SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 7 D’ABRIL DEL 2014
Essent les 19 hores del dia 7 d’abril del 2014, es constitueix l’Hble. Comú de la
Parròquia de Sant Julià de Lòria en sessió ordinària.
Presideix la sessió l’Hble. Cònsol Menor, Sr. Manel Torrentallé Cairó i amb
l’assistència dels Hbles. Consellers de Comú, Srs. Carles Álvarez Marfany, Josep
Majoral Obiols, Dot Jordi Galais, Joan Antoni León Peso, Maria Servat Codina,
Oliver Alís Salguero, Joan Besolí Ribalta, Jaume Ramisa Elias, Rossend Areny
Navarro i Josep Roig Carcel.
S’excusa l’absència de l’Hble. Cònsol Major, Sra. Montserrat Gil Torné per
motius personals.
ORDRE DEL DIA
1. Reconeixement pels serveis prestats a la Corporació dels senyors Francesc
Lluís Carriazo Beni i Josep Maria Corbera Quiñonero, amb motiu de la
seva jubilació
2. Reconeixement al senyor Jesús Ponce Marín, pels serveis prestats durant
25 anys a la Corporació
3. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
• Sessió ordinària 05/02/2014
4. Ratificació de l’acord adoptat pels Comuns del Principat d’Andorra
relatiu a la formulació davant el Govern del requeriment previ per
invasió de competències i l’adopció de l’acord relatiu a la formulació
d’una demanda davant del Tribunal Constitucional derivat del conflicte
de competències
5. Acords Junta de Govern
6. Aprovació si escau, de reconduïts de l’exercici anterior
7. Aprovació si escau, de l’Ordinació de circulació de vehicles de més de 3,5
tones a les zones pròximes a un centre escolar
8. Aprovació si escau, del pla parcial de la unitat d’actuació SURB-44-D
9. Aprovació definitiva si escau, del pla parcial de la unitat en sòl urbà no
consolidat SUNC-01
10. Ratificació de convenis
11. Precs i preguntes
Hble. Sr. Cònsol Menor
Passarem als primers punts de l’ordre del dia, que són:
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1. Reconeixement pels serveis prestats a la Corporació dels senyors Francesc
Lluís Carriazo Beni i Josep Maria Corbera Quiñonero, amb motiu de la
seva jubilació
2. Reconeixement al senyor Jesús Ponce Marín, pels serveis prestats durant
25 anys a la Corporació
Excusem el senyor Josep Maria Corbera, que no ha pogut assistir perquè li han
sortit uns imprevistos mentre venia de viatge.
Sr. Francesc Lluís Carriazo, si vol venir, si us plau.
Francesc Lluís, has passat 23 anys al servei d’aquesta corporació, en un servei
molt sensible i proper a la ciutadania: el de circulació. M’agradaria subratllar
que la teva intensa tasca ha tingut un esforç afegit si tenim en compte que has
treballat la major part del temps de nit, amb els inconvenients que això implica.
De la teva feina, destaquen la teva professionalitat, la teva seriositat, discressió i
la bona entesa amb els companys. Has estat tot un exemple per als teus
companys. Ara toca felicitar-te.
En nom de tot el Comú et vull donar les gràcies per la teva dedicació i la teva
bona feina. Que aquesta nova etapa t’aporti tot allò que mereixes i desitges.
Disfruta-la amb els teus, felicitats i et donem aquest obsequi per part de tota la
corporació i esperem que ens recordis sempre.
Com hem dit a l’inici, el senyor Josep Maria Corbera no ha pogut assistir a
aquest reconeixement. Tot i així, li farem unes paraules perquè quedi constància
en la sessió d’avui.
Tot i això, m’agradaria destacar que, al llarg dels darrers 10 anys al
departament de manteniment s’ha dedicat a moltes feines, principalment
relacionades amb l’enllumenat públic. Ho ha fet amb dedicació, molta
implicació, vocació de servei i professionalitat. Ha estat un treballador
complidor i seriós que ha desenvolupat la seva tasca diària amb rigor i eficàcia.
Li’n donem les gràcies. Li desitgem que gaudeixi de la seva jubilació, molta sort.
Així ho farem constar i ja li donarem l’obsequi.
A banda de les jubilacions, avui també fem un reconeixement a un funcionari
que compleix 25 anys a la corporació, el Jesús Ponce.
Jesús, tot i que has format part d’altres departaments al llarg d’aquests 25 anys
al Comú, fa anys que treballes al de manteniment. Ho fas amb responsabilitat,
professionalitat i qualitat. Ens consta que ets bon company, discret i amable.
És un honor per a aquesta corporació celebrar amb tu aquest aniversari. De part
del Comú i del teus companys, felicitats per aquests 25 anys de feina ben feta i
et donem aquest obsequi. Un cop finalitzats els reconeixements, suspenem la
sessió 10 minuts per fer un brindis amb els homenatjats.
Després, reprendrem la sessió amb la resta de punts de l’ordre del dia.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Bé reprenem la sessió ordinària d’avui, amb el següent punt de l’ordre del dia:
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3. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de la sessió ordinària 05/02/2014
Algun comentari? s’aprova?
s’aprova per 9 vots a favor i 2 abstencions.
Passem al següent punt:
4. Ratificació de l’acord adoptat pels Comuns del Principat d’Andorra relatiu
a la formulació davant el Govern del requeriment previ per invasió de
competències i l’adopció de l’acord relatiu a la formulació d’una demanda
davant del Tribunal Constitucional derivat del conflicte de competències
Li passo la paraula a la Senyora Secretària.
Senyora Secretària
Gràcies Sr. Cònsol i bona tarda a tothom.
Vist el contingut de la legislació vigent en la matèria i, més concretament, el que
disposen els articles 36, 69.1, 70, 71, 72 i concordants de la Llei qualificada del
Tribunal Constitucional.
En seguiment del requeriment efectuat en data 20 de febrer de 2014, quin
contingut es ratifica íntegrament en aquest acte i mitjançant el qual fou
sol·licitat el cessament de l’activitat invasora en la que ha incorregut el Govern
i, en conseqüència, l’anul·lació i la revocació de la liquidació de la part del deute
tributari de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries que
correspon al Comú
El Comú, amb la finalitat de preservar les seves competències i, més
concretament, de garantir el seu autogovern (article 79.1 de la Constitució), amb
ple respecte al principi d’autonomia financera (articles 80.2 de la Constitució i
9.5 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns), acorda
condicionat a la modificació de la Llei de l’ITP, en els termes pactats entre el
Govern i els Comuns, formalitzar conflicte de competències davant del Tribunal
Constitucional denunciant la invasió de l’àmbit competencial reservat per la
Constitució als Comuns a la que dóna lloc la referida liquidació de la part del
deute tributari de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries que
correspon al Comú, en haver-se efectuat la mateixa a la llum del que estipula la
Disposició addicional primera de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost
general indirecte i entenent, en conseqüència, que, en deixar només subjectes a
l’ITP les transmissions realitzades per subjectes particulars, amb el consegüent
empobriment de les hisendes comunals, que veuen reduïda la seva part de
recaptació d’aquest import, ha estat realitzada en perjudici de l’autonomia
financera del Comú i en contradicció amb el que disposen els mencionats
articles 80.2 de la Constitució i 9.5 de la Llei qualificada de delimitació de
competències dels comuns, en la mesura en que redueix la seva capacitat
financera i minva la suficiència financera de la que ha de disposar el Comú per
a desenvolupar les funcions que la pròpia Carta Magna li encomana.
Gràcies Sr. Cònsol.
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Hble. Sr. Cònsol Menor
Gràcies Senyora Secretària.
Hi ha alguna cosa a dir? Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyor Cònsol.
Bé, en primer lloc, justament, ens pot clarificar, vostè, Senyor Cònsol, en quin
punt està aquest conflicte de competències a data d’avui? hem pogut llegir en la
premsa que s’ha desencallat, almenys, per a aquest any, l’impàs referent a la
recaptació de la ITP diferenciant les societats jurídiques i les persones físiques.
Veig, però, que aquest conveni que avui se sotmet a ratificació continua
endavant. Ens pot fer cinc cèntims de com acabarà aquest afer de cara a futurs
exercicis? I en segon lloc, avui se’ns demana ratificar aquest conveni, i jo, en el
seu moment, quan vam rebre la informació o la data de la sessió d’avui, ja vaig
trucar a la Secretària General del Comú per demanar aquest conveni. Ens
hagués agradat, almenys a mi, poder gaudir d’aquest convenir per poder-lo
analitzar. És que els membres de la minoria no tenim dret a tenir-lo quan toca, a
esmenar-lo, a elaborar-lo, fins i tot, amb vostès, quan puguem estar d’acord en
algun punt? Llavors, demano què és exactament el que ens demanen ratificar.
