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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ 
DIA 29 D’OCTUBRE DEL 2018 

 
Essent les 18,00 hores del dia 29 d’octubre del 2018, 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. 
Cònsol Menor, Sr. Julià Call Reig i amb l’assistència dels Hbles. Consellers de 
Comú, Srs. Joan Visa Tor, Joan Vidal Martínez, Josep Roig Cárcel, Joan Gómez 
Martínez, Meritxell Teruel Riera, Pere Pràxedes Rigol, Joan Albert Farré Santuré, 
Rossend Duró Sánchez i Maria Servat Codina. 
S’excusa l’absència de l’Hble. Consellera, Sra. Francesca Barbero Cáceres. 
 
ORDRE DEL DIA  

1. Presa de jurament o promesa del càrrec als aspirants a agents de circulació 
comunal 

2. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de: 

• Sessió ordinària 10/07/2018 
3. Acords de la Junta de Govern  
4. Informar de la liquidació del pressupost del primer i segon trimestre del 

2018 
5. Aprovació, si escau, de l’actualització de la graella salarial del Comú de 

Sant Julià de Lòria  
6. Ratificació actes de la Vall del Madriu – Perafita – Claror 
7. Precs i Preguntes 

 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Iniciarem la sessió d’avui amb el primer punt de l’ordre del dia:  
1.- Presa de jurament  o promesa del càrrec als aspirants a agents de circulació 
comunals 
Procedirem doncs a la presa de jurament.  
Demano que s’apropi el senyor David Costas Nogueras. 
A la pregunta:  
Vos David Costas Nogueras que heu estat nomenat al càrrec d’agent de circulació pel 
Comú de Sant Julià de Lòria, jureu o prometeu acatar a la Constitució del Principat 
d’Andorra? 
Respon Juro  
Si així ho feu, bon andorrà sereu. Per molts anys. 
 
Ara demano la presència del senyor Gerard Barrufet Tomé.  
A la pregunta: 
Vos Gerard Barrufet Tomé que heu estat nomenat al càrrec d’agent de circulació pel Comú 
de Sant Julià de Lòria, jureu o prometeu acatar la Constitució del Principat d’Andorra? 
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Respon Juro  
Si així ho feu, bon andorrà sereu. Felicitats, per molts anys. 
 
Finalment demano la presència de la senyora Aida Fornieles Barrera.  
A la pregunta: 
Vos Aida Fornieles Barrera que heu estat nomenada al càrrec d’agent de circulació pel 
Comú de Sant Julià de Lòria, jureu o prometeu acatar a la Constitució del Principat 
d’Andorra? 
Respon: Prometo 
Si així ho feu, bon andorrana sereu. Felicitats, per molts anys. 
 
Molt bé, passem al següent punt de l’ordre del dia:  
 
2.- Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de: 

• Sessió ordinària 10/07/2018 
Tots disposeu de l’esborrany de l’acta? Algun comentari? 
Cap comentari doncs, s’aprova? 
S’aprova per unanimitat.  
 
3.- Acord de la Junta de Govern 
Disposeu de les actes de la Junta de Govern? algun comentari?  
Té la paraula Sr. Joan Albert Farré. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré 
Sí gràcies senyor Cònsol. Només que, en vistes a l’acta del 16 de juliol del 2018, 
hi continuen havent adjudicacions de treballs a l’empresa KPMG per un valor de 
31.770,00 Euros. Ens pot explicar si us plau en què consisteixen? Gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major 
És per a la pràctica d’activitats aquàtiques que han sorgit alguns problemes al 
voltant de la viabilitat del tema ràfting i de les activitats amb canoa, llavors hem 
demanat si ens podien complementar per arribar a bon port amb la única 
empresa que s’ha presentat. Aleshores el que s’ha fet és un anàlisi al voltant 
d’aquest tema per si era possible tirar-ho endavant.  
Té la paraula Sr. Farré. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré  
Aquests treballs són independents dels que han anat exercint al llarg d’aquest 
any, de l’any passat i de l’altre? 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
No, hi ha dos temes que ens han demanat. És a dir nosaltres hem indagat dos 
temes que són el de la tirolina i el del ràfting. El de la tirolina ens demanen –hem 
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parlat amb diferents bancs- un “due diligent” per poder realitzar la participació 
en aquesta inversió. I per un altre costat per la tirolina ens demanen si podem 
refer el contracte per tirar-ho endavant. Llavors és una continuïtat dels temes que 
tenim endegats però malauradament encara no podem donar bones notícies al 
voltant del tema sinó que estan en tracte.  
Té la paraula Sr. Farré.  
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré  
Només demanar si podrem tenir còpies de tots aquests treballs si us plau. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Sí, quan s’acabin, s’hagin presentat i es tiri endavant per suposat, seran públics i 
en aquest cas podreu tenir una còpia. 
Té la paraula Sr. Rossend Duró. 
 
