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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 29 DE SETEMBRE DEL 2020
Essent les 10,00 hores del dia 29 de setembre del 2020, 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 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, Maria Angela Ache Feliu i Sofia
Cortesao Travesset.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
✓ Sessió ordinària del 22/07/2020
2. Acords de la Junta de Govern
3. Aprovació, si escau, de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació del
pressupost de l’exercici 2020
4. Informar de la liquidació del pressupost del primer semestre de l’exercici
del 2020
5. Aprovació, si escau, de l’adjudicació parcial de l’Edicte concurs per a la
construcció d’una captació i d’un dipòsit d’aigua al Quart de Nagol
6. Aprovació, si escau, de la delimitació amb comunal de la finca anomenada
“Ort del Llosé” efectuada en data 21/05/2013
7. Precs i preguntes
Hble. Sr. Cònsol major
Bon dia a tothom. Abans de començar, agrair als mitjans que estiguin una vegada
més aquí presents donant cobertura a aquest acte. Dir que és un acte que fem de
manera excepcional avui, amb les formes, tenim els Consellers assentats al públic
i això es fa justament per poder preservar les mesures avui que tant estan de
moda avui dia per poder complir amb les normes que exigeixen des del Ministeri
de Sanitat.
Dit això, passem al primer punt de l’ordre del dia:
1.- Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
• Sessió ordinària del 22/07/2020
Tots els Consellers disposàveu de la documentació, no sé si hi ha algun
comentari al respecte. Passem a la seva aprovació? s’aprova per unanimitat.
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Passem al següent punt:
2.- Acords de la Junta de Govern
Algun Conseller vol fer comentaris al respecte? no? Doncs ens donem per
informats.
Següent punt:
3.- Aprovació, si escau, de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació del
pressupost de l’exercici 2020
Passo la paraula a la Sra. Maria Angels Marfany, Consellera de Finances.
Hble. Sra. Maria Angels Marfany
Gràcies Sr. Cònsol. La Llei 9 del 2020 del 25 de juny de racionalització econòmica
i de recursos humans del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs electes i
de lliure designació de les entitats públiques, contempla unes recomanacions de
contenció en les partides pressupostàries i de recursos humans sobre els
pressupostos del 2020 i 2021. D’altra banda, l’article 9 de la Llei 23/2019 del 12
de desembre de mesures urgents en matèria d’arrendaments i per millorar el
poder adquisitiu, estableix l’obligació d’aplicar l’augment de l’IPC a aquells
salaris inferiors a 24.000 euros anuals. En aplicació d’aquests articulats, es
proposa la modificació de l’Ordinació pressupostària de l’exercici 2020,
concretament l’article 16, per tal d’aplicar l’augment de l’IPC de manera
retroactiva del mes de gener només a aquells treballadors comunals que percebin
un salari brut anual per sota dels 24.000 euros. Gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol Major
Gràcies Sra. Marfany. No sé si algun altre Conseller vol intervenir. Sí Sr.Cairat, té
la paraula
Hble. Sr. Cerni Cairat
Gràcies Sr. Cònsol. Sobre aquest punt de l’ordre del dia en relació a la modificació
d’Ordinació del pressupost de l’exercici 2020 en motiu de l’emergència sanitària
causada per la pandèmia de la Covid, aquí hi ha hagut un punt de l’informe
presentat per auditoria i d’una mesura que es va aprovar en Junta de Govern que
sí que m’agradaria fer referència en relació a aquest punt, és en quant a la
reducció salarial dels càrrecs electes. És una mesura que ens hauria agradat que
hagués estat consensuada per tots els Consellers comunals. I li dic així perquè no
ens en amaguem, tenim bona relació, parlem, hi ha entesa amb alguns temes, hi
en altres no i per això ens va sorprendre que en aquest cas a la Junta de Govern
es va aprovar aquesta mesura que figura en aquest informe, la Junta de Govern
del dia 29 de juliol, que no se’ns avisés i simplement, li volia demanar per quina
raó no se’ns va convocar per consensuar aquesta rebaixa salarial.
