SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 19 DE MARÇ DEL 2008
00.24

Essent les 19 hores del dia 19 de març 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, Joan Antoni LEÓN PESO, Elisabeth
AGUILAR SÁNCHEZ, Oliver ALÍS SALGUERO, Patrick FRASES GARCIA i Joan
VIDAL MARTÍNEZ.
S’excusa l’absència de l’Hble. Conseller, Sra. Beatriz LORENZO MARTÍN, per trobarse fora del país.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de les actes de :
a. Sessió ordinària 15/01/08
2. Acords Junta de Govern
3. Anàlisi i aprovació, si s’escau, de l’Ordinació Tributària del Comú
4. Anàlisi i aprovació, si s’escau, de l’Ordinació d’establiment de preus públics del
Comú
5. Anàlisi i aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost per a l’exercici 2008
6. Nomenament de càrrecs del Club Esportiu Sant Julià
Hble. Sr. Cònsol Major
Farem un canvi en l’ordre.
El punt número 5, que és l’anàlisi i aprovació, si s’escau, del projecte del pressupost
per a l’exercici 2008, el passarem al punt número 3. Així serà més fàcil poder fer el
seguiment de la sessió.
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.
Si no hi ha cap tema a tractar, passarem al punt número 1, que és:
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de les actes de :
Sessió ordinària 15/01/08
Hi ha preguntes al respecte?

Si no hi ha cap pregunta, s’aprova l’acta?
S’aprova per unanimitat.
Segon punt de l’ordre del dia:
2. Acords Junta de Govern
Senyors Consellers, si teniu preguntes al respecte.
Hble. Sr. Joan Vidal
Senyor Cònsol, vam fer una reunió el dia 27 de desembre, abans de jurar el càrrec, en la
qual vam demanar si era possible obtenir, un cop aprovades, les actes de la Junta de
Govern. hem fet una carta demanant-les, també avui, en sessió de consell de comú, les
tornem a demanar, si és possible tenir-les abans, perquè ens trobem que, en tres dies,
llegir-se totes les actes, és una mica feixuc.
Hble. Sr. Cònsol Major
Vaig rebre la seva carta, la tinc pendent de contestar. És el que estem acabant
d’analitzar. En principi, segurament que serà positiu, però ens ho volem acabar de
mirar. D’acord?
I també entenc que no hi ha cap pregunta sobre els acords de Junta de Govern. Molt bé.
Passarem al punt número 3, que correspondria al punt número 5:
5. Anàlisi i aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost per a l’exercici 2008
Senyora Secretària, si voleu llegir l’Ordinació del pressupost i el pressupost per a
l’exercici 2008.
Senyora Secretària
La Senyora Secrètaria llegeix:
ORDINACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2008
Donant compliment al que determina l’article 69.2 de la vigent Llei de Finances
Comunals, es proposa el projecte de pressupost per a l’exercici econòmic de 2008, que
s’executarà en base a la següent
ORDINACIÓ
Article 1.- Àmbit del pressupost comunal
El pressupost del Comú per a l'exercici econòmic 2008 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 15.456.618,46 €.
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 15.456.618.46 €
La vigent Ordinació tributaria, segons determina l’article 72 de la mateixa, queda
modificada a l’alça amb la variació experimentada per l’IPC per l’any 2008 publicat
en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, numero 5, any 20 de data 17.01.2008,
fixat en el 3,87%.
La vigent Ordinació d’establiment de Preus Públics queda modificada a l’alça amb la
variació experimentada per l’IPC per l’any 2008 publicat en el Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra, numero 5, any 20 de data 17.01.2008, fixat en el 3,87%..
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 Publiques 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 previstes a l'apartat anterior, 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 de l'1% dels crèdits autoritzats
per les despeses d'inversió real del pressupost de l'exercici.
Les transferències de crèdit estan subjectes a les limitacions següents:
1.- no poden minorar els crèdits extraordinaris concedits durant l’exercici ni els
crèdits ampliables.
2.- no es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o
transferències.
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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 destinats al pagaments d’interessos i amortitzacions.
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 depenent.
Article 7.- Crèdits plurianuals
Les despeses plurianuals es poden estendre durant un màxim de cinc anys i es poden
referir tant a despeses corrents com a despeses de capital. Han de ser aprovades pel
Consell de Comú en l'Ordinació anual del pressupost comunal o en una Ordinació
separada acompanyada d'una memòria explicativa.
Les despeses plurianuals a incorporar al pressupost de l’exercici 2008 són les
següents:
2008
2009
Carreteres secundaries
475.000,00 €
1.725.000,00 €
Camins
225.000,00 €
75.000,00 €
Vies públiques
100.000,00 €
300.000,00 €
Embelliment parroquial
150.000,00 €
300.000,00 €
Cadastre comunal
120.000,00 €
300.000,00 €
Article 8.- Avenços de fons
En cas d’extrema urgència, i previ informe d’Intervenció la Junta de Govern pot
atorgar avenços de fons per obligacions no consignades en el vigent pressupost o amb
dotació insuficient, amb un límit màxim del 5 per cent dels crèdits autoritzats en l’estat
de despeses.
Aquestos avenços de fons han de ser objecte de posterior ratificació amb aprovació de
crèdits extraordinaris o suplements de crèdits per part del Consell de Comú.
Si el Consell de Comú no aprova els suplements de crèdits o els crèdits extraordinaris,
els avenços de fons es cancel·laran a càrrec dels crèdits de la respectiva comissió
objecte de l’avenç de fons.
Article 9.- Contractació
Tant per la contractació d’obres, de gestió de serveis públics, de subministrament i de
treballs tècnics o de serveis s’efectuarà segons el procediment determinat per la Llei de
contractació pública (BOPA nº 75, any 12, de data 6.12.2000).
La Junta de Govern pot contractar mitjançant l'adjudicació pel procediment de
contractació directa, les despeses corresponents a obres de reconeguda urgència per
un import màxim de 30.050,61 €
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Article 10.- Autorització de despesa
Els Consellers delegats poden autoritzar despesa fins a una quantitat inferior o igual a
3.000,00 €
Les Comissions poden autoritzar despesa fins a una quantitat inferior o igual a
10.000,00 €.
Els Srs. Cònsols poden autoritzar despesa fins a una quantitat inferior o igual a
10.000,00 €.
La Junta de Govern pot autoritzar despeses fins a una quantitat inferior o igual a
150.000,00 €. Les despeses superiors a aquest import seran autoritzades pel Ple del
Comú.
Article 11.-Règim de concessió de transferències
1.-Un cop aprovada la liquidació de comptes de les Entitats beneficiaries de
transferències nominatives i sempre que no s'hagi compromès en la seva totalitat la
despesa pressupostada, aquests organismes han de retornar al Comú la part de la
transferència no utilitzada durant l'exercici pressupostari.
2.- En cas de subvencions de capital, la Junta de Govern, o el Ple del Comú quan escau
ha d'aprovar les inversions a realitzar prèviament a l'atorgament de la subvenció. La
liquidació d'aquesta subvenció només es fa efectiva a la presentació de la justificació
material de la destinació de la rebuda amb anterioritat, segons determina l’article 87
de la vigent Llei de Finances Comunals.
Article 12.-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.
o Resum del pressupost:
PLURIANUAL
PRESSUPOST DE DESPESES
CODI