Hble. Sr. Rossend Duró 
Gràcies Sr. Cònsol. Jo voldria una informació. A la pàgina 24 que hi ha els 
contractes d’arrendament d’uns locals al poble, voldria saber la finalitat 
d’aquests locals. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
A veure, en principi, aquests locals estaven destinats, segons l’ordre que consta 
en l’acord, el primer a ràfting, el segon també, el tercer és un tema d’apropar 
Naturlandia al poble i són els tres que tenim. Té la paraula Sr. Duró  
 
Hble. Sr. Rossend Duró 
Sí però vist que les activitats que vostè està dient no es porten a terme o estan en 
suspens, mentrestant quina utilitat els hi penseu donar? 
 
Hble. Sr. Cònsol Major 
Mentrestant no tenen activitat però tindran si es porta a terme l’activitat aquesta 
sinó no.  
Té la paraula Sr. Duró. 
 
Hble. Sr. Rossend Duró 
I no es podria parlar amb la propietat a veure si es ens poguéssim estalviar els 
lloguers d’aquests mesos mentre no sabeu si té continuïtat o no? 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
És una bona proposta que es podria passar per administració, Sr. Gómez quedeu 
encarregat del tema, mireu a veure si es pot endegar alguna cosa al voltant d’això. 
Té la paraula Sr. Duró. 
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Hble. Sr. Rossend Duró 
Desprès també volia dir una cosa. En el cas de Cal Jaumet, si és per promocionar 
Naturlandia, jo crec que l’arrendament hauria d’anar a càrrec de Naturlandia i 
no del Comú.  
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Bé, més que per promocionar Naturlandia és perquè es pari la gent al poble. És 
més per promoció del Comú. I també estàvem mirant si allà al mateix temps es 
podria promocionar el tema del ràfting en el cas que es tiri endavant. Però en 
qualsevol cas, s’haurà de fer un lloguer del Comú cap a Naturlandia per la part 
que els hi correspongui. Té la paraula Sr. Duró. 
 
Hble. Sr. Rossend Duró  
És a dir que si l’entenc bé, el lloguer d’aquest local serà Naturlandia que el pagarà 
i no el Comú? 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
No això no ho he dit. He dit que és probable que una part d’aquest lloguer la 
pagui Naturlandia. Té la paraula Sr. Duró. 
 
