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 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ 
DIA 9 D’ABRIL DEL 2020 

 
Essent les 9,30 hores del dia 9 d’abril del 2020, es constitueix l’Hble. Comú de la 
Parròquia de Sant Julià de Lòria en sessió ordinària, via telemàtica, en 
compliment al Decret de data 27 de març d’enguany publicat al BOPA número 
41 de data 1 d’abril del 2020. 
 
Presideix la sessió l’Hble. Cònsol Major, Sr. Josep Majoral Obiols i l’Hble. Cònsol 
Menor, Sra. Mireia Codina Lucas i amb l’assistència dels Hbles. Consellers de 
Comú, Srs. Maria Angels Marfany Puyoles, Rossend Duró Sánchez, Maria Servat 
Codina, Carles Felip Pereira Barros, Cristià March Vives, Sonia Carrillo Bardají, 
Diana Sánchez Acosta, Cerni Cairat Perrigault i Maria Angela Ache Feliu.  
S’excusa l’absència de l’Hble. Consellera, Sra. Sofia Cortesao Travesset per 
trobar-se de baixa. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Abans de començar, voldria agrair als mitjans de comunicació que estan 
connectats via telemàtica per assistir a la reunió d’avui.  
 
ORDRE DEL DIA  

1. Decret d’aprovació de la celebració via telemàtica dels Consells de 
Comú, de les Juntes de Govern i de les Comissions de la parròquia de 
Sant Julià de Lòria 

2. Temes previstos en la convocatòria de la Sessió ordinària del  Consell de 
Comú de dia 19 de març, la qual es va ajornar per manca de quòrum:  

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

• Sessió ordinària 16/01/2020 
2. Acords de la Junta de Govern 
3. Liquidació del pressupost del tercer trimestre del 2019 
4. Aprovació, si escau, de l’alteració de la qualificació d’un bé 

immoble patrimonial a un bé demanial comunal  
5. Aprovació provisional, si escau, del pla parcial de la unitat 

d’actuació SURB-87 i la seva exposició pública 
6. Aprovació, si escau, declarar la nul·litat de l’acord d’adjudicació 

de la concessió administrativa per a l’ocupació i l’ús dels béns de 
domini públic i l’autorització de l’aprofitament i l’ús de l’aigua 
per a la producció d’energia elèctrica en minicentrals i procedir 
a la nova adjudicació  

7. Aprovació, si escau, del conveni relatiu a la rotonda a la 
Carretera General N1, zona de la Borda Sabaté 

8. Precs i Preguntes 
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3. Aprovació, si escau, de reconduïts de l’exercici 2019 al 2020 
4. Aprovació, si escau, del Marc pressupostari pel consolat 2020-2023 
5. Aprovació, si escau, del projecte de pressupost per a l’exercici 2020 
6. Aprovació, si escau, de l’Ordinació Tributària del Comú 
7. Aprovació, si escau, de l’Ordinació d’establiment de preus públics del 

Comú 
8. Aprovació, si escau, del calendari fiscal pel 2020  

 
Dit això, passaríem al primer punt de l’ordre del dia: 
1.- Decret d’aprovació de la celebració via telemàtica dels Consells de Comú, 
de les Juntes de Govern i de les Comissions de la parròquia de Sant Julià de 
Lòria 
Bé, aquest punt es informatiu en el ple del Comú d’avui.  És un Decret que vam 
aprovar a la darrera Junta de Govern i l’objectiu és bàsicament, donar una 
cobertura legal a tots aquests actes com el d’avui que el fem telemàticament, ja 
siguin les Juntes de Govern, Comissions o Sessions de Comú.  
 
Passarem al següent punt: 
2.- Temes previstos en la convocatòria de la Sessió ordinària del  Consell de 
Comú de dia 19 de març, la qual es va ajornar per manca de quòrum. 
Com recordareu teníem convocada la sessió ordinària el dia 19 de març, la qual 
va ser ajornada per manca de quòrum degut a la situació que està vivint el país 
en aquests moments, i per tant aquells punts que estaven previstos els passarem 
avui. 
Dit això, passarem al primer punt: 

1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de: 
Sessió ordinària 16/01/2020 

Tots hem tingut accés a aquesta acta? No sé si hi ha algun comentari o la podem 
donar per aprovada per unanimitat.  
Si algun Conseller volgués intervenir, només veig quatre persones a la pantalla, 
si us plau que obri el micro i demani la paraula i si no és així donaré per entès de 
que s’aprova per unanimitat  
Molt bé, Sra. Secretària, l’acta s’aprova per unanimitat.  

 
2. Acords de la Junta de Govern 

Voldria recordar-vos que tenim dos dossiers, en el primer dossier que anava 
previst per la sessió del 19 de març en el qual hi ha una sèrie d’acords de Junta 
de Govern i en aquest darrer dossier que és l’últim que complementava el primer, 
també hi ha algun acord de Junta de Govern. Dit això, no sé si algun Conseller 
vol intervenir. 
Sr. Cerni Cairat té la paraula. 
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Hble. Sr. Cerni Cairat  
Gràcies Sr. Cònsol, primer de tot voldria agrair la possibilitat de fer les sessions 
de Comú telemàticament, amb el bé de no aturar el funcionament del Comú i de 
la parròquia en si i en aquest moment. Entrant en matèria, pel que fa a la Junta 
de Govern celebrada del 19 de febrer, es va aprovar l’adjudicació dels treballs 
d’auditoria de comptes del 2019 a l’empresa GM Consultors i en aquest sentit 
voldríem saber en quin punt està aquesta auditoria de comptes i si en l’exercici 
de transparència ens la podrien facilitar. Gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Si li sembla bé li contesto jo mateix, se us ha informat abans de que s’adjudiqués 
-recordo haver-li comentat de que s’adjudicaria aquesta auditoria, així ha estat- 
ja sap que és complex. No només s’està fent l’auditoria del Comú, també ja li 
avanço que també s’està fent les auditories de les societats participades. Dit això 
és un treball feixuc, s’hi està treballant, està en curs, no tingui cap dubte de que 
tant bon punt les tinguem, les compartirem amb vostès.  
No sé si ha algun altre tema que vulgueu informació dels acords de les Juntes de 
Govern. No, doncs ens donem per informats dels acords de la Junta de Govern en el ple 
de Comú d’avui. 
 