2008

2009

DESCRIPCIÓ ECONÒMICA

1

DESPESES PERSONAL

4.631.791,16 €

2

CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

4.236.599,94 €

3

DESPESES FINANCERES

674.250,57 €

5

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

368.698,89 €

6

INVERSIONS REALS

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

7

CONTINGÈNCIES

8

ACTIUS FINANCERS

1.697.182,59 €

9

PASSIUS FINANCERS

1.482.572,34 €

2.315.522,98 €

2.700.000,00 €

0,00 €
50.000,00 €

TOTALS

15.456.618,47 €

2.700.000,00 €

PRESSUPOST D’INGRESSOS
DESCRIPCIÓ ECONÒMICA
CODI

DESCRIPCIÓ DELS CONCEPTES

1

IMPOSTOS DIRECTES

2

IMPOSTOS INDIRECTES

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

4.701.771,85 €

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.570.802,13 €

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

9

PASSIUS FINANCERS
TOTALS

2.963.130,51 €
496.400,51 €

229.235,20 €
5.495.278,28 €
0,00 €
15.456.618,46 €

INGRESSOS CORRENTS

9.961.340,19 €

DESPESES CORRENTS

9.961.340,56 €

RESULTAT CORRENT

-0,37€

INGRÈS TRANSFERÈNCIES INVERSIÓ

5.495.278,28 €

APLICACIÓ ENDEUTAMENT

1.482.572,34 €

DESPESES D’INVERSIÓ

2.315.522,98 €

RESULTAT INVERSIÓ

1.697.182,96 €

SOCIETATS PÚBLIQUES
DESPESES
CAMPRABASSA, S.A.

2.757.250 €

SASECTUR, SA

623.041 €

ESCOLA BRESSOL, S.A.

558.509 €

INGRESSOS
CAMPRABASSA, S.A.

2.757.250 €

SASECTUR, SA

623.041 €

ESCOLA BRESSOL, S.A.

558.509 €
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DESPESES SOCIETATS

3.938.800,00 €

INGRESSOS SOCIETATS

3.938.800,00 €

RESULTAT SOCIETATS

0,00€

Hble. Sr. Cònsol Major
Després de la lectura de l’Ordinació pressupostària i del resum pressupostari, els
senyors Consellers teniu la paraula. Senyor Conseller Delegat de Finances, si voleu
començar la intervenció.
16.22