Hble. Sr. Rossend Duró 
Quan ho tingueu una miqueta més definit i més clar, ja ens ho explicareu. També 
li volia demanar que, com em vaig expressar en comissió, a la mateixa pàgina, hi 
ha la rampa d’un tobogan d’aigua que la vaig trobar desproporcionada, tant a 
nivell de costos com de projecte perquè veig que ha estat un projecte molt curt, 
que només es va autoritzar per la festa major i actualment tenim allà una 
infraestructura que més aviat fa nosa i bastant lletja que res més. I voldria dir, 
com em vaig expressar en comissió deixar la constància de que no estic d’acord 
amb la manera que es va adjudicar i sobretot del cost que té aquesta instal·lació. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
És el cost més econòmic que vam trobar. Teníem altres pressupostos que pujaven 
a 100 i pico mil euros, l’altre a 200 i pico mil euros. Hi havia diferents propostes 
però aquesta era la més econòmica. S’ha fet servir no només per la festa major 
sinó que s’ha fet servir a l’estiu, durant unes hores, i és veritat que ara hem de 
mirar si pogués tenir alguna activitat a l’hivern o tancar-la o desmuntar-la. 
Té la paraula Sr. Farré. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré  
Sí gràcies. També hem vist que el 16 de juliol hi ha una aportació a CampRabassa 
de 140.000,00 euros i el 23 de juliol i tornar a haver-n’hi una altra de 140.000,00 
euros. És per saber teòricament estan fets en períodes estivals, normalment on hi 
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ha més afluència de visitants, i per tant on hi hauria d’haver-hi menys necessitat 
de tresoreria, quina és la previsió de continuar fent aportacions a CampRabassa 
si us plau? 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
A CampRabassa la temporada d’hivern no ha anat tot lo bé que esperàvem. 
Aquesta és una realitat. Ha anat una mica per sota perquè els caps de setmana no 
ha fet prou bon temps i aleshores les caixes no han estat les desitjades, hem fet 
menys caixa. D’altra banda, hi havia una part d’estudis que els estava realitzant 
CampRabassa, s’ha tirat endavant i veurem com acaba. Fa referència a la tirolina. 
Per tant aquests pagaments dels estudis per la tirolina de moment els ha fet 
CampRabassa. Que posteriorment és possible, segons com es gestioni i com es 
tiri endavant aquest projecte si és que es tira endavant, que se’n hagués pogut fer 
càrrec l’empresa que ho agafa o el Comú o qui sigui. De moment s’ha enviat per 
aquests dos conceptes, i cal afegir-hi que al mes d’agost, tampoc ha estat tot lo bo 
que esperàvem llavors s’ha fet menys caixa de l’esperada i és probable que 
haguem de tornar a injectar cèntims a CampRabassa.  
Té la paraula Sr. Farré.  
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré  
I això vostè creu que és degut a un fet conjuntural que aquest agost ha estat dolent 
contràriament al que ha estat a nivell de turisme a Andorra o ha estat pel fet de 
que hi ha hagut un canvi a la gestió que ha provocat això? 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
En principi, jo crec que si el temps ens hagués acompanyat, presumiblement 
s’hauria fet més caixa. Crec que la variable més important explicativa del perquè 
no ha funcionat ha estat el temps.  
Té la paraula Sr. Farré. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré  
Quina diferència aproximadament perquè no m’ho podrà dir exactament de 
baixada d’ingressos hi ha hagut? 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Podria ser al voltant d’un 7%. Té la paraula Sr. Farré. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré  
En aquest cas relacionada amb una contractació més que res perquè no ho 
entenem: serveis d’assessorament i assistència tècnica per la implantació d’una 
nova classificació funcional, amb una empresa que es diu RSM Andorra. Ens pot 
explicar què és això d’una nova classificació funcional si us plau? 
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Hble. Sr. Cònsol Major  
Sí, ha sortit per normativa una nova exigència que ve des de Govern i que 
demana una nova classificació funcional, això són les normes NIC, generalment 
acceptades i aleshores ho estan portant a terme a Govern sobre Europa, per una 
actualització que s’ha demanat a les administracions. L’andorrana ha fet cas omís 
en aquest cas i s’ha tirat endavant això, i també els Comuns. Llavors aquesta 
contractació no s’ha fet des del Comú de Sant Julià de Lòria sinó que s’ha 
demanat a veure qui podia tirar endavant aquest tema. Crec que tots els Comuns 
han agafat RSM Andorra perquè ho tiri endavant i així esperem que es pugui 
desenvolupar entre aquest any i l’any que ve o més aviat l’any que ve perquè ara 
estan en una fase inicial. No ho ha fet només el Comú de Sant Julià de Lòria ho 
han fet tots els Comuns. Hi ha feina amb aquesta actualització perquè treure 
normes és senzill, aplicar-les és més complicat. En aquest cas aquestes normes 
comptables ja ho estem patint perquè per l’aplicació del tema pressupostari a 
CampRabassa ens està costant més del que pensàvem. Té la paraula Sr. Farré. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré  
A nivell pràctic... 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Una carretera per exemple, se li dóna 50 anys de vida, llavors s’hauria de portar 
una fitxa de que porta aquests 30 anys de vida i s’haurà de preveure noves 
inversions d’aquí a un temps per l’actualització d’aquella carretera o d’aquell bé 
públic del qual n’estem fent ús. Podria ser una casa, una carretera, etc.... Les 
amortitzacions en comptabilitat pressupostària no es portaven, llavors és un 
annex comptable que acabarà d’ajudar i donarà informació tant de si les 
inversions es fan per les funcions concretes, és a dir per infraestructures o per 
cultura o per una altra cosa, com s’amortitzen, amb quin estat es troben i a quin 
moment els hi farà falta actualitzar aquesta inversió que s’ha realitzat.  
Molt bé, passem al següent punt: 
 
4.- Informar de la liquidació del pressupost del primer i segon trimestre del 
2018. 
Disposeu de la documentació? Té la paraula Sr. Gómez. 
 