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Hble. Sr. Cònsol major
Bé, Sr. Cairat, més enllà de si es va tractar o no aquest punt en l’ordre del dia de
la comissió corresponent que per el que vostè em diu no va ser així, no hi ha cap
problema en tractar-lo avui. Fil per randa, cap inconvenient en aquest sentit i si
no es va fer segurament va ser per descuit o perquè al final era una decisió que ja
s’havia comentat fins i tot a nivell dels mitjans, el famós 10% i per tant no hi vam
veure més importància que aquesta i tot i així, com vostè ja sap, les comissions
estan fetes per treballar, s’està passant tot en les mateixes comissions, totes elles,
i per tant sens dubte és un descuit i reitero, se li pot explicar el què del perquè
d’aquest acord concret. Té la paraula Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Sí, realment així va ser i no es va tractar per comissió aquest tema, fet que
lamentem i de fet és una decisió que demanàvem o que demanem que es fes amb
consens i àmpliament perquè ens hem trobat en el butlletí salarial els Consellers
de la minoria se’ns ha disminuït la retribució bruta en un 20% quan parlem d’un
10%. M’agradaria preguntar-li també de quina manera es fa el càlcul d’aquest
10% de reducció.
Hble. Sr. Cònsol major
Sí Sr. Cairat li explico molt fàcilment tot i que també li explicaré que tinc dues
lectures a fer. Abans de fer el meu exposat sobre les dues lectures, li explico el
motiu del perquè s’ha fet un 10% de la massa global d’aquesta part salarial
política, doncs el que es va fer és fer el càlcul del 10%. Aquest 10% es va repartir
en parts iguals en el sí de tots els Consellers de la cambra. El motiu és perquè
vam creure convenient i just de que aquelles persones, aquells Consellers o
Cònsols que estem a ple temps només percebem un salari intern a la casa i tots
aquells que són externs que en teoria tenen o percebeu dos salaris enteníem que
era menys feixuc en aquest sentit i aquest va ser el motiu que ens va portar a
prendre aquesta decisió. Dit això també li deia a l’inici, veig dos lectures. Una
que vostè busqui el titular a la premsa de que els membres de Desperta Laurèdia
es queixen de cobrar poc -cosa que no crec- i l’altra és que busqui el titular, no sé
quin titular persegueix. Jo en tot cas em quedo i li demano sincerament, es queixa
del seu salari? Té la paraula Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Sr. Cònsol, si em permet contestar-li. En cap cas busquem un titular sinó una
mesura que sigui de distribució justa penso en aquest cas i també aplicar una
finalitat concreta i així els hi vam demanar a principis del mes d’abril per carta
quan vam demanar que aquesta mesura de reducció salarial fos pactada i que fos
proporcional entre tots els Consellers, sense demanar cap xifra ni exigir cap
número. Amb això el que els hi vull venir a dir és que al nostre entendre ha de
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ser una mesura insisteixo distributiva i que aquest estalvi hauria d’estar destinat
per exemple a pal·liar els efectes de la Covid per això els hi vaig proposar
d’incloure’ls a dins del fons de cohesió social o de participar en d’altres entitats
socials de la parròquia. Entengui que no busco cap titular realment sinó
simplement que aquests recursos que nosaltres renunciem de mutu acord, o
renunciaríem de mutu acord, fossin d’aplicació amb una finalitat social i no
anessin diguéssim a “quadrar” o a fer menys despesa per resultat a final d’any.