Ens ho acaba de llegir avui la Secretària General, ho agraeixo. Però repeteixo:
potser no era avui el moment. I quan pensen donar-nos aquest document. I
després d’haver-lo ratificat, vostès, avui, aquí.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, Senyor Cònsol.
Senyora Secretària, he escoltat amb molta atenció les seves explicacions i, tot i
que, a priori, ja li dic que hi estic més aviat d’acord que no pas en contra,
entengui que per poder votar amb ple coneixement aquest punt concret, igual
que l’hi acaba d’expressar el Sr. Rossend Areny, se’m fa necessari disposar del
text de l’acord adoptat pels Comuns del Principat d’Andorra relatiu a la
formulació davant el Govern del requeriment previ per invasió de
competències i l’adopció de l’acord relatiu a la formulació d’una demanda
davant el Tribunal Constitucional derivat del conflicte de competències. Com
vostè sap, Senyora Secretària, li vaig demanar el text, doncs igual que el Sr.
Rossend Areny vaig entendre que es facilitaria en la documentació annexa. I,
vostè també ho recordarà, em va respondre, després de posar-se en contacte
amb la Senyora Cònsol Major, que no me’l podia facilitar, amb la qual cosa
també li vaig demanar si fóra possible que la Senyora Cònsol Major em fes cinc
cèntims de l’acord que ens acaba de llegir. Dic ni que fos cinc cèntims a través
d’una trucada telefònica. Pel que sembla, això no ha estat possible, i en aquest
sentit, doncs, igual que ha fet el Sr. Rossend Areny, li demano que, en virtut del
4

que estableix l’article 29.1 de l’Ordinació d’organització i funcionament dels
comuns, que diu explícitament que «els consellers tenen dret a rebre informació
suficient i completa dels assumptes inscrits en l’ordre del dia de les sessions del
Consell de Comú», doncs que se’m faci avinent el text de l’acord. I en aquest
sentit, proposo que s’ajorni la votació d’aquest punt a una propera sessió del
Consell de Comú.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Bé, em penso que algunes coses els hi aclariré als dos a la vegada. Primer de tot,
de conveni amb Govern, no en tenim cap, perquè és un acord verbal. Tot ve
fruit de les negociacions, com bé ja saben, que tots els Comuns d’Andorra vam
fer recurs a la Batllia sobre l’ITP-IGI. La problemàtica ITP-IGI és senzilla: és una
qüestió financera i comptable que si hi ha un impost que es diu IGI, que en
aquell moment, quan el van posar en pràctica, no van tenir –així ho tenim
entès–, no van tenir en consideració l’opinió dels Comuns, això, ho vulguis o
no, perjudica les finances, perquè quan és una persona física, quan és una
societat, a més d’ITP, paga IGI. Abans totes les transmissions patrimonials
pagaven ITP. En sortir l’impost de l’IGI, n’hi ha unes que passen per ITP i unes
per IGI. Aquesta és la problemàtica. Què vol dir? Que abans, amb l’ITP, els
Comuns ingressaven un 1,5 % i el Govern un 2,5 % de la transacció
immobiliària patrimonial. Amb l’IGI, aquest impost que és del 4,5 %, és un
impost neutre, que ja ho saben vostès, a nivell comptable, que suporto i
repercuteix. I llavors, fan la liquidació al final d’any amb Govern. Però aquí els
Comuns ja no hi entren. Val? Perquè és un tema fiscal i comptable que no té cap
més solució, perquè quan hi ha l’IGI, hi ha l’IGI.
A nivell d’ITP, en ser minvat, tots els Comuns es van posar d’acord a fer un
recurs per mirar de recuperar aquest impost. I d’aquí va sortir aquest acord que
es proposa avui. És a dir, durant tots aquests mesos s’han fet recursos davant la
Batllia per aquest fet. Amb Govern hi va haver una negociació i, en principi, la
negociació és la següent: per a l’any 2014, els Comuns cobrarien el 4 % íntegre
del que es cobrés d’ITP en totes les transaccions immobiliàries d’Andorra. Per
això, per compensar les pèrdues que hagin pogut restar durant l’exercici 2013, i
a priori, l’entesa també ha estat, i considerem que ha de ser així, perquè així
vam quedar però no s’ha plasmat en cap document, que a partir d’ara, l’ITP
passaria a ser el 3 % per als Comuns i l’1 % per a Govern. Fins ara era el 2,5 %
per a Govern i un 1,5 % per als Comuns, doncs passaria a ser del 3 % per als
Comuns i l’1 % per a Govern.
I l’acord que es proposa avui, és dir: com no s’ha pres aquest acord, ni encara
no està plasmat en una llei davant el Consell, el que sí que van decidir els
Comuns que, és prendre un acord condicionat que tinguem l’aprovació de cada
Comú perquè si mai s’escaigués, que esperem que no sigui així, que no es faci,
no s’acabi produint o no es posi en pràctica aquest tracte o aquest conveni, o
diguem-li com vulguem, doncs puguem recórrer al Tribunal Constitucional per
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salvaguardar les competències del Comú. Per això no hi ha document. I que no
podem ajornar, com vostè demana, senyor Roig, és la decisió si es condiciona, si
es pren aquest acord avui per condicionar si podem anar al Tribunal
Constitucional o no.
No sé si ho he aclarit.
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Bé, vostè ens diu que no hi ha cap acord escrit, que és el que va a missa, a falta
d’una altra modalitat d’acord, que és un acord verbal. Però quan els Comuns
s’hi entenguin, vist des de la barrera, quan els Comuns o tots els Comuns que
són del mateix color polític, o gairebé, opten per fer aquest acord previ, en cas
que un dia s’hagi de desenvolupar o utilitzar aquest acord, és perquè els
Comuns, actualment, tenen dubtes de si aquesta promesa que el Govern es
quedaria amb un 1 % i els Comuns amb un 3 %, vostès tenen dubtes que
realment s’acabi complint. Vostè, a data d’avui, i li parlo perquè és soci del
Govern de DA, tant aquí com al Consell General, pot agafar un compromís
dient que el Govern respectarà aquest acord verbal, Senyor Cònsol?
Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Senyor Rossend Areny, jo, de compromís, no en prendré cap en aquest aspecte.
Jo he de confiar en les paraules, amb el compromís dels que són Comuns del
DA ni d’UL ni dels Socialistes, malgrat que no en tinguin cap, sinó que és la
institució comunal negociant amb la institució governamental i
independentment del color de cada partit i de cada ministre, i independentment
de tot això. Nosaltres, a nivell de Comuns, el que sí es va tractar això és a nivell
institucional, no a nivell de partits. No sé si amb això he aclarit la resposta.
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Bé, vostè ha donat una resposta que és una mica, pilotes fora, deixi-m’ho dir
així. Jo avui li demanava només que, estant vostè en aquesta famosa reunió de
Cònsols o en aquesta Associació de Comuns del Principat d’Andorra, que ens
costa 70.000 € l’any a tots, si vostè, des d’aquest òrgan, independentment del
color polític que vostès tinguin al darrere, saben, vostès hi tenen contacte
directe i, com vostè ha dit, els Socialdemòcrates no tenim cap tipus de contacte
perquè no en tenim cap, de Comú. No cal que ho recordi. Però vostè, estant
dins, hi insisteixo, compartint persones en aquesta sala, en la sala del Consell
General, que potser, també, dins de Govern, vostè què es pensa que passarà? Es
respectarà aquest compromís verbal de Govern? Sí o no. Només deia això. Volia
una resposta clara: sí o no. O si ho espera o no ho espera...
Hble. Sr. Cònsol Menor
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Sí, sí, ho espero. Per això, de totes formes, els Comuns, per no perdre els tràmits
judicials, no pot deixar passar el temps que es requereix en prendre acords. És
per aquest motiu que avui es posa a disposició del Consell votar aquest acord.
Però si vostè em diu si ho espero, evidentment que ho espero, perquè l’acord
institucional entre Comuns i Govern va ser aquest. No entre UL i DA.
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies, Senyor Cònsol.