Hble. Sr. Joan Antoni León
Bona tarda a tothom. Com a Conseller de Finances, i en base al que disposa l’article 69
de la Llei de finances comunals, em correspon la presentació del pressupost per a
l’exercici 2008. 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
preveuen liquidar durant l’exercici corresponent, d’acord amb l’article 61 de la Llei de
finances comunals. Per tant, és l’instrument que ens permet quantificar els compromisos
contrets amb els nostres ciutadans en els darrers comicis, i pels quals varem ser
plenament legitimats. No tingui ningú el menor dubte que els impulsarem decididament
durant aquest consolat, dotant de les quanties necessàries els corresponents pressupostos
dels diferents anys de mandat.
Aquest pressupost que presentem per a l’exercici del 2008 no és un pressupost de
tràmit, sinó que es tracta del primer pas per continuar posant a l’abast dels nostres
ciutadans serveis i inversions que milloraran la seva qualitat de vida, conjuntament amb
tot un seguit d’accions, amb projectes financers complementaris al marge del pressupost
que promouran el desenvolupament econòmic de la parròquia. M’estic referint a
Naturlàndia, a la remodelació de la plaça Major, a l’ampliació del campus universitari,
al Centre d’Experimentació de la Informàtica i del Videojoc, al desplegaments dels
plans especials del POUP a la zona dels Horts del Riu, als nous centres escolars i
d’esbarjo, per citar-ne algun d’ells. Però abans de començar amb l’exposició del
pressupost per a l’exercici 2008, voldria recordar una sèrie de modificacions legislatives
que s’han produït durant l’any 2007, que vénen a complementar els instruments i
mitjans de què disposen els comuns per fer efectiva la seva tasca i que resulten bàsics
per a la confecció dels pressupostos comunals.
D’una banda, la Llei de finances comunals, de 27 de juny de 2003, modificada per la
Llei 14/2007, de 20 de setembre de 2007, inclou els canvis següents: l’impost de
radicació es fixa en un mínim de 20 €/m2, de 20 m per la superfície del negoci, així com
un màxim de recaptació de 300.000 € per aquest concepte, tot i que cal remarcar que a
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la nostra parròquia no hi ha cap negoci l’impost de radicació del qual arribi al sostre
fixat per la llei (apartat 7 article 32 de la Llei de Finances Comunals). Es permet el
finançament de l’endeutament comunal per mitjà de l’emprèstit, mitjançant l’emissió de
deute públic (apartat 5 de l’article 43). S’amplia o es precisa el concepte de suficiència,
fet que comporta que els ingressos corrents i els derivats de l’explotació del patrimoni
comunal han de ser suficients per cobrir, com a mínim, les despeses de funcionament, és
a dir, altres que les destinades a inversions reals i a amortització de deute (lletra b) de
l’article 11).
S’introdueix una nova figura impositiva: l’impost sobre la construcció, la base tributària
del qual són els metres quadrats d’edificació de nova planta o de l’ampliació, inclòs els
soterranis i els cossos volats, establint una escala d’índex de localització per tal de
considerar la categoria del lloc o del carrer on es troba situat l’immoble. Aquest índex
oscil·la entre 0,5 i 2. En relació amb el tipus de gravamen, aquest es troba comprès entre
10 i 50 € per m2, permetent tres tipus de bonificacions fins al 90% per als habitatges
destinats a ús propi, lloguer o venda, així com per edificacions que es destinin a
aparcament o a ús agrícola i ramader. Així mateix, es preveu l’obligació de restitució de
les bonificacions tributàries concedides per raó de la destinació de l’edificació o
ampliació, en cas que es canviï la destinació dins dels 10 anys següents a la data de
liquidació de l’impost.
Com han pogut veure en l’Ordinació tributària, hem fixat un impost moderat, tenint en
compte l’actual situació del sector de la construcció, tot i que ens permet recaptar els
impostos previstos.
D’altra banda, la modificació de la Llei de transferències comunals, concretament la
Llei 10/2007, estableix que, a més de destinar les transferències de les despeses
d’inversió, aquestes es podran destinar a la reducció de l’endeutament comunal. Així
mateix, es redueix el percentatge que pot ser destinat al pagament de despeses de
funcionament, passant del 30 al 20%.
Com he dit a l’inici de la meva intervenció, el pressupost de l’exercici 2008 no és un
pressupost de tràmit, sinó l’inici d’un conjunt d’accions que ens permetran assolir els
nostres objectius, d’aquí que 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 deutes sense recórrer a passius financers.
Entrant ja en l’anàlisi detallada del pressupost 2008, es poden fer les següents
observacions:
-A nivell de resultat: Tal com preveu l’article 69.4 de la Llei de finances comunals, el
pressupost és equilibrat. No obstant això, hi ha una previsió d’uns majors ingressos, és a
dir, un superàvit, per un import d’1.697.182,96 €. Aquests ingressos serviran per
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amortitzar la despesa contemplada al capítol 8, corresponent a la variació d’actius
financers.
-A nivell d’ingressos: Es preveu una recaptació de 15.456.618,47 €, el que representa
una menys previsió d’ingressos respecte al pressupost del 2007, d’un 5,48%. Aquest
descens és degut a una baixada en la quantia de les transferències que rebrem per part
del Molt Il·lustre Govern, compte tingut que el darrer any es van regularitzar per part de
l’Executiu la liquidació de les transferències dels anys anteriors.
Del total dels ingressos, 6.869.097 € corresponen a transferències de Govern, de les
quals el 20% s’imputarà a ingressos corrents per un import d’1.373.819,57 €. A més,
tenint en compte que el capítol 3 d’ingressos corresponents a les transferències corrents
s’inclou la part que li pertoca al Comú de la taxa de vehicles gestionada amb
coresponsabilitat fiscal per part del Govern, essent el total d’ingressos corrents
previstos: taxa de vehicles, 20% de les transferències d’aplicació de les ordinacions, de
9.961.340,56 €. Els ingressos corrents provinents de l’aplicació de l’Ordinació tributària
i de l’Ordinació de preus públics s’obtindran amb un increment de l’IPC de l’any 2007,
fixat en el 3,87%, així com per l’aplicació del nou impost sobre la construcció, que es
