
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 22 DE DESEMBRE DEL 2008

Essent les 19,07 hores del dia 22 de desembre del 2008, 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, Oliver ALÍS SALGUERO, Patrick FRASES GARCIA i Joan VIDAL 
MARTÍNEZ.
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra.  Elisabeth AGUILAR SÁNCHEZ per motius 
personals.

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de :
• Sessió ordinària  30/09/08

2. Acords Junta de Govern 
3. Seguiment de pressupost 
4. Anàlisi i aprovació, si escau, del projecte de pressupost per a l’exercici 2009
5. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació Tributària del Comú
6. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació d’establiment de preus públics del  

Comú
7. Anàlisi i aprovació, si escau, del pla especial de Naturlàndia
8. Anàlisi  i  aprovació,  si  escau,  del  pla  parcial  de la surb-13
9. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació d’inspecció i control de tinença 

d’animals de companyia
10. Pla reestructuració del personal del Camp de Tir de la Rabassa
11. Ratificació Addenda contracte per la realització del Servei de Recollida selectiva  

del vidre

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.

No hi ha cap tema? passarem al punt : 
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de :

o Sessió ordinària  30/09/08
Tots els senyors Consellers la tenen. Hi ha algun comentari al respecte? No? 
S’aprova l’acta? 
S’aprova per unanimitat. 



Passarem al següent punt:
2. Acords de la Junta de Govern. 

Pregunto al senyors Consellers si desitgen algun aclariment en aquest punt. Tampoc? 
Doncs, molt bé, passarem al següent punt

3. Seguiment de pressupost
Hi ha algun comentari al respecte?

Hble. Sr. Patrick Frases 
Sí, senyor Cònsol. En primer lloc, donar les gràcies al Sr. León per fer-me arribar el  
tancament del tercer trimestre de l’exercici actual i una memòria explicativa, que per fi  
se’ns lliurar, tal com vàrem quedar en la sessió del consell de comú anterior. Li agraeixo 
d’haver deixat de banda l’eterna excusa de “sempre s’ha fet així”, i com a repte de 
procés de millora contínua li proposo lliurar aquesta documentació en un temps més 
raonable i no quan ja quasi acaba el quart trimestre. Si li sembla bé, es podria intentar  
que fos un termini no superior a un mes i mig. Dit això, ja sabem que no tenim els  
comptes de l’exercici corrent tancat, però considerant que tot i que falta, tot just una 
setmana, li voldria fer les preguntes següents: 
Primer: Els ingressos liquidats al tancament del tercer trimestre és situen en el 54% del  
pressupostat. Ens pot avançar si es preveu complir la previsió feta inicialment? I si ens 
pot avançar també una estimació d’ingressos.
Segona pregunta: La mateixa pregunta en el cas de les despeses, que se situen en el 53% 
de la previsió pressupostària.
Pel que fa al funcionament, és situa al 67%, que és una proporció raonable respecte del 
pressupost, però pel que fa a la inversió, és situa en un 47%, que, considerant les 
certificacions realment rebudes, ens trobem prop de la previsió. 
I finalment, què passa amb el milió d’euros d’actius financers que venim arrossegant 
des del 2006?

3.44

Hble. Sr. Joan León
Bé, quant als ingressos i les despeses, puc dir-li que quan les tinguem l’hi podré 
facilitar. Actualment, no tenim aquesta informació. Tenim el tancament efectuat a 30 de 
setembre, com vostè té, i per tant, bé, en aquest sentit, li dic que ja es veurà en el  
moment que tinguem aquests tancaments efectuats.

Hble. Sr. Patrick Frases
Bé, no vull entrar en discussió. Només, entenc que no em pot donar l’import exacte, 
perquè els comptes no estan tancats. L’únic que li pregunto és si els ingressos liquidats  
s’acostaran al 100% previstos aproximadament o si ens quedarem molt curts, perquè al  
final del tercer trimestre, se situaven en el 54%. Només això. Només si ens hi 
acostarem.
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Hble. Sr. Joan Antoni León
Entenc que ens acostarem, però, l’hi torno a repetir, en no tenir la informació actual, per 
un tema de rigor, prefereixo comentar aquest tema quan tinguem els números en mà.

Hble. Sr. Cònsol Major 
Molt bé. Només comentaré, a part de la introducció que ha fet el Sr. Frases i el Sr. León, 
és que el nivell d’ingressos en aquest exercici són 8.310.731 €; a nivell de despeses, 
8.242.902 €, i el resultat el 30 de setembre és un superàvit de 67.829 €. Vol fer cap 
intervenció?

Hble. Sr. Patrick Frases
Sí, senyor Cònsol, només una última pregunta, que no m’ha contestat. És aquest milió 
d’euros en els actius financers, que venim arrossegant des del 2006, que van passant 
d’un any a l’altre, a veure què passa: si aquest any els deixarem també per a l’any 
següent.

Hble. Sr. Cònsol Major 
No, ja li contesto jo mateix. Aquest milió d’euros, hi ha una ampliació de capital de  
Camprabassa SA, que s’ha efectuat i, per tant, ja no hi seran.

Hble. Sr. Patrick Frases
O sigui, no surt en la liquidació o en el tancament que se’m va passar.

Hble. Sr. Cònsol Major 
És l’ampliació d’un milió d’euros que correspon a Camprabassa SA i que està fet.
Passem al següent punt:

4. Anàlisi i aprovació, si escau, del projecte de pressupost per a l’exercici 2009
Senyora secretària, teniu la paraula. Si ens vol llegir l’ordinació pressupostària i el full  
de resum del pressupost.

06.04

Senyora Secretària
Bona tarda a tothom. 
El Comú de Sant Julià de Lòria presenta donant compliment al que determina l’article  
69.2 de la vigent Llei de finances comunals, proposa  aprovar el projecte de pressupost  
per a l’exercici econòmic del 2009, que s’executarà en base a la següent ordinació:
ORDINACIÓ
Article 1.- Àmbit del pressupost comunal
El pressupost del Comú per a l'exercici econòmic 2009 està format per:

• El pressupost general del Comú de Sant Julià de Lòria.
• Els programes de les Societats públiques: 

o SASECTUR, SA
o CAMPRABASSA, SA
o ESCOLA BRESSOL, SA
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Article 2.- Estat d’ingressos i despeses
En l’estat de despeses de l’administració general es concedeixen crèdits per un import  
de  15.791.038 €.
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  15.791.038 €
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 procedent, 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.

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.
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 Les despeses plurianuals a incorporar al pressupost de l’exercici 2009 són les  
següents:

   Pluriannual  
  2010 2011 Total
200 602 60 Construcció d'altres edificis 650.000   650.000   
200 609 10 Estudis i projectes d'inversió 498.000   550.000   1.048.000   
200 617 01 Vies Públiques camins i  

carreteres secundàries i  
altres espais

     4.900.0
00      5.500.000 

       10.400.0
00   

  Total 6.048.000  6.050.000    12.098.000
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 el 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’entent per contracte 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.
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 
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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 del respectiu departament  
objecte de l’avenç de fons.
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’Admininstració comunal és de 15.000 euros.
Article 16.- Autorització de despesa
Les comissions poden autoritzar despeses fins a una quantitat inferior o igual a 10.000  
euros.
Els cònsols poden autoritzar despeses dels departaments, i els consellers poden  
autoritzar les despeses dels seus respectius departaments.
 La Junta de Govern ha de ratificar les autoritzacions anteriors  fins a una quantitat  
inferior o igual a 150.000,00 €. Les autoritzacions 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  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 l'Interventor, segons estableix la vigent ordinació de la Funció  
Pública del Comú de Sant Julià de Lòria.
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.
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o Resum del pressupost:

Concepte
Pressupost final 

08
Pressupost 

09

Variació 
09/08 sobre 
pressupost 

final

Pluriannual 
2010

Pluriannual 
2011

Impostos directes            2.963.131      2.199.000 -26%  
Impostos indirectes               496.401         341.561 -31%  
Taxes i altres ingressos            4.701.772      6.458.746 37%  
Transferències corrents            1.570.802      1.526.670 -3%  
Ingressos patrimonials               229.235           68.924 -70%  
Transferències de capital            5.495.278      5.196.138 -5%  
Actius financers  
Passius financers  
Total ingressos          15.456.619    15.791.038 2%  
  
Despeses de personal            4.643.091      5.110.165 10%  
Consum de bens corrents i 
serveis   4.350.805        4.204.745 -3%  

Despeses financeres               674.251         776.361 15%  
Transferències corrents               368.699         503.629 37%  
Inversions reals            3.010.220      2.660.176 -12%     6.048.000    6.050.000 
Transferències de capital                 23.750                  - -100%  
Actius financers            1.000.000         365.000 -64%  
Passius financers            1.482.572         390.991 -74%  

Total despeses          15.553.388    14.011.067 -10%  
  

Superàvit o dèficit -               96.769      1.779.971    6.048.000    6.050.000 

Societat Públiques  

Despeses  

CAMPRABASSA, SA.            2.757.250      9.684.316  

SASECTUR, SA.               623.041         674.134  

ESCOLA BRESSOL, SA.               558.509         578.964  

  

Ingressos  

CAMPRABASSA, SA.            2.757.250    11.585.911  

SASECTUR, SA.               623.041         674.134  

ESCOLA BRESSOL, SA.               558.509         578.964  

  

Despeses Societats            3.938.800    10.937.414  

Ingressos Societats            3.938.800    12.839.009  

Resultat Societats                         -      1.901.595  

21.39
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Hble. Sr. Cònsol Major 
Hem llegit l’ordinació pressupostària i el quadre del pressupost. Si el Conseller Delegat 
de Finances desitja intervenir, té la paraula.

