.
Un cop finalitzats els reconeixements, suspenem la sessió uns minuts per fer un
brindis amb els homenatjats.
Després, reprendrem la sessió ordinària amb la resta de punts de l’ordre del dia.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Es reprèn la sessió.
Passem al segon punt de l’ordre del dia:
2.- Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
✓ Sessió ordinària 21/05/2019
✓ Transcripció de la Sessió del dia 13/09/2019:
✓ Visita oficial S.E. Copríncep Francès Emmanuel Macron
✓ Sessió extraordinària del dia 28/10/19 – verificació candidatures
Tots disposeu de l’esborrany de l’acta del 21 de maig, la qual s’ha d’aprovar.
També us hem fet arribar l’acta de l’acte oficial en motiu de la visita oficial de
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S.E. el Copríncep Francès, Emmanuel Macron i l’acta de la sessió extraordinària
de verificació de candidatures que es va aprovar el mateix dia.
Dit això, s’aprova l’acta del dia 21 de maig? S’aprova per unanimitat.

Passem al següent punt:
3.- Acords de la Junta de Govern
Disposeu de les actes de la Junta de Govern. Algun comentari al respecte? Té la
paraula Sr. Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Gràcies senyor Cònsol, només un parell de comentaris referent a aquestes actes.
En primer lloc, hem vist que s’ha llogat un terreny a prop de la frontera del riu
Runer, imaginem que pel ràfting. Entenem que aquest contracte de lloguer
sobreviurà o pensen vostès rescindir-lo? Perquè bàsicament dona la casualitat
que un altre contracte referent al ràfting s’ha rescindit a la part alta de Sant Julià
de Lòria, per tant demanem si ens poden aclarir si volen continuar amb aquest
contracte o no, gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Sr. Farré, els quins vindran, hauran de prendre la decisió si troben interessant el
ràfting o no. El contracte és obert, es pot rescindir. Evidentment, no ho
comentarem però és un tema més aviat que els que vindran podran tirar
endavant o rescindir.
Té la paraula Sr. Rossend Duró.
Hble. Sr. Rossend Duró
Un altre comentari referent a l’adjudicació a KPMG per un import de 46.223,00
euros referent a un projecte anomenat “Zipline” pel desenvolupament
econòmic de la parròquia, entenc que això és un estudi o un projecte concret,
ens poden informar. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
L’empresa KPMG ens ha estat assessorant llavors suposo que deuen ser els
últims pagaments que s’han de fer.
Hble. Sra. Maria Servat
És un projecte anomenat “Zipline”, no té res a veure amb els pagaments que ja
s’efectuen per norma.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Ara no tinc les dades aquí, la buscarem i us informarem.
Té la paraula Sr. Joan Albert Farré.
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Hble. Sr. Joan Albert Farré
Gràcies Sr. Cònsol menor. Un últim comentari i no és a mode de pregunta sinó
que hem vist en aquests darrers tres mesos hi ha hagut múltiples adjudicacions
de refecció de la separació d’aigües pluvials i residuals i algun tram nou d’aigua
potable així com algun tram de captació. No és que no hi estem d’acord però
ens ha sobtat que totes hagin vingut de cop aquests últims tres mesos.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula Sr. Joan Visa.
Hble. Sr. Joan Visa
Es refereix a captació de Fenerals. És un estudi que prové de l’antic consolat. No
hi havia suficient partida pressupostària per poder-ho fer llavors s’ha fet ara
quan hem tingut tots els informes i la part econòmica per fer-ho ha sortit a
concurs públic i s’ha fet. La separativa d’aigua ha estat un tema purament
pressupostari, quan hem tingut la suficient tresoreria per poder-hi arribar a més
a més, cal dir que és un pla que ve del 2012 quan la separativa d’aigües era
obligatòria per tots els Comuns i era un projecte emès a través de Govern i aquí
l’únic que hem fet és tirar-ho endavant i a més a més hem estat en comissió
debatent-ho per posar en normativa tot el que és la parròquia i que les aigües
fluvials o les aigües fecals que a més a més donen un sobre-cost per la seva
arribada al punt de la frontera on hi ha la depuradora, només perquè l’aigua
pluvial torni al riu. Només ha estat purament una mena de tema de tresoreria.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula Sr. Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Entenem doncs amb aquest seguit d’adjudicacions que hi ha hagut, que la
parròquia queda més o menys a l’ordre del dia amb el tema separació d’aigües?
O encara hi ha parts que queden pendents d’execució?
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula Sr. Joan Visa.