Passem al següent punt de l’ordre del dia:  

3. Liquidació del pressupost del tercer trimestre del 2019 
Passo la paraula a la Sra. Maria Angels Marfany. 
 
Hble. Sra. Maria Angels Marfany  
Gràcies Sr. Cònsol. A continuació, informo de la liquidació de comptes del tercer 
trimestre de l’any 2019. El tercer trimestre de l’any 2019, presentava un saldo 
positiu d’1.455.288,10 euros. Essent el total dels ingressos de 9.506.974,03 euros, 
el que representa una execució del 47,9% del pressupost final. El total liquidat de 
despeses va ser de 8.051.685,93 euros, el que representa un 35,4% d’execució del 
pressupost final. El percentatge executat d’inversió al tercer trimestre va ser de 
409.693,18 euros o sigui un 6%. L’endeutament del Comú al 30 de setembre de 
2019 es situa al 104%, 14.057.652 euros. Gràcies senyor Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Bé, no sé si hi ha algun Conseller que vulgui intervenir en aquest punt.  
Teniu la paraula Sra. Maria Àngela Aché. 
 
Hble. Sra. Maria Angela Aché 
Gràcies Sr. Cònsol. En aquest punt, en l’apartat de la liquidació del pressupost 
del tercer trimestre del 2019, en el detall de les inversions efectuades, hem vist 
que hi havia una despesa de 40.460,00 euros pels imprevistos del final d’obra de 



14 

 

la coberta del local de l’avinguda Rocafort número 26. Tenim entès que és un 
local que es va llogar a un privat i que tenia com a finalitat de ser un magatzem 
per guardar el material de l’activitat de ràfting. És així? Gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Doncs passaré la paraula a la Sra. Marfany que aclarirà aquests dubtes. 
 
Hble. Sra. Maria Angels Marfany  
Gràcies Sr. Cònsol. Teniu raó que aquesta era la intenció de l’anterior mandat 
quan es va llogar aquest local. Nosaltres ja saben, tenim el problema del 
magatzem de la Portalada, que no es pot recollir res i aleshores el que hem fet és 
canviar la utilitat d’aquest magatzem, i ho hem passat a manteniment per poder 
guardar totes les coses. Nosaltres no seguirem el projecte, gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major 
Gràcies Sra. Marfany, té la paraula Sra. Aché. 
 
Hble. Sra. Maria Angela Aché 
Era una pregunta que teníem al damunt de la taula per saber quina utilitat se’n 
faria, si es reorientaria la utilització d’aquest local i també ens agradaria saber 
quant s’ha invertit des de l’inici en aquest local, perquè tenim entès que s’han fet 
obres. Què ha pagat el Comú? Gràcies.  
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Gràcies Sra. Aché. Passo la paraula a la senyora Marfany que us contestarà a 
aquesta pregunta. 
 
Hble. Sra. Maria Angels Marfany 
Gràcies senyor Cònsol. Bé, en una primera fase es va invertir 148.284,51euros. En 
una segona fase 70.000,00 euros i en una tercera fase que és l’import que ja heu 
dit, 40.460,80 euros. Gràcies senyor Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Si no hi ha cap altra pregunta en aquest punt, ens donaríem per informats de la 
liquidació del pressupost del tercer trimestre del 2019.  
Molt bé, ens donem per assabentats. 
 
Doncs continuem amb l’ordre del dia. 

4. Aprovació, si escau, de l’alteració de la qualificació d’un bé immoble 
patrimonial a un bé demanial comunal 

Passo la paraula al Sr. Pereira que us exposarà el tema en qüestió.  
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Hble. Sr. Carles Felip Pereira 
Gràcies Sr. Cònsol. Vist que el Comú de Sant Julià de Lòria en data 22 de 
desembre del 2015 va adquirir un terreny de sessió obligatòria gratuïta de la 
parcel·la coneguda amb el nom de Camp Gran de Casa Molines, qualificat pel 
POUP parroquial com a sòl urbà consolidat de substitució i zona urbana contínua 
d’una superfície de 163m2 i 88 dm2.  
Vista la necessitat de realitzar en l’esmentat espai de cessió l’ampliació d’un vial 
comunal bidireccional amb la corresponent zona de protecció per a accés i pas de 
vianants que connecti l’avinguda Verge de Canòlich i la carretera de Nagol,  
i vista la motivació d’interès públic justificat amb la densitat i augment del tràfic 
rodat de vehicles en la zona, com a conseqüència de la construcció de nous 
habitatges, i de major densitat de població, s’interessa alterar la qualificació 
jurídica d’un vell immoble patrimonial a demanial pel caràcter patrimonial de la 
cessió obligatòria i gratuïta de l’article 33.7 de la LOCTU i la potestat comunal 
per alterar la naturalesa jurídica dels seus bens en els termes de l’article 79.a i 
concordants del text refós del Codi de l’Administració.  
Així doncs es proposa declarar l’alteració jurídica d’un vell immoble patrimonial 
en un bé demanial comunal en virtut de l’article 79.a del text refós del Codi de 
l’Administració. Concretament, destinar el terreny d’una superfície de 163,88m2 
obtingut per la cessió obligatòria i gratuïta de la finca anomenada Camp Gran de 
Casa Molines com a vial comunal i la seva zona de protecció per garantir l’accés 
al pas de vianants, alteració i destinació justificades per l’interès públic i sotmetre 
informació pública de l’expedient d’alteració de qualificació jurídica en els 
termes de l’article 79.a del text refós del Codi de l’Administració per adquirir la 
qualificació de vell immoble de domini públic. Gràcies Srs. Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major 
Bé, moltes gràcies. No sé si algun Conseller vol intervenir en aquest punt de 
l’ordre del dia? No, doncs s’aprova per unanimitat? 
Senyora Secretària s’aprova per unanimitat. 
 