Hble. Sr. Joan Antoni León 
Sí, senyor Cònsol. Bona tarda a tothom. Honorables Senyors Cònsols i Consellers, 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 del 2009. 
El pressupost comunal és l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions 
que com a màxim pot reconèixer l’Administració comunal i els drets que es prevegin 
liquidar durant l’exercici corresponent. Per tant, és l’instrument que ens permet aplicar 
els compromisos contrets amb els nostres ciutadans en els darrers comicis i pels quals  
vàrem ser plena i àmpliament legitimats. Uns compromisos que impulsarem al llarg  
d’aquest consolat i que anirem incloent en els diferents exercicis pressupostaris. Aquest 
pressupost que presentem per a l’exercici del 2009 és de continuïtat pel que respecta a 
l’exercici anterior. I quan parlo de continuïtat, ho faig des de dues vessants: la primera 
és la de continuar posant a l’abast dels nostres ciutadans serveis i inversions que 
milloraran la seva qualitat de vida i el desenvolupament econòmic de la parròquia. La 
segona és que, en previsió de la complicada situació econòmica que viu el món, i a la 
qual no és aliè el nostre país, tornem a presentar uns números de contenció i amb un 
superàvit, tal com ja vàrem fer en l’exercici anterior. Amb referència a aquest darrer  
aspecte, vull remarcar: per a la confecció del pressupost s’ha tingut en compte que els  
crèdits són l’expressió xifrada del compromís màxim que pot adquirir el Comú per a 
cada despesa pressupostada. Seguint aquestes premisses, doncs, avui presentem un 
pressupost completament equilibrat. Tenint en compte el camí marcat pel pressupost del  
2008, 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 en l’article 77 de la 
Llei de finances comunals, que, juntament amb la modificació de la Llei qualificada de 
transferències als comuns, ens permet ajustar les inversions amb el seu finançament a 
càrrec de transferències i amortitzar deute sense recórrer a passiu financer.
Entrant ja en l’anàlisi detallat del pressupost de l’any 2009, es poden fer les següents 
observacions:
A nivell d’ingressos: Es preveu una recaptació de 15.791.038 €, el que representa un 
lleuger increment del 2% respecte de l’exercici del 2008.
Per a la confecció dels ingressos, s’ha tingut en compte una evolució dels mateixos  
basada en l’execució pressupostària de l’exercici anterior i, a diferència d’altres anys, 
donada la situació econòmica actual, no s’aplicarà cap increment d’impostos, taxes i 
preus públics.
La recaptació per impostos directes baixa un 26%. Per impostos indirectes, un 31%. I 
les taxes i altres ingressos puja un 37%. I això no és una previsió aleatòria i mereix un 
comentari especial. Dins aquest capítol s’inclou quasi tot el tema de la construcció, i 
avui dia constatem que el Comú de Sant Julià de Lòria, que fou el primer a aprovar el 
seu pla d’urbanisme, comença a percebre els seus fruits. En aquests moments, la nostra  
corporació té demandes xifrades per un import de quasi 7 milions d’euros, i en aquest 
pressupost, per un criteri de prudència, s’ha considerat únicament una tercera part.
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Però el fet més important que vull recalcar no és l’estimació, sinó que dins una situació  
econòmica complicada, la gent es mou i té ganes de fer coses. I això és, en tot cas, un 
símptoma positiu. 
Continuant amb els restants capítols principals, la quota de transferències corresponents 
a l’exercici econòmic del 2009 s’ha estimat segons la previsió del pressupost de l’estat  
per a l’exercici 2009, que estableix un total estimat per a totes les administracions 
comunals de 49.506.428,43 €, dels quals 6.495.173 € corresponent al Comú de Sant  
Julià de Lòria, d’acord amb la distribució prevista en la Llei de transferències dels 
comuns. Dels quins un 20% es destina a transferències corrents, sent d’un -3% respecte 
del 2008, la resta de transferències de capital, sent d’un -5% respecte al del 2008.
A nivell de despesa total, és a dir, inversió més funcionament, hem de parlar que la 
despesa global es preveu en un -10%, passant de 15.553.388 € a 14.011.067 €.
Entrant en el nivell de conceptes que la configuren, tenim les despeses d’inversió. Es 
compromet per aquest concepte l’import de 2.660.176 €, i per al present exercici, i els 
imports de 6.048.000 i 6.050.000, en concepte de despeses plurianuals a càrrec del 
pressupostos 2010 i 2011, respectivament.
Torno a insistir que aquest pressupost no és un pressupost de tràmit, sinó que forma part 
d’una projecció per complir amb els nostres compromisos a assolir durant aquest 
mandat. En aquest sentit, ja es va fer una previsió en el capítol de les despeses 
d’inversió d’11.225.523 € a executar en aquests 4 anys, 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 a l’eixample de la carretera de la Rabassa, fase 2, al desenvolupament del  
cadastre i al desenvolupament del projecte anomenat Pla especial dels horts del riu i  
Prat de la Vall.
Previsió de despeses corrents. Respecte al pressupost final de l’exercici anterior, la 
quantitat del qual del funcionament fou de 10.036.846 €, la previsió per a l’exercici del 
2009 varia i representa un augment d’un 5,56%. No obstant, dins el capítol de consums 
i béns corrents, s’observa una disminució d’un 3% respecte del pressupost final de 
l’exercici anterior, que s’explica principalment per l’esforç de contenció de despeses 
que hem volgut dur a terme. També cal ressenyar que, en aquest sentit, i pel que fa a les 
despeses de personal, s’aplicarà l’increment de l’IPC, estimat en un 3% a la massa 
salarial, més un 2% d’increment per l’entrada en vigor de la Llei de la CASS. I es 
congela el sou dels polítics, que es mantindrà al mateix nivell que l’any 2008.
Pel que fa al capítol de transferències corrents, l’import ascendeix a 503.629 €, és a dir,  
un 37% més que el pressupost de l’any anterior. Principalment, aquest capítol es veu 
incrementat per la participació de 109.714 € que el Comú fa a Andorra Turisme, SA de 
forma paritària a la resta de comuns. Aquest darrer aspecte es va decidir en reunió de 
cònsols, en estimar que el turisme és un dels pilars econòmics d’Andorra i és millor 
anar tots en la mateixa direcció.
Pel que fa al capítol de passius financers, destinarem 390.991 € en amortitzar les quotes  
corresponents als préstecs. I a nivell d’actius financers, destinarem 365.000 € a 
l’ampliació de capital i de les societats Sasectur i Escola bressol fins a restablir els fons 
propis de les esmentades societats. 
Tot plegat, tal com he dit a l’inici del capítol de despeses, les despeses previstes al 
pressupost que avui sotmetem a votació es redueixen d’un 10% respecte de l’exercici 
2008. En resum, el resultat pressupostari previst per a l’exercici 2009 és un superàvit 
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d’1.779.971 €, que ha de permetre fer front a les eventualitats que sorgeixin al llarg de  
l’any. 
Societats públiques. En el present exercici també s’equilibren les despeses i els 
ingressos de forma paritària en els casos de les societats Sasectur, SA i Escola bressol, 
SA. Mentre que en el cas de la societat Camprabassa, SA, hi ha un augment 
considerable de les despeses respecte a l’exercici 2008, però també dels ingressos amb 
una previsió de guanys que supera els 11,5 milions d’euros. En aquest darrer cas, cal 
destacar que la societat Camprabassa SA camina cap a una ampliació de capital 
estimada en uns 9,8 milions d’euros, i també cap a les obres del projecte de Naturlàndia,  
un cop s’obtinguin els permisos corresponents. L’ampliació de capital i la facturació de 
la societat davant la despesa de les obres deixa un balanç positiu. Tot plegat, entre els 
ingressos i les despeses, les tres societats presenten un resultat positiu d’1,9 milions 
d’euros. 
Bé, en conclusió, Hbles. Consellers, Andorra es veu immersa en una situació de crisi 
globalitzada, i és obligació per part dels responsables polítics, 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 puntuals com les que 
he comentat. És a dir, el control de la despesa, no incrementar la pressió fiscal generant  
fons per fer 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 
Naturlàndia, el pla especial del horts del riu, la remodelació de la plaça major, entre  
d’altres, per citar-ne alguns exemples. Totes aquestes mesures, tant a nivell conjuntural 
com estructural, han de permetre atenuar els efectes de la situació de crisi que vivim i 
permetre tenir noves oportunitats de cara al futur, posicionant Sant Julià de Lòria com 
un destí turístic i una ciutat universitària amb molts més serveis. És a dir, apostant per  
l’educació i la formació, incentivant el sector de la construcció, generant llocs de treball  
—a tall d’exemple: el Tobotronc ha generat 10 nous llocs de treball— i creant un nou 
dinamisme de serveis i noves empreses de referent. En tota crisi, hi ha una part de  
sofriment i un nou conjunt d’oportunitats. Mitigar i invertir són les fórmules per anar 
endavant i complir amb les propostes als ciutadans, tal com ens vàrem 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.