Primer de tot, agrair-li l’explicació que ens ha fet, però, a banda de la seva
explicació, jo no m’estaré de constatar un parell de fets. Em costa molt de creure
que les reunions de Cònsols, com a mínim, i per temes tan transcendentals com
aquests, no hi ha, com a mínim, una acta de la reunió que ens pogués passar o
que ens hagués pogut passar per poder estudiar, amb plenitud de facultats, per
poder estudiar a fons el contingut d’aquest acord. Això per un costat, i més
tenint en compte que a mi em consta que a altres minories d’altres Comuns sí
se’ls ha passat aquesta documentació. No puc entendre com aquí aquesta
documentació no només no s’ha passat, sinó que, a demanda dels propis
Consellers, doncs no s’ha tingut ni tan sols la delicadesa de rebre’ls per donarlos una explicació prèvia a la pròpia reunió o a la pròpia sessió que avui tenim
en Consell. Això d’una banda. I d’altra banda, doncs destacar precisament això
que li comentava al final. Una qüestió tan transcendental com és aquesta, que,
repeteixo, hi estic molt més a favor que no pas en contra, perquè penso que
realment es té tota la raó presentant aquest recurs o aquesta demanda que es
pretén presentar, això no treu que aquestes qüestions de calat, aquestes
qüestions importants, aquestes qüestions que s’haurien d’aprofitar per unir
esperits de majoria i de minoria, doncs no s’aprofitin, precisament, per fer això,
per fer partícips, i més quan de la banda del senyor Rossend Areny, com per la
banda meva, doncs hi ha hagut la sol·licitud de fer aquesta trobada, de poder
acostar posicions i de fer-nos partícips d’aquestes decisions que, repeteixo,
entenc que són de calat.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé, senyor Josep Roig. Miri, jo sols dir-li una cosa: d’actes, no en tenim. De
quan es va tractar aquest tema no tenim actes. Si hi ha algú que va prendre
notes de treball, nosaltres això no ho podem controlar. D’actes, no en tenim.
Això per un costat. I també li agraeixo els seus suggeriments, que es prenem
nota per a properes vegades.
Per tant, passarem a l’aprovació d’aquest acord. S’aprova?
S’aprova per 9 vots a favor i 2 abstencions.
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Jo tindré una pregunta, si m’ho permet, Senyor Cònsol.
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Diu que no hi ha acta d’aquella Reunió de Cònsols, però si ho tinc ben entès,
aquest organisme, aquest ens paral·lel de decisió que passa per sobre de l’elegit
democràticament pel poble, que és les sessions de Comú, malgrat ara se’ns
n’informi a darrera hora, no té un servei de secretaria?
Hble. Sr. Cònsol Menor
Ho farem constar, senyor Rossend Areny. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Però no m’ha respost la pregunta, té un servei de secretaria? Ens costa 70.000 €.
Hble. Sr. Cònsol Menor
És obvi que no. És que és una pregunta que és obvi que no el tenim.
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, doncs no tinc res més a dir.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Passarem al següent punt.
5. Acords Junta de Govern
Hi ha alguna cosa a dir de les juntes de Govern?
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyor Cònsol.
Bé, com sempre, aniré desgranant-les d’una en una, les actes de les Juntes de
Govern. Primer, a la junta del 27 de gener d’aquest any, en relació amb el canvi
d’horari de l’Àrea de Joventut, Infància i Voluntariat. Començaré citant el
document en qüestió referent al canvi d’horari del Punt Jove. Cito: «Per fer
possible el compliment de l’esmentat horari, s’acorda que s’estableixi un
sistema de torns rotatoris, repartits de forma equitativa, entre els tres membres
de l’Àrea, de tal manera que cap dels funcionaris superi les 40 hores setmanals
que actualment realitzen.» Havent acabat aquesta cita del dit document, jo li
demano al conseller de Social com s’ho pensa fer per respectar això que acabo
de citar, tenint en compte que una de les persones de l’Àrea ja ha canviat de
departament i que una tècnica també és a punt de marxar, gaudint aquesta
d’una excedència que es va acceptar, també, en Junta de Govern. Per cert,
estaria bé, senyors Josep Majoral i Joan León, que ens concretin quines tasques
haurà d’assumir aquesta persona que anirà al Departament de Manteniment.
Agraeixo la trucada d’aquell dia, senyor Majoral, però ja concretarem data i
hora perquè m’expliqui millor tot aquest canvi que hi ha hagut a nivell de
personal entre dos departaments.
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Voldria dir, també, aquí que, independentment del canvi d’horari, que em
sembla poc adequat pel tipus de serveis que s’ofereix, o que s’hauria d’oferir. El
Punt Jove estaria, al meu entendre, mal concebut en alguns aspectes. En primer
lloc, penso que el lloc no és el més apropiat i, a més, aquest és compartit, com ja
saben, amb el Servei de Social. La visió que pot tenir una persona que ve a
sol·licitar aquests serveis doncs no és la millor, sens dubte. Com deia abans, i en
segon lloc, l’horari tampoc no és el millor, entre altres coses, per afavorir la vida
familiar. En altres parròquies, l’horari de tancament és molt més d’hora i fins i
tot em consta que els divendres a la tarda alguna parròquia doncs tanca aquest
servei. En tercer lloc, i el que per a mi és el més important, és la concepció del
Punt Jove en si, que és la que falla. Sembla ser que és un espai on acaben anant
aquells infants que, pel seu comportament, no poden estar a la biblioteca. A
més, hi van per fer ús dels ordinadors, dels tres ordinadors que em sembla que
hi ha, perquè a casa, diuen, i així ho verbalitzen, no els deixen consultar, per
exemple, xarxes socials o accedir, simplement, a l’ordinador familiar. La tasca
que s’hauria de potenciar, i em consta que ja es fa, que ja es desenvolupa a data
d’avui, és la de fer de pont amb altres institucions i serveis que poden ser útils
per als joves, com el que s’ocupa d’assessorar els joves en matèria de formacions
o d’estudis, per exemple, el COE. Per tant, l’escolto, Sr. Álvarez. Endavant amb
els aclariments. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Carles Álvarez.
Hble. Sr. Carles Álvarez
Gràcies, Senyor Cònsol. Bé, sí, és veritat, que des que hem fet aquesta
remodelació del departament. En principi, en l’Àrea de Gent Gran no hi ha
hagut cap problema i hi ha hagut una bona adaptació. És cert que en Joventut
estem reconsiderant tota aquesta actuació. Primer, perquè hi ha hagut ja dues
baixes previsibles i una ja és real, i l’altra serà al mes de juny. Llavors,
evidentment, aquest departament es reforçarà i es potenciarà. També és veritat
que la tasca d’assessors està àmpliament coberta i està ben coberta, però no la
de faedors, gent que fa. Llavors, s’haurà de reforçar amb un altre tipus de
personal més pròxim a la joventut, perquè és evident que també hi havia un
decalatge d’edats. De vegades, es produeix entre els tècnics i els usuaris del
departament. De totes formes, és un departament que està en qüestió, en
revisió, diguem-ne, i jo crec que, evidentment, s’haurà de reforçar, s’haurà de
potenciar. I referent a l’horari, doncs, tot és discutible. És a dir, com més ampli,
millor, creiem. Potser sí que pot semblar que distorsiona la vida familiar, però
bé, tampoc és que sigui una cosa fora de lloc dins aquest país. I bé, jo crec que la
cobertura de les diferents franges d’assistents, és a dir, hi ha uns assistents que
s’atenen pel matí, que en aquell moment els nois no interfereixen, els que
puguin haver-hi als ordinadors, perquè no n’hi ha, i es poden fer les reunions
tranquil·lament de caire social. I a la tarda, em consta que els tècnics també
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eviten aquestes reunions perquè hi ha aquest miniPunt Jove, diguéssim, que
s’ha instal·lat provisionalment, de moment, allà. De totes formes, ja li dic que en
aquest departament és veritat que ens hem quedat una mica sorpresos per
aquestes dues vacants, i s’han de corregir, i amb la mesura de reestructurar
aquest departament i, evidentment, potenciar-lo al màxim. Aquesta és la
intenció d’aquest Comú.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Bé, li agraeixo aquestes explicacions, Sr. Álvarez. Només recollir un final de
frase que vostè ha dit fa tot just una estona, que és que l’horari, i el cito a partir
d’ara: «no està fora de lloc en aquest país». Si vostè m’ho permet, amb tota
l’estima que jo li tinc, bé, justament, jo crec que des de l’Administració pública
sí hauríem d’intentar afavorir tots aquests aspectes de conciliació entre la vida
familiar i laboral dels pares i els serveis que s’ofereixen des de l’Administració.