Següent punt: 

5. Aprovació provisional, si escau, del pla parcial de la unitat d’actuació 
SURB-87 i la seva exposició pública 

Passo la paraula al Sr. Pereira que farà l’exposat d’aquest punt en qüestió. 
 
Hble. Sr. Carles Felip Pereira  
Gràcies Sr. Cònsol. Vista la sol·licitud presentada per la societat “DANAR, S.L.”, 
en data 2 d’agost del 2019 en la qual demanava la corresponent autorització per 
tal de desenvolupar el planejament derivat a la unitat d’actuacions sòl 
urbanitzable SURB-87, mitjançant la corresponent aprovació del pla parcial.  
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Vist l’informe favorable elaborat pel departament d’urbanisme en data 10 de 
febrer de 2020 i vist el que disposa l’article 112 de la vigent Llei general 
d’ordenació del territori i urbanisme,  
es proposa aprovar provisionalment el pla parcial de la unitat d’actuació surb-87 
i la seva exposició pública al BOPA durant un termini de 20 dies per a la seva 
consulta i l’eventual formulació d’al·legacions i procedir posteriorment al 
seguiment dels tràmits previstos a  la Llei General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme per a la seva aprovació definitiva. Gràcies Sr. Cònsol. 

 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Gràcies Sr. Pereira, no sé si algun altre Conseller vol intervenir? Doncs passem a 
l’aprovació, s’aprova? Senyora Secretària s’aprova per unanimitat. 
 
Passem al següent punt: 

6. Aprovació, si escau, declarar la nul·litat de l’acord d’adjudicació de la 
concessió administrativa per a l’ocupació i l’ús dels béns de domini 
públic i l’autorització de l’aprofitament i l’ús de l’aigua per a la 
producció d’energia elèctrica en minicentrals i procedir a la nova 
adjudicació 

Passo la paraula al Sr. Pereira que els hi farà l’exposat d’aquest tema en qüestió. 
 
Hble. Sr. Carles Felip Pereira 
Gràcies Sr. Cònsol. Vist l’Edicte del 29 de maig del 2019 pel qual es fa pública 
l’adjudicació definitiva de la concessió administrativa per a l’ocupació i l’ús de 
bens de domini públic i autorització de l’aprofitament i l’ús de l’aigua per a la 
producció d’energia elèctrica en minicentrals i procedir a la nova adjudicació,  
vist que en dita adjudicació s’estipula un import d’adjudicació d’un 15% sobre la 
meitat dels kilowatts estimats en concepte de terme fix i a banda d’un 15% sobre 
els kilowatts reals produïts que superin el terme fix, descartant la part fixa ja 
portada en concepte de terme variable,  
vista la demanda efectuada per PERSA sol·licitant la modificació dels paràmetres 
d’adjudicació,  
vistos els informes jurídics dels advocats senyors Antoni Fiñana Pifarré de data 
28 de febrer de 2020 i Joan Monegal Blasi en data 05 de març de 2020,  
vist l’informe jurídic de data 5 de març del 2020 realitzat pel senyor Joan Monegal 
respecte a la demanda de PERSA en què es conclou que el Comú no podia 
modificar les condicions establertes en el plec de bases del concurs i que la decisió 
del Consell de Comú pot considerar-se nul·la de ple dret i que la proposta inicial 
del traçat de la canonada al llarg de la CG6 no pot ser alterada per part del Comú. 
Així mateix en l’informe del departament de Medi Ambient del Govern 
d’Andorra de data 21 de març de 2019 es fa referència al fet que el traçat no 
s’adequa a la legislació vigent pel que fa als processos realitzats en el marc del 
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reglament de producció d’energia elèctrica en minicentrals hidràuliques de 
potència inferior a 500 kW i connectades a la xarxa elèctrica de l’11 de febrer del 
2015 i de la normativa concordant. La proposta inicial de cànons no pot ser 
alterada per part del Comú. La utilització de domini públic no realitza a excepció 
de la instal·lació principal de la canonada.  
Vist l’informe emès pel cap de departament d’Obres i Urbanisme en data 10 de 
març de 2020,  
Vist l’informe de la intervenció comunal de data 11 de març de 2020, atès que 
arran dels informes mencionats l’adjudicació de la concessió per un import del 
15% no es correspondria amb la realitat tècnica de les instal·lacions doncs no 
s’efectuaria cap ocupació accessòria d’un bé de domini públic a excepció de la 
instal·lació principal de la canonada en subsòl, instal·lació que es donaria per 
suposada i obligatòria en l’objecte del concurs.  
Atès que al no produir-se una ocupació de terreny comunal s’hauria d’adjudicar 
el concurs per l’aprofitament i l’ús d’aigua comportant doncs la nul·litat de l’acta 
administratiu de data 29 de maig de 2019 d’adjudicació del concurs de constant 
referència, tot aprovant adjudicar novament a l’empresa PERSA el concurs amb 
la correcta aplicació del cànon a saber l’import del 8% tant fix com variable,  
atès tot l’exposat, es proposa: declarar nul l’acte administratiu d’adjudicació de 
la concessió administrativa per a l’ocupació i l’ús de bens de domini públic i 
autorització de l’aprofitament i l’ús de l’aigua per la producció d’energia elèctrica 
en minicentrals i punt dos sotmetre a aprovació en Consell de Comú l’adjudicació 
a PERSA de la concessió administrativa per a l’ocupació i l’ús de bens de domini 
públic i autorització de l’aprofitament i l’ús de l’aigua per a la producció 
d’energia elèctrica en minicentrals amb el desenvolupament tècnic adequat i 
imports que es detallen a continuació.  
Vist l’import de l’adjudicació on X1 és la meitat dels kW estimats produïts i X2 
són els kW produïts superiors a X1 i PM és el preu mig de la compra de l’energia 
elèctrica, s’estableix un terme fix del 8% sobre la meitat dels kW estimats i un 
terme variable d’un 8% sobre els kW reals produïts que superin el terme fix 
descartant la part fixa ja aportada. Gràcies senyor Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Gràcies Sr. Pereira per l’exposat, no sé si algun Conseller vol intervenir.  
S’aprova? s’aprova per unanimitat. 
 