fixa en 25 €/m2, amb bonificacions del 80% per edificacions en habitatge, lloguer, ús
propi i aparcament, el que situa l’impost per aquests conceptes en 5 €/m2. Així mateix,
estableix una bonificació del 90% per a edificacions destinades a ús agrícola o ramader,
situant aquest impost en 2,5 €/m2.
Amb aquesta nova figura impositiva, s’ha volgut promoure les construccions per a ús
propi i de lloguer, tenint en compte part del volum de les sol·licituds entrades a
l’Administració en la data de confecció del projecte de pressupost.
-Despeses d’inversió: Es compromet per aquest concepte, l’import de 2.315.523 € per a
l’exercici 2008, i l’import de 2.700.000 € en concepte de despeses plurianuals a càrrec
del pressupost del 2009. En total, 5.015.522,88 €.
Com he dit a l’inici, torno a recalcar que aquest pressupost no és un pressupost de
tràmit, fet pel qual hem quantificat o estimat la majoria dels nostres compromisos a
assolir durant aquest mandat, i per a això preveiem unes despeses d’inversió
d’11.225.523 € a executar en aquests quatre anys, dotant els corresponents pressupostos
anuals, juntament amb els seus plurianuals, en el següents projectes, al marge dels
projectes de desenvolupament econòmic.
Passo a continuació a exposar les principals inversions previstes en el consolat.
-Carreteres secundàries: destinarem 2,8 milions d’euros als treballs d’arranjament de la
fase 2 de la carretera de la Rabassa a Auvinyà, l’eixample de la carretera de Fontaneda i
la carretera de la corba d’Aixirivall.
-Xarxa d’aigua: es destinen 1,7 milions d’euros, dels quals la major part seran per a la
construcció d’un nou dipòsit d’aigua d’1 milió de litres de capacitat al quart de Nagol.
Paral·lelament, continuarem fent treballs de manteniment i millora en la xarxa d’aigües.
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-Separació d’aigües pluvials i residuals: en compliment del conveni signat entre els
comuns i el Molt Il·lustre Govern, preveiem una suma de 600.000 € per a la fase 2 de la
Valireta i torrent d’Alins. Segons el seguiment dels informes del Ministeri de Medi
Ambient sobre el compliment del conveni, els objectius que s’haurien d’assolir al 2010 i
al 2014 ja estan complerts al 2007.
-Vies públiques: destinarem 400.000 € als treballs d’arranjament de les voravies,
enllumenat i pavimentació dels carrers Carvajal de Hué i carrer de Lòria.
-Parcs infantils: destinarem 250.000 € a la construcció d’un nou parc infantil, que estarà
ubicat al quart d’Aixirivall. L’alliberament de terrenys procedents de la cessió del pla
d’urbanisme, ens permetrà construir aquest nou equipament a la zona de la feixa de Sant
Pere.
-Camins: destinarem 300.000 € a la millora del camí de la Callissa i Civós. Els treballs
seran de pavimentació i enllumenat, principalment.
-Local de joves: s’han previst 250.000 € al condicionament d’un local de joves per tal
que esdevingui un punt de trobada de tots els joves de la parròquia.
-Enllumenat: destinarem 400.000 € a la millora de l’enllumenat del poble i els quarts.
-Embelliment: un dels nostres compromisos electorals és el de donar forma a les
propostes de la Taula de Turisme, i una d’elles és l’embelliment de l’avinguda Verge de
Canòlich i d’altres carrers de la parròquia. Per a això destinarem una partida inicial d’1
milió d’euros, i continuarem implementant illetes ecològiques per a la recollida
selectiva.
-Cadastre: el cadastre és una obligació recollida en la Llei de finances comunals, segons
estableix la seva disposició transitòria tercera. Es destina una partida inicial de 800.000
€ en base a estudis tècnics realitzats.
-Nova caseta de turisme: un dels nostres compromisos és fer de Sant Julià de Lòria un
destí turístic dins el referent d’Andorra. La voluntat del Comú és col·laborar
conjuntament amb Andorra Turisme, SA al desenvolupament d’una autèntica política de
turisme. Per a això ens hem de dotar dels mitjans necessaris, com ara punts
d’informació als turistes. En aquest sentit, destinem 250.000 € a la creació d’una nova
caseta de turisme a la plaça Laurèdia.
-Despeses de funcionament: a nivell de despeses de funcionament, hi ha dos grans
capítols: personal i consum de béns corrents. A nivell de despeses de personal, es duran
a terme les següents accions:
-increment dels salaris per aplicació de l’IPC;
-fixació dels sous dels polítics, (Cònsols i Membres del Comú), d’acord amb la banda
mínima acordada en reunió de cònsols. D’aquesta manera, els dos Cònsols percebran
4.100 € mensuals, mentre que els Consellers que siguin presidents de comissió rebran
1.608,40 € i la resta de Consellers 1.024,13 €.
Com a novetat en aquest consolat, s’introdueix la figura de dos Consellers a ple
temps, que percebran un salari de 3.100 € mensuals.
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-En l’adopció dels acords del ple del comú per desenvolupar el projecte de
Naturlàndia, el personal del Camp de Tir passarà a la societat CampRabassa S.A.
Així doncs, la despesa de personal serà de 4.631.791,16 €, fet que implica un descens
d’un 2% respecte al pressupost 2007.
Pel que respecta als consums de béns corrents, impliquen una despesa de 4.236.599,94
€, el que representa un decrement del 6,50% respecte a la despesa contemplada en el
pressupost 2007.
Les nostres principals voluntats polítiques en aquest capítol queden recollides en els
següents apartats:
-Turisme i comerç: es destinen 511.022,35 €. Un dels nostres compromisos és fer de la
nostra parròquia un referent de les fires i els congressos. En aquest sentit, continuarem
organitzant les fires de més èxit que vam realitzar durant el passat mandat, com ara la
Fira Outlet, Sant Julià Ciutat Màgica, Sant Julià Vila Medieval, la Fira del Vehicle
d’Ocasió, la Festa de la Primavera, etc. Igualment, continuarem donant suport a
l’Associació de Comerciants i Empresaris Lauredians, organitzadora de diverses
iniciatives. I també continuarem potenciant les visites turístiques a la parròquia.
-Cultura: enguany destinarem més d’1 milió d’euros. Sant Julià de Lòria és un referent
cultural del país, i volem que així continuï. Per a això durem a terme una política activa
en aquest sentit. Continuarem potenciant les entitats culturals de la parròquia, les