És això el que m’agradaria reafirmar en aquest punt. Insisteixo, no sabem a què
es destinaran aquests recursos, vostè i jo n’hem parlat en reiterades ocasions, i
ens deia que quan fes falta aportar al fons de cohesió social, si convenia s’hi
aportaria. Penso que tots els Consellers hem de participar en pro del poble i de la
gent que ha patit més les conseqüències d’aquesta pandèmia. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol major
Ja per acabar no entrarem més en això però sí recordar-li que el fons de cohesió
social i crec que vostè hi va votar a favor es va modificar en el si de l’Ordinació
pressupostària a principis d’any de que era modificable sense haver de seguir
cap altre tràmit, no perseguia altra mesura que poder fer front a les necessitats
del propi fons solidari. L’estalvi d’aquest 10% global de la massa salarial es queda
en el capítol I que és el de despeses de personal i per tant serà en aquest cas, i dic
bé en aquest cas sempre i quan no sigui necessari en el propi fons de cohesió
social es quedarà en un estalvi o en una menys despesa en el capítol del salari de
la massa global del Comú. Té la paraula Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Gràcies Sr. Cònsol. No m’agradaria estendre’m gaire més perquè penso que és
un tema que no s’hauria de fer debat i que simplement s’hauria hagut de fer un
consens i consultar-ho entre tots. Però en una entrevista de fa unes setmanes que
li van fer a vostè, Sr. Cònsol, vostè mateix afirmava preguntat per la premsa que
aquesta decisió de la rebaixa salarial hauria de ser una decisió consensuada per
tots i bé, fent una mica de recerca en quant a les mesures que han aplicat els altres
Comuns en relació a la rebaixa salarial, per exemple dir-li que a Ordino els
Cònsols s’han rebaixat a lliure decisió i seva un 15% i els Consellers un 10% però
han destinat aquests recursos a dinamitzar el teixit econòmic que més patia per
aquesta pandèmia. A Encamp, una rebaixa del 10% consensuada entre tothom
destinat al fons social. A Canillo, un 15% els Cònsols i un 10% els Consellers
destinats també al fons social. Entengui que veient això dic Sant Julià de Lòria,
Consellers de la minoria un 20%, Cònsols no sé quant. Però en tot cas, insisteixo,
hauria hagut de ser una mesura consensuada i consultada i proporcional a més a
més de distributiva. No em vull estendre més i no m’agradaria fer d’això gran
debat, simplement fer constar en aquesta acta el nostre desacord amb aquesta
manera de fer i amb aquestes formes.
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Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sr. Cairat. Ho he dit, no entraré en el seu debat, vostè té la seva opinió,
nosaltres tenim la nostra, a partir d’aquí el que proposo és que passem a votació,
s’aprova?
S’aprova per 9 vots a favor i 3 abstencions dels Hbles. Srs. Cerni Cairat, Maria Angela
Aché i Sofia Cortesao.
Passem doncs al següent punt de l’ordre del dia:
4.- Informar de la liquidació del pressupost del primer semestre de l’exercici
del 2020
Passo la paraula a la Sra. Maria Angels Marfany.
Hble. Sra. Maria Angels Marfany
Gràcies Sr. Cònsol. El primer semestre de l’exercici 2020, presenta un saldo
negatiu de 9.629,56€. Pel que fa als ingressos, s’han executat un total de
4.711.553,12€, el que representa un 31,1% del pressupost. Cal tenir en compte que
en aquesta data encara no s’havia començat a facturar cap tribut perquè en motiu
de la pandèmia, s’han retardat els cobraments per tal d’ajudar a la recuperació
dels negocis a més de que alguns serveis s’han deixat de prestar o s’han fet de
forma gratuïta entre els mesos de març a maig. L’import liquidat de despeses ha
estat de 4.721.182,68€, el que representa un 26,5% d’execució del pressupost.
L’import executat d’inversions durant el primer semestre de l’any 2020 ha estat
de 563.690,01€, que representa un 11,3% del pressupost final. S’ha de remarcar
que fins l’aprovació del pressupost al mes d’abril, no es podien executar les
inversions. L’endeutament del Comú a 30 de juny de 2020 es situa al 101%, o sigui
14.184.416,00€. Gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sra. Marfany. No sé si algun altre Conseller vol afegir algun altre tema.