Hble. Sr. Joan Gómez 
Moltes gràcies Sr. Cònsol. En referència al tancament del primer trimestre, mostra 
un superàvit de 247.546,00 euros i al segon trimestre un dèficit de 63.375,00 euros 
que s’explica pel pagament dels reconduïts de l’exercici anterior i la no facturació 
dels principals impostos directes com pot ser comerç, propietat o enllumenat. En 
quant als ingressos s’han executat 5.030.588,00 euros dels quals 3.555.000 euros 
corresponen a les transferències de Govern. La resta fa referència a les taxes i 
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altres ingressos pel pis del Comú. Pel que fa a les despeses s’ha liquidat 
5.093.963,00 euros on destaquen les despeses de personal i consum de bens 
corrents i serveis. Per inversions s’han executat 270.695,00 euros corresponents a 
la remodelació dels edificis de l’avinguda Verge de Canòlich i Rocafort, i la 
refecció de la captació de la Peguera. També cal remarcar que s’han transferit 
préstecs a CampRabassa SA, per un import d’1.000.000,00 d’euros i 149.000,00 en 
les societats Sasectur SAU i Escola Bressol SAU. Pel que fa a l’endeutament, es 
situa al tancament de la liquidació del segon trimestre al voltant del 158% del 
formalitzat i uns 140% del disposat sobre la base del 200%. Moltes gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Molt bé. Us doneu per informats? Té la paraula Sr. Farré  
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré 
Tinc una pregunta al respecte. Hem vist que hi ha una diferència que per 
nosaltres és substancial del primer informe del primer trimestre al segon. El 
primer està signat per l’interventor general, el senyor Josep Maria Altimir, i el 
segon no porta signatura.  
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Senyor Gómez té la paraula. 
 
Hble. Sr. Joan Gómez 
Disculpeu, ha estat un descuit això. A veure, a la data 20 d’agost el senyor Josep 
Maria Altimir encara el teníem en plantilla i suposo que ha estat un descuit. Li 
farem signar. Disculpeu. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Té la paraula Sr. Farré 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré  
Si us assembla bé, miri, els hi posaria dues preguntes. La primera és en vista 
d’això, quin dia va deixar d’estar en plantilla el senyor Josep Maria Altimir 
perquè no ho sabem, no ens han informat al respecte ni a nivell de Comú ni a 
nivell de vostè senyor president de la comissió, per la qual cosa no s’explica i 
evidentment un informe d’un interventor sense signar entendran que jo crec que 
s’ha de deixar en suspens i per tant no podem donar curs a això fins que no estigui 
degudament signat per l’interventor.  
 
Hble. Sr. Joan Gómez  
A veure, en resposta a la baixa del senyor Josep Maria Altimir, va ser efectiva si 
no recordo malament el 30 de setembre. Per tant el 20 d’agost encara el teníem en 
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plantilla i amb això té raó vostè, ha estat un descuit i farem l’escaient per 
solventar aquesta situació. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Té la paraula Sr. Farré. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré  
Tot això queda pendent entenc? 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Bé amb el supòsit que ho signi, jo crec que és un error subsanable i si es signa es 
tirarà endavant, es un tema informatiu no s’ha d’aprovar res.  
Molt bé us doneu per informats, passem al següent punt: 
 
5.- Aprovació, si s’escau, de l’actualització de la graella salarial del Comú de 
Sant Julià de Lòria.  
Disposeu de la documentació, algun comentari? 
Té la paraula Sr. Farré. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré  
A part d’aquest tema, referent a l’informe anterior, tinc una altra pregunta. En 
aquest cas referent a l’informe aquest que vostè diu que és un tema de descuit 
però en el mateix es diu que els responsables del Comú de Sant Julià de Lòria en 
quant a gestió durant l’exercici 2018 enumera tots els senyors Cònsols i Srs. 
Consellers i també enumera la senyora Meritxell Teruel i també la senyora 
Francesca Barbero. La pregunta és a la vista de les informacions que han sortit a 
la premsa que tenen un certa independència si aquest document dóna fe de la 
realitat que aquestes dues senyores formen part de la responsabilitat política de 
la majoria del Comú. Gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Fins que no hi hagi cap canvi, formen part del Comú i tenen a la seva 
responsabilitat que no els hi hem tret, segueix tot igual. 
Molt passem a tractar el punt 5.  
Passo la paraula al Sr. Joan Gómez. 
 