Hble. Sr. Joan Visa
Pel que s’ha adjudicat, normalment tot el que seria xarxes comunals quedaria
un 95% fetes, queden algunes xarxes privades que tenim que fer. Altres xarxes
d’aigua potable que s’han fet en alguns carrers d’Aixirivall que queden
pendents de recepció i el que s’ha recepcionat està tot al dia. És a dir que podem
pensar que Sant Julià de Lòria serà una parròquia pràcticament amb un 80% de
separativa resolta amb aquestes adjudicacions.

46

Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé, algun comentari més, no doncs us doneu per assabentats dels acords
de la Junta de Govern.
Passem al següent punt:
4.- Informar del seguiment del pressupost del primer i segon trimestre del
2019.
Sr. Joan Gómez si us plau, teniu la paraula.
Hble. Sr. Joan Gómez
Moltes gràcies senyor Cònsol.
A continuació informo del seguiment del pressupost del primer i segon
trimestre del 2019.
El primer semestre de l’any 2019 presentava un saldo positiu de 2.164.511,48 €,
sent el total dels ingressos 6.168.482,71 €, que representa una execució del 31,1%
del pressupost final. El total liquidat de despeses va ser de 4.003.671,23 €, el que
representa un 17,6% d’execució del pressupost final.
El percentatge executat d’inversions al primer semestre va ser de 152.297,25
euros, un 2,2%.
El total compromès és de 8.710.618,92 euros, un 38,29% del pressupostat final,
dels quals 2.358.769,56 € corresponen a despeses d’inversió (2.923.680,39 € són
reconduïts).
L’endeutament del Comú a 30 de juny del 2019 se situa en el 112% (14.987.473
€), el que representa una disminució d’un 36% (8.487.712 €) en els últims 4 anys.
Moltes gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Algun comentari? Té la paraula Sr. Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Només dir que se’ns va donar les explicacions en comissió, gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Gràcies Sr. Farré, molt bé us doneu per informats.
Passem al següent punt:
5.- Aprovació, si escau, del contingut de la proposició de modificació de la
Llei de les Finances Comunals.
Tots disposeu de la documentació i de la proposta d’acord? Sr. Joan Gómez si us
plau, té la paraula.

Hble. Sr. Joan Gómez
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Vista La Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals,
Vista la proposta definitiva de modificació de la Llei de les finances comunals,
així com la Memòria explicativa de la proposició de Llei de les finances
comunals, acordats ambdós documents en la Reunió de Cònsols de data 18 de
juny de 2019,
vist el document de la Intervenció comunal titulat “Resum dels aspectes més
significatius de la proposta de modificació de la Llei de les finances comunals”,
atès que la modificació de la Llei de les finances comunals és necessària per la
publicació recent de normativa que l’afecta directament, com ara la publicació
del text refós de la Llei de bases de l’ordenament tributari, la Llei de
sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, el
text refós del Codi de l’Administració i la Llei de mesures urgents relatives a
l’arrendament d’habitatges,
atès que aquesta modificació té la finalitat de corregir disfuncions, precisar i
aclarir conceptes i supòsits, adaptar l’aplicació dels diferents tributs a la realitat
a dia d’avui existent i, en definitiva, millorar tant la seguretat jurídica de
l’obligat tributari i dels propis comuns, com l’eficàcia i eficiència en la
recaptació tributària,
i vistos els acords presos en Reunió de Cònsols,
es proposa acceptar el contingut de la Proposició de modificació de la Llei de les
finances comunals, a fi de donar el vist-i-plau i, un cop acordat, posar-ho en
coneixement del Secretari de la Reunió de cònsols.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Gràcies Sr. Gómez, algun comentari, té la paraula Sr. Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Sí un comentari. M’he mirat la documentació adjunta i m’agradaria reflectir dos
coses. Primerament, amb el document que ha llegit el Sr. Gómez que és el que hi
ha a la documentació i la pròpia Llei, no acabem d’entendre el que s’ha canviat
d’aquesta Llei i més que res si ens pogués dir Sr. Gómez els 2 o 3 aspectes
fonamentals que s’han millorat, si són de nomenclatura, algun aspecte en
concret. Com que no tenim coneixement del que es pacta a la Reunió de cònsols
i aquí a la documentació no hi ha res més que això, si ens pot explicar una mica
el problema que hi havia doncs ho agrairem.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Sr. Farré, de totes maneres si voleu algun tipus d’aclariments tenim aquí la
senyora Interventora que potser ens podrà ajudar. Té la paraula Sr. Joan Albert
Farré.

Hble. Sr. Joan Albert Farré

48

Només dir que ens sembla bé que es faci aquest canvi, l’únic és que ens
agradaria saber què s’ha millorat en concret amb aquesta Llei, res més. Entenc
que és una cosa consensuada dels set Comuns, i per tant no hi ha d’haver cap
problema perquè s’aprovi per millorar la Llei però com que els aspectes que
s’han millorat no es concreten doncs no sabem de què s’està parlant.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula Sr. Joan Gómez.
