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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 14 DE DESEMBRE DEL 2020
Essent les 9,30 hores del dia 14 de desembre 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, Cristià March Vives, Sonia Carrillo Bardají, Diana Sánchez Acosta, Cerni
Cairat Perrigault, Maria Angela Ache Feliu i Sofia Cortesao Travesset.
S’excusa l’absència de l’Hble. Conseller. Sr. Carles Felip Pereira Barros per trobarse de baixa per malaltia.

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
✓ Sessió ordinària del 24/11/2020
2. Acords de la Junta de Govern
3. Informar de la liquidació del pressupost del tercer semestre de l’exercici del
2020
4. Aprovació, si escau, de l’Ordinació de suplement de crèdit destinat a
finançar diverses actuacions urgents del departament d’urbanisme
5. Aprovació, si escau, de l’Ordinació de crèdit extraordinari destinat a
finançar l’adquisició d’un projector multimèdia i unes lents pels projectors
del Centre cultural i de congressos lauredià
6. Aprovació, si escau, de la revisió del Marc pressupostari pel consolat 20202023
7. Aprovació, si escau, del projecte de pressupost per a l’exercici 2021
8. Aprovació, si escau, de l’Ordinació Tributària del Comú
9. Aprovació, si escau, de l’Ordinació d’establiment de preus públics del
Comú
10. Aprovació, si escau, del calendari fiscal pel 2021
11. Aprovació, si escau, de la modificació del pla general de comptes públics
del Comú
12. Aprovació, si escau, de l’exposició pública de la modificació del pla
d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP)
13. Precs i preguntes
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Hble. Sr. Cònsol major
Abans de començar vull informar tothom, els Hbles. Consellers i als mitjans de
comunicació presents que passo a enregistrar la sessió si no us sap greu, perquè
així per l’acta serà molt més fàcil i més evident de redactar, tal com es fa en el
Comú tradicional.
Acte seguit vull agrair a tots els mitjans que esteu presents en aquesta sessió tant
important per nosaltres que és bàsicament l’aprovació del pressupost.
Abans de començar amb el primer punt de l’ordre del dia també voldria excusar
l’absència del Conseller, senyor Carles Felip Pereira per trobar-se de baixa per
malaltia.
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 24/11/2020
Algun comentari al respecte? No, doncs passem a la seva aprovació, s’aprova?
s’aprova per unanimitat.
Següent punt:
2. Acords de la Junta de Govern.
Algun comentari al respecte?
Hble. Sr. Cerni Cairat
Cap comentar, per part nostra hem rebut els acords i no hi ha res a comentar.
Hble. Sr. Cònsol major
Perfecte, doncs ens donem per informats dels acords de la Junta de Govern.
Passem al següent tema:
3. Informar de la liquidació del pressupost del tercer semestre de l’exercici
del 2020
Li passaré la paraula a la Consellera de Finances, la Sra. Maria Àngels Marfany.
Hble. Sra Maria Àngels Marfany
Gràcies Sr. Cònsol. Durant el tercer trimestre d’aquest any 2020, la liquidació dels
ingressos han estat de 10.018.967,37 € que representa un 66,2% del pressupostat
mentre que les despeses liquidades, ascendeixen a 7.777.721,73 €, un 43,6% del
pressupostat final. No obstant, l’import real cobrat ha estat de 8.702.083,13 € i
hem pagat 7.740.306,21 €, resultant un superàvit a nivell de tresoreria de
961.776,92 €. Això ve derivat de l’ajornament que s’ha fet de les facturacions per
tal d’ajudar a la recuperació econòmica. L’import compromès per inversions del
tancament del tercer trimestre és de 3.225.513,82 €, dels quals 2.493.319,89 € són

80

crèdits reconduïts de l’any 2019. L’endeutament formalitzat pel Comú a
30/09/2020 se situa en el 129 %. Gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sra. Marfany. No sé si algun altre Conseller vol intervenir en aquest punt.
Té la paraula Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Gràcies Sr. Cònsol. si em permeten. Nosaltres recordar a la majoria que en el cas
del pressupost 2020 del que avui es presenta la informació de la liquidació del
tercer trimestre, es va aprovar aquest pressupost sense tenir en compte l’afectació
de la Covid, més enllà de que ja s’hagi de revisar dues vegades, entenc que per
aquesta raó s’expliquin alguns dels desajustos tant com a execució de despeses
que hi havia previstes i que no s’han dut a terme quant al cobrament d’alguns
ingressos com acaba d’exposar l’Honorable Consellera de Finances. Jo el que li
voldria demanar en referència a la liquidació d’aquest pressupost del tercer
trimestre, vostè Sr. Cònsol va afirmar als mitjans de comunicació que a partir de
la liquidació del ingressos al mes de setembre, ja tindria una imatge de la situació
del Comú per decidir quina quantitat s’abonaria en el fons de solidaritat de
Govern per col·laborar a sufragar les despeses que ha tingut Govern derivades
d’aquesta crisi i que també han ajudat a empreses de la Parròquia. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sr. Cairat, no sé si és que posen una pregunta o només fan l’exposat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
No, la pregunta és aquesta. El que li vull demanar és en referència a aquest fons
de solidaritat de Govern, si ha decidit ja desprès de la liquidació del pressupost
del tercer trimestre, quina quantitat de fons o si s’abonarà o no alguna quantitat
al fons de solidaritat de Govern. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol major
Entès, contestaré jo mateix ja que s’adreça a mi. La veritat és que en data d’avui
encara no tenim aquesta xifra tancada. Vostè coneix igual que la resta de
Consellers del Comú la situació pressupostària del 2020, la situació dels comptes
comunals de manera global, el pressupost del 2021, en tot cas vostè sap igual que
jo que la situació no és per tirar coets, això crec que n’és conscient. Tot i així i ho
hem manifestat diverses vegades, la voluntat de la Corporació en col·laborar és
ferma. Quan dic de col·laborar em refereixo evidentment al fons de solidaritat de
Govern i on estem ara és mirant o mesurant si és o no és possible fer-ho. En tot
cas estem fent un seguiment pressupostari en aquest tercer semestre, deixem uns
dies més a la Interventora a veure com està avançant el pressupost del 2020, el
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tancament de comptes que no vol dir que haguem de tancar els comptes per
donar la xifra, però en tot cas mirem-ho un reflex més real que serà a prop de
poder tenir aquest tancament de comptes comunals però en tot cas reitero el que
he dit en un inici, vostè sap que la situació financera en general pel que ens afecta
el Comú no és per tirar coets i per tant aquesta aportació hem de determinar-la i
calibrar-la molt bé abans de poder anunciar qualsevol xifra. Gràcies Sr. Cairat i
té la paraula.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Gràcies per la resposta Sr. Cònsol i en tot cas ens emplacem a quan vostè o la
interventora tingui tota la informació a tornar-ne a parlar. Des del nostre punt de
vista només reiterar que pensem que en la mesura del possible i que la situació
financera del Comú ho permeti, a tenir en compte que empreses de la parròquia
també s’han beneficiat necessàriament d’aquestes ajudes, el Comú també hi
hauria de participar. Referent a això, precisament, el que li volia demanar també
en relació als ingressos via cobraments d’impostos, quina imatge es té de la
situació del teixit econòmic de Sant Julià de Lòria. Per entendre’ns, hem sabut a
través de la Comissió de finances que aquest any sortosament hi ha hagut més
altes de comerç que baixes però penso que no és un indicatiu clar de la salut
podríem dir de les empreses de la parròquia. Per això li demano si tenen
informació en quant a aquesta salut del teixit econòmic de les empreses de Sant
Julià de Lòria. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol major
Bé, contestaré ràpidament amb la informació que tinc a les mans. Com vostè diu
a la Comissió de finances s’haurà informat que hi havia més altes que baixes, per
tant malgrat no reflecteixi la situació del comerç o de les empreses actuals de la
parròquia no deixa de ser un bon indicatiu. Prefereixo que siguin més altes que
baixes que no pas la inversa, per tant com a punt de partida crec que no deixa de
ser un punt amb una mica d’esperança. En quant a les xifres reals dels comerços
vostè ja sap i em consta que també en van parlar a la Comissió de finances, qui
disposa d’aquestes dades reals és Govern a través de l’Agència Tributària. Per
qüestions de confidencialitat de dades i de les pròpies empreses de la parròquia
entenc i ni tan sols us ho demanarem perquè entenc que l’agència no ens ho
facilitarà, però en tot cas un indicatiu que sí que disposa el Comú és els retorns
que està havent aquest any a nivell de les facturacions que el propi Comú ha
realitzat. Més enllà del fraccionament, que això sí que entenc que ha estat un
element de facilitar a les empreses o si més no que sigui més còmoda l’obligació
tributària envers el propi Comú, el que sí que li puc dir és que el retorn és una
mica superior als retorns que hi havia en els anys anteriors però que aquesta
diferència tampoc no és una gran diferència per dir realment que és tot un
desastre però en tot cas, el dia que vostè ho cregui convenient, ens podem seure
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amb el departament de Finances i analitzar tot allò del qual disposa el propi
Comú, més enllà del que no disposem com podria ser una dada important
aquesta de l’Agència de Tributs d’Andorra. Teniu la paraura Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
D’acord doncs li agraeixo la resposta. Demanava en el sentit de tenir una imatge
clara de quina era la situació econòmica però també decidir quines eren aquelles
ajudes més necessàries que es podien oferir des del Comú. En tot cas, quedem
informats de la liquidació del tercer trimestre. L’última cosa que m’agradaria
demanar-li és una qüestió que he demanat reiteradament durant les liquidacions
trimestrals del pressupost és si es continuava preveient acabar l’any amb aquest
milió i escaig de dèficit. Continuem en aquesta línia, es preveu que sigui
superior?