diferents activitats que es desenvolupen des del Centre Cultural: temporades de teatre,
Vespres d’Estiu, representacions operístiques, entre d’altres. Un dels nostres reptes és
contribuir fermament a la formació dels nens i nenes, desenvolupant la seva sensibilitat,
creativitat i expressivitat de comunicació. Per a això varem crear l’Escola Integral
d’Arts Escèniques Trivium, i continuarem potenciant totes les seves accions en els
diferents pressupostos.
-Social: enguany es destinaran 300.603,95 €. Els projectes socials van marcar bona part
de la nostra acció en el darrer consolat, amb la posada en marxa de projectes com ara el
Servei d’Atenció Domiciliària o el transport als quarts, entre d’altres. En aquest sentit,
reforçarem les rutes del Quart Bus, arribant amb més freqüència a la Rabassa i passant
pel quart d’Auvinyà. També continuarem prestant els serveis i especial atenció a la gent
gran i als joves, tot creant el Departament de Joventut.
-Urbanisme: es destinen 334.200 €. Ens trobem en plena fase de desplegament del pla
d’urbanisme i cal potenciar aquest Departament amb assessoraments i serveis d’estudis.
-Esports: enguany es destinaran 141.601 €, dels quals bona part aniran a les entitats
esportives en forma de subvenció, promovent tota mena d’activitats, com ara el Trial de
les Nacions el proper setembre.
-Medi ambient: es destinen 450.000 € en totes les activitats de recollida selectiva,
manteniment dels boscos i camins i la deixalleria. Continuarem, juntament amb la resta
de comuns, amb el desplegament del Pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror.
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Cercarem solucions reals i efectives per fer front a la problemàtica dels abocadors de
terres, juntament amb el Govern i amb la resta de comuns.
Pel que fa a l’endeutament: el Comú de Sant Julià de Lòria és actualment un dels més
sanejats del Principat d’Andorra, amb un deute consolidat, incloses les societats, previst
per al tancament de l’exercici 2007, de 16.158.266 €, el que representa el 52% del
màxim permès per la Llei de finances comunals. La nostra intenció és continuar sent un
comú sanejat. Per a això, i en base a la modificació de la Llei qualificada de
transferències als comuns, que he mencionat anteriorment, destinarem part de les
transferències a amortitzar el deute, i en concret, durant l’any 2008, amortitzarem
1.482.572,34 €.
Bé, com a conclusió, cal dir que el nostre compromís polític és de continuïtat, que va ser
àmpliament aprovat pels ciutadans en els darrers comicis. Es basa en el
desenvolupament econòmic de la parròquia, el qual ens ha de permetre de crear nous
llocs de treball, generar noves activitats empresarials i millorar la qualitat de vida dels
nostres ciutadans. Per això, aquest pressupost, i els futurs, promouran la inversió
pública en infraestructures i serveis de qualitat i polítiques en tots els àmbits a fi de
garantir més benestar i qualitat de vida per a tots els habitants de la parròquia. No
tinguin cap dubte que les nostres accions, mogudes per l’esperit de servei, aniran en
aquesta direcció, tot complementat amb totes les accions paral·leles, com ara les
diferents inversions d’obra pública i els projectes de Naturlàndia. Totes aquestes
accions ens permetran construir dia a dia una parròquia amb més progrés, més solidària,
més humana, més social i que no pari de generar riquesa. Moltes gràcies per la seva
atenció.
Hble. Sr. Cònsol Major
Hi ha algun Conseller més que desitgi intervenir?
Hble. Sr. Patrick Frases
Senyor Cònsol. Vostès sempre ens presenten uns pressupostos amb el comparatiu del
pressupost de l’any anterior. Però el que convindria és tenir la referència dels comptes
realitzats i tancats del 2007, cosa difícil els anys anteriors, però enguany, la discussió
del pressupost es fa ja entrada la segona quinzena de març. Alguna cosa s’hi hauria
pogut fer. Però és igual, ho farem així. Com que estic segur que no renegaran tampoc
dels pressupostos del mandat anterior, també els agafem de referència. Senyor León, ens
presenta un capítol de despesa personal per un import de 4.631.791 €, que són 93.328
menys que l’any anterior. Jo no diré que enganya ningú, ni que això és el que vol fer,
però, perquè tothom en sigui conscient, en aquest exercici els comptes del Comú no
contemplen ni l’escola bressol, que ara és una SA, ni el Camp de Tir, com vostè ja ha
dit. Per tant, aquests comptes van a part. Però sí que consoliden. I tenint en compte les
despeses de personal de les societats que representen un import important, en realitat,
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aquesta despesa de personal no disminueix, sinó ben al contrari: s’incrementa. I no em
val l’excusa de sempre que són societats i van a part, perquè en realitat no és així.
Perquè tothom ho entengui, si les despeses de funcionament les paguem amb una
butxaca, i les despeses de funcionament de les societats, propietat del Comú, les
paguem amb els diners de l’altra butxaca, és cert que surten de comptes diferents, però
estem d’acord que surten del mateix pantaló. Estem d’acord?
Durant el mandat anterior, Sr. Pintat, el varem advertir en cada ocasió que varem tenir
de contenir la despesa corrent. El fet de no contenir aquesta despesa, té unes
conseqüències molt greus, ja que aquesta es considera cada any i després és molt difícil
reduir-la, per no dir que és pràcticament impossible. Sr. León, pensi en el que li acabo
de dir. Vostè és el Conseller de Finances, i sobre vostè també recaurà la responsabilitat
dels comptes d’aquest mandat. El pressupost que ens presenta avui, segons vostè, és de
15.456.508 €, i jo només l’hi puc acceptar en part, perquè a l’altra butxaca també hi ha
una despesa de 3.938.800 €. Això representa que el cúmul del pressupost de Sant Julià
de Lòria ascendeix de 19.395.000 €. Això us ho passarem ara gràficament. Perquè ho
veiem clarament, hem agafat un gràfic des del 1999 fins al 2008, amb el pressupost que
es presenta avui, i veiem en el primer full que la despesa de funcionament baixa de 9
milions... i em baso en el que hem dit ara, de 9.911.000 €, quan l’any passat era de
10.469.000 €. Però si agafem el gràfic de darrere.
Passa-ho a baix... passa-ho a l’Interventor, que t’ho aclareixi.
35.35