Només era això. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Si vol intervenir senyor Carles Álvarez?
Hble. Sr. Carles Álvarez
No, moltes gràcies. Tindré en compte aquest suggeriment.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Hi ha algun punt més de les Juntes de Govern? Té la paraula senyor Rossend
Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyor Cònsol.
Vejam, en la mateixa Junta de Govern, referent a la sala de vetlla de Sant Julià
de Lòria, se’ns mencionen dos contractes. Aquests són: el contracte amb la
Germandat de Sant Sebastià, amb l’objectiu d’establir el funcionament de la sala
de vetlla, on s’estableix, entre d’altres, les obligacions d’ambdues parts, i el
segon contracte, que és amb les empreses funeràries, no citaré aquí el nom,
doncs s’estableixen, entre d’altres, les obligacions d’ambdues parts per a
l’explotació de la sala de vetlla. Per tant, ens agradaria o els demano des d’avui
que ens facin arribar aquests dos contractes perquè nosaltres en puguem
disposar i poguéssim, també, analitzar-los, si escau. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Cap problema senyor Rossend Areny. Se’ls hi faran arribar.
Té la paraula senyor Areny,
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Hble. Sr. Rossend Areny
També es pren nota?
Hble. Sr. Cònsol Menor
També.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, Senyor Cònsol.
Faci-ho per duplicat, això.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Si ja ho dit: se’ls hi faran arribar.
Alguna cosa més de Juntes de Govern? Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyor Cònsol.
Referent a la Junta del dia 3 de febrer, justament, el que parlàvem abans de
l’Associació de Comuns d’Andorra, l’aportació econòmica que es fa de forma
anyal, si no ho hem entès malament, són 10.000 € per Comú, que van a parar a
la caixa d’aquesta Associació de Comuns del Principat d’Andorra. Llavors,
demano al Senyor Cònsol, un cop més, perquè em sona que ja ho vaig demanar
l’any passat, com es gasten aquests 70.000 € que anyalment els Comuns aporten
a les arques d’aquest ens, torno a repetir, paral·lel als elegits democràticament,
que són els Comuns. Llavors, jo li demano si, per exemple, han pagat vostès
l’advocat constitucionalista que manifestava la inconstitucionalitat de la
proposta del Govern amb aquest diners. Llavors, també li demano si ens pot fer
arribar, Senyor Cònsol, la comptabilitat d’aquest ens anomenat Associació de
Comuns, que desenvolupa la seva acció en el si de la Reunió de Cònsols, a la
qual vostè assisteix. I no és per a una altra cosa, sinó que perquè tots els electes
comunals, estiguem o no en la majoria, tinguem una idea de quin ús es fa
d’aquests diners, que no són pocs, repeteixo: 70.000 € anyals.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Senyor Rossend Areny, agafarem el compromís, primer, d’enviar-li la liquidació
dels comptes, per duplicat, també al senyor Josep Roig, i no he vist el pagament,
però em consta que entre les despeses que hi ha, hi ha la despesa d’aquest
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senyor assessor constitucionalista, pel tema de les competències. Però l’hi farem
arribar un cop s’hagi presentat la liquidació dels comptes en la Reunió de
Cònsols, li farem arribar la liquidació, d’acord? En pren nota la Senyora
Secretària. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Doncs jo només li demano, espero la liquidació de comptes d’aquest any que
acabem de començar, d’aquest exercici, si ens pot passar de l’any anterior,
perquè m’imagino que ja hi deu ser, no?
Hble. Sr. Cònsol Menor
Bé quan el tinguem, l’hi fem passar.
Hble. Sr. Rossend Areny
Doncs jo li ho agraeixo.
Hble. Sr. Cònsol Menor
D’acord. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Si em permet continuar amb la del 24 de febrer del 2014, en l’apartat
administratiu, funció pública i sol·licituds. És la número 6051675
“Camprabassa, S.A.”, i el tema és el canvi de titular del negoci destinat a bar i
restaurant situat a la carretera de la Rabassa, camp de tir. Llavors, imagino que
es tracta de la pròpia societat “Camprabassa, S.A.” la nova titular del restaurant
de la cota 1.600. Llavors, si ens poden dir quin ús es farà d’aquestes
instal·lacions, perquè, segons les informacions del Senyor Cònsol, el projecte de
casa de colònies no hi té res a veure amb aquesta operació. I en un altre ordre de
coses, imagino que poden dir, aquí i avui, que l’antic titular del restaurant
s’hauria beneficiat d’una indemnització econòmica, com és completament
natural, havent rescindit el contracte com s’ha rescindit. Per cert, encara espero
les informacions per escrit sobre aquest tema i d’altres, que vaig entrar a
Secretaria General i que vam tenir ocasió de parlar-ne vostè i jo en una reunió
que va tenir lloc al seu despatx.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Senyor Rossend Areny, la informació, la hi farem arribar per escrit, ja l’hi vaig
comentar verbalment. Pel que fa a l’objecte d’aquest negoci, serà el mateix
negoci de restauració, però que el portarà la mateixa societat de “Camprabassa,
S.A.”. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
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Però, per tant, admet, aquí i avui, que hi ha hagut una indemnització, com és
natural?
Hble. Sr. Cònsol Menor
Hi ha hagut una rescissió del contracte de concessió.
Hble. Sr. Rossend Areny
Amb o sense indemnització, Senyor Cònsol?
Hble. Sr. Cònsol Menor
Una rescissió del contracte amb indemnització, sí.
Hble. Sr. Rossend Areny
Molt bé. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
D’acord. Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies, Senyor Cònsol.
Ja veig que vostès mantenen reunions bilaterals Rossend Areny - Cònsol Major Cònsol Menor, però a mi, de moment, en aquestes reunions veig que no m’hi
conviden, tot i que també tinc temes pendents i algunes preguntes que he anat
entrant que veig que es van demorant i que no tenen resposta. No perdo
l’esperança que algun dia la resposta a les meves preguntes acabi arribant. Però,
en un altre àmbit de coses, i en una pregunta que li feia el senyor Areny,
referent a aquest tema de la indemnització, que jo també la trobo totalment
lícita. Quan hi ha un contracte entre un arrendatari i un arrendador, quan es
trenca el contracte, doncs hi ha indemnització. Em podria dir, si us plau, de
quants diners estem parlant?
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Senyor Roig, la quantitat és de 150.000 €. És una indemnització de contracte i
rescissió de vuit anys que li quedaven, arribar a un acord en el qual hi havia,
també, material, immobilitzat i fons de comerç. És un detall que vostès volen
que ho diem en públic, ho diem en públic, perquè no hi ha res a amagar, però
està totalment justificat, com no podia ser d’una altra manera, i que ja els
donarem la informació, com he dit, quan escaigui. Té la paraula senyor Josep
Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies, Senyor Cònsol.
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Ja que ens ha dit que es rescindeix un contracte en què hi era encara per vuit
anys, cosa que és una aspecte, doncs, penso jo, prou important com tenir-ho en
compte, ens podria dir els motius pels quals vostès decideixen rescindir el
contracte amb el referit arrendatari? Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Miri, si em permet, abans jo preferiria parlar d’això, com vam parlar-ne, també,
amb el Sr. Rossend Areny, en privat, perquè penso que no és una cosa que
s’hagi de fer, perquè són negociacions. No hi ha cap inconvenient a explicar-loshi, i així ho farem. I permeti’m que no doni més explicacions, avui, perquè
tampoc no entra en l’ordre del dia ni en els punts de les juntes de Govern.
