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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 24 DE NOVEMBRE DEL 2020
Essent les 9,30 hores del dia 24 de novembre 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, 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 29/09/2020
2. Acords de la Junta de Govern
3. Aprovació, si escau, de la modificació de la composició de la Comissió de
Manteniment, Medi Ambient i Sostenibilitat i de la Comissió de CirculacióAparcaments
4. Aprovació, si escau, de l’Ordinació de suplement de crèdit per finançar les
despeses derivades del traspàs de la secció esportiva “Comú de Sant Julià
de Lòria secció d’acció esportiva d’esquí de fons i altres esports d’hivern”
a la societat “Sasectur, S.A.U.”
5. Aprovació, si escau, de l’Ordinació de crèdit extraordinari i d’un
suplement de crèdit destinats a finançar la creació i adaptació d’un espai
pels infants i joves de la parròquia
6. Aprovació, si escau, de l’Ordinació de crèdit extraordinari per finançar les
despeses derivades del projecte de “Centre de dia”
7. Aprovació, si escau, de l’Ordinació de suplement de crèdit per a finançar
les despeses derivades de la tramitació d’un procediment civil ordinari
8. Precs i preguntes
Hble. Sr. Cònsol major
Bon dia a tothom, primer de tot voldria agrair a tots els mitjans per la vostra
participació per donar cobertura a la sessió de Comú d’avui.
Passarem doncs al primer punt de l’ordre del dia,
1.- Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
✓ Sessió ordinària del 29/09/2020
Teniu algun comentari al respecte? No? doncs s’aprova? s’aprova per unanimitat
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Passem al segon punt de l’ordre del dia:
2.- Acords de la Junta de Govern
Algú vol fer un comentari al respecte? Té la paraula Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Sí senyor Cònsol si em permet. Bé, en relació amb els acords de la Junta de
Govern, els hi volia demanar dues precisions, el primer és en relació amb
l’adjudicació per a la realització d’uns treballs per a l’obtenció de la distinció
“Biosphere Destination” que es va efectuar en la Junta de Govern del dia 14
d’octubre. Aquest tema va passar per Comissió de manteniment i medi-ambient,
però vam demanar de forma reiterada un estudi d’impacte econòmic en relació
amb aquesta inversió per conèixer quin seria el retorn d’aquest projecte turístic
que s’impulsa mitjançant el segell “Biosphere”, com també conèixer els criteris
ambientals que pretén resoldre l’obtenció d’aquest segell. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol major
Bé doncs, contesto jo mateix. Primer de tot, els informo que a través del Govern
d’Andorra avui, sense anar més enllà, tenim una reunió prevista també que
s’alinearia amb aquest tema, amb el M.I. Ministre Sr. Gallardo per parlar del
segell “Biosphere” que estan impulsant per tot el país, això com a informació de
més a més; en quant a la demanda concreta que vau fer a la pròpia comissió, si
no se us ha fet arribar aquesta documentació, se’ns dubte se us farà arribar tan
bon punt estigui preparada. Personalment em cuidaré que així sigui. Té la
paraula Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
D’acord doncs li agraeixo. El següent punt que m’agradaria que se’m fes un
aclariment en relació a la contractació de personal de relació especial. En la Junta
de Govern de data 28 d’octubre, es va acordar la contractació d’un controlador
financer com a relació especial, el que li volia demanar és la durada prevista
d’aquest contracte de relació especial i vull dir que entenc la necessitat de
contractar-lo per una qüestió de resoldre les problemàtiques que sovint exposa
el Tribunal de Comptes any rere any. El que li voldria demanar és la durada
d’aquesta relació.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sr. Cairat. Si li sembla li contestaré jo mateix, vist que és una relació
especial és directament dels Cònsols. Tal com se’l va informar en el seu dia i parlo
de ja fa uns quants mesos enrere, degut a la necessitat del propi departament de
Finances, crec que fins i tot en comissió se n’ha parlat, doncs la necessitat de
contractar algú que pogués supervisar i donar seguretat en tot el tema financer,
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atenent que el propi departament de Finances és un departament molt sensible i
molt complex, i vista la seva matèria i bàsicament perquè es tracta de diners
públics. Aquest és el motiu de la contractació d’una relació especial i la durada
com totes les relacions especials que van lligades directament al propi consolat,
al Cònsol directament, doncs quan acaba el Cònsol acaba la contractació.
Té la paraula Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
D’acord, gràcies per l’aclariment. Per part nostra, res més en relació als acords de
la Junta de Govern. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol major
Es donen per informats respecte als acords de la Junta de Govern.