Hble. Sr. Cònsol major
En tot cas l’objectiu de la Corporació, vostè ja el sap. No és d’anar generant més
dèficit que els previstos. La Covid malauradament ha tingut, penso, un impacte
important a nivell de gestió des les arques comunals i per tant a data d’avui si he
de dir una xifra jo li diria que continuem amb allò que vam dir, estaríem a la
darrera informació de liquidació, per tant crec que estarem en el mateix lloc que
vam dir que estaríem i aquí igual, quan vostè vulgui fer aquesta reunió un dels
temes que podem tractar és aquest conjuntament amb la interventora i tota la
documentació que ens pugui facilitar.
Hble. Sr. Cerni Cairat
D’acord, gràcies.
Hble. Sr. Cònsol major
Algun comentari més? No, doncs ens donem per informats de la liquidació del
pressupost del tercer semestre de l’exercici 2020.
Passem al següent punt:
4. Aprovació, si escau, de l’Ordinació de suplement de crèdit destinat a
finançar diverses actuacions urgents del departament d’urbanisme
Passo la paraula a la Consellera de Finances, la Sra. Maria Àngels Marfany.
Hble. Sra. Maria Àngels Marfany
Gràcies Sr. Cònsol. El departament d’Urbanisme es troba amb la necessitat de
realitzar diferents treballs abans de l’acabament d’aquest exercici i pels quals no
disposa de suficients crèdits pressupostaris i precisa 35.000,00 €. Aquestes
intervencions consisteixen en un accés a la planta primera de l’edifici de Casa
Comuna, actuacions derivades dels treballs externs. Diverses reparacions al
Cementiri situat a la carretera de Fontaneda i l’enderroc de la parada de bus del
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Pont de Molines. Aquest suplement de crèdit no es finança amb l’endeutament
sinó amb els crèdits d’altres partides del pressupost d’Urbanisme. Gràcies Sr.
Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sra. Marfany. Algun comentari al respecte?
Hble. Sr. Cerni Cairat
Res per part nostra.
Hble. Sr. Cònsol major
Val doncs es pot donar per aprovat el punt 4 de l’ordre del dia?
s’aprova per unanimitat.
Passem al següent punt:
5. Aprovació, si escau, de l’Ordinació de crèdit extraordinari destinat a
finançar l’adquisició d’un projector multimèdia i unes lents pels
projectors del Centre cultural i de congressos lauredià
Passo la paraula a la Consellera, Sra. Maria Àngels Marfany.
Hble. Sra. Maria Àngels Marfany
Gràcies Sr. Cònsol. Donades les circumstàncies a nivell sanitari, la major part de
les actuacions als auditoris Claror i Rocafort no es poden fer de manera
presencial. Amb l’esforç d’adaptar la infraestructura de dits auditoris a aquestes
ens trobem amb la necessitat d’adquirir un projector i unes lens que sumen un
import total de 16.100,00 €. En aquest cas, aquest suplement de crèdit no es
finança amb endeutament sinó amb els crèdits d’altres partides dels pressupostos
de cultura. Gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sra. Marfany. Algun comentari?
Hble. Sra. Maria Angela Aché
Sí gràcies, voldria fer un petit incís. Vist que cal dotar el centre cultural de
diferents materials com s’ha presentat ara mateix en aquest punt 5, d’un projector
i de lents per l’auditori Claror, i que també sabem que hi ha una necessitat força
immediata de fer reparacions de la coberta al centre cultural així com de canviar
les butaques de l’auditori, i que cal tenir en compte vista la situació actual que
hem d’anar adaptant l’espai amb noves tecnologies, ens agradaria tenir
coneixement de la planificació de les futures actuacions que puguin haver a curt
i mitjà termini. Pensem que el centre cultural és un espai de la parròquia que és
mereix tenir un manteniment rigorós i prioritari per totes les activitats socials que
s’hi desenvolupen i que són bàsiques per la parròquia.
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Hble. Sr. Cònsol major
Bé, gràcies Sra. Aché, si li sembla li contestaré jo mateix.
Quant a la planificació m’imagino que el que vostè vol saber és el calendari
d’això, és així?
Hble. Sra. Maria Angela Aché
Exacte.
Hble. Sr. Cònsol major
Val doncs, el que seria les tecnologies per poder fer les reunions o els seminaris
de forma telemàtica doncs avui justament el que estem fent és aquest crèdit
extraordinari perquè això ja pugui ser una realitat abans de finals d’any i pel que
fa a les dues actuacions que vostè ha mencionat, que seria la coberta i les butaques
entenc que comparteix amb nosaltres de que són actuacions totalment
necessàries, aquestes com vostè ja deu haver vist, estan al pressupost del 2021, i
aprofito per instar a la Comissió de cultura per preparar els plecs quan abans
millor i que això pugui ser una realitat abans del primer semestre de l’any 2021.
Sra. Aché es dona per contestada?
Hble. Sra. Maria Angela Aché
Sí d’acord, nosaltres també compartim que aquestes remodelacions i aportacions
de materials són bàsiques i imprescindibles pel centre cultural. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol major
Molt bé, algun comentari més al respecte? No, doncs passem a la votació?
s’aprova?
s’aprova per unanimitat.
Continuem amb el següent punt:
6. Aprovació, si escau, de la revisió del Marc pressupostari pel consolat 20202023
Passo la paraula a la Sra. Maria Àngels Marfany.
Hble. Sra. Maria Àngels Marfany
Gràcies Sr. Cònsol. D’acord amb la Llei 32/2014 del 27 de novembre, la
sostenibilitat de les finances públiques i estabilitat pressupostària i fiscal, la
revisió d’aquest marc pressupostari per a l’any 2021 ha estat aprovat pel Tribunal
de Comptes el 2 de desembre del 2020. Tot i que en aquests quatre anys s’havia
previst un pressupost estable amb un creixement lineal i equilibrat tant en
ingressos com en despeses, i sense cap previsió d’augmentar l’endeutament per
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les inversions, arrel dels esdeveniments d’aquest any, s’ha cregut convenient
augmentar una mica més allò previst en inversions per tal de facilitar la
recuperació del teixit empresarial i reactivar l’economia de la parròquia. Per altra
banda, les previsions de Govern pel que fa al PIB nominal de l’exercici 2020 és
d’un -10,30 %. Consegüentment, la transferència que rebrà el Comú de Sant Julià
de Lòria es veurà reduïda en el mateix percentatge. Tot i així, tenim la previsió
d’acabar l’any 2021 amb un endeutament del 136% del formalitzat i arribar a la fi
del mandat a un endeutament del 104%. Gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sra. Marfany. No sé si algun Conseller vol intervenir. Té la paraula Sr.
Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Sí, si em permeten. Quant als objectius d’endeutament, tot i que restem lluny del
fixat per aquest any del 170% del deute i del nivell de despesa, reconec que per
aquest 2021 em preocupa l’ús de passius financers de gairebé 1.900.000,00 euros.
En tot cas com ha exposat la Consellera Sra. Marfany, comparteixo la necessitat
de moments de crisi d’ajudar a la reactivació econòmica. Entenc que és un
període de recessió, li demano precisament això, que aquests recursos vagin
destinats a un pla de recuperació i també per això els hi demanava anteriorment
si tenien coneixement de la situació econòmica de les empreses de la parròquia.
Quant a ingressos, el que sí em presenta més dubtes i que exposa el document
del marc pressupostari és el cobrament del cànon de CampRabassa que finalment
s’acabi efectuant. El que li dic és que si fos així, també ho celebraríem que es vagi
cobrant aquest cànon, però tal i com vaig exposar en el si del Consell
d’administració de CampRabassa, vaig considerar que les previsions pel 2021
potser eren massa optimistes per principi de prudència, doncs en tot cas no
hauria comptabilitzat aquesta aportació i li dic si finalment s’hagués acabat
cobrant, molt millor. La reflexió també ve una mica tenint en compte els resultats
financers de CampRabassa dels anys anteriors. Per part nostra, és tot.
Hble. Sr. Cònsol major
Bé, en tot cas, em quedo amb aquesta part positiva que vostè comparteix que és
aquesta d’injectar mitjançant inversions diners en el cercle de l’economia, sigui
parroquial o sigui nacional, totes aquelles empreses que puguin o que acabin
guanyant els concursos per realitzar aquestes inversions del moviment econòmic.
La roda econòmica cal tornar-la a engegar crec jo, i per tant aquest és el motiu pel
qual el marc pressupostari contempla aquest any 2021, aquesta estirada de
passius financers d’1 milió i escaig com vostè diu. Per tant, poca cosa més a dir,
per la resta són les previsions que es fan com vostè bé sap. 2020 les havíem fet i
s’han vist totalment alterades doncs estem en uns moments d’incertesa, en tot cas
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aquest marc normatiu ha seguit el seu curs a través del Tribunal de Comptes.
Crec que és un marc pressupostari que s’adapta bastant a la realitat d’avui dia,
conseqüent d’això és el que ens porta a portar-lo aquí per a la seva aprovació. No
sé si algú vol afegir alguna cosa més. Té la paraula Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Sí si em permeten quant a l’estimació d’ingressos per als propers anys, entenc el
principi de prudència que s’ha aplicat amb una de les recaptacions més
importants a nivell financer pel Comú que és l’impost de construcció en aquest
cas però també m’agradaria saber com es planifica a futur els ingressos del Comú,
aquesta previsió d’ingressos veient que tant 2021 com 2022 seran inferiors a
ingressos per impostos directes a 3 milions d’euros i voldria tenir coneixement
de, en què es basen aquestes estimacions. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol major
Doncs les estimacions que es fan tant en ingressos com en despeses de manera
general estan basades o bé en casos molt concrets i agafaré això a títol d’exemple
d’alguna obra que es pugui que ja ets conscient de que la volen fer perquè hi ha
hagut algun contacte intern aquí a la casa i per tant s’agafa això ja com a eina que
dóna com a segur aquest ingrés. A títol d’exemple, al costat del Comú s’està fent
una obra i en el moment que es va entrar el projecte, ser conscient de que l’obra
anava endavant és un pes important del que són els ingressos del Comú per tant
és un element clau per marcar ja la trajectòria en quant als ingressos. Agafo
aquest a títol d’exemple però a la parròquia és sabut que hi ha gent que està
treballant en projectes per construir i per tant allò que ja és de manera quasi
segura, és el primer element que es té en compte per la projecció d’ingressos i
també de despesa. Desprès hi ha l’altre element que és una mica aquell més incert
que és lo viscut anteriorment, és a dir quina és la tendència amb ingressos i
despeses i desprès hi ha l’altra part que és molt important que és la voluntat
política de la corporació. És a dir agafo aquest exemple, aquest any 2021, vostè
ho ha dit, tirarem d’endeutament perquè hi ha una voluntat política i al darrera
de la voluntat política hi ha com no, un objectiu que és dinamitzar l’economia.
Per tant jo crec que són els 3 elements claus, elements certs com poden ser la
construcció que ja sabem que és volen desenvolupar durant aquests tres anys
vinents, elements de voluntat política com pot ser l’execució d’un programa
electoral en la mesura dels possibles, i el tercer punt que és el que deia que potser
és més incert, que és una mica les tendències que venim arrossegant durant
aquests dos o tres darrers anys. Té la paraula Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Des del nostre punt de vista, només afegir un petit matís en relació a aquesta
recuperació econòmica, entenc doncs la incidència que té el sector de la
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construcció en aquesta recuperació, però quant a Casa Comuna, el que demano
també és que la recuperació no vagi únicament encarada a l’obra pública sinó que
també es garanteixi que aquestes despeses arribin a tot el teixit econòmic de la
parròquia indistintament de si és empreses de construcció que com ja sabem
donen feina a molta gent, o d’altres sectors. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol major
Sí Sr. Cairat li contestaré molt ràpidament. La recuperació econòmica la veiem
des d’un marc global. Potser m’he referit a la construcció perquè sense dubte hi
haurà algun projecte de construcció que sortirà a concurs, però també n’hi haurà
molts altres a nivell de serveis que es veuran afectats en el que és la despesa de
les arques comunals, per tant la economia no la podem veure només des d’un sol
sector sinó des d’un àmbit global, i m’atreveixo a dir més enllà de parroquial
també, nacional en aquest sentit. Algun altre comentari? no, doncs passarem a
l’aprovació de la revisió del marc pressupostari pel consolat 2020-2023. Digui Sr.
Cairat
Hble. Sr. Cerni Cairat
Els Consellers de la minoria ens abstindrem Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
Doncs, s’aprova el punt 6 amb 8 vots a favor i 3 abstencions dels Consellers Srs.
Cerni Cairat Perrigault, Maria Angela Aché Feliu i Sofia Cortesao Travesset.
Passem al següent punt:
7. Aprovació, si escau, del projecte de pressupost per a l’exercici 2021
Passo la paraula a la Sra. Maria Àngels Marfany, Consellera de Finances.