D’acord? De totes maneres, en reunió amb el senyor Rossend Areny, perquè
també ens demana reunions, que no hi ha cap inconvenient amb reunir-nos
amb vostè, que serà un plaer. Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, Senyor Cònsol. Només per al·lusions. Jo reconec que utilitzo força
sovint el gènere epistolar, és a dir, el de la carta, i com vostè sap, doncs en les
meves cartes jo els demano que mantenim aquest tipus de reunions. A vegades,
entenc, que pel volum de documentació que es pot demanar en una pregunta
doncs hi pot haver una certa demora, però, en el seu cas, ni s’han excusat per
aquesta qüestió ni han respost a la meva demanda de dir: «Bé, potser hauríem
de seure i n’hauríem de parlar, no». Llavors, permeti’m que li digui doncs que
això que vostè diu no respon totalment a la veritat. Jo sí que demano de
mantenir trobades i entenc, sense anar més lluny, l’altre dia li vaig demanar a la
Senyora Secretària de Comú de mantenir, si més no, una petita trobada amb la
Senyora Cònsol, ni que fos telefònica, perquè em donés explicacions sobre el
punt anterior. I com que no les he rebudes, aprofito per justificar el sentit del
meu vot, doncs m’he vist obligat a abstenir-me a la votació. De qualsevol
manera, el que sí que celebro és que vostè doncs agafi el compromís de trobarse tant amb el senyor Rossend Areny com amb mi mateix per donar-nos
explicacions sobre aquesta qüestió. No és amb ànim d’aprofundir en qüestions
o de fer-les públiques, sinó que entenem que és una qüestió que és d’interès per
a la parròquia, i que en tant que lauredià i Conseller d’aquesta Corporació,
entenem que el 88 % de les accions, no sé en un futur com anirà la cosa, però
encara són de la Corporació, entenc que és important que n’estigui informat,
que el senyor Rossend Areny n’estigui informat i que la ciutadania doncs
n’estigui totalment informada.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Algun punt més sobre les Juntes de Govern?
Té la paraula senyor Rossend Areny.
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Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyor Cònsol.
Referent a la del 17 de març del 2014. Feia vostè al·lusió, Sr. Álvarez, fa tot just
una estona a la rescissió anticipada d’un contracte laboral amb una treballadora
familiar del SAD. Demano al conseller de Social, un altre cop, si aquesta baixa
es pensa reemplaçar amb una altra persona perquè no es vegi afectat el Servei
d’Atenció Domiciliària. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Joan Antoni León.
Hble. Sr. Joan Antoni León
Gràcies, Senyor Cònsol.
Bé, malgrat hagi preguntat al conseller Álvarez, si em permet, li contestaré jo. Sí
que es cobrirà aquesta baixa per poder continuar donant el servei òptim que es
dóna fins a la data. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Em pot dir, un dels dos Consellers o el Senyor Cònsol, qui sigui, si es tracta de
la mateixa persona?
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Joan Antoni León.
Hble. Sr. Joan Antoni León
Gràcies, Senyor Cònsol.
Bé, no es tracta de la mateixa persona, òbviament, perquè l’anterior va rescindir,
per qüestions personals, el contracte, perquè tenia una altra feina, bàsicament, i
per tant, s’ha procedit a buscar una altra persona, i és una altra persona.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
D’acord. Alguna cosa més de Juntes de Govern?
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, Senyor Cònsol.
La Junta de Govern immediatament anterior: 4 de març de 2104, Departament
de Manteniment. Veig que s’eliminen dues places d’operari de jardins i una
d’operari auxiliar de jardins, perquè en haver-ne tres, d’operaris de
manteniment, i com que aquest punt no recordo que fos tractat en la Comissió
de Funció Pública que vàrem mantenir el divendres, i com vaig rebre la
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documentació el mateix dijous. I clar, ja en tinc, ja, de capacitat de lectura i de
treball, però, és clar, no tinc tota la nit per poder-me llegir aquesta
documentació, que, a més a més, era extensa. Vostès, com bé dic, me la van
entregar el dijous, i el divendres tenia la pròpia comissió, i aquest punt no el
vam poder tractar. En aquest punt que deia que no va poder ser tractat
divendres, hi figura una documentació que m’adjuntava el senyor León.
M’agradaria saber si les persones que ocupen aquestes places són funcionàries i
si, efectivament, s’ha procedit a un canvi de nivell d’una de les places, com
sembla intuir-se de l’acord de Govern que vostès agafen. Gràcies, Senyor
Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Joan Antoni León.
Hble. Sr. Joan Antoni León
Gràcies, Senyor Cònsol.
Bé, doncs disculpi’m si finalment no ho vam tractar, però sí que és una qüestió
que estava en les actes i va ser, simplement, una decisió en el sentit de buscar
que les noves places poguessin ser molt més multidisciplinars, és a dir, que no
estiguessin enquadrades en una feina concreta en el Departament de
Manteniment. És a dir, poso l’exemple de dedicar-se a la jardineria, és a dir, que
pogués ser places que englobés les diferents matèries que hi ha dins el
Departament de Manteniment. Es tracten de tres contractacions que no són
funcionaris, són noves contractacions, òbviament, perquè hi ha un informe del
cap de Manteniment que així ho sol·licita per poder donar cobertura a les
qüestions pròpies del Departament. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, en la segona de les preguntes que li feia, s’ha procedit a un canvi de nivell
d’una de les places? I també, afegir una altra pregunta al que vostè comentava:
aquests treballadors són treballadors que ja havien treballat anteriorment en la
corporació? És a dir, estaven ocupant alguna d’aquestes places que sembla ser
que s’eliminin per crear-ne de noves? Gràcies, senyor León.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Joan Antoni León.
Hble. Sr. Joan Antoni León
Penso que un dels treballadors hi havia treballat en el marc del programa
d’ajuda establert per Govern, i els altres dos treballadors, no. I quant a les
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classificacions dels llocs de treball, sí que són classificacions d’un nivell inferior.
Gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies, Senyor Cònsol.
Entenc que la resposta que vostè em dóna em diu que estan classificats en un
nivell inferior, però, en canvi, n’hi ha dos en què sembla que es manté el nivell.
N’hi ha una altra que sembla que puja el nivell, és a dir, d’auxiliar d’operari que
passaria a operari. Únicament és confirmar aquesta qüestió. Gràcies, Senyor
Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Joan Antoni León.
Hble. Sr. Joan Antoni León
Gràcies, Senyor Cònsol.
Bé, no tinc el document aquí per poder-li respondre amb més detall. En tot cas,
li tramitaré la documentació. No tinc cap problema amb comentar-ho amb més
detall. El que ara mateix em ve al cap amb la documentació que tinc sobre la
taula és que una, almenys una, de les places sí que era d’un nivell inferior dins
la taula salarial del Comú.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Josep Roig i per tancar el debat.
Hble. Sr. Josep Roig
Només per tancar. Em dono per contestat. Espero que m’enviï la documentació,
però torno a confirmar-li que una de les places puja de nivell. És a dir, hi ha
dues places que estan situades en un nivell, una plaça que està situada en un
nivell immediatament inferior, classificada com a operari auxiliar de jardins.
Sembla ser que aquestes tres places s’eliminen per crear-ne tres de noves, que
són tres places d’operari. És a dir, no hi ha cap auxiliar d’operari. Llavors, em
dono per contestat. Espero que m’enviï la documentació i em pugui confirmar
aquesta qüestió al més aviat possible.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
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Gràcies. Només fer una consideració. Aprofitant aquesta voluntat de
transparència que avui vostè i els consellers que l’envolten doncs manifesten «Ja
els passarem la informació», «no tenim cap problema a rebre’ls», etc.
M’agradaria que em diguessin si realment, amb aquesta voluntat de
transparència, en aquelles comissions de què nosaltres no formem part, perquè
en el seu moment, quan es van establir les actes de constitució d’aquestes
comissions no hi érem, o el Sr. Roig i jo, quan formàvem part del mateix grup
aquí, asseguts, doncs estàvem junts, ara ja no ho estem. En algun lloc hi posa
escrit que no puguem formar part de les altres comissions, d’aquelles àrees en
què no estem inscrits des del principi del mandat? Ho demano perquè a
algunes comissions sí que se’ns convoca i a algunes altres no. Per tant,
aprofitant aquesta voluntat que avui tenen de transparència i d’apropament cap
als membres de la minoria, ens agradaria que avui quedés clar i que constés,
justament, també, en acta, aprofitant que estem en la sessió plenària del Consell.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé, així ho farem constar. Hi ha alguna cosa més en relació a les Juntes de
Govern? Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Però no m’ha contestat.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Ho farem constar. Ja en prenem nota. Què vol que li digui?
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
No, però li he fet una pregunta.
Si en algun lloc està escrit que nosaltres, per exemple, jo...
Hble. Sr. Cònsol Menor
L’Ordinació de funcionament dels Comuns és molt clar en aquest aspecte.
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
És a dir, jo no puc formar...
Hble. Sr. Cònsol Menor
En l’Ordinació de funcionament dels Comuns queda ben clar: les comissions es
van constituir a l’inici del mandat. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
En algun lloc, hi posa que no es pugui tornar...
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Hble. Sr. Cònsol Menor
Jo no he dit això. Les comissions es van constituir a l’inici del mandat. No he dit
res més.