Hble. Sr. Joan Gómez
Si em permeteu, us faig arribar la memòria explicativa de la proposició de Llei
de les Finances Comunals i passo a donar lectura de la mateixa.
Es detallen a continuació els comentaris a les principals característiques de la
proposta de modificació de la Llei de les Finances Comunals:
Art. 1 al 13
✓ Sensibles adaptacions del text a l'actual normativa (Llei de bases de
l’Ordenament Tributari (LBOT), Codi Administració, Llei de Sostenibilitat de les
Finances Públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal (LSFPEPF)
Art. 14
✓ "Bonificacions obligatòries i potestatives", les obligatòries i potestatives per
raons d’interès públic, de política econòmica o de política social que ho justifiquin.
Aquest article es refereix únicament a tributs (Taxes, Impostos i Contribucions
especials)
Art. 17 a 21 (TAXES)
✓ Definició i fet generador de les taxes: S'afegeix la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic, que abans estava considerat preu públic,
en aquest cas el límit per la quantificació del l'import de la taxa és el preu de mercat
i no el cost com en la resta de taxes. S'enuncien de manera no limitativa una relació
de les taxes que es poden aplicar.
✓ Es defineixen les entitats totalment exemptes del pagament de TAXES, no
definides en l’anterior text de la Llei. Es tracta de les mateixes entitats que ja es
contemplaven amb els impostos i s'hi ha afegit els Quarts, l'Església Catòlica i
parapúbliques en el cas d'ocupació del domini públic. Així doncs les entitats
totalment exemptes son: els Coprínceps com a Caps d’ Estat, el Consell General,
Govern, els Comuns, els Quarts, l'Església i les entitats parapúbliques i els
organismes autònoms públics per la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic quan estiguin directament afectats a la prestació de serveis
públics. L’exempció no es farà extensiva a les taxes per les llicències d’obres, ni per
l’ocupació temporal de domini públic que sigui necessària per executar els treballs.
✓ S’introdueix el prorrateig mensual en els casos d'inici o finalització del fet
generador.
Art. 23 a 30 (Contribucions Especials)
✓ Es deixa tot igual, excepte les entitats exemptes on s'hi afegeixen els Quarts i
l'Església Catòlica.
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Art. 31 a 37 (Impostos Comunals)
✓ Es defineixen en un sol article les entitats totalment exemptes del pagament
d'impostos comunals, enlloc de definir-ho per cada impost com estava abans. Les
entitats totalment exemptes son: els coprínceps en qualitat de caps d’Estat, el
Consell General, el Govern, els comuns, els Quarts, l'Església Catòlica i les entitats
creades per aquesta amb els seus propis fins, sempre i quan no estiguin destinades a
la realització d’ activitats econòmiques lucratives.
✓ S’introdueix el prorrateig mensual en els casos d'inici o finalització del fet
generador, en els impostos de caire repetitiu anual (tots excepte construcció).
✓ Foc i lloc, en l’anterior redacció la liquidació conjunta era voluntària, ara es
obligatòria, i en tot cas, la individual s’haurà de sol·licitar: "Obligació d'ingressar
el deute de manera conjunta per aquells que convisquin en una única unitat
immobiliària”.
✓ Propietat Immobiliària, eliminació de la possibilitat d'exempció per residència
habitual inferior a 100m2, ja es parla a la part genèrica, que les bonificacions
potestatives s’introduiran via ordinació, cap comú ho està aplicant.
✓ Propietat Immobiliària, "...en cas de no conèixer el titular del dret de propietat o
del dret real d’ús, és obligat tributari el titular de l’autorització de construcció" per
evitar casos en que no es trobi l'obligat tributari.
✓ Impost sobre rendiments arrendataris, introducció per fer tributar també els
sotsarrendaments, que actualment queden fora de l’Impost. S’afegeixen els
contractes de gestió.
✓ Impost sobre rendiments arrendataris, introducció de responsables solidaris als
gestors dels lloguers o drets sobre béns immobles. Introducció, basada en l’IRNR,
on els gestors son responsables solidaris (pensat per propietaris no residents).
✓ Impost de radicació, eliminació de la quota màxima de 300.000€ atès que ja
existeix la deducció per doble imposició interna a l’IS i a l’IRPF. Es redueix
l’import mínim per m2, situant-lo en 0,05€/m2.
✓ Impost de radicació, s’afegeixen les modificacions derivades de la Llei 3/2019 de
mesures urgents relatives a l’habitatge (tributació HUT’s).