Passem al tercer punt de l’ordre del dia:
3.- Aprovació, si escau, de la modificació de la composició de la Comissió de
Manteniment, Medi Ambient i Sostenibilitat i de la Comissió de CirculacióAparcaments
Aquí recordar que a petició dels membres de la minoria hi ha hagut uns canvis
de persones en aquestes Comissions que acabem de mencionar, el tràmit
corresponent tot i que s’ha passat per Junta de Govern és validar aquests acords
amb el propi ple del Comú.
La Comissió de manteniment, medi-ambient i sostenibilitat quedarà composta de
la següent manera:
Hble. Sr. Rossend Duró Sánchez com a president
Hble. Sra. Maria Àngels Marfany Puyoles
Hble. Sra. Maria Servat Codina
Hble. Sr. Cerní Cairat Perrigault
I en la Comissió de circulació i aparcaments, quedarà de la següent manera:
Hble. Sr. Cristià March Vives president
Hble. Sr. Rossend Duró Sánchez
Hble. Sra. Diana Sánchez Acosta
Hble. Sra. Sofia Cortesao Travesset
Algun comentari al respecte? S’aprova? Té la paraula Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Sí, només agrair als Presidents de cada Comissió que hagin accedit a facilitar-nos
aquest canvi per una qüestió de treball intern de la minoria i res més, els hi faig
extensiu l’agraïment per aquest canvi.
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Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sr. Cairat.
Passem a la seva aprovació, s’aprova? s’aprova per unanimitat
Passem doncs al següent punt
4.- Aprovació, si escau, de l’Ordinació de suplement de crèdit per finançar les
despeses derivades del traspàs de la secció esportiva “Comú de Sant Julià de
Lòria secció d’acció esportiva d’esquí de fons i altres esports d’hivern” a la
societat “Sasectur, S.A.U.”
Dir que, per aquest punt i la resta d’ordinacions han estat tractats en el sí de les
comissions, tot i així no sé si voleu aportar algun tema o fer algun comentari al
respecte no?
Doncs passarem a aprovar l’Ordinació de suplement de crèdit per finançar les
despeses derivades del traspàs de la secció esportiva “Comú de Sant Julià de
Lòria secció d’acció esportiva d’esquí de fons i altres esports d’hivern” a la
societat “Sasectur, S.A.U.”. Com bé diu el títol és traspassa la secció esportiva a
la societat, ja que s’ha cregut convenient i necessari que sigui gestionada i
controlada amb la deguda professionalitat i juntament amb la resta d’accions
esportives i per amb aquesta finalitat es transfereixen a la societat les diferents
partides pressupostàries que estaven destinades.
Dit això, s’aprova? s’aprova per unanimitat.
5.- Aprovació, si escau, de l’Ordinació de crèdit extraordinari i d’un suplement
de crèdit destinats a finançar la creació i adaptació d’un espai pels infants i
joves de la parròquia
Bé, reitero el mateix exposat que en el punt anterior, per tant no sé si algú vol fer
algun comentari al respecte. Teniu la paraula Sra. Maria Àngela Aché.
Hble. Sra. Maria Angela Aché
Primer de tot, des de la minoria celebrem que es treballi per dur a terme un espai
pels infants i joves de la parròquia. Pensem que és un projecte vital per
dinamitzar el poble i la parròquia en general. A l’inici del projecte, els Consellers
de la minoria vam proposar un espai per ubicar el punt jove que era a les antigues
oficines de Naturlandia situades a Cal Jaumet. Al nostre entendre ens semblava
que podia ser un espai idoni per les seves característiques, tant per la seva
ubicació com per l’espai en si. Finalment la majoria va escollir un altre indret
seguint els seus propis criteris -totalment respectables- però en el seu moment,
des de la minoria, hauríem agraït que ens informessin d’aquesta decisió i que ens
expliquessin els motius pels quals no es va tenir en compte la nostra proposta.
Ara mateix, no voldríem que aquest comentari es percebi com un retret, sinó que
volem reiterar la nostra ferma voluntat que és de mantenir una bona entesa, una
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bona comunicació amb la majoria comunal per poder treballar conjuntament i
enriquir tots els projectes que es treballen des de les comissions. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol major
Moltes gràcies Sra. Aché. No sé si algun Conseller vol fer un altre comentari.