32.08

Hble. Sr. Cònsol Major 
Algun Conseller més desitja intervenir?

Hble. Sr. Patrick Frases 
Avui se’ns presenta el pressupost de l’exercici econòmic 2009 del Comú de Sant Julià  
de Lòria, que, segons diu la memòria explicativa és un pressupost de contenció degut a  
la situació econòmica. Primer, voldria que féssim una mica de memòria. En la sessió de  
comú del dia 23 de maig d’enguany, quan es va sotmetre en aquesta mateixa sala l’estat  
general de comptes de l’exercici 2007, era quan encara es parlava de la desacceleració  
econòmica, i que ja era evident que la crisi estava al caure. Varem proposar de prendre, 
ja des de llavors, mesures per reconduir i revisar el pressupost del 2008 en previsió al 
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que podia succeir i seguir l’exemple del Comú de Canillo, que, en la nostra opinió, era 
una bona reacció a la situació, que, més que previsible, ja era evident. Evidentment, la  
proposta no es va tenir en compte. És clar, normal: la proposta l’havien fet els del Segle  
21. No se’ns ha reconegut mai res, ni acceptat mai res. No seria el 23 de maig passat 
que es començaria, ja ho entenem. Però ara resulta que es fa un pressupost de contenció 
degut a la situació econòmica. Seria que la nostra proposta, llavors, no era tan 
descabellada. El que passa és que era inacceptable perquè venia d’on venia. És igual.  
Una vegada més, reaccionem tard. 
Entrem en el pressupost. D’entrada, com ja vaig dir en la Comissió de Finances, la 
congelació dels preus públics i taxes està molt bé. S’ha de dir. I ho diem: està molt bé. 
Que tampoc s’apugin els sous dels polítics: també, està molt bé. S’ha de dir. I ho diem.  
Però, ja posats, també s’hagués pogut congelar els salaris del personal de relació 
especial. Al cap i a la fi, són com nosaltres: estan de passada i al final del mandat se’ls  
acaba la relació especial. De totes maneres, la suma de l’estalvi que genera aquesta 
congelació de salaris, dels polítics i dels treballadors de la relació especial, estaria al  
voltant dels 22.000 €, CASS inclosa. No és massa, però millor que res. Pel que fa al 
funcionament corrent, la memòria explicativa diu que el muntant del funcionament 
augmenta d’un 5,56 respecte al 2008 i baixa un 3% el capítol de consums i béns 
corrents. I per què no ho diuen tot? Fan igual que amb Naturlàndia: només diuen el que 
els agrada i amaguen el que no els agrada. Diuen quant de més guanyen però no diuen 
quant més ha calgut gastar-se. Ja que no ho diu la memòria explicativa, ho direm 
nosaltres: pugen les despeses de personal en un 10,06%, i això que només preveu dues 
contractacions. Les despeses financeres creixen en un 15,14%. Normal: l’endeutament 
creix, les despeses per fer-ne front, també creixen. Les transferències corrents pugen un 
36,6%, però no perquè pugin la part que va a ajudes, sinó perquè l’increment se’n va a  
una ajuda al ministre Minoves, amb Andorra Turisme, SA. Pel que fa a les despeses  
d’inversió, baixen a 2.660.176 €. La primera vegada des del 1998, que són les xifres de 
les que nosaltres disposem, que estem per sota dels tres milions d’euros en inversió. I 
això és degut que, des de l’inici del mandat anterior, es va disparar la despesa de 
funcionament. I, com sempre els hem dit: la despesa de funcionament es consolida cada 
any, i després és molt difícil de reduir. I això també li hem repetit cada vegada, des del  
mandat anterior: cal controlar i contenir la despesa de funcionament. Però, és clar, és un 
suggeriment que venia des del Segle 21, i és clar, no se’ls pot fer cas. El pressupost del 
2008 preveia un 64,53% del pressupost en funcionament. Ara s’hi ha de destinar el 
75,62%. Conseqüència: la inversió que podrà fer el Comú a la parròquia serà el 18,99%, 
o el 19%, del pressupost. Cada vegada s’hi destinen menys recursos a la inversió. Pel  
que fa als actius i passius financers, trobem la perla en la seva memòria del pressupost.  
Està al final, i se’ns diu que es destinaran 365.000 € a la compra d’accions de les 
societats Sasectur, SA i Escola bressol, SA. Com és possible? comprar les accions de 
dues societats de què ja tenim el 100% del capital social? A qui les comprarem, les  
accions?, si ja són nostres? En tot cas, es tractarà d’una aportació dinerària en forma 
d’ampliació de capital o d’increment de valor nominatiu de les accions, però en cap cas 
una compra d’accions. I per acabar, en la memòria explicativa es destinaran només 
390.991 € al reemborsament de l’endeutament, que, segons vostès, és quasi de 19,3 
milions d’euros, és a dir, que l’any vinent reduirem el 2% del deute. A aquest ritme, ens 
faran falta 50 anys per pagar el dèficit generat per vostès en els darrers 5 anys. Malgrat 
el deute que té actualment el Comú de Sant Julià de Lòria, el resultat d’aquest exercici  
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és amb un superàvit de 1.779.971 €. Normal. El normal seria, ja des d’ara, preveure que 
el reemborsament del deute fos un import superior del previst. Però suposo que ja 
preveuen des d’ara que el pressupost, aquest pressupost de contenció, no es podrà 
respectar. I ja es guarden una bossa de diners per fer alguns suplements de crèdits durant 
l’exercici, i igual que s’ha fet durant l’exercici actual, on el pressupost, que es va  
aprovar el 23 de maig, tenia un superàvit, i amb els suplements de crèdits que s’han fet, 
tenim un pressupost final del 2008 amb 1,7 milions d’euros de dèficit. Per acabar, el 
passat dijous 17 de desembre, el consell d’administració de Camprabassa SA va aprovar 
un pressupost d’ingressos per un import d’1.594.482 €. I avui ens trobem que aquest 
s’ha engreixat fins a 11.583.911 €. No ha passat pel consell d’administració l’ampliació 
de capital en què preveuen ingressar 9,8 milions d’euros. Finalment, i ara sí que acabo, 
segons la Llei de finances comunals, el projecte de pressupost de l’administració 
comunal conté la proposta del text articulat de l’ordinació del pressupost comunal i  
estats d’ingressos i despeses, i s’adjunta, a més a més, la documentació següent: a) una 
memòria explicativa que justifiqui les variacions més importants respecte del pressupost  
anterior, que hem rebut; b) un informe sobre la necessitat dels crèdits per a  
transferències corrents i de capital, que ha d’incloure, a més del seu import, el detall de 
les característiques i condicions financeres que es preveien concertar amb especial 
referència a la càrrega financera del Comú abans i després de la seva formalització, que  
no hem rebut; c) un informe sobre l’endeutament que inclogui, com a mínim, la 
informació necessària per a l’aplicació del capítol tercer del títol tercer de la present llei,  
que no hem rebut; d) qualsevol altra informació que el ple del comú estimi convenient. 
Això ja entenem que seria massa demanar.
Pels motius exposats anteriorment, votarem en contra del pressupost.