Hble. Sra. Maria Àngels Marfany
Gràcies Sr. Cònsol. Es presenta un pressupost equilibrat, amb una previsió
d’ingressos de 15.344.203,37 € i una previsió de despesa del mateix import. Els
crèdits pressupostaris es presenten distribuïts en una classificació orgànica,
econòmica i funcional. Es manté l’apartat referent a la possibilitat d’ampliació de
la partida del fons de cohesió en l’article referent als crèdits ampliables i també
es mantenen els preus de les taxes i impostos establerts per les ordinacions
tributàries i de preus públics per al 2020. Passo a explicar com s’ha treballat la
previsió d’ingressos. La variació dels ingressos previstos per a l’exercici 2021
respecte al pressupost del 2020 és d’1 % més. Pel que fa als impostos directes, es
preveu una recaptació de 2.948.000,00 €, un 23 % menys en relació al previst en
l’exercici anterior, i donat per la disminució que estimem en els ingressos derivats
de l’impost de construcció. En el capítol corrent de transferències corrents i de
capital, seguint les directrius del M.I. Govern d’Andorra, estimem una reducció
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en l’import de les transferències d’un 10,30 % respecte a l’exercici 2020. Per tal de
compensar la reducció d’ingressos mencionada i no afectar la partida
d’inversions, amb el fi d’incentivar el teixit econòmic de la parròquia, s’ha previst
un ingrés provinent de passius financers per aquest exercici. Pel que fa a la
previsió de despeses, la variació de les despeses tenen la previsió que aquestes
incrementin en tan sols un 1 % respecte al 2020. Les despeses de personal es
mantindran estables respecte a l’any anterior mentre que estimem un increment
del 3 % en l’apartat de bens corrents i serveis amb un total pressupostat de
4.506.073,00 € i una disminució del 5 % en l’apartat de despeses financeres. A
més, preveiem una reducció del 4 % de les transferències corrents dirigides
majoritàriament a entitats culturals i socials com a conseqüència de la disminució
d’activitats que s’organitzen, arrel de la pandèmia. Respecte a les despeses
d’inversió, el capítol d’inversions s’ha modificat respecte a la previsió inicial del
mandat ja que arrel dels darrers esdeveniments sanitaris, la corporació veu de
vital importància no frenar la inversió per tal d’ajudar les empreses en la
recuperació econòmica. Aquestes ascendeixen a una suma total 2.814.159,85 €,
una xifra que augmenta en un 13 % respecte del 2020 i que es distribueix de la
següent forma:
Partida 602: edificis i altres construccions, 460.000,00 €; Partida 603: maquinària,
instal·lacions i equipaments, 225.450,00 €; Partida 604: material de transports,
99.000,00 €; Partida 605: mobiliari i estris, 29.500,00 €; Partida 606: equips per a
processos d’informació, 35.500,00 €; Partida 607: béns destinats a l’ús general,
381.000,00 €; Partida 608: altre immobilitzat material, 47.500,00 €; Partida 609:
estudis i projectes d’inversió, 30.000,00 €; Partida 610: terrenys i béns naturals,
17.324,85 €; Partida 612: edificis i altres construccions, 120.000,00 €; Partida 613:
maquinària, instal·lacions i equipaments, 261.000,00 €; Partida 615: reposició i
millora de mobiliari i estris, 112.500,00 €; Partida 617: béns destinats a l’ús
general, 934.300,00 €; Partida 640: immobilitzat immaterial, 61.085,00 €. En el
capítol d’actius financers, es preveu destinar 1.580.537,00 € que es distribueix de
la següent forma: CampRabassa, S.A., 800.000,00 €; Sasectur SAU, 409.579,34 €;
Escola Bressol SAU, 370.958,02 €. Pel que fa a la societat de Promoció econòmica
i turística, donat que està en procés de dissolució, es deixa a 0 la partida per
aquest any. Els passius financers que sumen un import de 805.606,91 € estan
destinats al retorn del deute a llarg termini que el Comú té contractat amb les
diferents entitats financeres del país. Gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sra. Marfany. No sé si algun Conseller vol intervenir. Sr. Cairat té la
paraula.
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Hble. Sr. Cerni Cairat
Sí, si em permeten. Nosaltres el que hem de lamentar quant al pressupost 2021 és
que un any més, en la confecció d’aquest pressupost no s’hagi tingut en compte
el nostre plantejament de buscar el nostre consens amb la seva elaboració. És
evident i certament hi ha punts de discrepància entre nosaltres que creiem que
mitjançant la contraposició d’idees i tenint en compte el context actual d’incertesa
i de crisi econòmica que es pot derivar d’aquesta situació sanitària, podrien ser
resolts i al cap i a la fi, ho dic davant vostre, hi ha un grup amb vocació plenament
ciutadana disposat no a fer política sinó a aplicar polítiques i si em permeten la
expressió, penso que no n’hi ha prou amb publicar fotos als mitjans comunals de
les nostres reunions amb “hashtags” de “units” i aquestes qüestions sinó que
creiem que hem d’intentar treballar en l’intent de la política del pacte tenint en
compte aquesta situació en la què ens trobem actualment. També he de dir amb
tot això que reconec que el Cònsol major va presidir la Comissió de Finances on
es va tractar el pressupost fa uns 10 dies aproximadament on ja vam tenir la
ocasió de fer un primer intercanvi d’opinions, cosa que també remarco. En tot
cas, com us deia, lluny d’aquesta recerca de consens, el que lamento és que se’ns
hagi presentat aquest pressupost 2021 un cop tancat. No sé si tenen alguna cosa
a dir al respecte.
Hble. Sr. Cònsol major
Sí, contestaré molt ràpidament. El consens per mi, és fruit d’un intercanvi
d’opinions, és així, entenc que vostè ho comparteix. En tot cas la nostra opinió sí
que li vam facilitar amb un document detallat amb totes les inversions que
nosaltres prevèiem. Contrapartida d’això, el seu document encara no l’he vist ara.
Per tant, per arribar a un consens, entenc que no només s’ha de pretendre
treballar en base a la feina feta pel grup de la majoria sinó que el que s’hauria de
fer és treballar una mica per arribar a portar un document i poder-lo compartir.
Opinar sobre una feina feta pel grup de la majoria és molt fàcil i el que l’insto en
el proper pressupost és aportar una proposta de pressupost i analitzar-lo
conjuntament amb el nostre. Té la paraula Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Bé doncs en tot cas, recullo la seva proposta i també hi treballarem. El que sí dir
que la sensació que se’ns queda a nosaltres és que aquesta proposta de pressupost
que se’ns va fer arribar, primer de tot no se’ns va fer arribar de forma detallada
en quant a inversions sinó que se’ns va passar la primera proposta d’inversions
genèrica, i d’aquí una mica ve aquesta dificultat de la nostra feina de dir bé, en
funció del que planteja la majoria, anem a veure de quina manera hi podem
col·laborar mitjançant la nostra opinió o el que sigui. En tot cas, res més a dir per
part meva sobre aquesta qüestió. Una mica reiterar que ens queda aquesta
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sensació que la informació, ens ha arribat part quant a la seva proposta de
pressupost i quan ja estava tancada.
Hble. Sr. Cònsol major
Bé Sr. Cairat, puc entendre la seva posició però també m’agradaria que
reconegués que se li ha passat el primer esborrany de pressupost que aquesta
Corporació va escriure diguem-ho així, amb fil per randa de cada inversió que al
final hem hagut d’anar retallant i deixant al tinter per manca de recursos i per
tant, quant a la transparència que vostè deia avui en algun mitjà que no hi era,
que més transparència que donar-li el propi esborrany de treball inicial en el qual,
si no recordo malament, les inversions pujaven prop de 30 milions d’euros per
un any en el qual es veu clarament totes les inversions que hi ha previstes o si
més no imaginables per fer a la parròquia, jo crec que més transparència que això
no hi pot haver Sr. Cairat. Que ara em digui vostè que és una qüestió de tempos
i que no haveu tingut temps d’analitzar i tot plegat, en el moment que li facilitem
la documentació és en Comissió de finances i cregui’m, lluny d’estar tancat el
pressupost, sinó que si li passem aquest esborrany és perquè pugui dir la seva, la
qual cosa a mi personalment encara avui no m’ha dit res, per tant no entraré en
polèmiques que si els tempos, que si els debats, que si els pressupostos, em
quedaré en que, i vostè ho sap, és un pressupost de mínims degut a la capacitat
que tenim. Paral·lelament amb això, no vol dir que no s’estigui treballant amb
recerca d’inversors privats perquè vulguin apostar per la parròquia i a títol
d’exemple, el tema de les energies renovables, però en tot cas el pressupost és el
quin és. Poca cosa més puc dir, sabeu quin és, l’heu pogut mirar, ara a partir
d’aquí, que cadascú faci el que cregui que hagi de fer donant-li suport o no
donant-li. Té la paraula Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
No insistiré més en aquest tema. Nosaltres des del nostre punt de vista ho veiem
de la manera que li he exposat i el que sí que passo en tot cas és a fer una valoració
pròpiament del que s’inclou en aquest document pressupostari que passo a
numerar seguidament. Sobre el document que com deia que es presenta avui per
la seva aprovació, a nivell de despeses i una mica reiterat de cada any el que ens
sobta és la partida de préstecs a CampRabassa. Sí bé reconeixem l’esforç de la
nova direcció del parc en els canvis comercials, no entenem com el Comú hi
preveu aportar 800.000,00 € en lloc dels 600.000,00 € sol·licitats per la societat.