Sí senyor Cairat, té la paraula.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Gràcies Sr. Cònsol. Si em permeten, m’agradaria demanar-li Sra. Consellera en
quant a la liquidació pressupostària d’aquesta primera meitat de l’any, veient els
resultats, quin és el resultat a finals d’any que preveuen? És una pregunta que
faig de forma recurrent a les comissions. Entenc que és difícil respondre però fa
unes setmanes s’anunciava als mitjans que el dèficit del Comú aquest any estaria
entorn a 2 o 3 milions d’euros, insisteixo sempre ho dic, entenc que en un any
amb aquestes circumstàncies i amb unes mesures com les que es van aplicar per
no ofegar el teixit econòmic, entenc que hi hagi dèficit. Però també entenguin que
em preocupa la situació econòmica i la situació de les finances comunals i per
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això li demano si es segueix preveient aquest dèficit entorn als 3 milions d’euros
d’aquí a final d’any. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sr. Cairat. Si no li sap greu li contestaré jo mateix. Doncs sense anar més
enllà, ahir al vespre mirant una gràfica com ja havíem anunciat tenim una eina
que ens permet al dia a dia de saber on estem situats a nivell de les finances
comunals, ahir al vespre mirava aquesta gràfica i a data d’avui el que li puc dir
és que estem 1.600.000,00€ per sota del previst o per sota dels ingressos. Em dirà
que és un reflex poc clar i té raó de dir-ho perquè estem pendents encara de rebre
un import elevat de transferències de Govern perquè una part molt important
dels tributs encara no s’ha facturat i per tant parlant-ho amb la Sra. Interventora
que és la que porta la clau de les finances, estimàvem ahir, més o menys i ho dic
amb molta reserva, un dèficit de l’ordre del milió i mig d’euros si no hi havia
canvis importants a finals d’aquest any. Dit això i deixem que també ho posi de
relleu, vostè n’és conscient, l’esforç que està fent aquesta Corporació perquè
aquest deute o aquest dèficit a finals d’any no sigui massa elevat. A títol
d’exemple, la renúncia a un reconduït d’un milió i escaig d’euros en una obra
important que era el passeig del riu que anava des de la Duana fins al centre del
poble. Estem renunciant a obres importants com pot ser per exemple l’eixample
de la carretera de la Rabassa en el tram d’Auvinyà, no l’hem renunciat però està
a l’espera de si podem o no acabar d’executar aquesta obra, i entre moltes altres
coses que portàvem al programa electoral, i que les estem ajornant, a l’any que
ve o d’aquí dos o d’aquí tres, en la mesura del possible de les finances comunals.
Per tant, també m’agradaria que posés vostè de relleu aquest esforç que s’està
fent amb el control estricte tant de la inversió com del funcionament. I dic del
funcionament perquè vostè segurament potser també s’ha tractat en alguna
comissió, a nivell del personal que hi ha o que hi havia contractat a
l’administració i també és una dada que li dono a títol d’exemple, a data d’avui
estem amb els mateixos valors no econòmics sinó de nombre d’efectius que
estàvem al 2018. Per tant, tota aquella persona que estava de caràcter eventual
doncs en més d’un cas no s’ha renovat i també és motiu d’aquesta contenció de
la despesa també de funcionament en el capítol de nòmines. Per tant i acabo aquí,
criteri de gestió, ho vaig dir al moment de l’aprovació del pressupost, de
flexibilitat en el pressupost, de molt anàlisi i sobretot de contenció vista la
problemàtica que tenim avui dia amb el tema de la Covid. Té la paraula Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Gràcies per la seva resposta Sr. Cònsol, en aquest cas, reconèixer-li l’esforç que
s’està fent a nivell de despeses i exemple d’això és la pròpia construcció d’aquest
dipòsit que es passa avui per sessió de Comú que estava pressupostat en
1.400.000,00 euros i en aquest cas doncs se’n farà una part i se’n gastarà menys
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de la meitat del que s’havia pressupostat. Per tant no tinc cap problema en dirho, penso que aquest és el camí, la contenció de la despesa sempre i quan es pugui
mantenir l’activitat econòmica. Hem de pensar que com a administració pública
també tenim el deure de fer treballar el teixit econòmic i de fer-lo viure i en aquest
cas penso que també és una qüestió en tenir en compte més enllà únicament de
la contenció de despesa i que penso que sí que s’està fent. També m’agradaria
demanar-li i per acabar, en relació a això, si ens podria facilitar aquesta gràfica de
control de la que vostè ha parlat en relació als ingressos i les despeses, per tenir
aquesta imatge de la situació financera actualitzada i en quant a això m’agradaria
preguntar-li, per l’endeutament ha parlat d’1.500.000,00 euros de dèficit
aproximadament, amb això penso que m’ha respòs. En tot cas si em pot donar la
xifra exacta que es preveu de percentatge d’endeutament a final d’any, també li
agrairia, Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol major
Bé, per respondre molt ràpidament en quant a la gràfica no hi ha problema, li faig
arribar tot just sortint del ple del Comú, i en quant al percentatge no el tinc
calculat, però en tot cas sens dubte partint d’aquesta base del milió i mig de dèficit
des del departament de Finances li farem el càlcul per saber a quin sostre màxim
d’endeutament cauríem si es que fos així aquest milió i mig. Té la paraula Sr.
Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Molt bé moltes gràcies. Ens donem per informats.
Hble. Sr. Cònsol major
Bé doncs ens donem per informats. Passem al següent punt:
5.- Aprovació, si escau, de l’adjudicació parcial de l’Edicte concurs per a la
construcció d’una captació i d’un dipòsit d’aigua al Quart de Nagol
Passo la paraula al Sr. Pereira.
Hble. Sr. Carles Felip Pereira
Gràcies Sr. Cònsol. Actualment, la capacitat d’emmagatzematge i
subministrament d’aigua potable al Quart de Nagol, és de 250 m3. Aquesta
quantitat abasteix les edificacions ubicades a Certés, Nagol, urbanització les
Caubelles i la zona del Trillà de la Vila de Sant Julià de Lòria. El Quart de Nagol
està experimentant els darrers anys un creixement important de població. Per tal
de preveure l’augment de consum d’aigua potable és necessari executar una
planificació a llarg termini de la xarxa actual. És per aquest motiu que s’ha previst
el projecte de construcció d’un dipòsit d’aigua potable de 1.000 m3 dividit en
vasos diferenciats, del qual ara se n’executarà un amb una capacitat de 500 m3
que donarà un servei complementari adequat durant un període llarg de temps.
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Mitjançant concurs d’obres es van licitar les obres de construcció del dipòsit. Un
cop realitzada tota la tramitació administrativa, es proposa adjudicar els treballs
a l’empesa “PROGEC”, per un import de 670.272,34 € i un termini de finalització
de les treballs de 210 dies. Gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sr. Pereira. No sé si algun altre Conseller vol intervenir. Sra. Maria
Angela Aché té la paraula.
Hble. Sra. Maria Angela Aché
Gràcies Sr. Cònsol. Aprofitant doncs la presentació que ens ha fet el Conseller
d’Urbanisme, voldria fer una petita reflexió sobre la situació urbanística o el
plantejament urbanístic que tenim a la parròquia. Aquesta situació ha fet palès el
creixement urbanístic potser poc controlat que hem tingut durant aquests anys i
que ens ha portat a tenir situacions complicades a gestionar. No només em
refereixo a la dificultat que hem tingut que estem aprovant ara mateix sobre la
captació d’aigua potable al Quart de Nagol, sinó que també em refereixo a les
dificultats d’estacionament que moltes vegades manifesten els ciutadans de la
parròquia. Per aquest motiu doncs insistim que és important fer un plantejament
urbanístic regulat, controlat i sobretot sostenible.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sra. Aché, té la paraula Sr. Pereira.
Hble. Sr. Carles Felip Pereira
Gràcies Sr. Cònsol. Respondré a una part de la pregunta, segur que desprès el Sr.
Cònsol em complementarà. Faré referència al dipòsit d’aigua justament amb el
que diu de fer una planificació a llarg termini. Ara mateix tenim un dipòsit de
250 m3 i s’estima un consum d’aigua amb els veïns d’uns 80 m3 diaris. Amb la
creació del nou conjunt residencial que està en fase de lliurament, s’estimaria
sobre uns 200 m3 el consum diari, amb quin, encara es podria arribar a donar
aquest servei però amb la previsió de creixement urbanístic que es pugui
desenvolupar a la parròquia en aquest sector de Nagol, ens asseguraríem un llarg
termini. Primer amb una fase de 500 m3 per garantir en la seva totalitat el consum
als veïns i desprès amb la possibilitat d’ampliació perquè es fan en dos torns els
dipòsits i una sala de màquines al centre, per tant es podria ampliar aquesta
reserva d’aigua. I per la resta no sé si el Sr. Cònsol vol afegir alguna cosa?