✓ Impost sobre la construcció, introducció d'una menció en l'apartat d'obligats
tributaris: "....en el cas que aquesta llicència no sigui preceptiva, és obligat tributari
la persona, física o jurídica, que presenti el projecte d’interès nacional o el pla
sectorial”, per no deixar fora de tributació aquelles situacions on la sol·licitud de la
llicència no sigui preceptiva (redactat acord amb article 61 i 66 de la Llei
d’ordenació del territori i urbanisme).
✓ Impost sobre la construcció, eliminació de la deducció de l’import corresponent a
la taxa d'atorgament de la llicència urbanística de l'impost sobre la construcció.
✓ Impost sobre la construcció, introducció de la limitació a la bonificació per destí
habitatge en el cas que sigui una persona jurídica i per a ús propi. Les persones
jurídiques només tenen bonificació si l’ús de l’habitatge és en règim de lloguer.
Art.43 a 47 (Preus públics)
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✓ Desapareixen els preus públics per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic, ja que passen a qualificar-se com a taxa. Queden, per
tant, dos supòsits/circumstàncies en les que es considera preu públic:
a) Que la persona interessada sol·liciti el servei o la prestació de forma voluntària.
b) Que el servei pugui ser prestat pel sector privat en lliure concurrència.
Per a què quedi clar, s'hi afegeix la menció "..no definides com a taxa d’acord amb
l’article 16 de la present Llei...", així davant del dubte sempre preval la tipificació
definida com a taxa.
✓ En la línia de l'anterior Llei, es relacionen alguns fets generadors que queden
tipificats com a preu públic, en aquesta llista s'hi han mantingut els "Aparcaments
públics horitzontals i verticals amb equips de control d’accés, i que no estiguin
definits com a Taxa".
✓ S'introdueixen altres tercers obligats al pagament: "...També son obligats al
pagament dels preus públics les societats civils, herències jacents, comunitats de
béns i totes les entitats o patrimonis autònoms que, malgrat no tenir personalitat
jurídica pròpia, constitueixen una unitat econòmica, i es beneficiïn dels serveis o
activitats prestats pel Comú ." En l'anterior Llei ja hi eren però només en l'apartat
de tributs. Ara hi son en tots els casos.
✓ Es manté i s'amplia la possibilitat d'establir preus públics per sota de la
limitació general del cost del servei o del preu de mercat: "...Quan existeixin raons
de caire social, cultural, esportiu, turístic o d’ interès públic que ho aconsellin, i
sempre que es justifiquin i s’estableixin en la corresponent ordinació comunal de
preus públics , es podran fixar preus públics per sota el límit previst".
Art. 48 a 53 (Endeutament)
✓ Es manté el límit d'endeutament del 200% sobre la mitjana dels ingressos dels
darrers 3 anys.
✓ Es manté també el límit del 40% sobre la mitjana dels ingressos dels darrers 3
anys.
✓ S'elimina la limitació del 20% de càrrega financera, ja existeixen els topalls
d'endeutament, a més, la Llei de sostenibilitat no ho té en compte i Govern tampoc
té cap limitació d'aquestes característiques.
✓ S'aclareix que només es computaran com endeutament els saldos disposats i NO
els contractats.
✓ S'elimina la "penalització" de reduir les transferències de Govern en el cas que
es superin els límits d'endeutament, ja existeix la Llei de sostenibilitat que regula
les diferents situacions.
✓ Atenent lo exposat en la Llei de sostenibilitat s'hi afegeix el següent text: "...En
produir-se, o bé en cas d'existir un risc greu d'incompliment del topall màxim de
l'endeutament, caldrà formular i aprovar un pla d'equilibri financer, en els termes
que preveu la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat
pressupostària i fiscal ".
Art. 58 a 90 (Pressupost: elaboració, execució, modificacions i altres)
✓ S'introdueix la obligació d'elaborar un pressupost consolidat amb les societats
públiques participades, en l'anterior text de la Llei era merament informatiu.
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✓ Formació del projecte de pressupost: S'introdueix la menció al marc
pressupostari com a element principal per l'aprovació posterior del pressupost
anual, tal i com contempla la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de
les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, a més d’altres
requeriments de la mateixa Llei com l'informe d'intervenció.
✓ Pròrroga pressupostària: Es substitueixen les dotzaves parts per la pròrroga del
pressupost inicial de l'any anterior dels capítols 1 al 4 més plurianuals (inclou
retorn préstecs).
✓ Despeses plurianuals: Es redacta de nou, introduint els tipus de despesa
plurianual, on es diferencien arrendaments i operacions financeres de la resta, que
queden limitades a 4 anys (enlloc de 5). En determinats casos es pot delegar
l'aprovació a la Junta de Govern, sempre que ho contempli la ordinació de
pressupost del Comú corresponent.
✓ Ampliació del termini per a la liquidació del pressupost: del 28 de febrer al 31 de
març.
