SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 13 DE FEBRER DEL 2017
Essent les 17,00 hores del dia 13 de febrer del 2017, 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 Miquel Vila Bastida i l’Hble.
Sr. Cònsol Menor, Sr. Julià Call Reig i amb l’assistència dels Hbles. Consellers
de Comú, Srs. Joan Visa Tor, Joan Vidal Martínez, Joan Gómez Martínez,
Meritxell Teruel Riera, Pere Pràxedes Rigol, Francesca Barbero Cáceres, Joan
Albert Farré Santuré, Rossend Duró Sánchez i Maria Servat Codina.
S’excusa l’absència de l’Hble. Conseller, Sr. Josep Roig Cárcel per trobar-se fora
del país.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
• Sessió ordinària 19/12/2016
2. Acords de la Junta de Govern
3. Anàlisi i aprovació, si escau, del projecte de pressupost per a l’exercici
2017
4. Anàlisi i aprovació, si escau del marc pressupostari
5. Informar dels pressupostos per a l’exercici 2017 de les societats Escola
bressol Laurèdia, S.A.U.; Sasectur, S.A.U. i Camprabassa, S.A.
6. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació Tributària del Comú
7. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació d’establiment de preus
públics del Comú
8. Precs i Preguntes
Hble. Sr. Cònsol Major
Iniciarem la sessió d’avui amb el primer punt de l’ordre del dia:
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
• Sessió ordinària 19/12/2016
Tots disposeu de l’esborrany de l’acta.
Si us sembla doncs s’aprova l’acta del 19 de desembre de 2016.
S’aprova per unanimitat.
Té la paraula el Sr. Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Només si us en recordeu en aquest acta, us havíem demanat que ens donéssiu
còpia d’aquell acord d’aprovació sobre les transferències als comuns, de la
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creació de la taula de debat, va ser l’acord aquell de ratificació que vam
demanar la còpia quan pugueu si us plau.
Hble. Sr. Cònsol Major
Sí, dins d’aquell acord de ratificació nosaltres enteníem que s’havia ratificat des
del Comú l’acord de les transferències i tal i com vos vàreu senyalar teniu raó
de que no estava ratificat pel Comú. Aleshores en aquest sentit demano que
consti en acta que el Senyor Joan Albert Farré tenia raó i no estava ratificat pel
Comú perquè se l’ha passat com a tal, en aquest cas va haver un error i teniu
raó, no estava ratificat.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Molt bé gràcies però aleshores entenc que el que tocaria és passar-lo ja que està
ratificat?
Hble. Sr. Cònsol Major
Bé, la ratificació del Comú no deixa de ser un acord de les decisions que
prengui el Consell. La ratificació seria relativa perquè si bé no figurava en acta,
quan vos no esteu d’acord amb una transferència que us envien, teniu l’opció
d’anar al Constitucional i no acceptar-la. El Comú no ho va fer així. Durant 2
anys va estar acceptant les transferències per l’import que ho rebien i no va anar
al Constitucional. Aleshores, és veritat que teniu raó de que no figurava a l’acta,
però també és veritat que tàcitament la van aprovar. Gràcies. Demano que
consti perquè tenia raó el Sr. Farré. Va ser un error de secretaria, ho vam buscar
i teniu raó. Ara bé, és igualment veritat que en aquest cas tenim una opció que
el Comú no va fer que és portar-ho al Constitucional i no acceptar la
transferència. Es va acceptar i no s’ha portat al Constitucional. Sí que és veritat
que hi ha una aprovació tàcita.
Molt bé, passem al segon punt.
2. Acords de la Junta de Govern
Disposeu de les actes de la Junta de Govern, si hi ha algun comentari al
respecte.
Té la paraula Sr. Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Gràcies Sr. Cònsol. Només un aclariment. A l’acta de la Junta de Govern del 12
de desembre de l’any 2016, em refereixo a l’augment i disminució del capital
social sobre les societats “Sasectur, S.A.U.” i “Escola Bressol Laurèdia, S.A.U.”
que van estar tractats i aprovats, amb una partida total de 716.261,00 euros. La
pregunta és si aquest acord d’ampliació i successiva reducció de capital ha estat
executat davant de notari. Gràcies.
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Hble. Sr. Cònsol Major
Sí, això ens en podria parlar el Sr. Josep M Altimir, Interventor comunal,
permeteu que li passi la paraula per a que expliqui el procés.