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Per tant, vostè...
Hble. Sr. Cònsol Menor
També li dic que en prenem nota i que consti en acta el que vostè ens ha
demanat. I ja ho analitzarem. Jo penso que no té res a veure amb la manca de
transparència ni res, perquè jo, em consta que tant els Cònsols com els nostres
companys, quan han necessitat una informació, se’ls hi ha donat,
independentment que formin part o no de la comissió.
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
És cert, però perquè ens beneficiem d’aquesta bona voluntat dels diferents
Consellers, però, per exemple, el divendres anterior, acabo d’assabentar-me que
hi va haver una comissió a la qual a mi no se’m va convidar, quan a altres, de
les quals no hi formava part sobre el paper, sí que se’m convida. Com per
exemple, la Comissió de Cultura.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Bé en prenem nota. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Doncs prengui-la.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyora Maria Servat.
Hble. Sra. Maria Servat
Puc fer una aclariment, si pot ser?
Jo no és que l’hagi convidat, senyor Rossend Areny, i ja m’està bé que hi vingui,
no hi ha cap problema. Jo convoco el senyor Josep Roig, vostè es va presentar a
l’última comissió i l’última que vam tenir no era una comissió, era una reunió
informativa. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Bé, prenem nota i l’hi agraeixo per això de la transparència.
Té la paraula senyor Rossend Areny.
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Hble. Sr. Rossend Areny
De totes maneres, per contestar a la Senyora Consellera de Cultura, jo rebo una
convocatòria en el meu correu electrònic. Per tant, si això no és rebre
convocatòries, o que no se’m convida, que “baje Dios y lo vea”.
Però comprengui’m, prenguin nota...
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyora Maria Servat
Hble. Sra. Maria Servat
Doncs que “baje Dios y lo vea”. No crec que hi hagi cap problema.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
I que se’ns doni una resposta en breu, i que aquestes coses no tornin a succeir.
Que quan hi ha unes comissions, que almenys n’estiguem informats.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, per al·lusions. Vejam, no és cert que vostè passi la informació o que em passi
la informació, o almenys a mi. Jo vaig entrar dues preguntes, o una bateria de
preguntes, el dia 7 de novembre, i una altra bateria de preguntes el dia 14 de
novembre, i vostès no me les han contestades. Llavors, amb la seva afirmació,
doncs que la puc trobar molt irònica, doncs a mi, sincerament, la seva ironia en
aquest sentit i en aquest cas, m’ofèn. M’ofèn particularment, perquè vostè a mi
no m’ha respost a les preguntes que jo he fet. Tot i que el reglament i tot i que
l’Ordinació de l’organització del funcionament del Comú m’empara uns drets.
O sigui, vostè em vulnera els drets i no només això, sinó que, a més a més, es
permet de dir en plena sessió de Consell de Comú que vostè em respon totes les
preguntes que jo presento o que el meu company presenta. I això és una cosa
que no pot admetre. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Alguna cosa més per a les Juntes de Govern?
Es ratifiquen?
Es ratifiquen per unanimitat.
Passarem al següent punt:
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6. Aprovació si escau, de reconduïts de l’exercici anterior
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyor Cònsol.
La intervenció comunal, en l’exercici de les funcions que li atribueix l’article 84
de la Llei de finances comunals, ha procedit a la fiscalització de la legalitat dels
crèdits per a les despeses d’inversió real i despeses corrents compromesos fins
al 31 de desembre del 2013. Tal com estableix l’article 64 de la mateixa llei,
l’import de les despeses a reconduir ascendeix a 1.354.374,29 €. Gràcies, Senyor
Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Alguna intervenció? té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyor Cònsol, i gràcies, Sr. Besolí, pels seus aclariments, que, de fet,
no ho són, perquè, en aquest sentit, sí que tenim la documentació.
Bé, si fem un petit balanç, aquest any, com vostè ha dit, ens trobem amb
1.354.000 €, aproximadament, de reconduïts que vénen de l’exercici de l’any
passat. Si fem memòria, l’any passat ja vam tenir un milió i escaig, i en el nostre
primer any de mandat teníem uns 300.000 € de reconduïts. Per tant, cada any va
augmentant la quantia d’aquests diners compromesos que no es fan efectius en
l’exercici en si, sinó en l’any posterior.
Com vostè ja ens ha dit en diverses ocasions al si d’aquesta cambra, Sr. Besolí,
es tracta d’unes despeses pressupostades i compromeses, com deia, durant
l’any passat que encara no s’han executat o encara no s’han pagat i que ho seran
durant aquest exercici, si no ho han estat ja algunes d’elles. També ens deia que
es tracta de diners que van destinats a pagar inversió real i despesa de
funcionament. Si descomptem els 500.000 € del préstec de “Camprabassa, S.A.”
que queden pendents, si no vaig errat, encara ens queden uns 800.000 € de
reconduïts pendents de ser executats. Ens pot explicar per quin motiu aquesta
quantitat de diners és tan elevada en el moment de canviar d’exercici? Realment
aquests 800.000 € acabaran destinats a aquelles partides pressupostàries d’on
provenen o haurien de provenir, o hi ha la possibilitat que es destinin a altres
àmbits? I ho demano dels 800.000 € en concret, perquè no tinc cap dubte que els
500.000 € del préstec de “Camprabassa, S.A.”, aquests sí que acabaran
executant-se allà on els toca, i més que n’hi hagués.
Saben que hi veig, jo, aquí, més enllà d’aquesta anàlisi que li acabo de fer? Jo hi
veig un maquillatge per equilibrar el tancament de l’exercici anterior, que, per
cert, encara estem esperant i que la resta de Comuns doncs ja s’han donat
pressa a fer el tancament... Llavors, si tenim en compte aquestes despeses que
no han tingut lloc en el tancament de l’exercici del 2013, que es passaran a les
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del 2014, auguro que en la propera sessió de Comú vostès diran que no només
tenim un dèficit de -800.000 €, sinó que tindrem un pressupost equilibrat o, com
a mínim, un pressupost equilibrat o amb un lleuger superàvit, com hi estem
acostumats. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Gràcies, Senyor Cònsol.
Només dir-li que continuo dient que tots els comptes del Comú sempre són
auditats, amb la qual cosa, de maquillatges, no n’hi pot haver. De maquillatges,
no n’hi ha, senzillament. Estem parlant que sí que hi ha 560.000 € de reconduït
del préstec de “Camprabassa, S.A.”. Vull recordar que si ens mirem moltes de
les partides que estan, són partides que s’estan executant avui, com la
remodelació del Centre Cultural, tot el tema de seguretat, pàrquings, tot això fa
pujar partides importants, els canvis d’ascensors. Si vostè detalla i veu les
partides, veurà que moltes coses ja s’estan fent, vull dir que no és maquillatge,
senzillament, es va començar tard. Es va començar al setembre o octubre a fer
aquestes modificacions o aquestes reformes, i això ha fet que els pagaments no
s’hagin pogut executar abans del 31 de desembre.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Bé primer el senyor Rossend Areny i després vostè Sr. Roig.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyor Cònsol. Bé, per al·lusions, perquè em contesta a la meva
pregunta d’abans. Quan jo parlo de maquillatge, no dic que intentem enganyar
i fer veure que aquestes despeses no estan però estan. No, no, jo no em refereixo
a això. Jo em refereixo que, com a mínim, ens va molt bé per tancar un
pressupost o una execució d’un pressupost anterior, el del 2013, amb 1.300.000 €
menys de despesa. Això, ho vulgui o no, doncs equilibra una mica els comptes.
El que passa és que tots aquests diners els anem empenyent d’any en any i, tard
o d’hora, algú, siguin vostès en el proper mandat, siguem nosaltres, sigui el Sr.
Roig amb el seu equip, o sigui qui sigui, tard o d’hora aquests diners hauran
d’acabar sortint en el capítol de despeses. Això no m’ho pot negar. Per tant, a
vostès els va molt bé aquest retard quant als pagaments d’aquest milió trescents mil, perquè, com a mínim, ho portem cap a l’exercici següent.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
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Gràcies, Senyor Cònsol.
Només li diré una cosa: el Comú de Sant Julià de Lòria paga les factures a 60
dies. Llavors, de retards en els pagaments, no n’hi ha. Senzillament, hi ha
execucions i pagaments quan toca. I aquí estem parlant que els pagaments,
pregunti-ho a qualsevol dels nostres industrials que treballen per al Comú de
Sant Julià de Lòria: no hi ha cap pagament superior a 60 dies. Gràcies, Senyor
Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Rossend Areny.