Passem al següent punt: 

7. Aprovació, si escau, del conveni relatiu a la rotonda a la Carretera 
General N1, zona de la Borda Sabaté 

Passo la paraula al Sr. Pereira per a que pugui fer l’exposat del tema.   
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Hble. Sr. Carles Felip Pereira 
Gràcies Sr. Cònsol. Vist l’informe i la documentació que compon l’expedient de 
la proposta de signatura del conveni amb la senyora Maria Mercè Santuré 
Canturri i el Govern d’Andorra, concretament amb el Molt Il·lustre senyor Jordi 
Torres Falcó, ministre d’Ordenament Territorial, relatiu al nou enllaç a la 
carretera General N1 a la zona Borda Sabater, es proposa aprovar el contingut 
del conveni de referència i procedir a la seva signatura. Gràcies Srs. Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major 
Gràcies Sr. Pereira. Algun Conseller vol intervenir en aquest punt de l’ordre del 
dia? Passem doncs a la votació, s’aprova? s’aprova per unanimitat.  
 
Deixarem el punt 8 precs i preguntes pel final de la sessió si us sembla bé i 
passarem al següent tema:  
3. Aprovació, si escau, de reconduïts de l’exercici 2019 al 2020 
Passo la paraula a la Sra. Maria Àngels Marfany.  
 
Hble. Sra. Maria Angels Marfany 
Gràcies Sr. Cònsol. A continuació, informo dels crèdits que recondueixi de l’any 
2019 a l’any 2020. Es proposa reconduir a l’exercici 2020 un total de 2.679.512,91 
euros dels quals 2.197.051,18 euros corresponen majoritàriament a despeses del 
capítol 6, principalment, obres adjudicades per concurs als mesos de novembre i 
desembre del 2019, així com els treballs del cadastre. També tenim 121.284,24 
euros a despesa corrent corresponent a factures que encara no s’havien rebut al 
31 de gener de 2020 i 361.177,49 euros del crèdit extraordinari aprovat l’últim 
trimestre del 2019 que no ha estat liquidat. D’acord amb l’article 64.3 de la Llei 
de Finances Comunals, gràcies Sr. Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major 
Gràcies Sra. Marfany. Té la paraula el Sr. Cerni Cairat.  
 
Hble. Sr. Cerni Cairat 
Gràcies Sr. Cònsol. Bé en primer lloc voldríem destacar en els imports de 
reconduïts de l’any 2019 a l’exercici actual, el nostre punt de vista, es 
exageradament elevat i som conscients que aquests comptes provenen d’un 
mandat anterior i no en són responsables vostès senyores i senyors de la majoria, 
i al nostre entendre aquests imports són compromesos, fruits d’una mala 
planificació, a tall d’exemple, em sorprèn de la lectura l’informe d’intervenció 
com és a cavalles del darrer mandat comunal, concretament durant els mesos de 
novembre i desembre es pot fer la lectura que es van comprometre inversions per 
un valor de gairebé 2,2 milions d’euros. Nosaltres no ens volem estendre en 
aquest tema donat que les persones responsables no són presents per justificar-
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ho però en qualsevol cas sí que manifestem que ens abstindrem en aquest punt 
de l’ordre del dia però la manera de procedir al nostre entendre no és l’adequada 
en la planificació de despeses. Gràcies Sr. Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Gràcies Sr. Cairat. Bé doncs només afegir que com vostè ha dit Sr. Cairat, si és 
cert que ve de l’anterior consolat, un reconduït és un acte o una obra compresa 
que s’ha de reconduir sí o sí cap a l’any següent, és el que estem fent, bàsicament 
és un tema de tràmits i per tant donant compliment al tràmit necessari, és el que 
s’està fent aquí. En tot cas, si vol afegir-hi alguna cosa més Sr. Cairat.  
No, doncs procedim a la seva aprovació? S’aprova per 9 vots a favor i 2 abstencions 
dels Consellers Cerni Cairat i Maria Angela Aché. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major 
Continuem doncs amb el següent punt:  
4. Aprovació, si escau, del Marc pressupostari pel consolat 2020-2023 
Passo la paraula a la Sra. Marfany. 
 
Hble. Sra. Maria Angels Marfany 
Gràcies Sr. Cònsol. Presentem el marc pressupostari pel mandat 2020-2023 
degudament aprovat pel Tribunal de Comptes. Amb motiu dels darrers 
esdeveniments derivats de la Covid-19, som conscients de que aquest pressupost 
es veurà afectat i s’haurà de modificar pels efectes de la pandèmia. Però hem 
preferit aprovar-lo com el teníem inicialment per poder funcionar normalment i 
poder executar els pagaments amb la màxima celeritat i posteriorment revisar-lo 
amb calma quan comencem a veure quins són realment els efectes econòmics i 
socials d’aquesta situació excepcional que no sabem quant s’allargarà. Us 
mantindrem informats d’aquells canvis substancials que es produeixin. Per 
aquests quatre anys, es preveu un pressupost estable, amb un creixement lineal 
tant de despeses com d’ingressos i sense incrementar l’endeutament per les 
inversions, invertint progressivament en la parròquia en allò que sigui més 
necessari per a la població atenent a les necessitats quotidianes i donant més vida 
a la parròquia i millorant-la. En un principi es preveu acabar l’any 2020 amb un 
endeutament del 112% del disposat i arribar a un 73% al final de mandat. Val a 
dir que en el càlcul de l’endeutament de final d’any, s’inclou també 
l’endeutament previst pels crèdits reconduïts. Això fa que hi hagi unes 
diferències entre l’import informat en els tancaments i en els pressupostos. A 
més, l’endeutament que reflexa el pressupost 2020, també inclou el deute que 
tenen les societats participades envers el Comú pels préstecs formalitzats l’any 
2016 amb venciment l’any 2019 i com ja sabeu, es van aprovar de refinançar. 
Moltes gràcies Sr. Cònsol. 
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Hble. Sr. Cònsol Major  
Gràcies Sra. Marfany. Té la paraula el Sr. Cairat.  
 