Hble. Sr. Cònsol Major
Molt bé. Si algun Conseller desitja fer alguna intervenció més.

Hble. Sr. Joan Antoni León
Sí, senyor Cònsol.
Bé, Sr. Frases, vostè m’ha parlat de despesa de funcionament. En primer lloc, dir-li que 
la despesa de funcionament, a veure, nosaltres durant aquest primer any hem posat a  
l’abast dels ciutadans noves activitats i nous serveis. Aquests serveis corresponen de 
forma necessària a un augment de la despesa de funcionament. O és que vostè té alguna 
fórmula màgica per dotar serveis sense personal? En segon lloc, Sr. Frases, vostè m’ha 
parlat d’una aportació que fèiem al ministre Minoves. Bé, entengui que no puc acceptar-
li aquesta afirmació. Entenc que és totalment desencertada. És una aportació que fem 
tots els comuns per contribuir a Andorra Turisme SA, que és el turisme del Principat 
d’Andorra, i crec que, com ja li hem dit en la meva intervenció, hem d’anar tots a una. 
Inversió: entenc que la inversió que es fa és una inversió en la que s’ha fet, i la que es 
farà és una inversió molt important. Vostè la considera que és una inversió, bé, poca 
inversió. Jo crec que és una inversió que és la necessària per a Sant Julià de Lòria, i és la 
que ens permet assolir els objectius que ens vam comprometre en els passats comicis. 
Per tot això, Sr. Frases, no puc entendre la seva posició de no voler votar avui el 
pressupost.

40.21
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Hble. Sr. Patrick Frases
Bé, jo ja ho sabia, que no ho entendria, com tampoc no els entenc jo a vostès. La 
despesa de funcionament ha pujat des de fa 5 anys, gradualment. Els hem avisat: es 
dispara el funcionament, i el funcionament és una despesa que es consolida. Per tant, 
puja, per culpa d’això baixa la inversió. Perquè si hem de destinar més recursos al  
funcionament, per tant, hi ha menys inversió. Per primera vegada, des del 1998, que 
sapiguem, no sé si d’abans, s’inverteix menys de 3 milions d’euros. Respecte a l’ajuda 
al ministre Minoves, bé, l’ajuda al ministre Minoves a Andorra Turisme, SA, és lo 
mateix. És una societat que presideix el Sr. Minoves.

Hble. Sra. Beatriz Lorenzo.
Sí, senyor Cònsol. Jo també volia fer una aportació.
Bé, respecte a les despeses de personal, vostè ha comentat que no entén com s’han 
apujat un 10%. Jo l’hi explico: tenim un IPC, tenim la CASS, que sabeu que segurament  
s’apujarà un 2%, tenim el tema dels triennis contemplats enguany i, després, cal dir que  
només se li havia comentat, també, el tema de dues contractacions. Sabem que hi ha una  
documentalista, i després, hem de tenir en compte el retorn de quatre persones que estan  
en excedència. Això s’ha de tenir sempre en compte. Per tant, aquí veu l’augment de 
despeses de personal. I una altra cosa que li voldria recordar, perquè de vegades em 
sembla que li falta memòria, Sr. Frases, en la data 30 de setembre, que vam fer una 
sessió de comú, vau dir que el vostre partit estava d’acord a que es financin les societats 
i que es podia fer mitjançant transferències de crèdit, com es va aprovar, i que vostès  
mateixos van aprovar. Per tant, no sé com cada vegada recordeu el mateix tema. 
Gràcies.

Hble. Sr. Patrick Frases
Bé, respecte a la puja dels sous, només fa que confirmar el que he dit: la despesa es 
consolida, per tant, augmenta cada any. Ja només sigui, per l’IPC, per triennis, per 
increments de personal, etc. Va pujant, pujant, pujant, pujant. I com que no s’hi posa fre, 
doncs anirà pujant, pujant, pujant, pujant. Si no es fa cap esforç de contenció. Respecte  
al que m’ha dit de les societats, no he entès el que em volia dir.

Hble. Sra. Beatriz Lorenzo
Respecte al tema del personal, li torno a dir que, com vostè ja sap, continuem amb el  
mateix personal que teníem a l’any 2008, quan vam començar. Només, com ha dit 
vostè, tenim una contractació prevista d’un documentalista. La resta és el mateix: és  
IPC, és CASS, és triennis, etc. Aquí està l’augment de personal. Això, contenció, 
evidentment que està aquí? L’hi estem explicant. I respecte al segon punt, és el mateix: 
que vostè, com sempre, es queixa de com s’ha fet aquest tema de la capitalització de les 
societats, i vostè mateix i el seu equip va aprovar en sessió de comú del 30 de setembre 
aquestes transferències de capital. I em sembla que vau votar a favor, si no 
m’equivoco...

Hble. Sr. Patrick Fases
Sí, però justament per això no entenc el que m’està dient. Es tractava, en aquell 
moment, de fer, en un sol acte, l’ampliació de capital prevista per la Llei de les  
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societats, i a més a més, de condonar el deute que tenien aquestes societats. Per tant, ho 
hem recolzat perquè s’havia de fer. Llavors, no entenc el que em pretén dir. Respecte a  
lo del personal, bé, torno a dir-l’hi: des del 2003 més aviat des del 2004 fins al 2008 
s’ha doblat el personal. Normal, que ara es pari. Ja era hora.

Hble. Sra. Beatriz Lorenzo
Em sembla que, des del 2003 a enguany, aquesta parròquia ha viscut l’augment de 
serveis, com un servei d’atenció a domicili, una nova llei de reglamentació dels agents  
de circulació que ha fet que s’augmenti, per llei, el número de personal que tenim, i com 
més serveis que ha gaudit, em sembla, com vostè i les seves famílies i els seus amics, la 
gent que viu en aquesta parròquia gaudeix de molts més serveis dels de l’any 2003. Em 
sembla que es veu, i no n’és conscient, oi?

Hble. Sr. Patrick Frases
S’ha doblat el personal sí o no? Les millores que la gent rep a casa seva o al carrer s’han 
doblat? Jo crec que no. S’han millorat? No li diré que no. Només faltaria! Però han 
doblat la qualitat? En tinc els meus dubtes. 

Hble. Sra. Beatriz Lorenzo
Un exemple és l’escola bressol. Com ja sabeu, tenim el doble de places, el doble de  
personal, evidentment, però tenim més del doble de places que teníem abans. Abans 
teníem 34 places; ara en tenim 78, i tenim un servei d’extraescolars. Això, evidentment,  
té un cost a nivell de personal. Si volem donar tot aquest servei, que vostès també 
volien, al centre de la parròquia.

Hble. Sr. Patrick Frases
Bé, justament, no entenc per què m’ha de fer aquest exemple. Perquè aquest justament,  
amb el consell d’administració de l’escola bressol, no hi ha cap punt a què ens haguem 
oposat mai. Inclús en contractació de personal, perquè l’escola bressol, per exigències 
de la llei, t’obliga a tenir un cert personal que no ens hi podem negar. Però d’aquí no ve 
el doble del personal que té el Comú. I a més a més, és una societat, que vostès sempre, 
quan es parla de personal, sempre ens diuen que hi ha menys perquè els de les societats 
no es compten, i ara vostè m’està parlant del personal de les societats. O sigui, quan els 
convé, el personal compta de les societats i quan no els convé, no compta. 

Hble. Sra. Beatriz Lorenzo
No, no. Vostè sap que compten com a societat des d’aquest any. Evidentment, no vull 
continuar amb aquest rifi-rafe, perquè no porta enlloc. I com hem dit, mai no ens 
entendrem.