Hble. Sr. Joan Gómez  
Moltes gràcies senyor Cònsol. En seguiment a l’acord pres en la sessió ordinària 
del consell del Comú del passat 10 de juliol i vista la variació percentual de l’índex 
al consum IPC de l’any 2017 que el Govern va fer públic a principis d’any, i 
l’informe emès per intervenció, es proposa fer un ajustament a la graella salarial 
dels treballadors del Comú. Es proposa aplicar sobre la massa salarial del 



9 

 

consistori un ajustament que suposa un increment del 2,6% a tots els grups 
funcionals. Moltes gràcies senyor Cònsol. 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Té la paraula Sr. Farré. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré  
Gràcies senyor Cònsol. Només una pregunta tornant al final. Sabem que a 
l’esmentada graella salarial en aquest cas està signada per l’interventor delegat. 
Tenint en compte que aquesta no és una figura tot i que està mencionada a la Llei 
però no tenim clar quina és la seva regulació, ens poden explicar quin efecte té 
aquesta signatura si us plau? Gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Sí, en qualsevol cas procediria també si estan dins de les dates adequades que hi 
hagi també la signatura de l’interventor anterior. No hi era? No, doncs llavors és 
l’interventor que estava delegat, és veritat que es queda una mica en peu però 
s’ha pres aquesta decisió en aquest moment i es tira endavant en aquest sentit. Si 
us sembla bé, si no us sembla bé, no ho fem. Té la paraula Sr. Farré. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré  
Jo el que demanaria no és que em sembli bé o malament, el que demanaria és que 
es recerqui que tot quedi firmat per un interventor que hagi jurat el càrrec i que 
no quedin documents d’alguna manera interpretables. A la lectura d’això, no sé 
quina explicació donar-li. Crec que no costa res... 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Es mirarà el procediment adequat per seguir. Com que l’aprovació de l’augment 
de la graella era anterior, s’ho mirarà l’interventor anterior suposo que 
acompanyat de la que esperem que aviat sigui la nova interventora del Comú. 
Té la paraula Sr. Gómez. 
 
Hble. Sr. Joan Gómez 
Si em permeteu, en el seu moment, en aquest cas l’interventor delegat, sempre ha 
pres aquestes funcions en cas d’absència de l’interventor general en cas de 
malaltia, de baixa... 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Això no incideix. Jo crec que es mira l’un, desprès ratifiquem l’altre i ja està. 
Gràcies. 
Molt bé, s’aprova subjecte a les signatures escaients. 
S’aprova per unanimitat  
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Passem al següent punt: 
6.- Ratificació de les actes de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.  
Teniu la documentació, a fi de ratificar les actes 04/17 del 22 de maig del 2017; 
05/17 del 18 de juliol del 2017; 06/17 del 19 d’octubre del 2017; 07/17 del 4 i 11 
de desembre del 2017; 01/18 del 15 de gener del 2018; 02/18 del 6 d’abril del 2018 
i 03/18 del 6 de juliol del 2018, algun comentari? 
Té la paraula Sr. Rossend Duró. 
 