Sr. Josep M Altimir
Moltes gràcies. Actualment s’hi està treballant. Ho hem portat a la Notaria que
ens ha demanat certs aclariments i estem en aquesta fase. Potser que en el
decurs de 10 a 15 dies això estarà fet. Senzillament hi ha havia petites
discrepàncies amb la Notaria i el que s’està fent ara és subsanar-les per tirar-ho
endavant.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Gràcies. El motiu d’aquest comentari és perquè hem vist aquest partida de nou
al pressupost 2017 i aleshores reprenent les paraules que hi havia en l’acta
doncs vam veure que això s’havia d’executar perquè no sortís aquest esment
dels auditors en la liquidació dels comptes 2016. Ara que no ho heu pogut
executar entenem que tornarà a sortir al 2017.
Hble. Sr. Cònsol Major
Això ens ho hauran de dir els auditors.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
En tot cas si us plau, vetlleu per a que s’executin els acords...
Hble. Sr. Cònsol Major
Així ho estem fent tal com ho heu pogut sentir de viva veu del nostre
Interventor, el Sr. Altimir. Gràcies.
Té la paraula Sr. Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Teníem una altra qüestió sobre una altra acta de la Junta de Govern. En aquest
cas és la del 16 de gener passat. És on parla de Finances i Administració. Diu:
l’acord relatiu a la responsabilitat administrativa per l’anormal funcionament
de l’administració de justícia. Diu: es proposa fer una acció amb la resta de
Comuns afectats per responsabilitat administrativa que han sofert, entenc
contra Govern. Això s’ha executat ja si us plau?
Hble. Sr. Cònsol Major
Això s’està portant a terme. Us en podria parlar millor des d’Intervenció. Es va
fer un anàlisi i es va arribar a la conclusió que hi havia algunes anomalies en el
funcionament dels impagats que hi havia i sembla ser que a algun Comú li van
retornar cèntims. Llavors vist que a algun Comú li havien retornat cèntims amb
aquesta demanda, ens vam afegir a la demanda per si nosaltres podíem rebre
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alguna quantitat amb aquest respecte i així s’està executant. El procés exacte ho
porta el Sr. Josep Maria Altimir, l’Interventor, si en voleu parlar. Però vaja,
s’està portant a terme.
Molt bé, us doneu per informats i passem al següent punt:
3. Anàlisi i aprovació, si escau, del projecte de pressupost per a l’exercici
2017.
Dins d’aquest s’ha fet bàsicament un pressupost una mica de seguiment
respecte a l’any anterior i si voleu fem una lectura global de les primeres parts i
desprès si voleu més informació doncs hi podem procedir.
Respecte al pressupost d’ingressos, tenim el capítol 1 que són Impostos directes,
s’ha pressupostat per 2.346.584 d’euros, el capítol 2, Impostos indirectes, s’ha
pressupostat per 90.000 euros, el capítol 3, Taxes i altres ingressos s’ha
pressupostat per un total de 2.751.000 euros, el capítol 4, Transferències corrents
s’ha pressupostat per un import de 1.646.000 euros, Alineació d’actius propis
del Comú, hi ha 0, capítol 7, Passius financers Operacions de capitals,
Transferències de capital 5.700.000 euros, Actius financers i ingressos no hi ha
res, passius financers tampoc, això fa un total d’ingressos de 12.600.128 euros.
Respecte a les despeses pel capítol 1 que és personal s’ha pressupostat 4.735.122
euros, el capítol 2 consums de bens corrents i serveis 3.574.647 euros, capítol 3
Despeses Financeres i interessos 233.068 euros, Transferències corrents que és el
capítol 4 406.801 euros, capítol 5 Inversions reals 1.410.549 euros, Actius
financers amb inversions 1.466.261 euros i Passius financers 771.356 euros. Això
fa un total de 12.597.803 euros i dona un petit superàvit de 2.800 euros.
Aquest és el conjunt del pressupost que nosaltres proposem aprovar.
Si us sembla correcte. Sr. Joan Albert Farré teniu la paraula.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Sí gràcies Sr. Cònsol. Només una observació a la vista del petit increment a
nivell d’impostos que va haver en el passat pressupost. Ens sobta que en el que
són impostos indirectes, hi hagi una davallada, igualment amb els impostos
directes de la Parròquia hi ha una davallada sensible i ens agradaria saber a què
és degut que hi hagi menys ingressos, si és que han tancat negocis o què ha
passat per haver recaptat menys al positiu d’impostos.