Hble. Sr. Cònsol Major 
Jo sí que voldria fer un comentari. El comentari és molt senzill. Quan ens vam presentar 
als últims comicis, el nostre programa, que va concórrer en aquestes eleccions, va ser un 
programa que parlava de desenvolupament econòmic. I se centra en uns eixos 
principals. Com li ha dit el Sr. León, que crec que ha fet una brillant exposició, ha parlat  
que la crisi comporta dues parts: una de sofriment i una altra d’oportunitat. Unes,  
comporten mesures conjunturals i les altres, mesures estructurals. Però jo crec que pel 
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que fa a aquests temes, el Sr. León se l’ha descuidat, i que jo els hi demanaria, que és  
una unitat entre tots els grups polítics per recolzar el pressupost i per tirar-lo endavant. 
Perquè la situació econòmica ja és prou complicada. Més que estar-se aquí retraient 
xifres, aquí hi ha una aposta de futur. Sant Julià de Lòria, quan m’està parlant que vostè 
va agafar impressions, Sr. Frases, quan s’està parlant del projecte de prop del riu, estem 
parlant d’una inversió del voltant de 20 milions d’euros, més les escoles que hi pugui  
fer Govern. Això beneficiarà el sector de la construcció, permetrà un desenvolupament 
econòmic, permetrà una obertura d’una vall, permetrà tota una promoció immobiliària.  
Quan estem parlant del projecte de la plaça major, que s’està tirant endavant, també 
representa una inversió del voltant de 20 milions d’euros. Quan estem parlant d’aquesta 
variant i que Govern està tirant i que tirarà endavant, i que vostès van estar en la sessió 
de consell, i que ho van manifestar al seu cap de grup, el Sr. Tarrado, quan el van estar 
coaccionant perquè votés que no, en detriment de Sant Julià de Lòria, tot això també 
suposa més inversió pública. Quan estem parlant de Naturlàndia, que és un projecte que, 
a la fi i al cap, tira endavant, i que també representarà una inversió pública i que 
permetrà noves oportunitats. Això són, diguem-ne, la forma de generar noves 
oportunitats, la forma d’ajustar un pressupost. I davant això, jo, al que els invito és que, 
enlloc de votar que no al pressupost, com han fet sempre en la tònica dels últims anys, 
és que el recolzin o, com a mínim, que se n’abstinguin, perquè la societat també 
necessita algun missatge positiu. I vostès no els hi aporten, ni ara ni en les eleccions. I 
després d’aquesta intervenció, si volen intervenir, els cedeixo la paraula i passarem a 
votar.

47.34

Hble. Sr. Patrick Frases
Bé, Sr. Pintat, no entraré a discutir tot els que ens diferencia, el que sí que prenc nota i el  
convido que sigui vostè qui prengui la iniciativa, ja que són vostès que han de tirar la 
iniciativa, ja que són vostès els que van guanyar les eleccions i dirigeixen el Comú, 
doncs aquesta proposta d’unitat. Bé, això ha de venir de vostès, no ha de venir de 
nosaltres. Si nosaltres fem les coses de sorpresa, i a última hora, en comptes d’invitar-
nos a participar i a col·laborar, bé, no depèn de nosaltres, depèn de vostès. Ja vam fer  
una reunió una vegada, ja ens vam discutir en una altra sessió de comú, on vam oferir 
aquesta possibilitat, vam quedar així i després es va trencar. Bé, ja l’hi vam dir en la 
reunió següent que vam fer amb vostès. La iniciativa és de vostès. Si ens obren les  
portes, nosaltres ja li vam dir que estem disposats a acostar-nos al que faci falta. Al 
final, la parròquia és la mateixa, Sant Julià de Lòria, per a vostès que per a nosaltres. 
Llavors, vostès no ens han acceptat mai, en 5 anys, almenys que jo estic en aquest 
Comú, cap proposta. Mai. Nosaltres sí que els hem aprovat moltes coses. Bé, no sé. La 
iniciativa és de vostès, no meva, o nostra.

Hble. Sr. Cònsol Major 
Bé, en prenem nota. Però li repeteixo el que li he dit anteriorment. 
Passarem a l’aprovació del pressupost. 
Vots a favor del pressupost? Nou. 
Vots en contra? Dos. 
S’aprova el pressupost per nou vots a favor i dos en contra. 
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Passarem al següent punt: 
5. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació Tributària del Comú

Senyor conseller Delegat de Finances, teniu la paraula.

Hble. Sr. Joan Antoni León
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 2009. Aquesta ordinació es 
caracteritza fonamentalment per no contemplar cap augment dels tributs respecte dels 
imports fixats en l’Ordinació tributària de l’any 2008, tal com he exposat anteriorment. 
Així mateix, vull recalcar que s’han corregit petites mancances detectades durant el  
transcurs d’aquest any i, en aquest sentit, s’han establert alguns tributs que ara passo a 
citar breument. En primer lloc, la taxa per l’assenyalament d’alineacions i rasants, la  
taxa per a enderrocs d’edificis, la taxa per a la col·locació d’ancoratges provisionals sota 
el terreny comunal i la taxa per a la realització de moviments de terra, desmunts,  
esplanacions i excavacions. Gràcies, senyor Cònsol.

Hble. Sr. Cònsol Major 
Tenen algun comentari?

Hble. Sr. Patrick Frases
Entenem que l’ordinació està estretament lligada al pressupost i que l’import que 
disposa la junta de govern, al nostre entendre, és massa important. Tenint en compte la 
poca informació que rebem, i que quan ens arriba és massa tard, per aquest motiu, 
votarem en contra.

Hble. Sr. Cònsol Major 
Molt bé, feta aquesta observació, doncs passarem a la votació. 
Queda clar que hi ha dos vots en contra. 
Vots a favor? Nou. 
S’aprova l’Ordinació tributària per nou vots a favor i dos en contra.

Passem al següent punt de l’ordre del dia:
6. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació d’establiment de preus públics 

del Comú
Senyor Conseller Delegat de Finances, teniu la paraula.

Hble. Sr. Joan Antoni León
Sí, senyor Cònsol. 
D’acord amb el que estableix la Llei de finances comunals, es tramet al ple per a la seva 
aprovació la presentació de preus públics per a l’any 2009. Aquesta Ordinació no 
contempla cap augment dels preus públics respecte als imports fixats en l’Ordinació del  
2008. Així mateix, i seguint el mateix principi que he exposat anteriorment, s’han afegit 
els preus públics corresponents al Departament de Cultura, concretament, es troben en 
l’article 11, 12, 13 i 14 de la present Ordinació. 
Gràcies, senyor Cònsol.
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Hble. Sr. Patrick Frases
A l’igual que l’Ordinació tributària, l’Ordinació dels preus públics formen un conjunt 
amb el pressupost. I sempre hi hem votat en contra per aquest motiu. Però aquesta 
vegada hi votarem a favor, ja que abans els hem felicitat per haver congelat els preus, i  
per aquest motiu, votarem a favor.

Hble. Sr. Cònsol Major 
Molt bé. Li agraeixo la seva votació a favor, però en l’anterior punt que hem fet, 
l’Ordinació tributària, els impostos tampoc no s’apujaven.

Hble. Sr. Patrick Fases
Com?

Hble. Sr. Cònsol Major 
Que en l’anterior punt que hem fet, els impostos, en l’Ordinació tributària, tampoc no 
s’apujaven, i s’han agafat a una excusa pietosa de si l’import de la junta de govern és 
massa elevat, fet que no té rés a veure amb l’ordinació tributària.

51.55

Hble. Sr. Patrick Fases
Bé, a l’Ordinació tributària fa referència a tot el pressupost, i en tot el pressupost hi ha 
coses amb què estem d’acord i coses amb què no hi estem d’acord. Si ho fessin per  
parts, hi ha moltes coses que els votaríem que sí. Això ja ho hem parlat moltes vegades. 
Però es vota un conjunt, per tant, no veig el motiu del seu comentari. 

Hble. Sr. Cònsol Major 
Sempre l’hi he comentat: excuses de mal pagador.

Hble. Sr. Patrick Fases
Em sap greu que li sàpiga greu que votem a favor. Això és la primera vegada que li 
votem a favor. Em sap greu que li sàpiga greu.