Art. 91 a 98 (Control pressupostari)
✓ En general es realitza un ordenament de l'estructura de l'articulat i es
desglossen les tasques de control i de fiscalització per part de la Intervenció
comunal. I s'afegeixen les corresponents mencions a la Llei de sostenibilitat.
✓ S'introdueix aquest paràgraf "...El Ple del Comú establirà mitjançant ordinació
específica o bé a través de l’ordinació pressupostària i financera anual les normes
que hauran de seguir-se en les funcions de control anteriors..." Intervenció general
de Govern té un reglament amb rang de Llei. El mes adient és que els comuns
aprovin una ordinació especifica. (disposició final 2ª)
✓ Control de legalitat: "...en cas de desacord respecte a actes, documents o
expedients examinats, formulació escrita i coneixement de Secretaria General.
Sospites d’actes de delicte, denúncia, d’acord amb el Codi de Procediment Penal."
Art. 99 a 101 (Intervenció comunal)
✓ Articles relatius a la organització i funcions de la Intervenció Comunal.
✓ Nomenament per lliure designació; la durada del càrrec es vincula al mandat
comunal i fins a la realització d’un nou nomenament en el decurs del primer
trimestre del mandat següent, en ares a assegurar una deguda transició.
Art. 102 al 108 (Comptabilitat Pública i Tresoreria Comunal)
✓ Adaptació a la nova normativa que suposa canvis poc significatius en aquests
apartats.
Art. 109 al 112 (Responsabilitats)
✓ Sense modificacions.

Disposició final 1ª
✓ A partir de l'1 de gener de 2021 els comuns han d'aplicar les Normes
Internacionals de Comptabilitat del Sector Públic (NICSP) elaborades per la
Federació Internacional de Comptables (IFAC) a través de la Junta de Normes
Comptables Internacionals per al Sector Públic (IPSASB). L'adaptació a les
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Normes Internacional de Comptabilitat es durà a terme mitjançant l'aprovació de
l'ordinació pressupostària i financera corresponent, en el marc de les seves
competències
Disposició final 2ª
✓ En el termini màxim de 6 mesos des de l’ entrada en vigor de la Llei, els Plens
dels Comuns aprovaran, mitjançant ordinació, les normes a seguir per l’execució de
les funcions de control a les que fa esmena a l’ article 91.3
ASPECTES ECONÒMICS
Aquesta Llei no comporta conseqüències econòmiques particulars.
Gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Gràcies senyor Gómez. Algun comentari? Té la paraula Sr. Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Només una cosa, agrair al Sr. Gómez que ens hagi llegit la memòria explicativa.
Hauria estat desitjable que l’haguessin adjuntat amb la documentació perquè
ens haguéssim estalviat això. Hem vist que és una millora qualitativa de la Llei
de finances comunals, que esperem que permeti el seu millor funcionament i res
més.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula Sr. Joan Gómez.
Hble. Sr. Joan Gómez
Agraeixo els seus comentaris i només us puc dir que fins aquesta tarda no he
disposat del document, per aquest motiu no l’he pogut facilitar abans. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Dit això, s’accepta i s’aprova el punt 5? S’aprova per unanimitat.
Passarem al següent punt:
6.- Aprovació, si escau, de l’Ordinació de crèdit extraordinari pels treballs
d’emergència per la col·locació d’una malla al talús situat a l part posterior
del magatzem comunal.
Tots disposeu de la documentació. Sr. Joan Gómez si us plau, teniu la paraula.
Hble. Sr. Joan Gómez
Moltes gràcies senyor Cònsol. Passo a la presentació per aprovació si escau, de
l’Ordinació de crèdit extraordinari per a la col·locació d’una malla al talús situat
a la part posterior del magatzem comunal.
El passat mes de març es van haver d’efectuar els treballs d’emergència per a la
col·locació d’una malla al talús situat a la part posterior de la deixalleria de Sant
Julià de Lòria.
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Per acord de l’1 d’abril del 2019, la Junta de Govern va aprovar un avenç de
fons per un import de 36.861,33 € destinat a finançar aquests treballs.
D’acord amb l’article 71 de la Llei de finances comunals es presenta l’aprovació
del Projecte d’Ordinació de crèdit extraordinari, per a la seva aprovació pel Ple
del Comú per ratificar l’avenç de fons esmentat.
Aquest crèdit extraordinari es finança amb una partida de capítol 2 de la
mateixa Conselleria. Gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Gràcies Sr. Gómez. Algun comentari? s’aprova la proposta d’Ordinació?
S’aprova per unanimitat.
Passarem al següent punt:
7.- Aprovació, si escau, de l’Ordinació de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari per a la reposició del material soterrat al magatzem-deixalleria
comunal.