Hble. Sr. Cònsol Major
Sí, penso que la base del pressupost que s’ha realitzat està basat amb el liquidat,
aleshores el preliquidat, perquè encara no s’ha tancat l’exercici 2016, el
preliquidat amb impostos directes és 2.264.423 euros i aleshores al voltant
d’aquesta xifra a semblat que es podia arribar a 2.346.584 euros, es un càlcul que
han fet a finances i ha semblat que podíem arribar a aquest import i que no
arribaríem a gaire més, es van fer unes modificacions i han donat el resultat que
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han donat i com que la preliquidació 2016 dóna aquest import ha semblat que
no hi podia haver alguna cosa més però que no traspassaria aquesta xifra i per
tant per criteris de prudència, Intervenció va aconsellar que poséssim aquest
import de 2.346.584 euros. Té la paraula Sr. Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Igualment ens agradaria sisplau si ens pot explicar, en primer lloc, aquests
actius financers que apareixen d’un import de 1.466.000 euros a que són deguts,
i també doncs, la partida d’inversions de la parròquia de 1.410.000 euros a que
es deguda. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Major
Les inversions de la parròquia fan referència a inversions que es voldran portar
a terme, llavors dins d’aquestes inversions hi figuren diferents partides que fan
referència a captacions d’aigua, actualització de sistemes d’aparcament, els dos
nous pàrkings que em fet i s’ha de posar la maquinaria per a que es pugui
controlar i demès i fan referència també amb un objectiu que tindria el Comú
que és el fet que es pugui realitzar ràfting a Sant Julià de Lòria, s’ha destinat
una partida important amb aquest concepte per a veure si és possible, això es
difícil que sigui possible per enguany, perquè de fet, el desgel comença ara
aviat i només es pot treballar durant el mes de març i es necessiten unes
característiques d’urgència per a poder-ho fer enguany, però en qualsevol cas,
intentarem provar-ho.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
En referència a aquesta inversió que en comissió van qualificar de prop del
milió d’euros, hi ha alguna memòria explicativa del projecte amb alguna
explicació del que es vol aconseguir, de com...
Hble. Sr. Cònsol Major
S’està realitzant...
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Si es fa sol o si es fa amb la intervenció de la resta de Comuns o si també hi
participa el Govern. Alguna explicació perquè clar, a nivell nostre, entenem que
és una mica difícil veure una inversió de la Parròquia sense cap altra mena
d’explicació ni justificació.
Hble. Sr. Cònsol Major
Aquí hi ha un estudi que es va realitzar, que estava capitanejat pel Govern, i el
va portar a lloc Turisme de Govern que va encarregar uns estudis. Hi havia els
Comuns d’Andorra la Vella, d’Escaldes-Engordany i de Sant Julià de Lòria.
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D’aquests Comuns, sembla que el que tenia més interès és Sant Julià de Lòria. El
lloc on hi ha més aigua és Sant Julià de Lòria i aleshores s’ha entès que era
possible fer una primera prova pilot que portarà a terme el Comú de Sant Julià
de Lòria des del voltant del Comú fins a prop de la frontera, per veure si el
ràfting era viable o no i és en aquest sentit que es farà una primera intervenció
al riu. Hi ha unes tasques de poder parar una mica l’aigua, que estan recollides
en aquest projecte si bé no estaven totes valorades, es necessita un pàrquing, es
necessita un lloc per poder-se canviar la gent. Llavors han ficat una quantitat
que no és determinada sinó que és aproximada perquè encara no tenim els
projectes per poder-ho quantificar amb exactitud. Llavors és veritat que aquesta
quantitat és aproximada. Ens hauria agradat poder ficar-hi una xifra més
exacta, però si no haguéssim ficat cap xifra no hauríem pogut fer la prova per
enguany per tant ens ha semblat de posar-ho. Els altres Comuns han permès
que Sant Julià de Lòria faci una prova pilot llavors es farà aquí i en el cas de que
s’hi vulguin afegir, que Govern hi vulgui entrar llavors, serà una altra acta que
es farà amb tots ells. La prova pilot de moment l’assumeix el Comú.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Aleshores entenc que de moment és el Comú de Sant Julià de Lòria qui tot sol
assumeix aquesta inversió i que Govern i la resta de Comuns queden al marge.
Hble. Sr. Cònsol Major
Bé, quan vulguin tirar endavant aquest projecte o si s’hi volen afegir doncs això
formarà part d’una quantitat que entre tots s’hauria de repartir. Però no és el
cas. De moment la prova pilot és a Sant Julià de Lòria i nosaltres de moment hi
hem ficat una partida. Si Govern ens ajuda, doncs benvingut i si els altres
Comuns més endavant si afegeixen, doncs benvinguts.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
En referència a l’import d’aquests actius financers 1.466.000 euros, que en el
pressupost 2016 no hi eren, si us plau si m’explica ....