Hble. Sr. Cònsol Major 
Excuses de mal pagador. Molt bé, passem a la votació. 
S’aprova l’Ordinació d’establiment de preus públics. 
Vots a favor? Vots en contra ?
S’aprova per unanimitat 

Passem al següent punt de l’ordre del dia:
7. Anàlisi i aprovació, si escau, del pla especial de Naturlàndia 

Senyora Secretària, si ens vol llegir el decret.
DECRET
Vist que el pla d’ordenació i urbanisme parroquial preveu al paratge de La Rabassa,  
terrenys qualificats com a equipaments comunitaris clau E, tipus d), a desenvolupar per  
mitjà la redacció, tramitació i aprovació d’una pla especial, 
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vist el pla especial de concreció d’usos i condicions d’edificació de l’equipament  
comunitari a La Rabassa,
vist que havent-se verificat la conformitat de la documentació del pla especial amb la  
normativa en vigor i amb el Poup de la parròquia, s’ha sotmès el pla especial a  
informació pública, de conformitat amb el que disposa l’article 117 i concordants de la  
Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, 
vist que s’han formulat dues al·legacions. No obstant, el Comú no ha considerat adient  
proposar rectificacions o esmenes al pla especial, 
vist que el pla especial compta amb els informes favorables del Ministeri d’Urbanisme i  
Ordenament Territorial de data 29 d’octubre del 2008 i de la Comissió Tècnica  
d’Urbanisme de data 12 de novembre del 2008, 
i vist que el pla especial concerneix al propietari següent : Comú de Sant Julià de  
Lòria, 
es proposa decretar: 
L’aprovació del pla especial de concreció d’usos i condicions d’edificació de  
l’equipament comunitari a La Rabassa. 
I ordenar la publicació del corresponent Decret al Butlletí Oficial del Principat  
d’Andorra. 

Hble. Sr. Cònsol Major 
Senyors consellers, teniu la paraula, si hi ha algun comentari al respecte.

Hble. Sr. Patrick Frases
Avui, 22 de desembre del 2008, se sotmet a consell de comú l’anàlisi i aprovació, si 
s’escau, del pla especial de Naturlàndia o, dit d’una altra manera, al nostre entendre,  
l’acta de defunció del camp de la Rabassa com avui encara la coneixem. Portem ja 
molts anys amb aquest tema. La veritat és que, quan se’ns va parlar, per primera vegada,  
en una reunió, als tres consellers del Segle 21 que estàvem en aquella sala, ens vam 
arribar a pensar que ens estaven fent una broma i que hi havia una càmera oculta. En tot 
cas, aquell mateix dia se’ns va dir que allò eren estudis i que no sabien si es tiraria 
endavant. El nostre sentit comú ens feia pensar que tot quedaria així. Però la realitat ha 
estat una altra. Des de finals del 2007, cap al novembre, si no m’equivoco, ha estat un 
tema que ens ha separat molt. De com veiem que hauria de ser el futur de la parròquia  
de Sant Julià de Lòria els del Segle 21 i els de UL-PLA. Perquè nosaltres crèiem i 
creiem que el motor econòmic està al centre de la vila de Sant Julià de Lòria. Crear  
sinèrgies que fossin complementades amb l’energia i l’impuls empresarial dels 
particulars. Així ho varem intentar explicar durant la passada campanya electoral. Els  
electors van creure, majoritàriament, que l’aposta del proper Comú passava per tirar 
endavant Naturlàndia. I com a formació política que som, encara que no ho compartim, 
acatem la decisió de l’electorat, que és qui té l’última paraula. Seguim pensant, i  
opinem, perquè aquest dret, el tenim, encara que perdem les eleccions, que és una 
decisió estratègica que condicionarà el futur de la parròquia. L’aposta per aquest 
projecte per part de la majoria està clar. Tan clar que, quan els turistes passen per la 
frontera, i veuen el rètol que hi ha després de la duana, ja no saben si entren a Andorra o 
entren a Naturlàndia. I quan arriben al nivell de la plaça de Francesc Cairat, tampoc 
saben si entren a Sant Julià de Lòria o a Naturlàndia. Però deixant de banda tot això, 
perquè avui es tracta d’aprovar o no el pla especial de Naturlàndia. Però ja sabem per  
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endavant que s’aprovarà, perquè UL-PLA compta amb l’amplia majoria per decidir.  
Només falta saber què és el que farem els del Segle 21. Els dos consellers del Segle 21 
votarem en contra del pla especial de Naturlàndia pels motius següents: 1) el projecte de 
pla especial no ens satisfà; 2) per l’agressió que tindrà una part molt important del  
nostre patrimoni natural; 3) la manera com s’ha gestionat fins ara Naturlàndia; 4) el  
dubtós benefici econòmic que aportarà a la parròquia; 5) la manera com s’ha gestionat  
fins ara la societat Camprabassa SA i beneficiària final i real d’aquest pla especial; 6) el 
nostre compromís electoral, encara que no varem guanyar, ja li vam dir que érem 
contraris al projecte de Naturlàndia, i els arguments perquè canviem d’opinió, no ens 
n’han donat, més aviat al contrari. Em permetran que argumenti els motius exposats. El  
grup UL-PLA ha treballat aquest pla especial a esquenes de la minoria. Només hem 
disposat des de dijous passat per consultar-lo, temps molt escàs per analitzar-lo 
convenientment. Senyors de la majoria, des del principi del mandat, els hem avisat que 
no posaríem traves al projecte de Naturlàndia, ja que el resultat electoral deixa clar que 
la majoria dels electors ja els va bé que es faci. Deixi’m recordar-los que la majoria no 
vol dir tothom. El fet de votar-hi en contra, tal com farem, no és posar-hi cap trava, ja 
que la nostra oposició és insuficient per paralitzar el projecte. És públic que molts 
ciutadans hi són contraris, i no només els que formem Segle 21, però vostès els han 
tractat igual que a nosaltres, ignorant els qui no pensen com vostès. Entrant, en concret, 
en el pla especial, el pla especial no conté tot el projecte de Naturlàndia, el que és motiu  
suficient perquè no sigui aprovat. L’article 115.3 de la Llei general d’ordenament, 
d’ordenació del territori i urbanisme diu: “La redacció d’un pla especial, després 
d’haver adoptat i publicat l’acord motivat de dur endavant tal projecte, correspon al  
Comú”. La motivació que justifica el Comú, que és el precepte que exigeix la llei per  
aprovar el pla especial de Naturlàndia és l’acord del 9 de juliol del 2008, publicat al 
BOPA el dia 16 de juliol del mateix any, que diu: “Coneixedor del precepte innovador 
que, li escau, el projecte de Naturlàndia i de l’entitat i de la solvència de les seves  
propostes, i tot acollint els valors de sostenibilitat ambiental que inspiren i presideixen 
les seves activitats i propostes”. Francament, com a acord motivat, hi veig molt poca 
motivació. Si tenim en compte que un acord motivat es un precepte essencial per a la  
validesa de l’acte, no es pot dir res més que una mica fluixet sí que és. El pla especial de 
concreció d’usos i condicions de l’edificació dels terrenys qualificats com a 
equipaments comunitaris clau E, tipus D, al paratge de la Rabassa, és molt poc concret i  
això que la motivació per aprovar el pla especial diu que s’acull als valors de 
sostenibilitat que inspiren i presideixen les seves activitats i propostes. Ni són 
sostenibles ni les propostes són concretes. Els grans moviments de terres previstos no 
estan acompanyats dels preceptius informes d’impacte ambiental. La documentació que  
conforma el pla especial és incompleta. Tenim seriosos dubtes que s’adeqüin al projecte 
real de Naturlàndia, ja que els plànols i les memòries d’instal·lacions de xarxes de 
subministraments, es refereix només en algunes zones. S’han fet i es pretén fer 
actuacions en zones qualificades de no urbanitzables, quan l’esperit de la LOGTU és 
protegir el sòl no urbanitzable i prohibeix la modificació de l’estat natural d’aquest 
terreny, protecció que quedarà anul·lada a partir de l’aprovació d’aquest pla especial i  
atorgarà el dret a edificar, el que comportarà, conseqüències irreversibles en un entorn 
fràgil com és el de la Rabassa. Quan aquest pla especial sigui aprovat, es donarà carta 
blanca a la societat Camprabassa SA a ocupar i modificar el sòl no urbanitzable i, per 
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tant, protegit, més enllà dels equipaments definits pel POUP clau E, tipus D, en l’article 
88.
Pel que fa a la gestió de Naturlàndia i la societat Camprabassa, SA, tampoc no ens 
donen cap confiança. Si tanta importància té el projecte per al Comú, i entenem que és 
així, només cal veure el pressupost del 2009, que, hem vist abans, les despeses pugen a 
9.684.316 €. El consell d’administració hauria de reunir-se més sovint, com a mínim, 
cada mes, i no amb les funcions passives que realitza avui, ja que es dedica a aprovar les 
accions ja realitzades pel seu director gerent. El consell d’administració hauria de tenir 
una funció més activa i prendre decisions, ja que no decideix ni les estratègies ni que es 
respecti el projecte previst. O és que la pista de patinatge formava part del projecte  
inicial? El membre del consell d’administració per part del Segle 21 se’n va assabentar  
per la premsa, igual que l’aparició d’unes mascotes, la nova web, contractacions de la  
nova senyalititca, etc. No és normal que un membre d’un consell d’administració 
s’assabenti de les novetats, canvis d’imatge, noves inversions i altres temes referents a 
la societat per la premsa, com tampoc no és normal que en cap consell d’administració  
es faci un seguiment pressupostari ni es tinguin tancaments parcials de comptes. Encara 
avui no s’ha comunicat el cost final de la inversió realitzada per al Tobotronc, i no val  
l’excusa que encara falta alguna factura per pagar. 
Del famós tema de l’ampliació de capital, tampoc no se’n parla en els consells  
d’administració. Es van donant terminis que mai es compleixen. Quina confiança es 
pretén donar als futurs accionistes? Malgrat tot això, que tothom estigui tranquil. Si el 
projecte de Naturlàndia fracassa, ja té culpable designat: el Sr. Sangrà ja es va 
encarregar d’anticipar-ho en un debat que vàrem celebrar a Andorra 7 Ràdio el passat 14 
d’octubre. Va dir: “Si Naturlàndia fracassa, la culpa serà del Segle 21”. Sr. Sangrà, tan  
poc creu en el seu projecte que ja està buscant culpables? I què passa amb aquella 
afirmació que ens fa sempre, “que tremoli Port Aventura”? Sr. Sangrà, no busqui 
culpables allà on no n’hi ha. Si fracassa Naturlàndia, els responsables seran vostès. 
Vostès s’ho han fet solets, la iniciativa és de vostès, no nostra. El pla especial, també 
l’han fet vostès, sense nosaltres, sense informar-nos. Se’ns comunica que està a la nostra 
disposició a les dependències del Comú el passat dia 17 de desembre. Un pla especial 
d’aquestes característiques no s’hauria d’haver fet, no s’hauria d’haver elaborat  
d’amagat. Però el que ens fan a nosaltres també ho fan als ciutadans. O ens hem de 
creure que és casualitat que s’aprovi justament avui, a les portes de Nadal, perquè el  
període d’al·legacions coincideixi amb les vacances de Nadal? És il·legal? No, però  
molt lleig. Recordem: el pla d’ordenament i urbanisme parroquial de Sant Julià de Lòria 
també es va aprovar al juliol, de manera que el període d’al·legacions va ser durant el  
mes d’agost. Il·legal? No, però molt lleig. També queda patent la complicitat del 
Govern, ja que el dimarts 23 de setembre es dóna entrada al Ministeri d’Ordenament  
Territorial i Medi Ambient, i el dijous 25 de setembre, dos dies més tard, ja es dóna 
l’informe favorable. Quedo francament impressionat amb la rapidesa del Ministeri en 
resoldre aquest expedient. 
Per acabar, que quedi clar a tothom que l’entorn natural de la Rabassa patirà una 
agressió irreversible. Els suposats beneficis econòmics no ho justifiquen tot. No ens  
podem permetre malversar el potencial del país, ja que és propietat de les generacions  
futures. Que quedi clar que, des del principi d’aquesta legislatura, i d’acord amb el que 
varen decidir els electors, i així ho hem dit a la majoria del govern del PLA i als mitjans 
de la premsa, no posarem pals a les rodes de Naturlàndia. La nostra posició, ja la varem 
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fer arribar a tots els lauredians amb el butlletí que varem distribuir a totes les cases el  
mes d’abril passat. Encara que no creiem en el projecte, no volem que sigui un fracàs, 
perquè com el projecte tirarà endavant, encara que ens hi oposem, i si és que es troba el  
capital privat necessari, el fracàs de Naturlàndia seria condemnar el Comú a la ruïna, el 
jugar-se tot o res, tenint conseqüències molt greus per al futur del Comú i de la 
parròquia.