Hble. Sr. Cònsol major
Sí, puc intentar complementar. Quant al plantejament que vostè fa de la
parròquia a nivell urbanístic, vostè ja sap que això penja directament del que seria
la Llei del sòl. Aquesta competència de Llei del sòl correspon al Consell General
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com a legislador. Dit això, el que va fer en el seu moment el propi pla d’urbanisme
de la parròquia és adaptar-se com no pot ser d’una altra manera al que emana
d’aquesta Llei. Tot i així l’any que ve, crec recordar que és el moment en què el
Comú de Sant Julià de Lòria pot modificar el propi pla d’urbanisme en el qual
sens dubte sereu convidats a aquestes reunions de treball. Jo em quedo amb el
gruix com vostè diu, s’ha de permetre edificar de manera sostenible i de manera
controlada. Hi veig una possibilitat, que en tot cas la Llei del sòl no contempla,
tampoc no seria la nostra voluntat, que seria privar a aquests particulars que
tenen terrenys en alguna zona concreta de la parròquia que no puguin construir.
Per tant, jo crec que va ser un dels paràmetres que la Llei va marcar molt
clarament d’entrada que això no era així, que tot sòl privat era edificable més
enllà dels riscos naturals o altres riscos que puguin haver. Però en tot cas com a
criteri general que perseguia la Llei era això, era que tot sòl privat pogués ser
edificable, criteri que a data d’avui, nosaltres seguim compartint. No sé si és per
aquí que vostè vol anar però més enllà de tot això, comparteixo amb vostè de que
el que es fa a la parròquia ha de ser sostenible per norma general. No sé si he
contestat Sra. Aché.
Hble. Sra. Maria Angela Aché
Sí, sí, era simplement una reflexió que pensem que és bàsica i que s’ha de fer.
Gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
Moltes gràcies. Algun Conseller vol aportar alguna cosa més en aquest punt? No?
Doncs passem a la seva aprovació, vots a favor? s’aprova per unanimitat.
Passem al següent punt:
6.- Aprovació, si escau, de la delimitació amb comunal de la finca anomenada
“Ort del Llosé” efectuada en data 21/05/2013
Passo la paraula al Conseller d’Urbanisme, el Sr. Pereira.
Hble. Sr. Carles Felip Pereira
Gràcies Sr. Cònsol. Mitjançant la sol·licitud número 6040537 de data 13 d’octubre
del 2011, la Sra. Nadine Grau Marfany demanà la delimitació amb comunal del
terreny anomenat “Ort del Llosé”. Per dur a terme la delimitació de les finques
de referència amb el terreny comunal, s’ha instruït el corresponent expedient per
reunir tots els elements que permetin al Comú de prendre una decisió en ple
coneixement de causa d’acord amb les previsions establertes per la legislació
vigent.
Vista la inspecció efectuada sobre el terreny en data 21 de maig del 2013 per la
comissió de delimitació, la propietat i els veïns afectats,
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vist l’Edicte de data 8 d’octubre del 2013 en què es va aprovar provisionalment
l’expedient de delimitació per posar-lo a exposició pública.
Vist l’acord de Junta de Govern de data 5 d’agost del 2020 proposant resoldre la
delimitació,
es proposa aprovar definitivament la delimitació amb comunal del terreny
anomenat “Ort del Llosé”, propietat de la Sra. Nadine Grau Marfany. Gràcies Sr.
Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sr. Pereira. No sé si algun Conseller vol afegir alguna cosa més. No?
Doncs passem a l’aprovació de la delimitació amb comunal, vots a favor? s’aprova
per unanimitat.
Passem al darrer punt de l’ordre del dia:
7.- Precs i preguntes.
No havent-hi hagut cap pregunta entrada en els terminis establerts per
l’Ordinació, entenc que no hi ha cap.