Tots disposeu de la documentació. Sr. Joan Gómez si us plau, teniu la paraula.
Hble. Sr. Joan Gómez
Moltes gràcies Sr. Cònsol.
Arran de l’esllavissada ocorreguda al mes d’agost passat al terreny de la
Portalada, la major part del material que hi havia al magatzem de la deixalleria
va quedar soterrat. D’aquest material se n’ha passat una relació a les empreses
asseguradores però mentre no es resol el sinistre hi ha cert material que s’ha de
reposar de manera urgent i que representa la major part de l’import d’aquest
crèdit extraordinari i suplement de crèdit. A banda d’aquest material, també es
finança 12.682,86 euros del conveni signat entre els Comuns i Govern
d’Andorra per la recollida selectiva i la gestió de fracció orgànica dels residus
generats principalment per grans productors, segon acord de la Reunió de
Cònsols del dia 7 de maig del 2019 i per tant no contemplats en el pressupost
d’enguany. 4.800,00 euros de mobiliari per despatxos comunals, taula, armaris,
cadires. El lloguer del local de “Carisma” en base al conveni signat entre
l’Associació Carisma i el Comú, segons el qual cedeix temporalment i
gratuïtament un local comercial a l’associació. Ja es tenia un local però es va
rescindir el contracte per mal estat en el que es trobava. Pel nou local es pagarà
més o menys el mateix import però al tractar-se d’un nou lloguer, es traspassen
els crèdits pressupostats inicialment al departament de serveis cap al
departament de social que és on s’imputarà en el pressupost 2020. Totes
aquestes depeses es finançaran amb crèdits i partides inclosos, en el pressupost
de l’exercici 2019 que no s’han executat o que s’han executat per un import
inferior al pressupostat. Moltes gràcies senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Algun comentari? s’aprova? s’aprova per unanimitat.
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Passem al següent punt de l’ordre del dia:
8.- Aprovació si escau de l’adjudicació parcial de l’edicte concurs per realitzar
l’obra del nou tram de la xarxa d’aigua potable de la carretera de Certérs del
PK800 al PK2.830, del PK3.799 al PK4.272 i del PK4.272 al PK4.847.
Tots disposeu de la documentació? El Sr. Joan Visa ens ha explicat una mica
abans però pot tornar a fer un complement d’informació si voleu, és una
adjudicació parcial del concurs a l’empresa “Treballs Públics Comesa” per un
import de 195.060,03 euros, com consta en la documentació que teniu.
Dit això, s’aprova? s’aprova per unanimitat.
Passem al següent punt:
9.- Aprovació, si escau, de l’adjudicació de l’Edicte concurs pels treballs de
camp per a l’obtenció de dades i formació de la cartografia cadastral.
Tots disposeu de la documentació. Sr. Joan Visa, teniu la paraula si us plau.
Hble. Sr. Joan Visa
Bé, com ja s’ha explicat anteriorment en comissió, aquí fa molts anys que el
cadastre no s’havia fet. Dir que, vam fer una prova, si recordo bé són 449
hectàrees i mitja a La Peguera. S’ha tret el corresponent Edicte concurs i s’ha
presentat una única oferta, la de “UTE SJL”, com podeu veure en la
documentació que us hem facilitat, per un import per la fase 1 de 724.170,72
euros. Cal dir que el contracte general puja a uns 3.000.000,00 d’euros si no
recordo malament i és per fer tot el cadastre de la parròquia, que som l’únic
Comú que estem encara per fer-ho.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Gràcies Sr. Visa, algun comentari? té la paraula Sr. Joan Vidal.
Hble. Sr. Joan Vidal
Sí gràcies només afegir que el cadastre com ha dit el company conseller Sr. Joan
Visa, al 2013 ja havia d’estar fet i finalment doncs jo crec que ho dúiem al
programa i podem celebrar que s’hagi adjudicat aquesta primera fase, que
esperem que el proper consistori que hi hagi tiri endavant la part en aquest cas
de Sant Julià de Lòria i desprès fer tota la part rústica que serà la segona fase.
Gràcies senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Gràcies Sr. Vidal. Un altre comentari? té la paraula Sr. Rossend Duró.
Hble. Sr. Rossend Duró
Sí, agraeixo les paraules del Sr. Vidal però només recordar-li que l’adjudicació
que s’ha fet és per tota la parròquia i és en un termini de quatre anys, per la
qual cosa, celebro que sigui així i el pròxim Comú no li quedarà res més que
acatar el que està fet. Gràcies.
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Hble. Sr. Cònsol Menor
Gràcies Sr. Duró. S’aprova? s’aprova per unanimitat.