Hble. Sr. Cònsol Major
Sí, això són actius financers perquè es farà una transferència a l’Escola Bressol
Laurèdia S.A.U., per aquest canvi que hem dit en virtut de l’article 85 que és el
que comenta l’auditoria. Llavors amb aquest canvi, hi ha un canvi de partida.
És a dir s’ha tret la transferència als que anaven de capital i s’ha passat a actius
financers. Llavors aquí forma part Escola Bressol Laurèdia, S.A.U. per un valor
de 300.000 euros, Sasectur, S.A.U. potser per 400.000 euros i Camprabassa, S.A.
doncs que l’objectiu és que l’explotació, la diferència entre despeses i ingressos
corrents sigui 0 però no tenim clar que pugui ja pagar el retorn d’interessos dels
préstecs que té contrets amb el banc, llavors hem pressupostat aquesta
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quantitat. Si Camprabassa, S.A. anés bé i això fos possible, doncs no els hi
hauríem de transferir però nosaltres hem de preveure una quantitat perquè no
és evident que pugui fer front encara per aquest exercici 2017 al retorn de
préstecs. Si bé crec que cobrirà ingressos i despeses, ja veurem, potser faltarà
alguna mica, estarem al voltant d’allà però és poc probable que pugui retornar
préstecs que té contrets amb els bancs.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
És a dir entenc que aquesta quantitat de previsió de Camprabassa, S.A. és una
quantitat que s’ha posat per prudència comptable.
Hble. Sr. Cònsol Major
Bé per prudència i potser per necessitat perquè jo no sé què succeirà exactament
amb Camprabassa enguany. Una cosa és la projecció que fem i l’altra és la
realitat pràctica de com funciona. És veritat que estem intentant arribar a que
els ingressos cobreixin les despeses i que pugui retornar i que tinguin ells una
viabilitat en el futur i que es pogués mantenir sola, que pogués funcionar sense
que fes falta posar cèntims del Comú. Aquesta és la vocació i la voluntat que
tenim, estem traient les polítiques al voltant d’això i és en aquest sentit que s’ha
posat aquesta quantitat i si tinguéssim la sort de que no fos necessari no els hi
donaríem.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Hem vist Sr. Cònsol que a dins de l’apartat d’inversions hi ha una inversió
d’una màquina de neteja pel valor de 120.000 euros. És així?
Hble. Sr. Cònsol Major
No ho recordo exactament però és possible. Crec que sí, hi ha una demanda al
voltant de neteja i entenem que aquesta és una millora necessària per la
parròquia. Així ho vam debatre en el si de la comissió que vos heu tingut la sort
de poder-hi assistir i d’estar informat. Aquesta és una vocació que tenim que és
millorar el tema de la neteja de la parròquia, perquè entenem que hi ha gent que
ens demana això i que és un tema important.
Hble. S. Joan Albert Farré
Esperem que serveixi per netejar la parròquia. Ho vam posar de manifest en
aquesta sala en el seu moment de que havíem rebut comentaris que hi havia
queixes sobre la neteja doncs esperem que així millori.
Hble. Sr. Cònsol Major
Així és. Us agraeixo que compartim opinió en aquest tema.
Molt bé, si us sembla correcte s’aprova el pressupost per a l’exercici 2017 ?
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Hble. Sr. Joan Albert Farré
Nosaltres Sr. Cònsol en aquest cas, com que no se’ns ha deixat participar en la
confecció del mateix i tampoc no se’ns ha explicat la política d’inversions que
vol dur a terme, ni se’ns ha donat trasllat de cap documentació al respecte,
entenem que no podem participar en l’aprovació d’aquest pressupost. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Major
Molt bé, passem a l’aprovació, però dir que sí que s’ha passat la informació a la
comissió i penso que els que vàreu passar no recordo però se’ls hi va donar el
pressupost. Que consti que s’ha donat en la comissió que pertoca perquè s’ha
fet sempre així.
S’aprova per 8 vots a favor i 3 en contra.
Passem al següent punt:
4. Anàlisi i aprovació, si escau, del marc pressupostari.
Voldria manifestar que aquest marc s’ha presentat a Govern i som dels pocs
Comuns que se l’hi ha aprovat el marc pressupostari. És a dir, per prudència,
abans de presentar aquest pressupost, s’ha presentat a l’òrgan que defineix la
validesa d’aquests comptes que és el Tribunal de Comptes i ens ha contestat
que estava aprovat. Per tant el pressupost que estem aprovant també tenim la
garantia que el Tribunal de Comptes ens l’aprova. Això no passa amb tots els
Comuns, en aquest cas a nosaltres ens ha passat.
Molt bé, algun comentari al respecte?