Hble. Sr. Rossend Duró  
Sí senyor Cònsol. Jo que m’he passejat una mica per la Vall del Madriu, he vist 
que en les bordes de Ràmio, que està dins la Vall del Madriu fins a l’Illa, aquesta 
Comissió hi ha invertit amb panells indicatius, figures de ferro i el que em sobta 
és que al punt 12 de la pàgina 2, de l’acta 2/18, la directora de la Vall del Madriu-
Perafita-Claror, fa una campanya publicitària i queda exclosa la parròquia de 
Sant Julià de Lòria, 2 parròquies queden excloses. Amb el que queda de la resta 
de parròquies, quedarien excloses a la campanya publicitària Sant Julià de Lòria 
i no sé qui més. Voldria saber el perquè. 
Jo crec que amb els anys que fa que els comuns participen econòmicament al 
desenvolupament de la Vall del Madriu, s’ha fet molt poques intervencions a la 
parròquia de Sant Julià de Lòria, tenint en compte que és una porta d’entrada. 
Crec que hauríem de començar a implementar i a indicar més profundament 
l’entrada de la Vall del Madriu-Perafita-Claror per Sant Julià de Lòria. No hi ha 
cap despesa que s’hagi fet o que es pugui constatar. I també m’agradaria, que 
n’he parlat amb els consellers, regular el trànsit al que és Claror amb unes dates 
sobretot a la primavera perquè es malmet el que és el gespet i tot això... 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Bé si ho heu comentat a la comissió. Té la paraula Sr. Joan Visa.  
 
Hble. Sr. Joan Visa  
Per informar una mica. Que hi hagi aquesta exclusió, en part expositiu. La 
voluntat i n’hem parlat amb vostè senyor Duró des de Sant Julià de Lòria no és 
prohibir res, sinó regular-ho tot. I aquí en els moments de fort debat de la 
presentació de la proposta als senyors Cònsols, el que vam dir és com bé vostè 
diu i en aquest cas sabeu que soc del seu parer i tota la corporació també, està 
treballant, sobretot el Sr. Práxedes està treballant en tot el que és la reglamentació. 
Per una altra banda que hi hagi campanya publicitària o no, no podem deixar 
que ens entrin de qualsevol manera per dalt i no amb el to que ho estan fent és a 
dir amb unes prohibicions molt taxatives. Nosaltres volem que es reguli, que 
tothom pugui anar a la vall i convisquin tots. Els ramaders, els de les motos, les 
bicicletes, els que van a peu i que tothom tingui la seva cabuda dins la Vall del 
Madriu-Perafita-Claror. Gràcies. 
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Hble. Sr. Cònsol Major  
Té la paraula Sr. Duró. 
 
Hble. Sr. Rossend Duró 
Sí amb això també ho comparteixo, vostè ho sap Sr. Visa. Però el fons de la 
pregunta és que la campanya publicitària són uns cartells, uns tríptics que es 
portaran –a on ben bé no ho sé- però parlen d’un agermanament amb una 
muntanya molt similar a la nostra i portaran aquests cartells perquè la gent d’allà 
puguin saber que a la vall Madriu-Perafita-Claror hi ha les 4 parròquies, Encamp, 
Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany. Si no hi figurem 
aquesta gent només veurà que hi ha Escaldes-Engordany i Andorra la Vella. Jo 
estic d’acord de regular el trànsit però amb moderació i vull que tothom hi 
convisqui, només faltaria, perquè és molt taxatiu el que volen fer i no hi estic a 
favor. Vostè ja ho sap. Però d’aquí a fer que als tríptics o als cartells no surti Sant 
Julià de Lòria, no sé perquè hi som doncs. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Té la paraula Sr. Visa. 
 
Hble. Sr. Joan Visa  
Sobre els tríptics, això és una cosa. Els rètols sí que s’han demanat i els tindrem 
que si no m’equivoco en el seu dia els va reclamar el Sr. Cònsol menor, que tenim 
uns cartells fets però els tenim en una, no sé, parlo de memòria però em sembla 
que fa unes tres setmanes o així que ens van avisar que hi hauria una retolació 
per fer l’entrada a la vall a través de Sant Julià de Lòria. Que sí que els tenim i ara 
els hem de col·locar. Gràcies senyor Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
A veure, en qualsevol cas, és un tema que amb les actes consta i el senyor Cònsol 
Menor assisteix. Dic que, en qualsevol cas són OPIS, són uns aparells que hi ha al 
carrer, no és tríptic. En qualsevol cas demanaria als assistents a la reunió 
n’informeu al Sr. Duró el relacionat amb aquest tema. 
Molt bé, es ratifiquen les actes i tot el que en elles es diu, quines són 04/17; 05/17; 
06/17; 07/17; 01/18; 02/18 i 03/18? 
Es ratifiquen per unanimitat les actes i tot el que en elles es diu. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, aixecaríem la sessió, moltes gràcies per la 
vostra assistència. 
 

P.O. de l’Hble. Comú Vist-i-plau 
Secretària general Cònsol major 

 