Hble. Sr. Cerni Cairat 
Gràcies Sr. Cònsol. Sra. Marfany, pel que fa al marc pressupostari d’avui, és una 
situació a desgrat tenint en compte la greu conjuntura sanitària que travessa 
Andorra i el món sencer i les conseqüències tan econòmiques com socials que 
se’n derivaran. Vostès ho han dit, deixaran aquest marc pressupostari sense 
efecte. Abans de continuar però, voldria remarcar que aquesta és una malaurada 
situació sobrevinguda i reafirmar el nostre compromís amb la parròquia i amb la 
majoria comunal amb les decisions que s’han pres per preservar la salut dels 
lauredians i lauredianes. Entrant en matèria, el document presentat avui a 
votació, indica d’entrada uns estats i unes despeses d’ingressos per al 2020 de 
15.142.999,25 euros que difícilment es podran realitzar com bé deien vostès per 
aquesta situació. Pel que fa als ingressos de l’exercici 2020, presumiblement 
patiran una notable davallada per la caiguda de recaptacions. Com ja s’ha posat 
de manifest Govern preveu demanar col·laboració als comuns en el sentit de les 
transferències per estalviar aquests 10 milions d’euros per fer front a aquestes 
despeses derivades d’aquesta crisi. Aquí sí que he de reconèixer que en aquest 
sentit estem al seu costat Sr. Cònsol, entenent doncs que la situació financera del 
Comú de Sant Julià de Lòria es veurà compromesa per aquesta davallada 
d’ingressos que per tant hem de conèixer la magnitud de la crisis i la seva 
afectació abans de poder renunciar a aquesta aportació. En tot cas, pensem que 
cal ajudar Sant Julià de Lòria i el país, trobant una fórmula d’equilibri i de consens 
entre totes les parts. Bé, parlàvem dels ingressos, aquest fet, aquesta davallada 
presumible d’ingressos i malaurada si em permeten dir, provocarà un efecte en 
cadena en el càlcul del topall d’endeutament pels propers exercicis, fet que deixa 
també podríem dir en paper mullat aquest marc pressupostari. En relació a les 
despeses també som conscients que s’hauran de modificar les prioritats. Aquestes 
ben entès passaran les de preservar el benestar social de totes aquelles persones 
que es vegin més afectades per aquesta crisi i insistim que és una situació que cap 
de nosaltres voldria i en aquests moments estem al seu costat per col·laborar però 
en aquesta votació ens abstindrem perquè al nostre entendre, malgrat el marc 
pressupostari està avalat pel Tribunal de Comptes, caldria fer-ne un nou 
replantejament, mirant d’incloure els impactes d’aquesta crisi, amb la mesura 
dels possibles. Bé, ens agradaria fer constar també en aquest punt no recorrem al 
vot negatiu com a mostra de voluntat de no bloqueig i també per demostrar que 
no tenim una postura immobilista en aquest sentit. Gràcies.  
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Gràcies Sr. Cairat. La consellera Sra. Marfany vol afegir alguna cosa més? Teniu 
la paraula. 
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Hble. Sra. Maria Angels Marfany  
Gràcies Sr. Cònsol. Només agrair una vegada més que vulguin treballar amb 
nosaltres, totes les modificacions que ens anirem trobant que fins ara 
malauradament no podem preveure què ens vindrà perquè depèn de varis 
factors. Agrair i que com sempre puguem treballar junts com ho hem fet fins ara. 
Gràcies Sr. Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Sr. Cairat no sé si vol afegir alguna cosa més, Teniu la paraula. 
 
Hble. Sr. Cerni Cairat  
Bé per la nostra part només dir que recollim el guant per poder col·laborar en 
aquest sentit. Gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Gràcies Sr. Cairat. Procedim a la votació. S’aprova? s’aprova per 9 vots a favor i 
2 abstencions dels Consellers Sr. Cerni Cairat i de la Sra. Maria Angela Aché. 
 
Continuem doncs amb el següent punt de l’ordre del dia: 
5. Aprovació, si escau, del projecte de pressupost per a l’exercici 2020 
Passo la paraula a la senyora Marfany. 
 