Recordo que el Director general de CampRabassa i així ho va manifestar en el
Consell d’administració era coneixedor de la situació financera de les arques
comunals i va sol·licitar pel 2021 tan sols aquells recursos que necessita la societat
per amortitzar part del deute que té contret amb entitats financeres. Per tant
nosaltres hem de dir, veiem aquesta diferència del 33 % entre allò que es proposa
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atorgar i allò sol·licitat amb preocupació. Em pregunto, perquè és aquesta
diferència. Això els hi vull demanar.
Hble. Sr. Cònsol major
Sí, és tot o volen fer més preguntes? Volen que els hi contesti pregunta per
pregunta o a l’acabar els hi contesto de cop totes?
Hble. Sr. Cerni Cairat
Com vostè vulgui, jo en tot cas tinc altres preguntes sobre altres qüestions si vol
faig l’exposat però entendria que perquè fos més dinàmic em pot contestar
pregunta per pregunta, com vostè vulgui.
Hble. Sr. Cònsol major
Com vostè vulgui, li contestaré molt ràpidament per no allargar massa el debat.
800.000,00 € en lloc de 600.000,00 € per una qüestió de prudència i de situació
sanitària que encara tenim al damunt. Ningú coneix quina és la fi de la mateixa i
per tant davant de la incertesa i per qüestió de prudència, preveiem aquests
800.000,00 € que no vol dir que s’hagin de fer efectius. Té la paraula Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
En tot cas el que els hi demano és que es tingui en compte el cost d’oportunitat
d’aquests 200.000,00 € de diferència. La reflexió una mica és, què es pot fer amb
200.000,00 € que teòricament la societat no sol·licita en comptes d’atorgar-los a
aquesta empresa. Una mica la reflexió ve donada també per les ajudes que els hi
vaig demanar en comissió que es continuessin aplicant en el temps com a mínim
durant la primera meitat de l’any 2021. En tot cas, aquesta qüestió penso que ha
quedat contestada. M’agradaria continuar quant a les inversions d’urbanisme
previstes. El que sí em sobta i que no n’hem parlat en comissió, és aquesta partida
de 180.000,00 € destinada a la construcció d’un nou dipòsit d’aigua al Prat de
Conangle. Entenem que aquesta proposta de 180.000,00 € correspon a la meitat
del que hi ha pressupostat de 360.000,00 € que ens va passar de la seva primera
proposta, i això lamento que n’haguem de tenir coneixement per aquest
document pressupostari i li vull demanar si ens en pot donar més detalls si us
plau.
Hble. Sr. Cònsol major
Sí, li en dono molt ràpidament un detall. No en té constància la Comissió
d’urbanisme perquè ni tan sols hi ha un projecte redactat ni escrit, és només una
voluntat del grup de la majoria i que aquesta voluntat el que ve a fer, és respondre
a una necessitat de protecció quant al medi-ambient en cas d’incendi forestal. Es
tracta d’un dipòsit que es pretendria fer a la zona del sifó per tenir una bassa
d’aigua per preveure com he dit en cas d’incendi, la facilitat de poder-lo extingir.
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No és més que això i li dic que si no en té coneixement és perquè només és una
voluntat d’avui i que en el moment que aquesta voluntat vagi a ser realitat,
evidentment, caldrà fer tots els tràmits necessaris de concurs, del que faci falta i
és en aquest moment com vostè ja sap, que arriba a la comissió. Per tant estem
parlant d’un projecte de pressupost, no de l’execució d’una obra. Té la paraula
Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Gràcies. Només comentar que des de l’òptica de la ignorància perquè no
coneixíem aquest projecte, s’especifica a la partida la construcció d’un dipòsit
d’aigua potable en tant que és una bassa per previsió d’incendis. I com li dic, des
del desconeixement d’aquest projecte, nosaltres el que hi veiem és una possible
voluntat de desenvolupar urbanísticament la zona del bosc de la Rabassa. Penso
que no enganyem a ningú si afirmem que aquesta va ser una de les prioritats en
el seu dia de tirar endavant el projecte de Naturlandia. Més enllà d’això, quant a
les despeses d’inversió previstes, evidentment, no qüestionarem aquelles
destinades a la millora d’equipaments públics, carrers i vies. Per exemple celebro
que es continuï impulsant la eficiència energètica del consum de l’enllumenat
públic entre d’altres qüestions. El que sí vaig demanar, tant en el si de la Comissió
de manteniment com de la Comissió d’urbanisme és incloure una partida per
millorar l’estat i la conservació d’aquesta escala d’accés que hi ha a la zona del
solar de la carretera de Fontaneda que de fet va ser una demanda que em van
traslladar alguns veïns de la zona que havien patit caigudes. Finalment,
m’agradaria saber si s’ha estimat aquesta proposta d’inversió oportuna i si hi ha
una partida destinada a tal finalitat.
Hble. Sr. Cònsol major
Abans de contestar a aquesta darrera pregunta sí que voldria fer un petit matís.
Quan vostè diu que no enganyeu a ningú, que l’objectiu del projecte de
Naturlandia era desenvolupar un projecte urbanísticament, deixi’m que li digui
que deu conèixer alguna documentació que jo desconec, però que en tot cas en
cap de les fases del projecte veia i o no ho he vist mai, allò de dir desenvoluparem
urbanísticament per vendre xalets o per vendre no sé massa bé què, en qualsevol
dels llocs de la concessió de Naturlandia. Només com a petit matís, si té aquesta
informació o aquesta documentació, m’ho fa arribar perquè realment li dic que
no la conec. Per contestar a la segona pregunta o a la pregunta que vostè em feia,
concretament en el torrent del costat del pont de Fontaneda, si li sembla li passaré
la paraula al Conseller Sr. Rossend Duró, que li explicarà com està la situació ja
que sé que fins i tot es van desplaçar a l’indret, per tant el Sr. Conseller li donarà
resposta.
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Hble. Sr. Rossend Duró
Bon dia a tothom. Només dir-los-hi que no només estem treballant en aquest
indret sinó que en varis indrets de la parròquia de Sant Julià de Lòria perquè les
nostres pavimentacions de les voravies, tenim constància que hi ha varis indrets
sobretot a l’hivern que són lliscants i no solament allà hi ha hagut caigudes sinó
en diversos punts de la parròquia. Només dir-los-hi que s’està fent unes proves
a la voravia de les oficines de la caseta de turisme i s’està posant uns productes
antilliscants a la voravia així que si això funciona ho farem igualment a l’indret
del Pont de Fontaneda o del Pont del Solà. Vull recalcar una cosa. Cal recordar
que aquest accés de Fontaneda, ja hi ha una barana fixada a la paret perquè ens
vam desplaçar amb vostè per mirar de trobar algunes que altres solucions. El que
passa també és que la gent, en lloc d’utilitzar les escales que ja sabem que són
desiguals, on hi ha la barana per poder-se agafar, baixen per la rampa. Vull dir
que la culpa és compartida, hi ha un punt delicat i que s’ha de buscar solucions
sí, però si la gent ho utilitzés i anés amb precaució, molt probablement aquestes
caigudes no hi serien. Dit això, si ens funciona el que estem fent a la caseta de
turisme, a l’encreuament de la carretera de la Rabassa i Nagol, i veiem que dona
resultats, ho continuarem aplicant a tot arreu. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sr. Duró, Sr. Cairat, es dóna per contestat?