Sra. Cortesao teniu alguna pregunta, bé doncs, que quedi constància de que ens
saltarem en aquest cas la pròpia Ordinació. Es pot fer, no és que estiguem fent
res de mal fet, però sí que agrairia que la propera vegada entréssim les preguntes
en el termini establert, igual que nosaltres lliurem la documentació amb el termini
corresponent per poder debatre. Dit això, Sra. Cortesao teniu la paraula.
Hble. Sra. Sofia Cortesao
Gràcies Sr. Cònsol. De fet la pregunta ve una mica arrel d’una notícia que vam
llegir ahir a la premsa i per això potser no hem tingut temps d’entrar la pregunta
però creiem que no està de més fer-la. Com bé diu no està a l’ordre del dia. Volia
fer referència al pla de renovació de la Plaça Major, al costat del Comú. Per un
costat ens vau informar de la contractació d’un tècnic per procedir juntament
amb la col·laboració dels propietaris a la renovació de la Plaça Major i també hem
sabut a través de la premsa que un grup inversor hauria adquirit una de les cases
de dita plaça. Ho celebrem tot plegat perquè ens sembla que és la manera de
retornar a la plaça la seva importància social, cultural, patrimonial que pot tenir
i dit això només voldríem saber si paral·lelament a aquest pla urbanístic que
estem impulsant, si es té en compte doncs intentar impulsar també un pla
econòmic per acompanyar aquest pla urbanístic. En què em refereixo? Doncs
penso per exemple en el casc antic d’Andorra la Vella on propietaris, comerciants
i veïns van unir esforços per crear un nucli, un teixit econòmic, un valor afegit a
la parròquia. Pensem doncs que no estaria de més projectar o intentar projectar
un teixit econòmic nou amb un comerç de proximitat, amb un comerç de la
parròquia, per crear una estructura on la gent hi pugui fer vida. De fet més que
una pregunta és simplement dir-vos que aquest projecte tira endavant i és
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escaient doncs estarem encantats de col·laborar perquè pensem que la Plaça
Major és un actiu de la parròquia que en els últims anys s’ha perdut i que ens
agradaria recuperar. Només era això. Gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
Contesto jo molt ràpidament. Em barreja dos conceptes que és el concepte de la
Plaça Major, el pla que el propi Comú estava impulsant conjuntament amb
privats en el seu moment, recordar que això és pujant a mà dreta de la plaça, i la
notícia que surt avui al diari més enllà que és un tema privat que el Comú ni tan
sols en tenim informació doncs el privat evidentment cadascú fa a casa seva el
que creu convenient de fer. Per tant no li puc donar informació ni sobre el grup
ni el que pretén fer aquest grup d’inversors partint de la base de que això sigui
cert. Per quant a l’altra part de la reflexió que vostè fa d’impulsar un pla, el que
sí que li puc dir és que des de Turisme, amb la Consellera, Sra. Sánchez, aquí
present, el que sí que ha fet és reprendre un pla de reactivació econòmica que
data del 2008-2009 si no recordo malament, l’ha reprès amb un únic concepte i
criteri a data d’avui que és mirar si aquell pla és o no és aprofitable, què es pot
aprofitar i si cal, a través dels mecanismes corresponents a l’administració,
actualitzar-lo o posar-lo al dia però en tot cas li explico això, no per res però
perquè vegi que compartim la mateixa preocupació que vostès i que en el
moment en què la Sra. Consellera ho tingui clar, que hagi pogut fer el punt del
que tenim internament a la casa, tampoc crec que calgui malbaratar diners quan
disposem d’informació i documentació, sens dubte serà element de debat i de
treball a la comissió corresponent, crec que en aquest cas serà Turisme.
Té la paraula Sra. Cortesao.
Hble. Sra. Sofia Cortesao
Gràcies Sr. Cònsol, només dir que creiem que el Comú pot ser una mica l’eix
vertebrador o el que col·labori o el que intenti crear aquestes sinèrgies entre
comerciants, veïns, propietaris i si des de la comissió de Turisme ho podem
treballar doncs encantada de poder-hi col·laborar. Moltes gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
Bé doncs si no hi ha res més, agraeixo als mitjans i als assistents que esteu en la
sala d’haver-nos acompanyat en aquesta sessió.
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
Secretària general

Vist-i-plau
Cònsol major