Hble. Sr. Rossend Areny
Ja per acabar. Llavors, d’alguna manera, jo no li dic, que paguem o deixem de
pagar a 60 dies, perquè això està estipulat així. Però no em negarà que, quan
toqui la propera sessió de Comú, tancar o fer el tancament del pressupost
anterior, aquests diners no constaran com a dèficit, com a despesa o sí que hi
constaran?
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Constaran en els comptes del proper exercici.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Per tant, en el pressupost següent. D’acord.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Sr. Besolí, ha d’aclarir algun altre punt? No, d’acord.
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, no perdré l’ocasió de fer la meva intervenció i d’expressar el meu acord amb
el punt de vista del senyor Rossend Areny, i jo intentaré ser una mica més
explícit que ell mateix. Miri, senyor Joan Besolí, en la sessió del Consell de
Comú del passat 21 de novembre del 2013, a propòsit del punt sobre el
seguiment del pressupost 2013 corresponent al tercer trimestre, posava en
evidència que els reconduïts, superiors ja llavors al milió d’euros, no estiguessin
comptabilitzats en el còmput de despeses, com feia al·lusió el Sr. Areny, en el
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que jo qualificava un exercici de creativitat financera. És molt creatiu, vostè. Per
a mi la raó era ben senzilla: comptabilitzar aquesta quantitat li hauria suposat –i
ja l’hi vaig dir en aquella mateixa sessió del Consell– doncs haver de reconèixer
posteriorment un tancament deficitari de l’exercici pressupostari 2013 que, per
cert, encara estem esperant. En la roda de premsa posterior a la sessió –segur
que vostè recorda perfectament bé aquella roda de premsa, Sr. Besolí–, vostè
intentava justificar als mitjans de comunicació que els reconduïts eren una
figura ja prevista, que corresponia a inversions o obres pendents d’executar
d’exercicis anteriors i que estan compromeses. En aquell moment, vostè no va
voler donar detall de quines eren les inversions o les obres pendents que
configuraven els dits reconduïts. Afegia, però, que per a aquelles inversions o
obres, que interessava tirar endavant, en comptes d’incloure-les en un nou
pressupost, faria continuïtat. I en cas que es disparés l’endeutament per aquesta
causa, va assegurar que contindria la despesa. Doncs vet aquí que ara ja sabem
en què consisteixen aquestes obres o inversions de compromesa continuïtat i
que pugen quasi 1.400.000 €. Dit d’altra manera, aproximadament, un 11 % del
pressupost 2103 o un 12 % del pressupost 2014. Miri, li seré molt franc: vol que
li digui on la veig, jo, aquesta proposta que vostè fa d’aprovació de reconduïts?
Doncs la veig com una operació per intentar amagar el que hagués estat, amb
tota certesa, un exercici pressupostari 2013 deficitari. Què ha fet per quadrar els
números i tancar comptes amb superàvit, com han fet els altres Comuns? Doncs
és molt senzill: cap problema, agafo una part de les despeses que tinc
compromeses, les converteixo en reconduïts i tema resolt. Això és ben senzill.
Perquè sí, Sr. Besolí. Per cert, ens pot explicar com es finançaran aquests
reconduïts? Perquè en el pressupost 2014 no hi consten. He d’entendre que es
finançaran contra endeutament. Oi que ens ho aclarirà, això, Sr. Besolí? Miri, si
entenem oportunista com la persona que actua adequant una conducta segons
les circumstàncies del moment que siguin més afavoridores, doncs vostè, Sr.
Besolí, és un oportunista. S’ho ha fet venir molt bé per aprovar ara reconduïts
del 2013. Per què no els presentava, aquests reconduïts, quan vam votar el
pressupost de 2014? Perquè vostè sap que, si ho hagués fet així, hagués
presentat un pressupost per al 2014 deficitari, com he dit abans. Vostè és un
oportunista perquè ha anat demorant el tancament de l’exercici 2013 amb
l’objectiu de treure’s del barret un paquet de reconduïts que li permetés
presentar un tancament de pressupost del 2013 amb superàvit. O potser es
pensava que no ens donaríem pas compte, d’aquesta jugada? Sr. Besolí,
començo a pensar realment que vostè o ens deu prendre per babaus o, com
diria en Jordi Font, tant se li’n fa aquesta imatge de “pillos” i astuts pel que fa a
moltes de les actuacions que estem veient darrerament quant a les finances
d’aquest Comú. On s’entén que els hem d’imputar, aquests reconduïts del 2014?
En el 2014 no, perquè el pressupost ja el vam votar. En el tancament del 2013,
potser, els hem d’imputar? M’imagino que tampoc, perquè avui s’aprovaran
aquests reconduïts, i el seu problema, el del dèficit, doncs a priori li quedarà
resolt. Tot i que al final, com sempre, seran els ciutadans de la parròquia de
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Sant Julià de Lòria els que n’haurem de pagar les conseqüències. Pot dir-me, a
nivell comptable, com pensa resoldre aquesta situació?
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Senyor Joan Besolí, té alguna cosa més a dir? Té la paraula.

Hble. Sr. Joan Besolí
D’entrada, jo sóc conseller de Finances, no sóc mag, com vostè diu. No em trec
res del barret, senzillament, l’únic que fem és fer un procediment de seguiment
del pressupost, d’execució de pressupost. Vull recordar-los, em sembla que van
confosos. Els reconduïts de l’any anterior no tenen res a veure amb els
reconduïts d’aquest any. Són coses totalment diferents. Són totalment diferents.
Estem parlant de partides. Els reconduïts són partides que s’executen durant el
2013, i que segueixen el 2014. Els reconduïts de l’any anterior, si es van arribar a
executar, es van pagar i formen part de l’exercici del 2013. No sé si entén el que
vull dir.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Si es van arribar a pagar. Què vol dir «si es van arribar a pagar»? No són
compromisos?
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
Si es van arribar a executar i es van pagar durant l’any passat, formen part de
l’exercici 2013.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Però es van pagar...
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Joan Besolí.
Hble. Sr. Joan Besolí
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Es van pagar, evidentment.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Senyor Joan Besolí, si vol aclarir els punts i tancarem el tema.
Hble. Sr. Joan Besolí
Creativitat financera. Vull recordar-li que el Comú gaudeix d’un excel·lent
interventor, que és el que elabora els comptes, que és el que se’n fa càrrec, i és
una persona suficientment preparada no per fer creativitat, sinó, senzillament,
per portar la comptabilitat del Comú. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Alguna cosa més? té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, ho tornaré a dir amb altres paraules. Miri, un pressupost consta d’ingressos i
despeses. Quan la despesa és superior als ingressos, doncs tenim un problema.
Ja ho he dit moltes vegades en sessions de Consell de Comú. Clar, què puc fer
per presentar els comptes o per fer dir als números allò que jo vull que diguin?
Doncs converteixo una part d’allò que jo em pensava gastar en reconduïts, els
pago l’any següent. I és clar, primer em faig aprovar el pressupost, el de l’any
2014, després agafo i transformo tota una sèrie de qüestions en reconduïts i
després, d’aquí a uns dies, vostè, quan presenti el tancament del 2013, “si te he
visto, no me acuerdo”, com diuen els castellans. És a dir, d’aquests reconduïts,
segurament no en sentirem a parlar i, per tant, vostè es podrà penjar la medalla
que ha aprovat uns pressupostos del 2013 amb superàvit. I per tant, jo l’únic
que vull fer aquí és que quedi molt clar doncs aquesta qüestió. És això el que jo
anomeno creativitat financera. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Es passarà a l’aprovació d’aquest punt. S’aprova?
S’aprova per 9 vots a favor i 2 abstencions.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Passarem al següent punt:
7. Aprovació si escau, de l’Ordinació de circulació de vehicles de més de 3,5
tones a les zones pròximes a un centre escolar
Té la paraula senyor Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
Gràcies, Senyor Cònsol.
Tal com vam comentar en la darrera Comissió de Circulació, de data 13 de
març, portem a aquest ple del Comú, per a la seva aprovació, aquesta ordinació.
Es tracta de limitar la circulació de camions de més de 3,5 tones a les zones
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pròximes als centres escolars. Concretament, al carrer de les Escoles i al carrer
Dr. Palau durant horari escolar, entre 08.30 h i 09.30 h del matí i 16.30 h i 17.30 h
de la tarda. A més d’això, val a dir que s’ha millorat tota la senyalització
d’aquesta zona, tant pel que fa a la senyalització vertical com horitzontal.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Alguna cosa a dir? Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies, Senyor Cònsol.