Contesto jo mateix. Sra. Aché, si em permet per contestar una mica al que vostè
diu. Penso que la bona comunicació hi ha estat fins ara i crec que hi ha de
continuar sent pel bé de la parròquia, però em quedo amb aquest punt de l’ordre
del dia, em quedo amb la part positiva i intentant ser constructius per la
parròquia que seria que finalment Sant Julià de Lòria tindrà un punt Jove que
penso que vostès també comparteixen aquesta petició de la ciutadania en general
i per tant jo em quedaria amb aquesta part positiva. Esperem que ben aviat sigui
un fet i que tots plegats puguem veure aquesta dinamització a la plaça més enllà
de colors polítics o de divergències d’ubicació perquè al final el que volem tots,
és aquesta part positiva per la parròquia. Per tant em quedo amb aquesta part
positiva i els hi continuo estenent la mà a vostè i als seus companys d’equip pel
treball conjunt sempre pensant pel bé de la parròquia. Gràcies.
Hble. Sra. Maria Angela Aché
Gràcies. Nosaltres també estem agraïts per la mà estesa.
Hble. Sr. Cònsol major
Si cap altre Conseller té comentaris doncs passaríem a la votació de l’aprovació
d’aquest punt de l’ordre del dia, que és per la creació d’un espai d’oci i lleure
socioeducatiu per infants i joves de la parròquia, s’aprova? s’aprova per
unanimitat.
Passem al següent punt:
6.- Aprovació, si escau, de l’Ordinació de crèdit extraordinari per finançar les
despeses derivades del projecte de “Centre de dia”
Comento el mateix que he dit en els anteriors punts, no sé si algun Conseller vol
intervenir. Té la paraula Sra. Aché.
Hble. Sra. Maria Angela Aché
Sí senyor Cònsol, voldríem tornar a manifestar que des de la minoria també
celebrem que s’hagi realitzat aquest centre de dia a la parròquia perquè és un
servei imprescindible per poder donar resposta a les necessitats de la gent gran.
Aquí també a l’inici del projecte, els Consellers de la minoria ens vam mostrar
proactius i les circumstàncies ens van portar a visitar el centre de dia de Canillo.
Sentim que aquest acte en aquest moment es mal interpretés, però el nostre
objectiu com hem dit anteriorment en tot moment va ser el de cercar informació,
d’anar a indagar, a buscar propostes per poder treballar-les en el si de la comissió
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i per això tornem a insistir que la nostra voluntat és la de treballar conjuntament
amb la majoria per aportar idees i propostes per millorar la qualitat de vida i el
benestar dels lauredians a la parròquia. Moltes gràcies.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sra. Aché. Reitero una mica el dit en el punt anterior, més enllà dels
malentesos que crec que van quedar resolts en la pròpia Comissió de socials, amb
la Sra. Servat, per tant per part nostra per fer-ho col·loquial no hi ha rancúnia i
per tant continuem treballant junts i reitero el que he dit abans, pel bé de la
parròquia.
Dit això, passem doncs ara sí a la votació d’aquest punt que ens servirà per posar
en marxa el Centre de dia a Sant Julià de Lòria, s’aprova? s’aprova per unanimitat.
Següent punt:
7.- Aprovació, si escau, de l’Ordinació de suplement de crèdit per a finançar les
despeses derivades de la tramitació d’un procediment civil ordinari
No sé si algun Conseller vol fer un comentari respecte a aquest punt. Té la paraula
Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Gràcies Sr. Cònsol. Només demanar-li uns aclariments sobre unes notícies
aparegudes en els mitjans fa unes setmanes en relació amb la propietat d’aquest
espai de la Portalada doncs que semblava que podia donar també certa
responsabilitat d’aquest fortuït accident que hi va haver que per sort no va causar
danys personals, al Comú i al Govern. Entenc i comparteixo que s’ha de tirar
endavant aquest procediment civil, però m’agradaria conèixer la seva opinió
respecte d'aquesta qüestió.