S’aprova per 8 vots a favor i 3 abstencions
Passem al següent punt:
5. Informar dels pressupostos per a l’exercici 2017 de les societats “Escola
Bressol Laurèdia, S.A.U”, “Sasectur, S.A.U.” i “Camprabassa, S.A.”.
Tots teniu la documentació i és a títol informatiu, abans no era necessària, ara
s’ha de fer, perquè forma part del marc pressupostari.
Algun comentari? Té la paraula Sr. Joan Albert Farré
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Gràcies, del punt 5 ens agradaria demanar dos o tres coses de les societats ....
Hble. Sr. Cònsol Major
Aquests no me’ls he mirat massa perquè és informatiu però dieu....
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Només per posar de manifest que tant l’Escola Bressol Laurèdia, S.A.U. com
“Sasectur, S.A.U.”, a la vista de l’oferiment que ens va fer aquesta Corporació
de que poguéssim formar la minoria a part del Consell d’Administració doncs
esperem que aquesta Corporació ens emplaci per fer-ho. Ja vam contestar en
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aquest sentit a la vostra missiva. En quant a l’Escola Bressol Laurèdia, S.A.U. no
hem entrat cap pregunta a aquesta Corporació malgrat som coneixedors en
profunditat de la problemàtica que hi ha en aquesta escola, però ja que se’ns ha
ofert la possibilitat de formar part del Consell d’Administració, hem cregut més
positiu treballar amb positiu intentant solventar la greu situació que està patint
l’Escola Bressol Laurèdia i estar al seu costat un cop formem part del Consell
d’Administració.
En quant a Camprabassa, són moltes les notícies que han aparegut als mitjans
els darrers temps, volem posar de manifest per a que consti així, que des de la
minoria no tenim cap informació al respecte de la voluntat que vostès tenen
amb aquest parc. Hem vist i ens preocupa que s’han posat en marxa tot un
seguit de mesures restrictives del funcionament del parc. No se’n ha donat
tampoc còpia de cap informe relatiu al mateix on es pugui evidenciar la
necessitat o no necessitat i puguem compartir amb vostès el nostre criteri. En tot
cas sí que ens agradaria que ens donessin el màxim d’informació al respecte.
Avui crec que hem entrat una pregunta escrita amb referència a que si us plau
se’ns doni còpia dels informes i se’ns expliqui una mica les mesures que aquesta
Corporació vol prendre amb el Parc. La veritat és que l’assistència al Parc crea
preocupació, al veure que la gent va perduda, es troben espais tancats i
entenem que això pot perjudicar greument el Parc en un futur. Ens agradaria
com a mínim tenir les explicacions pertinents d’aquesta Corporació al respecte
per que poguéssim avaluar i dir el nostre criteri al respecte. Això Sr. Cònsol no
sé si ho vol respondre ara o vol esperar...
Hble. Sr. Cònsol Major
No. Li puc contestar el mateix que li vaig contestar ....
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Però, si us plau, si en pot explicar amb el màxim detall això. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Major
Li puc contestar com vam contestar a la sessió anterior. És a dir el Consell és
una entitat privada, hi ha un Consell d’Administració, hi ha una Junta General
d’Accionistes. Es debatrà si hi ha un canvi o no d’estatuts en el si primer del
Consell d’Administració. En el cas de que hi haguessin canvis es sotmetria a la
Junta General d’Accionistes com molt bé sabeu i el qui ho ha de debatre és el
Consell d’Administració de Camprabassa i posteriorment la Junta, a partir
d’allà podrem informar de més coses a altra gent, però jo crec que els debats
dels consells d’administració són del Consell d’Administració. És allà que s’han
de debatre les coses.
Té la paraula Sr. Joan Albert Farré.
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Hble. Sr. Joan Albert Farré
Sí Sr. Cònsol, lamentablement no puc compartir les seves paraules. El Consell
d’Administració en aquest cas està dirigit per cinc membres de la Corporació
comunal que vos teniu l’honor de presidir i les preguntes que posem al respecte
del funcionament del Parc ho posem en tant que membres d’aquesta
Corporació i per tant preocupats per les finances i pel funcionament d’aquest
Parc. Ho fem d’acord amb els camins que ens marca l’Ordinació de
funcionament dels Comuns, d’acord amb l’article 29 i crec 23 doncs ens diu i
ens obliga a que ens dirigim precisament a vostè Sr. Cònsol per que ens doni
explicacions. Per tant això és el que fem. Dirigir-nos a vostè per a que ens doni
explicacions perquè creiem que vostè quan ocupa el càrrec de president del
Consell d’Administració no l’ocupa en nom propi personal sinó que l’ocupa en
nom de que vostè és Cònsol d’aquesta parròquia. I els membres d’aquesta
Corporació que s’hi assenten, s’hi assenten en tant que membres del Consell del
Comú i per tant entenc que alguna explicació han de donar a la resta dels
membres del Comú de l’activitat que es duu a terme en aquest Parc. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol Major
Reitero, és el Consell d’Administració, és la Junta d’accionistes i a partir d’aquí
el tindrem al màxim informat Sr. Farré, que té molt d’interès en saber com
funciona Camprabassa. Gràcies.