Hble. Sr. Cònsol Major
No, Sr. Frases. Anem per parts. Nosaltres, quan fem les sessions de Comú, procurem
lliurar la documentació abans.
Hble. Sr. Patrick Frases
Això hauria acabat fa una estona, si haguéssim tingut el pressupost abans.
Hble. Sr. Cònsol Major
Aquest és el seu problema, de quan l’acaba. Però deixi’m dir, no m’interrompi. Jo
entenc que si vol passar documentació en aquest ple del Comú, per respecte als seus
companys del ple del Comú, l’ha d’entregar al Comú. Després, si vostè vol passar
documentació al públic assistent, que estan com a assistents i a la premsa, els hi entrega
després.
Hble. Sr. Patrick Frases
No va així.
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Hble. Sr. Cònsol Major
Però entenem que o tots juguem amb les mateixes regles, o no juguem.
Hble. Sr. Patrick Frases
D’acord. Doncs res, amb les mateixes regles no juguem, perquè el pressupost, l’hem
tingut quan l’hem tingut. Per tant, això ho hem fet aquesta tarda.
Hble. Sr. Cònsol Major
El pressupost l’heu tingut en comissió de Finances, i us teniu que manifestar en dita
comissió.
Hble. Sr. Patrick Frases
No passa res.
Hble. Sr. Cònsol Major
No, sí que passa. Perquè no em vingui ara amb excuses de mal pagador.
Hble. Sr. Patrick Frases
No, excuses de mal pagador, no.
Hble. Sr. Cònsol Major
Repeteixo el mateix: la documentació, si la voleu entregar, l’entregueu al ple del Comú.
Molt gustosament l’analitzarem, i ja hi farem les nostres remarques. Però respectem el
que és el ple del Comú.
Hble. Sr. Patrick Frases
De totes maneres, em deixarà justificar?
Hble. Sr. Cònsol Major
El ple del Comú és el ple del Comú de tots els que estan aquí.
Hble. Sr. Patrick Frases
D’acord.
Hble. Sr. Cònsol Major
També és públic assistent, i la documentació, en tot cas, ja els la passarà després.
Hble. Sr. Patrick Frases
En tot cas, jo continuo amb lo meu.
El 2007, al pressupost hi havia una part de les societats que està reflectit amb vermell,
per tant, pujava una mica més. I aquest any, en no incorporar-hi el Camp de Tir ni
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l’escola bressol, s’incrementa molt més, fins a l’import aquest de 19.395.000 €. Segons
les seves dades, la despesa de funcionament del Comú representen el 64,12%. Al 2003,
l’últim any del mandat del Sr. Pujal, la despesa de funcionament representava el 45%, i
vostès han passat al 64%, i això que s’han externalitzat moltes despeses de
funcionament en les societats. Si a la despesa de funcionament afegim el funcionament
de les societats, el que els deia fa un moment, el pressupost real de 19.395.000 €, la part
d’aquests diners que van a funcionament és el 71,41%, que és el gràfic que hem
comentat ara.
Inversió: Pel que fa a les despeses d’inversions, ens trobem amb el contrari, que és un
panorama per a aquest mandat. Primer parlaré de les inversions per a aquest any, i
després ja entrarem en les inversions plurianuals.
La inversió real prevista per al 2008 és de 2.315.522 €, i això és com vostè ha dit, un
pressupost que no és de tràmit. Estem parlant d’un pressupost que, segons vostè, de
quasi 15,5 milions, i en destinarà només 2,5 milions a inversió. Això, Sr. León,
representa el 15% del pressupost. Si l’any passat ens vam escandalitzar, perquè només
ens gastàvem el 30% en inversió, vostès, aquest any, encara s’han superat.
Al 2003, la inversió representava més de la meitat del pressupost, el 54%, i ara estem al
15%. Això ja comença a ser escandalós. Sr. León, si mirem el que invertim, tenint en
compte la butxaca del Comú i la butxaca de les societats, es destina menys del 12% a
inversió. Sr. León, vostè és el Conseller de Finances. Vostè és el responsable dels
comptes. Faci el favor d’intentar reconduir la situació. Amb aquesta tendència, anem a
la catàstrofe.
Senyors Consellers de la majoria, quan el dimarts passat el Sr. León i el Sr. Majoral en
comissió de Finances em van donar el pla d’inversions plurianuals, els vaig dir que
estava molt bé. I a vostè, senyor Cònsol, quan ens vam veure el dijous passat, també l’hi
vaig dir. Està molt bé fer una previsió d’inversió a quatre anys, està molt bé que es
destinaran més d’11 milions d’euros a inversions en quatre anys, i els ho dic de veritat,
tal com els ho vaig dir l’altre dia. I avui ho torno a dir. Planificar la inversió a quatre
anys vista està molt bé. Ara bé, Sr. León, quan els deia que anem a la catàstrofe per
culpa de les despeses de funcionament, en el capítol d’inversions ho veiem molt clar. El
2008 es destinen 2.315.523 € a inversions. Que ho tenim al tercer full. El 2008 es
destinen 2.315.523 € a inversió. El 2009, ja es compromet amb 2.700.000 €, perquè es
tracta principalment d’obres ja iniciades. Per tant, el 2009 no es comença res. Recordi
que la capacitat inversora del Comú el 2008 és de menys del 15%, per tant, el 2009
espero que vostès no siguin capaços de baixar aquesta capacitat encara més. Però, en tot
cas, estarem en aquest ordre, perquè la despesa es consolida i creix anualment, encara
que només sigui per l’impacte de l’IPC. Per tant, pocs diners més es podran destinar a
inversió. Per tant, podem preveure que aquest any, el 2008, 2.300.000 €; el 2009,
2.700.000 €, i es pot estimar entre uns 3-3.200.000 el 2010 i el 2011. S’adona. Sr. León,
que el Tobotronc ens ha costat més que el que s’invertirà anualment cada any? Però el