Hble. Sr. Cònsol major
Bé, gràcies Sr. Cairat. Intentaré respondre dins el marc de la prudència i dic bé de
la prudència, ja que tot això no tinc cap dubte que passarà a ser tot un
procediment judicialitzat per tant no em correspon a mi donar opinió judicial
sobre un procés judicialitzat, en tot cas sí que tenim l’obligació com a Corporació
que és el que ens ocupa avui en aquest punt de l’ordre del dia de defensar els
interessos del propi Comú i quan dic defensar els interessos del propi Comú em
refereixo de l’ A a la Z, és a dir de tot allò que teníem amb les pròpies
assegurances assegurat que ja se’n cuidaria en aquest cas les asseguradores de
defensar-nos aquesta propietat comunal i desprès, hi ha tot allò que està fora de
contracte que és el que ens ocupa aquí avui, que és aquest crèdit per finançar les
despeses derivades dels gabinets jurídics que ens hauran de defensar la nostra
propietat. Puc donar-li més aclariments si vostè ho creu convenient, m’estimaria

76

més fer-ho en privat no pas en públic, no perquè hi tingui cap inconvenient, però
sí que per una qüestió de prudència perquè he dit i em repeteixo, no em
correspon a mi donar una opinió personal en el ple del Comú simplement perquè
qui ha de fer la sentència és la Batllia. Per tant Sr. Cairat, si ho creu convenient,
vingui quan vulgui, li ensenyaré tots els documents que tenim, els dossiers que
s’han muntat i que s’estan muntant per defensar la propietat comunal i sense cap
problema els podrem compartir. Té la paraula Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Molt bé doncs recullo les seves paraules i ens emplacem a poder-nos veure i
reunir-nos per resoldre aquests dubtes al voltant de la qüestió la Portalada. Li
agraeixo.
Hble. Sr. Cònsol major
Bé doncs, si cap altre Conseller vol afegir-hi res més, passaríem a la votació
d’aquest punt, s’aprova? s’aprova per unanimitat
Passem al darrer punt de l’ordre del dia d’avui,
8.- Precs i preguntes
Dir aquí que els membres de la minoria van entrar amb temps i formes una
pregunta que passo a llegir i desprès passaré també a contestar.
Diu: “Honorable senyor. Amb la present preguem que s’aclareixin els dubtes que
ha generat l’adjudicació de l’explotació dels parquímetres de la zona blava a
l’empresa “Tecnologia Capital S.L.”
Hem tingut coneixement, a través d’un mitjà de comunicació, que una de les
empreses participants en el concurs públic hauria iniciat els tràmits per impugnar
dita adjudicació. Un cop comparades les ofertes de les dues empreses
participants, voldríem que ens confirmeu que l’adjudicació s’ajusta a dret de llei
i que no s’ha inquirit en baixa temerària com insinuava cert mitjà de comunicació.
Moltes gràcies.
Aprofitem l’avinentesa per saludar-vos molt atentament.”
L’Hble. Consellera que entra la pregunta és la Sra. Sofia Cortesao Travesset.
Passo doncs molt ràpidament a respondre a aquesta pregunta doncs en el primer
punt o primer apartat de la pregunta en el qual demana si s’està dins de dret,
doncs des de la corporació i evidentment basat això en informes jurídics s’entén
que sí, sinó el que hauríem fet en aquest cas és aturar aquest procés i a la segona
part de la pregunta si estem amb un tema de baixa temerària, si vostès tenen accés
al plec de bases i sí que tenen accés, veuran que en el seu article 5.4, veureu que
no s’incorre en cap baixa temerària. Tot i així, el mateix que li he dit al Sr. Cairat,
li dic a la Sra. Cortesao, està a disposició per si vol venir a mirar tota la
documentació, a mirar també els comparatius, els informes jurídics i també per
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compartir una opinió, en aquest cas com a Comú, com no pot ser d’una altra
manera. El procés concretament en data d’avui que em sembla que també ho
demanava, l’empresa diguem que no ha guanyat el concurs sí que va entrar una
carta demanant la informació. Aquesta primera informació els hi va ser
tramitada, vam tenir una primera reunió amb ells, en la qual els vam informar de
com estava tot i com estava la situació i acte seguit el que sí que han fet és entrar
una sol·licitud de demanda administrativa que és el pas previ d’anar a la Batllia
si és que l’empresa ho creu convenient. Però en tot cas reitero el fet que vingueu
a mirar els dossiers i els compartirem plenament, fins i tot amb els tècnics que
són els que fan els informes i que avalen o no avalen l’adjudicació. En aquest cas,
el fet que ens porta a tirar endavant l’adjudicació, és que els informes ho avalen.
No sé si es dóna per contestada Sra. Cortesao. Té la paraula Sra. Cortesao.
Hble. Sra. Sofia Cortesao
Sí, agraeixo la resposta. Tanmateix també agraeixo al president de la comissió, el
Sr. Cristià March, per tenir-me informada en tot moment, però creiem oportú que
aquest aclariment públic, si més no dins el marc de la sessió de Comú, per deixar
clar una mica quina és la situació actual provocada per aquest inici de recurs que
ha fet l’empresa. Moltes gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies a vosaltres. No sé si hi ha algun comentari més respecte a aquest punt,
no, doncs donaríem per acabada la sessió ordinària del Consell de Comú d’avui.
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