Hble. Sra. Maria Angels Marfany 
Gràcies Sr. Cònsol. Passo a donar lectura al projecte del pressupost per l’any 2020. 
Continuant amb la línia de contenció per tal de reduir el nivell d’endeutament, 
en aquest pressupost s’ha previst l’execució d’alguns projectes que es finançaran 
amb els ingressos obtinguts, tot i que com ja hem dit anteriorment som conscients 
que hi hauran modificacions. Es presenta un pressupost equilibrat, amb una 
previsió d’ingressos de 15.142.944,25 euros i una previsió de despeses del mateix 
import. En línia amb el nostre compromís de no augmentar l’endeutament, els 
crèdits pressupostaris es presenten distribuïts en una classificació orgànica, 
econòmica i funcional. S’ha afegit un apartat a l’article de crèdits ampliables per 
poder ampliar si ho creiem necessari la partida de fons de cohesió. Ara passo a 
explicar com s’ha treballat per la previsió d’ingressos. L’import de les taxes i 
impostos s’incrementen en base a l’IPC, excepte de la taxa que grava els 
subministrament de l’aigua potable que s’ha deixat amb el mateix import en el 
tram de menys consum i que és superior en aquells trams de consum més elevat, 
pel ferm compromís de l’entitat envers el medi-ambient. Quant als impostos 
directes, es preveu la recaptació d’un 37% més en relació amb el previst a 
l’exercici anterior, principalment pels ingressos recaptats per l’impost de 
construcció basant-nos en les sol·licituds rebudes per a edificacions de nova 
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planta, obres d’ampliació o reformes d’edificacions que meriten en el moment 
que retiren la resolució de la llicència. En aquest apartat, voldria remarcar que 
s’ha inclòs una exempció de l’impost de radicació d’activitats comercials, 
empresarials i professionals per aquelles activitats que dinamitzin l’economia 
local amb la comercialització de productes elaborats a la parròquia. En el capítol 
de taxes i altres ingressos, es preveu una recaptació d’un 30% menys que el 
pressupostat l’any anterior a causa principalment de la taxa cadastral ja que es 
preveu un termini de dos anys pels treballs de finalització de la primera fase i 
dos anys més per la segona fase. Les delimitacions també disminueixen respecte 
a l’any anterior en el mateix sentit que la taxa del cadastre. Pel que fa a la taxa pel 
canvi d’ús, l’any 2019 no hi ha hagut cap demanda per la qual cosa no s’ha 
pressupostat cap ingrés. Quant als recàrrecs es pressuposta un import inferior en 
motiu d’un seguiment més acurat dels deutors tot i que en aquests moments 
també es veurà afectat per la situació actual, ja que pel moment s’ha aturat la 
reclamació dels deutes pendents. La previsió de cessió del 10% del POUP s’ha fet 
en base a l’ingressat l’any 2019 i no el pressupostat. En el capítol de transferències 
corrents i de capital, l’import és inferior al pressupostat l’any 2019 perquè s’havia 
previst l’ingrés d’una part de la transferència del 2017 que a data d’avui, està 
pendent de regularització per part del M.I. Govern. Per prudència, aquest any, 
no hem pressupostat la totalitat d’aquests deutes. Pel que fa la previsió de 
despeses, la variació de les despeses previstes per l’exercici 2020 respecte al 
pressupost 2019, és d’un 4% menys. El capítol de personal s’incrementa d’un 4% 
respecte al pressupostat l’any 2019. Principalment per la previsió d’alguna nova 
contractació per la consolidació d’algun lloc de treball fins ara cobert amb 
personal interí i per l’augment del salari en base a l’IPC. Al capítol de bens 
corrents i serveis disminueix un 3% amb un total pressupostat 4.360.333 euros i 
les despeses financeres un 12%. Les transferències corrents augmenten un 7% 
respecte a l’any 2019, principalment destinats a entitats culturals i socials. Els 
crèdits per a transferències de capitals es preveuen per un import de 150.000,00 
euros per fer front a un conveni signat al 2019, entre Govern, el Comú i l’església 
parroquial de Sant Julià de Lòria. Respecte a les despeses d’inversió, aquestes 
ascendeixen a un total de 2.001.500,30 euros que es destinaran, us puc dir les més 
rellevants que són 950.000,00 euros a edificis i altres construccions, 116.000,00 
euros a maquinària i instal·lacions, equipaments. Al capítol d’actius financers 
s’han destinat 1.535.838,00 euros, 1 milió per Camp Rabassa 370.978,00 euros per 
Escola Bressol i 259.864,00 euros per Sasectur. No es preveu cap import per la 
societat de Promocions Econòmica i Turística per disposar d’un romanent de 
l’any anterior. Els 796.833,00 euros previstos com a passius financers estan 
destinats al retorn del deute a llarg termini que el Comú té contractat amb les 
diferents entitats financeres del país. Moltes gràcies Sr. Cònsol. 
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Hble. Sr. Cònsol Major  
Moltes gràcies Sra. Marfany, passo la paraula al Sr. Cairat. 
 
Hble. Sr. Cerni Cairat 
Gràcies Sr. Cònsol. Sra. Marfany, tal com hem exposat anteriorment, en el punt 
del marc pressupostari i per no ser reiteratius en aquest tema, creiem que el 
pressupost presentat avui per la majoria tal com està previst i vostès ho han 
reconegut en aquest sentit, no té recorregut amb les malaurades circumstàncies 
actuals i creiem que en aquest context s’hauria d’haver refet el pressupost, de 
bona voluntat hi hauríem participat, i bé pel que fa pròpiament al pressupost, 
tècnicament no hi ha res a dir però el que sí que ens crida l’atenció i que al nostre 
entendre genera un greuge comparatiu respecte a Sant Julià de Lòria, és aquesta 
concessió de préstec de Naturlandia pressupostada en un milió d’euros donat 
que encara desconeixem quin és el full de ruta pel parc de la majoria, si la direcció 
actual que ens ha dut on som avui dia continuarà o no, el que sí sabem en data 
d’avui amb tota certesa és que el capital públic aportat fins ara al projecte 
Naturlandia ascendeix ja a 20 milions d’euros i que el retorn econòmic a la 
parròquia podríem dir doncs que ha estat limitat. En aquest sentit, insisteixo amb 
unes causes sobrevingudes que ningú hauria volgut però s’ha de fer front a la 
realitat que vindrà i bé, en el mateix sentit que comentava anteriorment pel que 
fa al marc pressupostari, els ingressos presumiblement d’aquest any del Comú 
es veuran minvats, i en el mateix sentit que abans, caldrà canviar aquesta prioritat 
d’inversions per treballar pel benestar social de la gent de la parròquia, que es 
vegi afectada amb més dificultats com també pensem que caldrà veure entre tots 
de quina manera es pot ajudar al petit comerç que pensem que és el que més 
patirà en aquesta situació, i en aquest sentit haurem de buscar alternatives per 
fer front a aquesta situació, però estem a la seva disposició per parlar-ne. Pel que 
fa al nostre vot en aquests pressupostos, que entenguin que veiem que les 
situacions o que el pressupost no reflecteix la situació actual no votarem a favor, 
no hi estem d’acord però en el mateix sentit que abans, ens abstindrem en aquest 
punt, demostrant que no volem ser una força política de bloqueig en aquest 
moment en què cal remar tots junts per sortir d’aquesta situació i bé, això és tot, 
gràcies Sr. Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major 
Gràcies Sr. Cairat. La consellera Sra. Marfany vol afegir alguna cosa? Teniu la 
paraula.  
 