Passem al següent punt:
10.- Aprovació, si escau, de l’adjudicació de l’Edicte concurs per l’eixample de
la carretera de Nagol del PK0+000 al PK0+200.
Tots disposeu de la documentació? Sr. Joan Vidal, teniu la paraula si us plau.
Hble. Sr. Joan Vidal
Gràcies senyor Cònsol. Les obres que es volen dur a terme a la carretera de
Nagol , entre els punts quilomètrics esmentats, consisteixen en l’eixample de la
carretera en aquest cas per dotar-lo de major viabilitat rodada i executar les
voravies i ambdós costats. Així mateix es crearà un pas per a vianants que
connectarà la carretera de Nagol amb l’avinguda Verge de Canòlich per terrenys
cedits pel Comú arran del desenvolupament plantejat a Urbanisme. Aquestes
intervencions que tenen un cost aproximat de 204.036,87 euros i es proposa
adjudicar a “Copsa”, milloraran com he dit tota la viabilitat, garantiran i hi
haurà la seguretat pels vianants d’aquesta zona a Sant Bartomeu. Gràcies
senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Gràcies Sr. Joan Vidal. Algun comentari? té la paraula Sr. Rossend Duró.
Hble. Sr. Rossend Duró
Sí, gràcies senyor Cònsol. Jo celebro que aquest Comú hagi tingut la delicadesa
de millorar la seguretat tant de cotxes com de vianants però la problemàtica que
tenim en aquest tram de carretera, és l’embut que hi ha entre l’església Sant
Bartomeu i Cal Santiago i trobo que és una llàstima fer una inversió sense haver
intentat desviar la circulació pel pàrquing del Prat Gran i fer un sentit únic, que
això sí que seria una gran millora. Gràcies.

Hble. Sr. Cònsol Menor
Gràcies Sr. Duró. Algun comentari? té la paraula Sr. Joan Visa.
Hble. Sr. Joan Visa
Gràcies senyor Cònsol. Nomès recordar-vos que vam deixar, fa 24 anys ara, una
carretera que passava pel Prat Gran que es van cuidar justament fa 8 o 12 anys
de treure la viabilitat que hi havia una carretera que baixava, de la carretera de
Nagol passava per les finques de Cal Jaume, Cal Molines, entre altres, i que
anava a sortir per les Arades i l’altra sortia a l’avinguda Verge de Canòlich i dir
que en el POUP ràpidament ho van eliminar. Estic d’acord amb vostè Sr. Duró, i
durant quatre anys hem estat d’acord pràcticament en un 99% de les coses.
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Agraeixo el que està dient però també hi ha hagut altres consolats que han
evitat desembocar, fer-la transitable perquè surti per Les Arades. També
hauríem pogut evitar que la baixada de les Escoles que és perillosa, la famosa
baixada des del Bonavista, la carretera que va cap a la Rabassa, digueu-li com
vulgueu i ara també ens trobem amb aquest problema perquè al POUP es va
eliminar aquests carrers no sé per quines raons, suposo que els tècnics en saben
molt més que jo però sí que es té que parlar amb Casa Molines perquè ens
deixin una sortida. Celebro que estem d’acord amb una sèrie de propostes,
l’únic és que ara vam tenir la malaurada pèrdua d’una persona de la parròquia
justament en la zona de la carretera de Nagol, perquè allò no estava
degudament seguritzat, però bé ara tindrem almenys més seguretat en aquesta
zona. Gràcies senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Gràcies Sr. Visa. Algun altre comentari? s’aprova? s’aprova per unanimitat.
Passem al següent punt:
11.- Ratificació de la cessió d’ús temporal d’un local situat a l’estació d’esquí
nòrdic de la Rabassa, cota 2000.
Tots disposeu de la documentació. Sr. Joan Gómez, si us plau, teniu la paraula.
Hble. Sr. Joan Gómez
Moltes gràcies Sr. Cònsol. Vist que en el Consell d’administració de la societat
“Camprabassa, S.A.” es va acordar demanar al Comú de Sant Julià de Lòria
l’autorització per a cedir l’ús temporal del refugi situat a la cota 2.000,
concretament a l’estació d’esquí nòrdic de La Rabassa, a favor de la Federació
Andorrana d’Esquí,
Vist que en la Junta de Govern de data 19 de juny d’enguany s’acordava
autoritzar a la societat “Camprabassa, S.A.”, la cessió de l’ús temporal del
refugi situat a la cota 2.000, concretament a l’estació d’esquí nòrdic de la
Rabassa a favor de la Federació Andorrana d’Esquí, signant-se el corresponent
contracte, en el qual es feia constar que quedava sotmès a la ratificació de la
sessió del Consell de Comú, per aquest motiu, es proposa ratificar l’acord
esmentat. Gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Gràcies Sr. Gómez. Algun comentari? té la paraula Sr. Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Sí, gràcies senyor Cònsol. Només esmentar que vaig tenir l’oportunitat
d’assistir al dia de la inauguració d’aquest refugi on els esportistes d’alçada
poden pernoctar i entrenar-se i dir que la veritat és petit però és molt digne i
espero que sigui una iniciativa que vagi a millor, que sigui el primer pas perquè
la Rabassa tingui aquest ús i pugui anar creixent. Gràcies.