Hble. S. Joan Albert Farré
Entenem doncs que no ens vol donar informació?
Hble. Sr. Cònsol Major
Jo no li dic que no li vulgui donar informació. Seguiré els processos adequats. El
procés és: s’informarà el Consell d’Administració, el Consell d’Administració
aprovarà i a partir d’aquí seguiran els requisits.
Passem doncs al següent punt de l’ordre del dia:
6. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació Tributària del Comú
Molt bé, tots teniu la documentació. Vull fer palès que, és una línia de
continuïtat. Crec que hi ha hagut pocs canvis respecte a l’any passat. Hi ha
alguna pregunta al respecte?
Té la paraula Sr. Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Una petita qüestió, havíem vist d’acord amb les paraules del Sr. Joan Visa al
passat Consell de Comú que es parlava de posar en referència els excrements
dels gossos alguna mena d’impost, no ho hem vist reflectit, això s’ha descartat?
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Hble. Sr. Cònsol Major
Em sembla correcte. Sr. Joan Visa, té la paraula.
Hble. Sr. Joan Visa
Gràcies Sr. Cònsol. Sr. Farré d’això s’informarà demà en Comissió de Serveis.
Els set Comuns han decidit de fer un cens caní i a partir d’aquí posar el cens al
dia, treure mostres a nivell de les clíniques, tota una sèrie de treballs, amb
representants tant de la part dels Comuns i de la part d’agents de
l’administració on hi participa Govern i on es preveu de fer a nivell nacional tot
un seguiment de treballs. Si bé a mi m’hagués agradat tirar això endavant,
doncs es fa a nivell nacional i a nivell nacional sí que procedirem a tirar
endavant aquests reglaments. Hi haurà un reglament nacional, s’implicaran tots
els Comuns, les clíniques privades i a més a més amb tota una sèrie d’agents de
cada Comú que estan implicats a fer recollides, seguiment i on es podrà portar
la determinació de que la persona que no fa la recollida pugui ser expedientada
i sancionada.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Gràcies Sr. Joan Visa.
Hble. Sr. Cònsol Major
Molt bé, s’aprova l’Ordinació Tributària ?
S’aprova per 8 vots a favor i 3 abstencions.
Passem al següent punt:
7. Anàlisi i aprovació, si s’escau, de l’Ordinació d’establiment de preus
públics del Comú.
Voldria remarcar que hi ha dos preus nous que corresponen als pàrquings de
nova creació, que és el de La Valireta i el del Prat Nou. Aquests són preus nous
que abans no hi eren i la resta, l’únic que s’ha fet són arrodoniments dels preus
dels nínxols, el cost dels columbaris, res més.
Alguna pregunta al respecte? s’aprova ?
s’aprova per 8 vots a favor i 3 abstencions.
Passem doncs al següent punt i darrer:
8. Precs i Preguntes
Anteriorment s’ha parlat de Camprabassa, aquí passem a la segona pregunta
que ens havíeu fet que és la instal·lació del doble carril de la baixada de la zona
de Francesc Cairat.
Aquest doble carril ha estat temporal, així ens ho ha explicat Govern. Està
realitzant un projecte que ens presentarà i quan ens el presenti doncs
procedirem com sempre a passar-ho per Comissió i posteriorment per Junta de
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Govern i desprès es farà la corresponent exposició pública i aprovació si s’escau
pel ple del Comú.
Estem a l’expectativa, si bé hem recollit queixes i així les hem traslladat al
Govern. Hem fet un trasllat de les queixes que hem rebut i de la inquietud que
tenim i que és compartida amb vosaltres pel que veig, hem d’estar una mica a
l’expectativa que ens arribin alguns papers oficials que estan a tràmit i esperem
que arribin el més aviat possible.