Hble. Sr. Cerni Cairat
Sí, gràcies per la seva resposta Sr. Duró i en tot cas li agraeixo la predisposició a
resoldre aquest problema. Del que se’m va fer arribar a mi des del veïnat que
pateix el problema d’aquest accés és precisament això, que aquest accés i aquestes
escales són desiguals i a més a més patinen i els dificulta el trànsit i penso que
millorar-ne l’estat o com també ficar senyalitzacions o propostes que s’encaminin
a millorar aquests accessos no només aquests sinó tots aquells que provoquen
accidents, són benvinguts. Li agraeixo la resposta. Quant a d’altres partides de
despeses, el que m’agradaria preguntar-li també és per la instal·lació de circuits
de vídeo vigilància. Entenc que són mesures que es plantegen dissuasives per
alguns dels actes vandàlics que hi ha hagut al llarg d’aquests anys a la parròquia
i el que també vam tractar en el si de la Comissió de medi-ambient i manteniment
i que m’agradaria fer-los-hi extensiu en sessió de Comú, és que s’acompanyi
aquest pla o aquest circuit de vídeo vigilància com a mesura dissuasiva per evitar
el vandalisme que s’acompanyi també d’un pla de reducció d’aquestes conductes
vandàliques i un pla d’oportunitats per al jovent que normalment acostuma a
donar-se el cas que els responsables d’aquests actes. Quant a d’altres partides, el
que li voldria demanar més detalls és sobre la partida destinada a la creació d’un
espai públic a Rocacorba. Vostè va parlar de la voluntat d’eliminar la
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inundabilitat d’aquests terrenys propers. El que m’agradaria saber és la finalitat
concreta d’aquest projecte o la idea en tot cas d’això. Gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
Començaré pel tema de la vídeo vigilància. Com vostè ha dit és una mesura
dissuasiva que anirà planificada en diverses fases. La primera fase és a la zona
Verge de Canòlich i aquesta acompanya ja diversos espais que avui ja estan sota
vídeo vigilància com poden ser els parcs infantils, com pot ser la plaça Sant Roc,
com pot ser la zona del tanatori i segurament me’n descuido alguna, en tot cas és
anar complementant aquesta instal·lació ja existent, amb càmeres per dissuadir
com vostè bé ha dit tot el tema del vandalisme entre altres. Crec que li he explicat
altres vegades que s’han fet diverses reunions amb el Ministeri d’Interior,
concretament amb el Ministre, tot allò que ens traslladen des del Servei de
circulació de manera periòdica i aprofito per agrair-los-hi la tasca que estan fent,
conjuntament amb la Cònsol menor ens hem desplaçat diverses vegades al
Ministeri i els hi hem donat tots els dossiers, els hi hem explicat que no hi ha una
altra voluntat per part del Comú que la de millorar la qualitat de vida dels
ciutadans de Sant Julià de Lòria recolzant-nos en l’òrgan competent que no deixa
de ser el cos d’ordre de seguretat del país. Per tant, una cosa vindrà a
complementar l’altra i espero que durant l’any que ve, durant aquest 2021, això
pugui ser una realitat i que hi hagi cada cop menys problemes en aquest sentit a
la parròquia de Sant Julià de Lòria. No sé si contesto al primer punt.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Sí, ha quedat contestat.
Hble. Sr. Cònsol major
Passo molt ràpidament a explicar-li de què es tractaria el segon punt que em
comentava la espai públic a Rocacorba, la problemàtica inicial o el que pretén
amb aquest projecte aquesta Corporació és donar resposta a la problemàtica que
hi ha de la inundabilitat de tota l’avinguda Rocafort que començaria a les Arades
i acabaria al Pont de Molines. La cartografia de riscos de Govern marca com a
zona inundable i el punt que genera aquesta inundabilitat està concretament, 50
metres més avall del que havia estat l’antiga gasolinera de les Arades, entre
Pirineu Payma i la zona de les Arades, aquí és on hi ha el desbordament i per tant
el que es pretén amb aquest projecte és evitar que el riu desbordi a aquesta zona
i que faci que l’av. Rocafort passi a ser un carrer sense cap tipus de risc
d’inundabilitat. Aprofitant aquests treballs de protecció de que el riu no
desbordi, el que pretén fer aquesta Corporació és crear un espai públic, una petita
plaça. No serà una macro plaça amb un objectiu que és dinamitzar tota aquesta
part alta del poble, zona de l’av. Verge de Canòlich, zona de Camp de Perot, una
zona que és altament poblada amb una densitat important i que des de fa molts
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anys aquesta gent m’atreveixo a dir d’alguna manera estan deixats de la mà de
Déu. Tota l’activitat es fa cap al centre del poble i peu del poble. A Fontaneda
també tenim aquesta placeta que permet dinamitzar una mica tot allò i realitzant
aquest projecte el que obtindríem és que aquesta part d’aquí dalt també pugui
gaudir de tots aquells actes que la Corporació o altres pugui anar desenvolupant
a la parròquia de Sant Julià de Lòria. Per tant, l’objectiu és doble. Un, matar
l’inundabilitat, dos, dinamitzar tota aquesta part alta del poble, gaudint d’un nou
espai que ens ho permeti. No sé si he respòs a la seva pregunta Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Sí només un dubte quant a la calçada de la carretera. Una mica per entendre com
serà la circulació en aquest punt. Entenc que s’aixeca l’alçada de la calçada o com
es procedirà?
Hble. Sr. Cònsol major
En tot cas Sr. Cairat el mateix li dic. La previsió no és pas aixecar la calçada, no
és l’objectiu, es tracta de pujar uns murs tot al llarg de la voravia que hi ha a
l’avinguda Rocafort sí? I al damunt d’aquests murets fer com un fals túnel cobrint
l’avinguda amb una llargada de 40 metres i és aquí en aquesta cobertura que hi
hauria l’espai públic que es guanyaria entrant-hi per l’avinguda Verge de
Canòlich. De totes formes li dic el mateix que li he dit en l’anterior projecte, és
una voluntat, calen els estudis tècnics, caldrà els concursos públics
corresponents, caldrà treballar-ho en Comissió i es aquí on es coneixeran tots els
detalls de viabilitat del mateix i tot plegat. Té la paraula Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
D’acord, doncs restem a l’espera un cop es tiri endavant amb tot aquest projecte
per conèixer-ho. Li agraeixo la resposta. Si em permet continuo quant al
pressupost. Vostè en va parlar en la darrera Comissió de finances que va presidir,
d’un pla estratègic d’urbanisme relacionada amb la revisió que s’iniciarà del
POUP el proper any. Penso en la voluntat d’integrar certes qüestions
d’urbanisme intel·ligent dins de la parròquia. Entenem que ha d’incloure plans
de mobilitat de les persones, plans d’edificació amable etc. En tot cas, d’això,
nosaltres ja els hi vam traslladar una proposta similar al principi del mandat
quant a l’impuls de la creació d’una carta del paisatge que també reordenés els
paisatges urbans, medi-ambientals o industrials. Per això li vull dir que en aquest
punt penso que n’és conscient però el que trobo un contrasentit en la voluntat
d’impulsar un pla així és també desenvolupar el pla especial dels horts del riu,
aquest multimilionari pla especial que a nosaltres ens preocupa per una qüestió
de creixement irracional del nucli urbà de Sant Julià de Lòria però sobretot per la
destrucció d’aquest entorn amable, del que pensem que han d’estar dotades totes
les ciutats o pobles, seríem més partidaris en la zona dels horts del riu, d’obrir
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aquesta vall, aquest entorn natural i agrícola al poble en comptes de proposar
aquest pla especial i la destrucció d’aquest entorn. Per això li dic, per una banda,
trobo bé aquest pla estratègic d’urbanisme que volen impulsar, s’ha d’entendre
de quina manera s’ha d’ordenar la parròquia, però per una altra crec que és un
contrasentit voler impulsar tot aquest projecte multimilionari als horts del riu.