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Hble. Sr. Cònsol Menor
Gràcies Sr. Farré, es ratifica? Es ratifica per unanimitat.
Següent punt de l’ordre del dia:
12.- Ratificació actes de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.
Bé, dir que a les reunions he assistit jo mateix i tots disposeu de la
documentació. Si voleu alguna explicació, estic a la vostra disposició.
Teniu la paraula Sr. Rossend Duró.
Hble. Sr. Rossend Duró
Sí Sr. Cònsol. Només fer-li fer una mica de memòria. La meva preocupació és
que el conveni que hi ha entre els Comuns, hi ha una quantitat econòmica a
parts iguals per gestionar la Vall del Madriu-Perafita-Claror, però no veig que a
Sant Julià de Lòria hi hagi cartells indicatius, indicacions o hi hagi una inversió
sobre el que ens afecta a Sant Julià de Lòria. En canvi quan et passeges per altres
parròquies sí que veus plasmats sobre el terreny, els noms, indicacions, millores
de pàrquing i a Sant Julià de Lòria, deu fer aproximadament set o vuit anys que
està contribuint el Comú econòmicament i no es veu repercutit per enlloc.
Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Gràcies Sr. Duró, es una bona proposta. Ho proposarem als que vinguin. Avia’m
què n’opinen. Té la paraula Sr. Rossend Duró.
Hble. Sr. Rossend Duró
Només ho dic perquè des de l’inici del mandat estic insistint de que hi hauria
hagut d’haver alguna implicació més directe a Sant Julià de Lòria. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Gràcies Sr. Duró. Es ratifiquen les actes 4/18, 1/19, 2/19, 3/19, 4/19 i 5/19 i tot
el que en elles es diu? es ratifica per unanimitat.
Molt bé, passem al següent punt:
13.- Informatiu
✓ Decret de suspensió temporal d’atorgament de llicències en la zona
determinada en el plànol que s’adjunta, amb motiu dels despreniments i
esllavissades que es van produir al terme de “Terres de Davant de Tolse” en
el terreny conegut per “La Portalada”, mentre s’efectuen els estudis tècnics
adients.
Teniu la documentació, només informar que, aquesta Corporació vistos els
despreniments i esllavissades que es van produir el 10 d’agost al terme de
Terres de Davant de Tolse en el terreny conegut per “La Portalada”, els quals
van tenir una incidència molt important en la Ctra. General núm. 1 i en el
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trànsit rodat d’entrada i sortida del país per la frontera hispanoandorrana, a
més a més d’haver posat en greu perill els usuaris de la via pública i els
mateixos estadants i personal del magatzem “Punt de Trobada”, i que aquests
es van anar succeint d’ençà el despreniment inicial amb repercussions en tota la
zona,
atès que és d’interès públic poder determinar quin es el grau de seguretat de
tota la vessant a efectes del seu desenvolupament urbanístic,
Aquesta Corporació va acordar suspendre temporalment l’atorgament de
llicencies de la zona que queda determinada en el plànol adjunt, mentre
s’efectuen els estudis tècnics adients.
✓ Marmessors de l’Herència de Clemens Riera Cusí.
Volíem informar que es va enviar un comunicat als senyors Josep Maria Cairat
Vila i Amadeu Piqueras Pol, mitjançant la qual se'ls demanava que, en la seva
qualitat de marmessors de l’herència del qui fou senyor Clemens Riera Cusí,
presentessin, un inventari dels béns relictes de l’esmentada herència i
informessin al Comú de la situació en que es trobaven aquests béns,
En aquest sentit dir que només es va poder notificar la comunicació al Sr. Josep
Maria Cairat Vila ja que el Sr. Amadeu Piqueras no es va poder localitzar.
També informar-vos que el Comú ha demanat uns informes jurídics i quan els
tinguem es donarà a conèixer a tots els membres de la Corporació. Simplement
és a títol informatiu però que n’estigueu tots assabentats de les gestions que
s’estan duent a terme.

Dit això, passem al següent punt:
14.- Precs i preguntes.
No hi ha cap.
Sense haver-hi res més en l’ordre del dia s’aixeca la sessió, moltes gràcies per la
vostra assistència.

P.O. de l’Hble. Comú

Vist-i-plau

Secretària general

Cònsol menor