Té la paraula Sr. Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Només que hem tingut coneixement que el Govern d’Andorra estaria estudiant
la possibilitat de crear, de construir un nou pont davant del carrer Isidre Valls
per desviar els dos carrils de manera permanent per dins del que són
actualment els terrenys del Càmping Huguet i anar a parar al Pont de
Fontaneda i el que els carrils que són de l’avinguda Francesc Cairat fins el carrer
Isidre Valls quedarien només de pujada a l’avinguda Francesc Cairat. Jo no sé si
aquesta Corporació ha tingut alguna reunió, n’ha parlat al respecte i el que
voldria saber si us plau si és possible si teniu constància d’això que no ho sé, és
si aquesta mesura que es proposa és temporal o definitiva.
Hble. Sr. Cònsol Major
Hem d’esperar que ens enviïn els papers. Sí que hi ha hagut consultes a través
d’opinions i demés. Però clar, fins que no t’han portat un paper oficial doncs no
ho podrem debatre aquí. De moment que estiguin reflexionant al voltant
d’aquest tema, jo també he sentit algun comentari inclòs m’han fet alguna
pregunta per veure si ho veiem bé i que es reflexionés. Em sembla correcte però
clar, si no ens envien cap proposta concreta doncs no tenim res a debatre aquí.
Hem d’esperar que ens arribi.
Té la paraula Sr. Joan Albert Farré.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Hem d’entendre doncs que quan us enviïn el dibuix d’aquest nou esquema ens
l’ensenyareu a la minoria comunal?
Hble. Sr. Cònsol Major
Sense cap mena de dubte passarà per Comissió de la qual formeu part i del la
qual teniu tota la informació.
Hble. Sr. Joan Albert Farré
Molt bé, moltes gràcies.
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Hble. Sr. Cònsol Major
La pregunta tercera era s’hi hi havia un protocol al respecte a la vista de les
recents nevades i dificultats dins d’aquesta corporació. Jo crec que això
correspon, si us sembla bé al Sr. Visa contestar-ho.
Té la paraula Sr. Joan Visa.
Hble. Sr. Joan Visa
Gràcies Sr. Cònsol. Sí, hi ha un primer protocol, fins a hores d’ara no n’hi havia
cap. L’únic remarcar una mica, Sant Julià de Lòria sembla que no som
conscients que tenim 65 km de secundàries, 11 km d’urbanitzacions, 5,200 km
dels 3 vies, dels quals 9 km corresponen a urbanitzacions a vegades ni
acceptades pel Comú. Ha estat difícil establir un protocol però, per dir-vos una
mica els criteris que es segueix que s’han posat i que són amovibles i com bé he
explicat, ho vaig explicar a la reunió de la comissió i on es va fer palès de la
inquietud de totes les queixes que havíem rebut. Per cert, n’hem rebut 55 de les
quals 27 provenen de particulars on no estan entregats els carrers al Comú. Bé,
el que hem fet és fer un protocol on tenim una vista de nevades que es veu a
través de COEX o de Mobilitat de les fonts governamentals i el que es pren
primer en consideració són el nombre d’habitants, els nuclis. És a dir que cada
nucli té un seguit d’habitants, els quarts, masies i les activitats a la Parròquia.
Altres que prenem en consideració i quan tenim informació i així es rep a través
de particulars o entitats, ens diuen la necessitat de metges o inclòs sortides
d’ambulàncies o la previsió de malalts que tenim a la Parròquia, dels serveis
funeraris perquè quan hi ha hagut alguna defunció també hem de donar els
serveis i l’accés als cementiris. Desprès es passa per un control d’aparcaments
de la Parròquia. Desprès es mira perquè no hi hagi dificultats en el servei
d’escombraries l’accés a contenidors i també els punts de sal de la Parròquia
que a més a més vam tenir malauradament el problema que no hi havia sal i
vam tenir que desplaçar-nos a altres parròquies i fer-ne la compra. I també es
passa a tenir cura del subministrament d’aigua. Penseu que COEX fica 5
efectius a Sant Julià de Lòria, dels quals hi ha una màquina llevaneus a la nit i
quatre de dia que fan carreteres generals i carreteres secundàries i aquí el Comú
implementa amb tres, dos màquines llevaneus superiors a 3.500, una pick-up
amb un efectiu, dos motocultors, un quad i ens van cedir un tractor que es fa
treballar.