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que és pitjor és que vostès preveuen destinar a inversions reals 11.225.000 € per al
període 2008-2011.
Sr. León, vostè sap quin import el Comú anterior, en el mandat anterior, va pressupostar
en inversions reals per al període 2004-2007? 22.990.000 €. Ara estem a menys de la
meitat del que s’invertirà en aquest mandat. Sr. León, vostè sap quin import es va
destinar durant el consolat del Sr. Pujal a inversions reals per al període 2000-2003?
26.619.000 €. És a dir, que vostès invertiran en els propers quatre anys menys del 50%
que el mandat anterior, i al voltant del 40% del que va invertir el Comú en el consolat
del Sr. Joan Pujal.
Senyors Consellers, sense comentaris.
Ja durant el passat mandat, ens vam fer un fart d’avisar-los de contenir la despesa. I
senyors Consellers de la majoria, per nosaltres no quedarà que els continuem advertint
fins al final d’aquest mandat. Si no contenim la despesa corrent, la capacitat inversora
del Comú es redueix de manera alarmant.
Pel que fa als plurianuals, com que no ens han donat la memòria explicativa dels
plurianuals, com preveu la Llei de finances comunals, només ho comentaré a grans
trets. És que no teníem les dades, però avui sí que ho he llegit. Perquè el que vostès
diuen que és una memòria explicativa, del document que ens van lliurar, no és ni
memòria ni és explicativa. Només s’han molestat a transcriure tots els conceptes i els
imports. En aigua, han previst, durant aquest consolat, invertir 1.700.000 €, però els
anys 2008 i 2009 no hi ha prevista cap despesa. O sigui, durant els dos primers anys, ni
un euro anirà a la xarxa d’aigua potable, ni tampoc sabem si serà al tercer o al quart any.
El Centre Cultural:125.522 €, que es destinaran tots al 2008. No pensen invertir ni un
euro en el Centre Cultural. Aquesta partida és per acabar el condicionament de la trapa,
o el trivium... La trapa, deu ser, no? és igual. És el mateix. bé, no és el mateix, però la
trapa o el trivium, és igual. Quan tant vostès com nosaltres volem que Sant Julià de
Lòria sigui un referent de la cultura a Andorra.
El cementiri: 900.000 €. El 2008, zero; el 2009, zero, i el 2010, no ho sabem, o el 2011;
no sabem quan es gastaran. Actualment, hi ha llista d’espera. Si algú vol comprar el seu
nínxol, ha d’entrar en una llista d’espera. I vostès esperen, a la part final del mandat, per
posar-hi remei.
Vehicles: 265.000 €, que es destinaran tots al 2008. Si no m’equivoco, és per a la
compra de màquines de neteja. I no invertiran ni un duro més, ni un euro més, en 3
anys. Sr. León, a l’inici del mandat anterior, es va canviar tota la flota de vehicles de
cop. Amb la situació financera actual del Comú, del que ja fa 3 o 4 anys, no es podrà
fer. D’aquí a 4 anys, tots els vehicles tindran 7 o 8 anys. Ja sap com va això, com més
vell és un vehicle, més pugen les despeses de manteniment.
Informàtica: 45.000 € per als 4 anys. I s’invertiran al 2008 aquests 45.000 euros. Ni un
euro en 3 anys en informàtica. El proper Comú haurà de fer un “plan renove”, perquè,
en 3 anys, en informàtica, és una eternitat.
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Llar de Lòria: 30.000 €, que es destinaran tots al 2008.
I el local dels joves: 250.000 €, que el 2008, zero; 2009, zero, i al període 2010-2011,
250.000 €.
Sr. León, li proposem que ampliï la partida d’inversió a la Llar de Lòria, perquè els
joves que ja fa anys que esperen un local per a ells, i encara hauran d’esperar al final del
seu mandat, tenen més números d’anar a la Llar de Lòria que al casal del jovent.
Durant 4 anys han presentat uns pressupostos que, segons vostès deien, eren equilibrats.
Però la realitat és que no és així. Quan es fan quadrar els números “de tant vull gastar,
doncs tant ingressaré”, no funciona. La prova és que el deute del Comú ja ascendeix a
uns 16 milions d’euros. Queda clar que el nostre vot per al pressupost és contrari.
Votarem que no, perquè no volem aprovar aquests pressupostos que, igual que els del
mandat anterior, ens portaran a la catàstrofe.
Hble. Sr. Cònsol Major
Bé, després que cada grup hagi fet les seves exposicions polítiques i els seus
plantejaments, penso que tot està dit. El que podem fer és passar a votar el pressupost.
Llavors, tal com ha quedat clar, vots a favor per a l’aprovació del pressupost?
Vots en contra?
Queda aprovat el pressupost per 9 vots a favor i 2 en contra.
Passarem als següents punts de l’ordre del dia. En aquest cas d’aquí, tornarem al que era
el punt 3,
3. Anàlisi i aprovació, si s’escau, de l’Ordinació Tributària del Comú
Hble. Sr. Joan Antoni León
L’Ordinació tributària que avui presentem s’ha vist condicionada pels canvis legislatius
produïts durant el 2007, i més concretament per la inclusió del nou impost sobre la
construcció en la Llei 14/2007 de finances comunals. En aquest sentit, cal dir que
l’esmentada llei preveu en el seu article 6 un tribut de naturalesa directa que grava la
realització d’edificacions de nova planta o bé d’obres d’ampliació d’edificacions
existents. Així mateix, els comuns han d’establir una escala d’índex de localització per
tal de considerar la categoria del lloc o del carrer on es troba situat l’immoble. Aquest