Hble. Sr. Cònsol major
Primer li responc a aquesta darrera pregunta per anar seguint l’ordre que
portàvem fins ara. La veritat és que no acabo d’entendre el que està exposant,
perquè per mi són dos temes molt separats. Primer, el desenvolupament o la
modificació del pla d’urbanisme correspon a aquest any 2021 i tal com els han
informat, la voluntat d’aquest Comú és a través d’un concurs públic, deixar que
els arquitectes o els tècnics professionals per primera vegada puguin crear. El de
crear crec que s’alinea amb el que vostè està dient, és a dir endreçar la parròquia
en funció dels usos o del tipus d’edificacions però a d’anar una mica més enllà,
és a dir s’ha de poder en la mesura dels possibles -vostè coneix el fons de vall
igual que jo- aconseguir espais de sessió, trasllats d’edificabilitat. És a dir volen
fer un concurs públic per la revisió del pla d’ordenament, que realment no estigui
condicionat, és a dir que siguin els tècnics que facin la millor proposta, i amb un
sol objectiu que és de millorar tant visualment com a la seva practicitat el fons de
vall de la parròquia de Sant Julià de Lòria. Per tant crec que aquí convindrà amb
mi aquest acte, fins i tot estic convençut que hi col·laborarà plenament a la
Comissió d’urbanisme al moment de la confecció del propi plec perquè aquest
pugui sortir a concurs públic. I d’altra banda em parla de voler impulsar el pla
multimilionari del horts del riu. No sé perquè diu això perquè no sé si ha vist en
el pressupost del 2021, si l’ha vist, digui’ns-ho perquè se’ns ha escapat però no
crec que hi sigui la partida de 21 milions d’euros per tirar endavant la
urbanització, per tant no veig perquè diu que ho volem impulsar i això ja fora del
marc del pressupost, és molt fàcil opinar a casa dels demés. Li recordo que és tot
un sol privat. Obrir-ho al públic seria obrir una propietat privada al públic i per
tant reitero això, és molt fàcil opinar a casa dels demés. Vagi a exposar-ho a
propietaris d’aquests terrenys i si tots ells hi estan d’acord, jo també. Té la paraula
Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Bé, Sr. Cònsol, en tot cas coincideixo amb vostè amb la qüestió d’aquest projecte
de reordenació de l’urbanisme, quant al projecte pròpiament dels horts del riu,
tot i que no està inclòs evidentment per l’elevat cost que té de més de 20 milions
d’euros en aquest pressupost el que sí em sobta és el que li deia abans. És que per
una banda vulguem reordenar tot aquest espai urbanístic i per l’altra es proposi
des del Comú de fer front a aquesta despesa per impulsar un projecte tan gran.
Aquest és el contrasentit que jo li veig i que li exposava. En tot cas penso que
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cadascú, des de la seva posició legítima, pot defensar la seva idea de model
urbanístic de la parròquia, nosaltres insisteixo deixarem treballar els tècnics per
saber què proposen i en tot cas a partir d’aquí, farem les nostres observacions o
valoracions. Però ja li dic, aquest pla urbanístic dels horts del riu, tot i que no hi
ha recursos financers per tirar-ho endavant continuem penso amb aquesta idea i
em preocupa quant a la utilització de l’espai i del medi a l’entorn de Sant Julià de
Lòria. Res més sobre la qüestió.
Hble. Sr. Cònsol major
Voldria afegir només un tema Sr. Cairat sobre aquests horts del riu. Si li fa falta
com a Conseller de Comú els noms dels propietaris d’aquesta zona perquè els
pugui convocar i exposar-los-hi de que els seus propis terrenys vostè el que
desitja és que passin a ser públics, jo li puc facilitat els noms perquè pugui
convocar aquestes reunions. Cap problema. Té la paraula Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
En tot cas, no he dit en cap moment això d’expropiar. Posa en boca meva
qüestions que no hem plantejat. No sé si ho diu perquè pretén fer veure que
nosaltres pretenem expropiar aquests terrenys per fer-los públics, no he parlat
d’això, en tot cas sí que parlo de desenvolupament lògic de l’urbanisme a Sant
Julià de Lòria i com li deia aquest pla especial de 24 milions d’euros em sembla
que és contrari a aquest desenvolupament lògic. No em voldria estendre més amb
aquest tema perquè penso que ambdues formacions hem exposat les nostres
posicions al respecte i en tot cas queda palesa la diferència.
Hble. Sr. Cònsol major
No m’estendré més amb això, en tot cas el que vostè sí ha dit és obrir al públic
aquest fons de vall. No ho he dit jo, però com vostè ha dit, cada formació política
ha dit el seu i no crec que valgui la pena estendre’s més en el tema.
Hble. Sr. Cerni Cairat
El que li recordo és que triar en aquella zona, tot i que no travessa el fons
d’aquesta vall, sí que hi ha camins públics i vostès mateixos penso que van
presentar de jardí no botànic en aquesta zona en el mateix sentit que li proposo
jo i corregeixi’m si m’equivoco.
Hble. Sr. Cònsol major
Doncs va més o menys ben situat amb un petit agravant que la nostra proposta
no sé quan la vam fer però és cert que se’n ha parlat de jardí no botànic. No era
aquí, sinó que sortia de la caseta de turisme, pujava al llarg del riu de Llumaneres,
i continuava no entrant cap al fons de vall sinó que continuava direcció Aixirivall.
Per tant, jardí no botànic sí, la zona s’ha variat una mica. Nosaltres la volíem fer
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com bé li he dit, al llarg del riu de Llumaneres, vostè la volia fer pel que entenc
al llarg del riu de Nagol. Té la paraula Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
En tot cas penso que no cal estendre’ns més perquè com dèiem, ambdues
posicions són distanciades. El que sí m’agradaria parlar-li del pressupost quant
a ingressos és el fet que he comentat anteriorment. Reconec l’aplicació d’aquest
principi de prudència per la manca d’ingressos en impostos de construcció, tenint
en compte la davallada d’aquest any. El que nosaltres sí li vam demanar és de
contemplar la disminució d’aquestes taxes i impostos comunals a les empreses.
Entenem que com a mínim fins al juny del 2021, no començaríem a veure la llum
al final del túnel de tota aquesta crisi. I és per això que reitero la necessitat de
continuar amb aquestes ajudes o reducció del 10 % tant dels impostos de
radicació d’activitats comercials com d’altres ajudes que s’han vingut
implementant durant aquest 2020 i a les que vam donar suport. La idea és una
mica dir, estem en segona onada de pandèmia, hi ha restriccions, hi ha empreses
sobretot de serveis, restauració, bars o d’altres de comerç que estan patint i la
voluntat és com a mínim fins al 2021 d’ajudar-los a sortir-ne d’aquí. Per posar-li
un exemple, el que li criticava anteriorment és aquesta partida de 800.000,00 € a
CampRabassa, amb aquesta diferència de 200.000,00 €, el cost d’oportunitat
penso que són aquests 200.000,00 € que no podem destinar a aquest pla de
continuïtat amb les ajudes.
Hble. Sr. Cònsol major
Sí Sr. Cairat, doncs si en vol parlar aquí, parlem-ne aquí però li voldria explicar,
m’imagino que ja ho ha vist, l’ajuda que preveiem en el següent punt, en el punt
8 de l’ordre del dia que és l’ordinació tributària, si vol li exposo ara i no em caldrà
explicar-li desprès. Quant a les ajudes, hi da dos models possibles: un és el que
vostè planteja que és el que hem fet aquest any, també li reconec, que seria ajudar
tothom per un igual, ho necessiti o no ho necessiti, que seria aquesta davallada
en aquest any actual, que crec recordar d’un 10 % en l’impost de radicació, això
és el que vostè planteja. Nosaltres creiem que s’ha d’ajudar, sí, però realment qui
ho necessiti, que no sé si vostè comparteix aquest punt de partida o no, i si el
comparteix i si més no és el nostre punt de vista, d’ajudar aquell que realment ho
necessiti, per ordinació tributària crec recordar, i li parlo de memòria, hi ha un
75 % de descompte en els tributs, per aquella empresa que pugui acreditar
pèrdues en un màxim de 1.500,00 € per empresa. Per tant, el que estem perseguint
aquí és que aquella empresa que realment està passant una dificultat, que són
moltes -ja li reconec- que pugui acreditar una pèrdua, és a dir una xifra negativa,
doncs a aquesta empresa com li he dit, se li farà un 75 % de descompte sobre els
seus tributs, amb un màxim de 1.500,00 €. Per tant, aquella empresa que estigui
passant dificultats però que segueix guanyant diners, doncs aquesta és la que
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creiem que no mereix ajuda com aquella que realment està des d’avui dia en
dèficit. No sé si contesto a la seva pregunta i això, ja li dic, ho trobarà a l’ordinació
tributària del propi Comú.