1.04.38

Hble. Sr. Cònsol Menor 
Sr. Frases, a vegades em pregunto, quan el sento, si viu a Sant Julià de Lòria o està a 
Escaldes-Engordany, encara.

Hble. Sr. Patrick Frases
Estic a Naturlàndia.

Hble. Sr. Cònsol Menor 
Bé. Naturlandia forma part de Sant Julià de Lòria. Jo només li faré un incís en una cosa.  
Fins ara, a Sant Julià de Lòria  fa molts anys que passaven set milions de visitants per 
davant. Avui en dia puc dir que Sant Julià de Lòria forma part del mapa d’Andorra. Fins 
ara no hi era. I per molta gent que puja, com compradors i per  visitar Andorra, Sant 
Julià de Lòria avui existeix. Avui en dia encara que vostès no hi creguin i a més a més  
les eleccions i la gent del poble l’han demostrat que tenen més seny que vostès. No vull 
dir que no en tinguin, però en tenen bastant més. Ens està provant que la gent i 
NATURLANDIA han posat  Sant Julià de Lòria al mapa. Això és la primera. Quan 
vostè diu que he dit que si Sant Julià de Lòria, que  si NATURLANDIA no funciona, 
seria culpa del segle 21, sincerament no son tant importants. Jo penso que avui en dia la  
gent valora molt fortament el que és el projecte de NATURLANDIA, i quan vam fer un 
debat a la ràdio, que es veritat que el vam fer, però en cap moment de la meva boca vaig  
dir que seria per culpa seva, vaig dir que farien un flac favor de no estar-hi d’acord. 
Com que vostè sempre és el Dr. NO, perquè sempre és el NO, i per això  la seva 
campanya era del NO, i per això la gent va votar NO contra vostès, aquí tenen el 
resultat.

Hble. Sr. Patrick Frases
Bé, Sr. Sangrà, com sempre, amb les seves explicacions, no ens convenç. Llavors, 
l’animo que ens convenci. I de totes maneres, no em negui el que va dir a la ràdio. Jo  
estava davant. Però és igual. Això tirarà endavant, i ha de tirar endavant, perquè és el 
compromís que vostès van prendre amb els electors, els electors els van recolzar. Ja ho 
hem dit: no posarem pals a les rodes. L’únic que els demanem és que se’ns tingui més 
informats. Es fa tot d’esquena, doncs no podem recolzar coses que desconeixem i que 
no sabem per on aniran. Per això no podem donar-li suport.

Hble. Sr. Cònsol Major 
Si m’ho permet, ja li contestaré jo. Perquè, Sr. Frases, com ha dit el Sr. Sangrà, ja l’hi 
vam dir, durant la campanya electoral. Vostès, els últims 4 anys en aquest ple de comú, 
van estar de vacances. I veig que continuen estant de vacances. Li diré per què. Perquè, 
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des que es va fer l’exposició pública del pla especial de Naturlàndia, encara és hora que 
vostè i el seu company hagin vingut a Casa Comuna a interessar-se’n, com a membre de 
Comú, i encara hi són. Perquè la prova és que ha estat exposat al públic, i vostès tampoc 
no se n’han interessat. 
Quan vostè fa tota aquesta tesi doctoral aquí, em sembla molt bé, però vostè omet que hi  
ha l’informe de la comissió tècnica d’Urbanisme, que és favorable, i hi ha l’opinió del 
Govern, del Ministeri d’Ordenament, que també és favorable. Bé, vostè dirà el que 
voldrà, però jo no poso en dubte les institucions, cosa que vostè sí. Llavors, a partir 
d’aquí, nosaltres hem treballat amb rigor. I en acabament, com que estem en dues 
posicions i en dues lògiques diferents, no val la pena continuar més. Per tant, jo el que 
sotmeto aquí és l’aprovació del decret, i demano als Consellers quins voten a favor de 
l’aprovació del decret de Naturlàndia. 
Vots a favor ? Vots en contra? 
Doncs molt bé. 
S’aprova per nou vots a favor i dos en contra.

Passem al següent punt de l’ordre del dia: 
8. Anàlisi  i  aprovació,  si  escau,  del  pla  parcial  de la surb-13

Senyora Secretària, si ens vol llegir el decret.