Si m’ho permet, senyor Oliver Alís, penso que el veritable problema és que,
durant l’entrada i la sortida dels alumnes, hi ha molts cotxes que aparquen
sobre la vorera, i això impedeix la circulació de camions d’un cert tonatge
perquè no hi ha lloc per passar. Miri, disposem d’un pàrquing horitzontal a poc
més de 50 metres del centre escolar i, com li deia, el problema no crec que sigui
tant dels camions, que possiblement, jo ja ho entenc que vulguin tirar endavant
aquesta ordinació, doncs tenint en compte aquesta qüestió, la perillositat que
pot implicar el trànsit de camions per la zona. Però, és clar, aquests circulen a
una velocitat molt, molt baixa, per l’estretor mateixa del carrer, les bandes, que
també fan reduir la velocitat, i les persones, que no aparquen degudament. Això
l’hi dic perquè, a banda de portar els nens al citat centre escolar, sóc veí
d’aquest carrer particular. I penso que el problema, repeteixo, no és tant dels
camions com segurament dels cotxes que aparquen sobre la vorera quan no ho
haurien de fer. Per a mi aquest és el veritable problema, ja que sovint s’obliga
els vianants que circulen per la vorera en direcció a l’ascensor del centre
esportiu a passar per la mateixa calçada, doncs a la vorera, tot sovint, no hi
queda lloc. En aquest sentit, jo el que proposo és que el pàrquing horitzontal de
la carretera de la Rabassa sigui gratuït a les hores en què hi hagi entrada i
sortida de nens a l’escola, que es convidi els pares i les mares a aparcar els seus
vehicles en aquest indret i que no es penalitzi els camions, que, al final, en són
els primers perjudicats. Personalment, em preocupa molt més el tema dels
aparcaments a la vila, i si parlem de circulació, permeti’m que li digui que la via
ràpida en què s’ha convertit l’avinguda Francesc Cairat a la sortida del túnel de
la Tàpia doncs això sí que realment és un veritable problema al qual hauríem de
mirar de posar solució.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
Sí, gràcies, Senyor Cònsol.
Bé, doncs, justament, el que s’ha fet és per evitar la possible perillositat
d’aquests camions, més que per millorar el trànsit en aquesta via. De fet, els
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pares i mares que volen disposar d’un aparcament gratuït, tenen una hora a la
plaça de la Germandat o al Prat Gran, on poden aparcar. És més el problema es
que no ho fan. Entenc el que m’està explicant, es que no ho fan ells mateixos, i
llavors, fa que hagin d’aparcar, de vegades, a sobre de la vorera. Sigui com
sigui, a cada centre escolar hi tenim, tant a l’arribada com a la recollida de la
canalla, un agent de circulació que intenta alleugerir al màxim l’entrada i la
sortida d’aquests pares que recullen els seus fills en aquests centres escolars.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Gràcies Senyor Cònsol. No, la proposta jo ja entenc, que vostè vulgui fer fer
exercici als pares enviant-los a la plaça de la Germandat, però penso que a plaça
de la Germandat és una mica massa lluny. La proposta que jo li feia era d’un
aparcament, del qual disposem i que cau molt més a prop. Repeteixo: jo no sé si
s’ha passejat per la zona en qüestió, però realment és un problema per als
vianants que volen baixar en direcció a l’ascensor per anar al centre esportiu,
tota la pila de cotxes que hi ha aparcats en aquella zona. No és un temps massa
llarg. Què és, potser, un quart d’hora, són, potser, 20 minuts? Però allò,
realment, sí que és un perill, perquè obliga, com li he dit, els vianants a passar
per la calçada. Jo entenc que el problema és més aquest que no pas un problema
de camions. Els camions ja van prou lents, no van ràpids. Repeteixo: me l’havia
descuidat, aquest, el dels guàrdies de circulació, certament, hi són i, realment,
fan molt bona feina a l’hora de controlar el trànsit. Jo penso que aquí no és
qüestió que els vehicles puguin anar més ràpid o menys ràpid, que ja hi van
bastant, de lents, per totes aquestes qüestions que deia. Però si realment hem
d’anar a protegir el vianant, hauríem de ser, tots plegats, curosos: vostès, des de
la majoria comunal, penso que haurien de convidar els pares doncs a aparcar
allà on han d’aparcar, i per això feia la proposta que feia. Això tampoc no va en
detriment de la proposta d’ordinació que vostès fan, però penso que la proposta
d’ordinació no ataca la qüestió de la perillositat, com sí ho fa realment el fet que
tinguem cotxes aparcats sobre la vorera en la direcció que jo li comentava.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé i acabem, té la paraula senyor Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
Sí, disculpi, però penso que m’he explicat malament abans. És que l’aparcament
de les Feixes del Rabató, dels quals me’n parlava abans, també gaudeix d’una
hora gratuïta, justament, per desar i recollir la canalla. Entre altres coses, perquè
tots els aparcaments de la parròquia amb barreres gaudeixen d’una hora
gratuïta. Gràcies, Senyor Cònsol.
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Hble. Sr. Cònsol Menor
Per acabar, té la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Sí, gràcies, Senyor Cònsol.
Doncs faci la seva feina i convidi els pares dels alumnes que aparquin allà on
han d’aparcar. Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé, així ho farem constar. S’aprova la proposta d’ordinació?
S’aprova per 10 vots a favor 1 abstenció.
Passarem al següent punt:
8. Aprovació si escau, del pla parcial de la unitat d’actuació SURB-44-D
Té la paraula senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies, Senyor Cònsol.
En data 25 de juny de 2013, es va procedir a l’aprovació del Pla parcial de la
SURB-44-D. En data 25 de novembre de 2013, els propietaris van presentar una
modificació del dit pla parcial. Se sotmet avui a aquest ple l’aprovació de la
modificació del Pla parcial SURB-44-D i, en el seu cas, aprovar la seva exposició
pública.
Gràcies, Senyor Cònsol
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Alguna pregunta? S’aprova?
S’aprova per unanimitat.
Passem al següent punt:
9. Aprovació definitiva si escau, del pla parcial de la unitat en sòl urbà no
consolidat SUNC-01
Té la paraula senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies, Senyor Cònsol.
El passat desembre, es va aprovar en sessió de Comú l’aprovació provisional de
la unitat d’actuació SUNC-01. Un cop sotmesa a informació pública, i revisades
les al·legacions que s’hi van presentar pel Departament d’Urbanisme, se sotmet
a aquest ple l’aprovació definitiva del dit pla parcial i, en el seu cas, ordenar-ne
la publicació en el BOPA. Recordar que contra el referit decret es pot interposar
un recurs d’alçada en el termini de 13 dies hàbils davant la Comissió Tècnica
d’Urbanisme.
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Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
D’acord. Alguna pregunta? S’aprova?
S’aprova per unanimitat.
Passem al següent punt:
10. Ratificació de convenis
Té la paraula senyor Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
Sí, passaríem a la ratificació del conveni entre el Ministeri de Justícia i Interior i
els Comuns del Principat d’Andorra de cessió gratuïta de terminals de trunking
digital TETRA. Gràcies a aquest conveni, el Ministeri de Justícia i Interior
cedirà, a precari, a cada Comú, tres terminals TETRA per poder estar
intercomunicats en casos d’emergència, proves esportives, tant a nivell
parroquial com nacional, i altres esdeveniments que ho requereixin. El fet que
sigui una cessió a precari és perquè si les haguéssim de necessitar totes
concentrades dins una parròquia, doncs ens les aniríem passant entre
parròquies.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Es ratifica aquest conveni?
Es ratifica per unanimitat.
Següent conveni, té la paraula senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
En el present conveni de col·laboració entre “Andorra Turisme, S.A.U” i els set
Comuns i es proposa continuar el marc de col·laboració establert els últims cinc
anys. Aquesta suposarà la seva sisena edició. Se sotmet a aquest ple ratificar el
conveni de col·laboració entre Andorra Turisme i els set comuns del Principat
d’Andorra.
Gràcies, Senyor Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Molt bé. Alguna pregunta sobre aquest conveni? Es ratifica?
Es ratifica per unanimitat.
Doncs si no hi ha cap altra intervenció no havent-hi més assumptes a tractar,
s’aixeca la sessió d’avui i agraeixo l’assistència de tots.
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