Hble. Sra. Maria Angels Marfany 
Gràcies Sr. Cònsol. Referent a perquè no s’ha treballat amb el pressupost degut a 
la nova situació sanitària amb la que ens trobem, és perquè ens va vindre tot 
sobtadament, ningú sabia com moure’s. Havia passat el pressupost en comissió i 



24 

 

ja s’havia portat al Tribunal de Comptes. Aleshores, vam creure que era més 
oportú seguir, aprovar aquest pressupost, i com ja li he dit preveiem que es 
modificarà, però perquè no quedi aturat el ritme del Comú, tots els pagaments 
que hem de fer, com molt bé li he dit anteriorment. I desprès referent a 
CampRabassa, creiem que és un projecte viu i que el full de ruta s’ha de treballar 
amb el Consell d’Administració de CampRabassa. Moltes gràcies Srs. Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Gràcies Sra. Marfany. Sr. Cairat vol afegir-hi alguna cosa? Teniu la paraula. 
 
Hble. Sr. Cerni Cairat 
Gràcies Sr. Cònsol, només afegir que en aquest cas és cert que el full de ruta 
s’haurà de treballar en el Consell d’Administració de CampRabassa. En aquest 
sentit agrair també que per primera vegada en molts anys l’oposició hi és present 
i treballarem, el que sí volem deixar constància és aquest fet que un any més es 
pressuposta una concessió de préstec d’un milió d’euros per aquest parc que a 
hores d’ara no sabem cap a on va i que aquest estiu, insisteixo, per la malaurada 
situació que estem vivint, doncs presumiblement patirà una davallada 
d’ingressos fet que encara pot provocar que costi més diners a les arques 
comunals. És tot, gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major 
Gràcies Sr. Cairat. Si em permet, la Sra. Consellera contestaré jo mateix. Només 
per tancar el tema si li sembla bé. Només dir-li, primer agrair aquesta mà estesa, 
treballarem de manera conjunta tot allò que calgui modificar en aquest 
pressupost, que sense dubte serà així degut a la situació que està patint Andorra 
en general, o el món en general però permeti’m dir-li que el pressupost, crec que 
tampoc que no són moments de polititzar la situació, però en tot cas vostè sí que 
fa esment a CampRabassa i puc o no compartir la seva situació, en tot cas respecto 
la seva posició en quant a transvasament de diners cap a Naturlandia en aquest 
cas però també m’hauria agradat sentir de la seva boca que aquí dins d’aquest 
pressupost hi ha un dipòsit d’aigua per donar servei a Nagol, que és estrictament 
necessari perquè entenc que l’aigua és un bé preuat i no podem obviar-ho. Hi ha 
també parcs infantils i la remodelació dels mateixos. Bé, no em vull estendre però 
en tot cas hi ha un seguit d’inversions previstes aquí que estic convençut que 
vostè comparteix i n’ha fet bandera igual que nosaltres com l’accessibilitat a la 
parròquia, també és un dels projectes que contempla aquest pressupost, i el que 
em sap greu és que s’hagi cenyit només al tema de Naturlandia. Dit això i no vull 
fer ni polèmica ni política sobre això, perquè crec que no és el moment, en tot cas 
repeteixo, agrair aquesta mà estesa al estar al costat de la majoria en aquests 
moments complicats i a treballar aquesta modificació que sense dubte serà així, 
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del pressupost per aquest any 2020. Si li sembla procedirem a la votació pel 
pressupost d’aquest exercici 2020.  
S’aprova per 9 vots a favor i 2 abstencions del Consellers, Sr. Cerni Cairat i Sra. Maria 
Angela Aché. 
 
Continuem doncs amb el següent punt de l’ordre del dia: 
6. Aprovació, si escau, de l’Ordinació Tributària del Comú 
Passo la paraula a la Sra. Marfany. 
 
Hble. Sra. Maria Angels Marfany 
Moltes gràcies Sr. Cònsol. Tot seguit es presenta per aprovació si escau 
l’Ordinació tributària del Comú per a l’any 2020. No hi ha canvis substancials en 
aquesta ordinació. S’ha eliminat l’article que feia referència a la utilització del riu 
Gran Valira en el tram de Sant Julià de Lòria. L’any anterior, es va incloure una 
taxa per l’obtenció de certificats de cadastre i aquest any s’ha afegit un article per 
a la inscripció de bens i de drets al registre del Cadastre, quedant diferenciada 
d’aquesta manera una taxa amb un preu fixe per reinscripció i una taxa per la 
prestació dels serveis i tècnics administratius per lliurar dades. Gràcies Sr. 
Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Gràcies Sra. Marfany, no sé si algun altre Conseller vol intervenir en aquest punt 
de l’ordre del dia. No, doncs passem a la seva votació.  
Sra. Secretària s’aprova per unanimitat aquest punt. 
 
Passem doncs al següent punt:  
7. Aprovació, si escau, de l’Ordinació d’establiment de preus públics del 

Comú 
Passo la paraula a la Sra. Marfany.  
 
Hble. Sra. Maria Angels Marfany 
Gràcies Sr. Cònsol. Passo ara a la presentació per aprovació si escau de 
l’Ordinació de preus públics del Comú per l’any 2020. Els canvis que s’han dut a 
terme principalment han estat la inclusió d’un preu per a un nou servei de 
menjador de la llar social i d’uns preus que ja es venien cobrant pels serveis 
prestats per l’àrea de cultura en motiu dels actes culturals duts a terme a la 
parròquia. Gràcies Sr. Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Gràcies Sra. Marfany. No sé si algun altre Conseller vol intervenir en aquest punt 
de l’ordre del dia. Es dóna per aprovat aquest punt de l’ordre del dia?  
S’aprova per unanimitat. 
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Doncs continuem amb el següent punt de l’ordre del dia: 
8. Aprovació, si escau, del calendari fiscal pel 2020 
Passo la paraula a la Sra. Marfany.  
 