La treta de neu ens va preocupar, enguany ha estat 2 vegades superior al 2015
amb un temps molt més reduït. Aquí, no només hi ha hagut els de manteniment
sinó que hi ha hagut el servei tècnic, cap de deixalleria, agents de circulació, 2
del servei d’aparcament i 3 dels servei de boscos que han ajudat a la treta de
neu tot i que semblaria que no els hi correspongués però bé, es van portar
voluntaris i així van ajudar. La prioritat és netejar el nucli urbà. Es comença per
obrir un pas per circular prioritzant l’accés als col·legis. Desprès netejar les
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voravies, netejar les parades de bus i posteriorment els pàrquings. Per la neteja
de les zones blaves es va considerar fer l’acumulació de gel perquè a part de les
fortes nevades van baixar les temperatures per sota 8 és a dir que teníem un
gran problema que va ser que l’aigua que es va desfer, que hi van tirar potassa
el primer dia i que es va convertir en blocs de gel, vam baixar a una
temperatura inferior, menys 8 amb la qual cosa la potassa no va poder actuar i
vam tenir un gran problema. El que vam fer és acumular gel a les nits, atacar
zones blaves per no malmetre la circulació de la Parròquia perquè si haguéssim
pogut treure això durant les hores del personal, hauríem tingut un gran
problema que hauria estat les cues i els problemes que hauria tingut la gent per
arribar als seus llocs de treball. El nostre personal penseu que amb els xofers
tenim 162 hores de retorn perquè han treballat i fins i tot han vingut a treballar i
han saltat fins i tot els seus dies de descans per la nevada i així es volia tenir-ho
el màxim net possible. Penseu que la sortida dels vehicles comunals els dies de
forta nevada han sortit a les 4.30 h de la matinada i la resta han sortit a les 5.30 h
per salar a tot arreu. A part de tota la neteja i si bé hem tingut queixes, la
prioritat és que es netegi totes les zones comunals en primera instància. S’ha
tirat sal, hi ha onze dipòsits que s’han repartit que hi ha als quarts de Sant Julià
de Lòria, i es reparteix i va arribar un moment que se’ns va trencar el
subministrament i potser no es va poder donar tota l’ajuda que es podia haver
donat. Durant tota la treta de neu m’he anat passejant per la Parròquia, he pujat
als Quarts, he seguit a peu, he anat amb tots els efectius i que estic molt content
de la feina que han efectuat els agents comunals i us dic, el protocol que és el
primer que s’ha fet i que està subjecte a canvis, ho hem fet així, seguint aquests
criteris. Gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Major
Gràcies Sr. Joan Visa, té la paraula Sr. Rossend Duró.
Hble. Sr. Rossend Duró
Agraeixo l’explicació del Sr. Joan Visa i també la seva col·laboració amb que la
minoria participi activament a les comissions. Però la meva reflexió és que a
Sant Julià de Lòria tenim voravies que són de carretera general i vist que a les
altres parròquies el COEX ha participat a aquesta treta de neu, jo no he vist el
departament del COEX a Sant Julià de Lòria que participés a treure la neu de les
voravies de la Parròquia el que és en carretera general. El protocol no l’he vist
suposo que tindré oportunitat de poder-lo veure, debatre’l i participar-hi si es
pot. Només dir-li que de protocol, potser al Comú anterior no ni havia, però sí
en Comuns anteriors n’hi havia i m’ha semblat sentir que el silo de potassa que
tenim a Aixovall, no hi havia potassa, jo crec que això...
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Hble. Sr. Joan Visa
Va haver-hi una ruptura a Andorra per problemes de circulació, hi va haver un
dia que no hi va haver-hi potassa i amb un cop de telèfon vam anar a carregar a
Encamp i es va haver acabat i sí que li he de rectificar que el COEX va netejar
trams de vorera de Sant Julià de Lòria, perquè pensi que tot el que és a partir de
la Margineda fins a la rotonda d’Aixovall, COEX va netejar, va ser intervenció
seva i també van fer voreres a partir de la rotonda de Riberola també van actuar
ells. La part d’aquí dalt van actuar al cap de 5 dies, van ser ells que van fer tota
la treta de neu del que és la zona de la part Margineda.
Hble. Sr. Rossend Duró
En tot cas, vist les explicacions que vostè m’està donant, jo el que proposaria és
que el COEX el que ha de fer és netejar la voravia de la carretera general que
està urbanitzada i desprès que passi on no està urbanitzat. Crec que és més
important on viu la gent que les zones comercials més allunyades. Per això dic
que m’agradaria participar a aquest protocol. Gràcies.
Hble. Sr. Joan Visa
Com vostè bé sap, a més a més es recull a les actes, l’aportació que es va fer en
la última comissió, de ben segur és efectiva i que se n’ha pres nota.
Hble. Sr. Cònsol Major
Molt bé. Algun altre comentari?
Doncs, no havent-hi més assumptes a tractar, aixecaríem la sessió, moltes
gràcies per la vostra assistència.
P.O. de l’Hble. Comú
Secretària general

Vist-i-plau
Cònsol major
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