Senyora Secretària
DECRET
Vist que el pla d’ordenació i urbanisme parroquial preveu a Auvinyà en la zona  
coneguda de Faucellers la unitat d’actuació SURB-13, a desenvolupar per mitjà de pla  
parcial en el supòsit que l’execució urbanística sigui desenvolupada pel sector privat, 
vist el projecte de pla parcial promogut per la totalitat dels propietaris de la Unitat  
d’Actuació Surb-13,
vist que havent-se verificat la conformitat de la documentació del Pla Parcial amb la  
normativa en vigor i amb el Poup de la parròquia, s’ha sotmès el projecte a informació  
pública, de conformitat amb el que disposa l’article 112 de la Llei general d’ordenació  
del territori i urbanisme, sense que s’hagin formulat al·legacions, ni observacions, i  
sense que hagi estat adient que el Comú proposi rectificacions o esmenes al projecte, 
vist que el projecte de pla parcial concerneix els propietaris següents: la Societat  
Serveis Tecnològics, S.L., Sra. Francesca Ronda Pascual i Joan Pujal Areny, 
es proposa decretar, 
L’aprovació del pla parcial de desenvolupament de la unitat d’actuació de sòl  
urbanitzable SURB-13.
I ordenar la publicació del present Decret al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. 

Hble. Sr. Cònsol Major
 Molt bé, sotmetem a aprovació aquest decret. Hi ha algun comentari o passem a votar? 

Vots a favor? Vots en contra ?
S’aprova per unanimitat.

Passem al següent punt de l’ordre del dia: 
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9. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació d’inspecció i control de tinença 
d’animals de companyia

Senyor Conseller Delegat de Medi Ambient teniu la paraula.

Hble, Sr. Pere Aché
Senyor Cònsol. Durant aquest any, he comprovat les mancances i sobretot les queixes  
dels ciutadans de la parròquia en relació als excrements dels gossos dipositats en la via 
pública, i suposo que, totes les parròquies tenen el mateix problema. 
Arrel d’aquesta problemàtica, es va creure necessari, conjuntament amb tots els  
Comuns, fer una nova ordinació de tinença d’animals amb l’objecte d’aturar les 
conductes incíviques dels propietaris de gossos i sancionar-los, ja que els gossos no 
tenen cap culpa, més aviat tenen la culpa els propietaris dels mateixos. 
Per aquest motiu, us presento avui la proposta d’ordinació d’inspecció i control de 
tinença d’animals de companyia.

Hble. Sr. Cònsol Major 
Tots els consellers coneixen la problemàtica que ha tingut l’ordinació. Hi ha algun 
comentari al respecte? 

Hble. Sr. Joan Vidal
Sí. En l’acta de consell de comú de data 30 de setembre del 2008, en el punt número 10 
de l’ordre del dia, deia: “facultar el Comú d’Andorra la Vella per a la campanya de 
sensibilització adreçada als propietaris de gossos de totes les parròquies.” Voldríem 
saber per quan es creu que estarà enllestida i començarà aquesta campanya, ja que 
aquesta ordinació serà efectiva un cop sigui publicada al BOPA, aquesta que s’aprovarà 
avui, i jo dic: no es creu que seria millor començar a aplicar les sancions previstes en 
aquesta ordinació que avui s’aprova després de fer la campanya de sensibilització?

Hble. Sr. Pere Aché 
Senyor Vidal. Tal i com vostè diu, en la darrera sessió de Comú es va facultar al Comú  
d’Andorra la Vella per publicar el corresponent concurs per realitzar la campanya de  
sensibilització adreçada als propietaris de gossos, essent el cost màxim previst de 
30.000,00 euros i us puc informar que ja s’ha fet l’obertura d’ofertes del mencionat 
concurs. Ara s’està en fase d’estudi de les ofertes presentades. 
La campanya està prevista que duri uns dos mesos, i a partir de llavors, s’iniciarà el 
procés de sancionar als propietaris i espero que a partir d’això, no s’hagi d’anar 
esquivant els excrements pels carrers.

Hble. Sr. Cònsol Major 
No sé si contesta a les seves preguntes. Hi ha alguna intervenció més? 
Passem a l’aprovació de l’ordinació. Vots a favor? Vots en contra?
S’aprova per unanimitat.

Passem al següent punt:
10. Pla reestructuració del personal del Camp de Tir de la Rabassa

Senyora Secretària, si ens vol llegir l’informe.
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Senyora Secretària
INFORME
Antecedents:
El Sr. Jaume Buhigas Artigues i la Sra . Mª Teresa Perrotet que treballen com a Cap i  
Conserge respectivament, del camp de tir, són els dos únics empleats que resten en  
aquest lloc de treball.
Consideracions:

1. En data 9 d’octubre es va fer l’escriptura notarial de traspàs d’instal·lacions  
del Camp de tir a la societat Camprabassa S.A., i consegüentment s’ha de fer la  
cessió de treballadors d’aquest lloc a la societat. 

2. L’Ordinació de la Funció Pública de data 30 de desembre de 2002, i de  
conformitat amb el que estableix l’article 45- Plans de reestructuració apartat 2  
preveu que els funcionaris afectats, abans de la seva incorporació a la nova 
entitat puguin optar per 4 supòsits ;

a. Incorporació a la Societat, i donar per finalitzada, per renúncia, la seva  
relació com a funcionari.

b. Incorporació a la Societat i sol·licitar ser declarat en excedència sense  
reserva de plaça per plans de reestructuració.

c. No incorporació a la Societat i donar per finalitzada, per renúncia, la  
seva relació com a funcionari. Únicament en aquest cas pot ser  
indemnitzat en els termes que s’estableixen en el present pla.

d. No incorporació a la Societat i sol·licitar ser declarat en excedència  
sense reserva de plaça per pla de reestructuració.

3. L’Ordinació de la Funció Pública de data 30 de desembre de 2002, i de  
conformitat amb el que estableix l’article 51- Drets generals dels funcionaris,  
apartat 2  preveu que els funcionaris tenen dret a l’estabilitat laboral i, per tant,  
a no ser acomiadats per causa diferent d’alguna de les previstes en la Llei de la  
funció Pública i conforme als procediments que s’hi estableixen  i les normes  
que la desenvolupen. 

Conclusions:
Per aquests motius, procedeix fer un traspàs del Sr Jaume Buhigas Artigues i la Sra.  
Mª Teresa Perrotet, personal del Camp de tir, al pla de reestructuració de Camprabassa 
S.A i  que serà efectiva a partir del dia 31 de desembre del 2008 una vegada hagi estat  
autoritzat al Consell del Comú.      

Hble. Sr. Cònsol Major 
Senyors Consellers, teniu la paraula. Hi ha algun comentari al respecte? 

Hble. Sr. Patrick Frases
Bé, només un aclariment. A veure, segons entenc d’aquest informe, de les quatre 
opcions que tenen aquestes dues persones, se’ls proposa una de sola? És això?

Hble. Sra. Beatriz Lorenzo
Sí. En principi, n’han de triar una, i el que podríem dir és que aquestes persones ja han 
triat l’opció b) incorporar-se a la societat i sol·licitar ser declarat en excedència sense 
reserva de plaça per plans de reestructuració.
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Hble. Sr. Patrick Frases 
Per tant, no s’incorporen a Camprabassa, SA.?

Hble. Sra. Beatriz Lorenzo
S’hi incorporen. Sense renunciar a la seva plaça. Queden en reserva, en excedència. Han 
optat per l’opció b).

Hble. Sr. Cònsol Major 
S’aprova la proposta? Vots a favor? Vots en contra) 
S’aprova per unanimitat. 

I passem a l’últim punt de l’ordre del dia: 
11. Ratificació Addenda contracte per la realització del Servei de Recollida 

selectiva del vidre
Senyor Conseller, si la vol comentar.

Hble. Sr. Pere Aché 
Senyor Cònsol. Com tots sabem, fins a l’actualitat el cost del servei de recollida 
selectiva i exportació del vidre, era assumit 50% per Govern i l’altre 50% pels set 
Comuns. S’ha de dir que el contracte finalitza i a partir del 2009 canvia tot, és a dir, els  
Comuns es faran càrrec del 100% del cost de la recollida selectiva. 
És per aquest motiu que avui, presento la proposta de ratificació de l’addenda al  
contracte signat amb l’empresa concessionària, en la qual s’estableix prorrogar per un 
any més la concessió, amb la reserva de poder prorrogar un altre any, si és necessari, 
treure a concurs la mencionada concessió.

Hble. Sr. Cònsol Major 
Hi ha alguna altra pregunta respecte a aquest tema? Es ratifica aquest conveni del Molt 
Il·lustre Govern? Vots a favor? Vots en contra?
Es ratifica per unanimitat.

I no havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió de l’ordre del dia.
Moltes gràcies per la seva presència.

1.18.07
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