Hble. Sra. Maria Angels Marfany 
Gràcies Sr. Cònsol.  
Es presenta el document informatiu del calendari fiscal que es publicarà al BOPA. 
El document preveu un calendari fiscal diferent dels anys anteriors, modificat en 
motiu dels darrers esdeveniments derivats del Covid-19 i que han obligat a 
tancar a la major part de les empreses. Conscients de les dificultats econòmiques 
que arribaran i per tal de facilitar el pagament dels impostos, s’han fraccionat en 
dos pagaments en els que es facturaven normalment en una sola vegada i en tres 
pagaments els que es facturaven en dues vegades. A més, s’ha retardat el 
pagament en tots els casos, majoritàriament a partir del mes de setembre per 
donar temps a una recuperació de l’economia. Això es produirà en una 
disminució dels ingressos per part dels impostos que s’havien de cobrar al 2020 
i es cobraran a principis del 2021. Gràcies Sr. Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Gràcies Sra. Marfany. No sé si hi ha algun Conseller que vulgui intervenir en 
aquest punt de l’ordre del dia.  
Sí, teniu la paraula Sr. Cairat. 
 
Hble. Sr. Cerni Cairat 
Només declarar en aquest punt que s’agraeix a la majoria en aquest sentit que 
hagi tingut la sensibilitat amb el poble de Sant Julià de Lòria, amb les lauredianes 
i els lauredians de fraccionar aquests pagaments i modificar el calendari tributari 
per tenir la mínima afectació possible en la seva economia. Res més. gràcies.  
 
Hble. Sr. Cònsol Major 
Gràcies Sr. Cairat. Si us sembla bé doncs procedim a la votació d’aquest punt de 
l’ordre del dia, s’aprova? s’aprova per unanimitat. 
 
Continuem doncs amb el següent punt de l’ordre del dia: 
Precs i preguntes.  
Si se’m permet voldria introduir jo mateix un primer punt que és per donar-ne 
compte i informació en aquest mateix ple que és, el Decret del 3 d’abril d’enguany 
pel qual s’adopten mesures excepcionals per a la situació d’emergència sanitària 
causada pel Coronavirus aplicables en l’àmbit laboral al personal del Comú de 
Sant Julià de Lòria. Tots sou coneixedors d’aquest Decret. El que ve a fer és 
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marcar el funcionament amb el qual es regirà el personal del Comú de Sant Julià 
de Lòria. És un Decret molt similar al que va aprovar Govern en aquest cas, és un 
Decret que busca o persegueix és la conciliació familiar. Es facilita que les 
persones que treballen a l’administració que tenen fills a càrrec puguin cuidar-
los. El que persegueix aquest Decret també és sota el paraigües de la cooperació 
i de la corresponsabilitat que tothom aporti el seu granet de sorra en la situació 
que està vivint el país i per tant crec que és un Decret que tothom en surt 
perjudicat malauradament tant l’administració com els funcionaris però entenc 
que no pot ser d’una altra manera.  
El següent punt que hi havia a precs i preguntes és una carta que passaré a fer la 
seva lectura que ens entra al grup de la minoria. Procedeixo a la seva lectura.  
-Des de la minoria comunal volem mostrar el nostre suport a la majoria per la 
gestió comunal duta a terme de la crisis sanitària que patim actualment. Des de 
la Corporació, s’han implementat mesures de distanciament social des d’un bon 
inici, tant dins del Comú com en els espais públics, permetent minimitzar el risc 
de contagi de la Covid-19. D’aquesta crisi sanitària, amb tota probabilitat, se’n 
derivarà una altra, tant social com econòmica, donat que, al nostre entendre, això 
provocarà una augment de demandes d’ajudes socials i que també requerirà 
mesures d’ajuda a empreses per realitzar l’activitat econòmica, hem cregut 
necessari proposar que els càrrecs electes comunals fent front comú i contribuïm 
econòmicament en la mesura dels possibles a un fons social, parroquial, per 
pal·liar els efectes derivats d’aquesta crisi.-  
Llegida la demanda, si se’m permet informar-vos fruit de la demanda que va 
entrar, de que des de la majoria tampoc no som menys sensibles que vostès en 
aquesta situació, que s’ha pres una decisió, ja li avanço ara, que és la següent que 
serà obrir un compte bancari a nivell del propi Comú, que la gent i quan dic la 
gent em refereixo evidentment als càrrecs polítics, obrir-ho també als funcionaris 
que vulguin participar en aquest fons, i fins i tot aquell ciutadà que ho creu 
convenient pugui fer també la seva aportació. Per tant, li comunico Sr. Cairat que 
en breu, quan dic en breu és la setmana que ve, aquest compte estarà a disposició 
i se us comunicarà, se’n farà la publicitat corresponent i a partir d’aquí, cadascú 
amb la seva capacitat, que faci les aportacions que millor cregui o que pugui si 
més no. Gràcies.  
Algun Conseller vol intervenir en aquest punt,. Sí, teniu la paraula Sr. Cairat.  
 
Hble. Sr. Cerni Cairat 
Bé només afegir en aquest sentit l’agraïment que hagin tingut en consideració 
aquesta proposta i esperem que aquestes mesures implementades serveixin per 
ajudar la gent en aquest sentit que en surti més afavorida d’aquesta crisi. Gràcies 
per tenir-ho en compte. 
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Hble. Sr. Cònsol Major  
Bé gràcies, dono per tancada aquesta sessió.  
En tot cas abans de finalitzar, sí que vull agrair a tots els Consellers per haver-ho 
fet fàcil perquè és la primera sessió telemàtica i no és evident. En tot cas, gràcies 
una vegada més per fer-ho fàcil.  
 
Sense haver-hi res més en l’ordre del dia s’aixeca la sessió, moltes gràcies per la 
vostra assistència. 
 
 

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

 
 