índex oscil·la entre els 0,5 i el 2. Pel que respecta al tipus de gravamen, aquest està
comprès entre 10 i 50 €/m2. Quant a la quota tributària, aquesta és el resultat d’aplicar a
la base de tributació el tipus de gravamen, podent-se establir bonificacions de la quota
fins a un màxim del 90% per a les edificacions de nova planta o ampliació
d’edificacions existents que es destinin a ús d’habitatge, i es permet la destinació entre
habitatge destinat a ús propi, lloguer o venda. Així mateix, la llei permet bonificacions
de fins al 90% si l’edificació es destina a aparcament o a ús agrícola i ramader.
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D’acord amb el marc legal que hem esmentat, hem considerat que, tenint en compte la
situació actual del sector de la construcció, era convenient fixar un impost moderat i,
per tant, s’ha fixat en 25 €/m2 amb bonificacions del 80% per a les edificacions en
habitatge de lloguer, ús propi i aparcament, i una bonificació del 90% en edificacions
agrícoles i d’ús ramader.
Amb aquest nou impost s’ha volgut promoure les construccions per a ús propi i de
lloguer baixant el gravamen en un 76% i augmentant el gravamen de la venda en un
21%. Així mateix, cal remarcar que es fixa un índex de localització de 1 per a tota la
parròquia. Pel que respecta a la resta de tributs, s’incrementen en l’import corresponent
a l’IPC del 2007, el que implica un augment del 3,87% respecte als imports contemplats
en l’Ordinació tributària del 2007, exceptuant l’impost contemplat en l’article 69.6 de
l’Ordinació, corresponent a l’impost sobre la renda provinent del rendiments
arrendataris, que es manté en el 3%.
Una nova modificació que s’introdueix en l’Ordinació tributària correspon a l’aplicació
de l’impost de la radicació. Abans de la modificació de la Llei de finances comunals,
aprovada el setembre del 2007 pel Molt Il·lustre Consell General, la superfície mínima
que contemplava el referit impost era de 25 m2, però el redactat de la modificació de la
normativa a la qual m’acabo de referir estableix en 20 m2 aquest mínim.
Moltes gràcies per la seva atenció.
Hble. Sr. Cònsol Major
Hi ha alguna intervenció més al respecte?
Hble. Sr. Patrick Frases
Com que entenem que aquest punt i el següent van lligats amb el pressupost, ja li
avanço que votarem en contra d’aquests dos punts.
Hble. Sr. Cònsol Major
Molt bé. Doncs passem a l’aprovació del projecte de l’Ordinació tributària.
Vots a favor? Nou. I dos en contra.
Queda aprovada l’Ordinació tributària per 9 vots a favor i 2 en contra.
Passarem al següent punt, que és:
4. Anàlisi i aprovació, si s’escau, de l’Ordinació d’establiment de preus públics
del Comú
Hble. Sr. Joan Antoni León
En aquesta sessió, també sotmetem a aprovació la nova Ordinació de preus públics de la
parròquia per a l’exercici del 2008. En aquest sentit, cal posar de relleu que
s’incrementen els preus públics en concordança amb l’IPC, que va quedar fixat en el
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3,87%. Queden fora d’aquest increment els aparcaments horitzontals, que mantenen els
preus que es van aprovar en l’Ordinació del 2007.
Hble. Sr. Cònsol Major
Bé. El mateix que en el punt anterior, podem passar directament a la seva aprovació.
Vots a favor de l’aprovació de l’Ordinació d’establiment de preus públics per al 2008?
Nou. Vots en contra? Dos.
Queda aprovada l’Ordinació de preus públics per 9 vots a favor i 2 en contra.
I passarem a l’últim punt de l’ordre del dia, que és:
6. Nomenament de càrrecs del Club Esportiu Sant Julià
Hble. Sr. Oliver Alís
La proposta d’acord de nomenament de càrrecs del Club Esportiu de Sant Julià de Lòria
és la següent:
Vist el que disposa el primer acord de la sessió de consell de comú de data 2 de
desembre de 2003, que la gestió dels casals d’infants, de les activitats esportives i dels
esdeveniments esportius, realitzats fins ara pel Comú i el Club Esportiu de Sant Julià,
l’efectuï la societat pública Societat d’Activitats Socials, Esportives, Culturals i
Turístiques, SA (SASECTUR, SA), amb les més àmplies facultats pròpies de la funció
gestora.
Atès que la Llei de l’esport estableix la necessitat de crear la figura del club per tal de
poder estar federat a fi de poder efectuar competicions esportives, considerant que el
consell d’administració de SASECTUR, SA, de data 27 de febrer d’enguany va aprovar
per unanimitat nomenar els següents càrrecs, que constituiran la junta directiva del Club
Esportiu després de la corresponent ratificació del consell de comú:
-President: cònsol major, Hble. Sr. Josep Pintat Forné
-Vicepresident: cònsol menor, Hble. Sr. Enric Sangrà Tomàs
-Tresorer: conseller delegat de Finances, Hble. Sr. Joan Antoni León Peso
-Vocal: conseller delegat d’Esports. Hble. Sr. Oliver Alís Salguero
-Vocal: conseller de comú, Hble. Sr. Joan Vidal Martínez
-Vocal: Genís Maezo Fité
-Vocal: Ramon Ibars Ainoza
-Secretària general del Comú i secretària del consell d’administració, Sra. Marina Besolí
Pubill
Hble. Sr. Cònsol Major
Algun comentari al respecte? S’aprova la proposta? Vots a favor? Molt bé.
S’aprova per unanimitat.
Bé, i no havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió.
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Moltes gràcies per la seva presència.
52.22
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