Té la paraula Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Sí, queda resposta l’observació. Gràcies Sr. Cònsol. I coincideixo en aquest fet que
cal un pla d’ajudes per ajudar a la reactivació de les empreses perquè si no les
ajudem ara, no ens quedaran empreses desprès amb salut per sortir d’aquest
forat. En tot cas i quant a ingressos pressupostats aquest any pel Comú, reiterarli una mica el que parlava en el punt del marc pressupostari de que per principi
de prudència nosaltres entenem que tenint en compte la situació de
CampRabassa, el pla que es va presentar en el Consell d’administració era massa
optimista i penso que vostè així també ho manifesten mitjançant aquesta
aportació de 200.000,00 € superior respecte al que el parc demana i en tot cas
haurà de ser inclòs per principi de prudència. Res més quant a pressupost per
part nostra.
Hble. Sr. Cònsol major
Per contestar a aquesta pregunta Sr. Cairat. Sap el que m’alegra sentir-li
mencionar tantes vegades els 800.000,00 €? És que l’any passat parlava d’1 milió
i aquest any parlem de 800.000,00 €. Li pot semblar massa però en tot cas hem
passat del milió als 800.000,00 €, crec que és una bona senyal. Desprès, insisteixo
en això, no perquè haguem previst 800.000,00 € en pressupost vol dir que s’hagin
de fer efectius. CampRabassa S.A., és cert, però en tot cas 800.000,00 € li dic és
una qüestió de prudència, són 200.000,00 € que tindrem en pressupost comunal
que si no calen es quedaran a les arques comunals i això ens ajudarà a no fer tant
dèficit a finals d’any i també li volia afegir que aquests 200.000,00 € que estan
previstos aquí, no faran que no sigui possible l’ajuda que requereixin tant les
persones com les pròpies empreses com ja li he dit amb aquesta ajuda que
prevèiem fer a nivell fiscal.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Bé, així espero que sigui i li agraeixo la resposta.
Hble. Sr. Cònsol major
Molt bé, algun altre comentari respecte a aquest pressupost?
Hble. Sr. Cerni Cairat
Per part nostra res més.
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Hble. Sr. Cònsol major
Bé, passem doncs a l’aprovació si escau del projecte de pressupost per a l’exercici
2021. S’aprova? endavant Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Nosaltres ens manifestem en contra. Són tres vots en contra.
Hble. Sr. Cònsol major
S’aprova el punt 7 per 8 vots a favor i 3 vots en contra dels Consellers, Srs. Cerni
Cairat Perrigault, Maria Angela Aché Feliu i Sofia Cortesao Travesset.
Un moment ens falta la Sra. Cortesao que no està connectada per a emetre el seu
vot. Sr. Cairat, dono per entès, tot i que no contesta que el seu vot és aquest?
Hble. Sr. Cerni Cairat
Sí, així ho hem acordat. No ho entenc, no la veig a la llista de participants.
Hble. Sr. Cònsol major
Sí que la tinc a la llista però no la veig en càmera. S’ha desconnectat??
Hble. Sr. Cerni Cairat
La Sra. Cortesao ens informa de que li ha caigut la connexió, us faig extensives
les seves disculpes.
Hble. Sr. Cònsol major
Mirem a veure si el seu vot és vàlid o no, no sent-hi present.
Hble. Sr. Cerni Cairat
D’acord. En tot cas la voluntat és aquesta.
Hble. Sr. Cònsol major
Mirarem que pugui ser contemplat com a vàlid no sent present en el moment de
la votació. En tot cas no voldria garantir que el seu vot pugui comptar.
Hble. Sr. Cerni Cairat
D’acord.
Passem al següent punt:
8. Aprovació, si escau, de l’Ordinació Tributària del Comú
Passo la paraula a la Sra. Marfany, Consellera de Finances.
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Hble. Sra. Maria Àngels Marfany
Gràcies Sr. Cònsol. En aquest apartat, igual que en l’exercici 2020, estan exemptes
de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals
aquelles activitats que dinamitzin l’economia local amb la comercialització de
productes elaborats a la parròquia. En el cas d’una primera obertura de comerç
d’una activitat que no hagi estat exercida amb anterioritat, s’aplica una reducció
d’un 75 % de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i
professionals. També s’aplica una reducció d’un 75 % de la quota tributària
esmentada fins a un límit de 1.500,00 € en aquells casos en què l’obligat tributari
acrediti pèrdues en els comptes de l’exercici anterior. S’afegeix una taxa sobre la
tinença de gossos per compensar la prestació de serveis d’instal·lació i
manteniment dels pipi-cans, distribució de bosses higièniques, i altres mesures
pel benestar de l’animal. Tanmateix, resten exemptes d’aquesta taxa les persones
amb discapacitat, els propietaris d’un gos d’assistència, els gossos de la policia,
bombers i banders, els d’atura, el primer gos dels majors de 65 anys i el de les
entitats autoritzades que tenen cura de gossos abandonats, nuclis zoològics o
refugis d’animals anàlegs i aquelles persones que adoptin un gos de la gossera
queden exemptes de pagament de la taxa durant el primer any. S’ha modificat
els codis de comerç, d’acord amb la classificació d’activitats econòmiques
d’Andorra del 2019 publicada pe Govern a l’agost del 2019 basada en el
reglament 1893/2006 del Parlament Europeu i del Consell d’Europa del
20/12/2006 pel qual s’estableix la nomenclatura estadística d’activitats
econòmiques per tal de comptabilitzar les classificacions homòlogues d’ús
obligatori i comparable amb l’entorn. Moltes gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sra. Marfany. Algun altre Conseller vol afegir alguna cosa? Sr. Cairat té
la paraula.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Sí, només en qüestió de la taxa de tinença de gossos que s’aplica per primer cop
aquest any, ja li vaig manifestar personalment el nostre acord a aplicar aquesta
taxa entenent que no només ajuda a sufragar aquestes despeses de bosses
d’excrements, de parcs canins, sinó que també penso que dóna el dret de tots els
amos d’aquestes mascotes a reclamar que aquestes espais estiguin nets i
accessibles per 25 € a l’any. En tot cas sí que lamento la manera en què es va
comunicar i el desacord finalment que hi ha hagut en el si de les Reunions de
Cònsols que no responsabilitzo però sí que penso que cal fer-hi referència.
Gràcies.
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Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sr. Cairat per aquest suport concretament en aquesta taxa i sí, he de
reconèixer que la comunicació a nivell de la Reunió de Cònsols s’ha portat fatal,
se’ns va anticipar, hi va haver-hi una filtració i a més va sortir amb dades errònies
la qual cosa és la que ha generat aquest enrenou. Però dins de tot això crec que es
descuida Sr. Cairat un tema molt important si més no per nosaltres que és que
aquests 25 € no només donen la possibilitat als propietaris de reclamar que estigui
tot en condicions sinó que al nostre entendre aquests 25 € fan d’alguna manera
que es vetlli pel benestar animal. És a dir que una persona que té un gos, sigui a
casa o sigui on sigui i que no pot fer front a la taxa de 25 € perquè les
infraestructures estiguin en condicions i tot plegat, no em vull imaginar en quines
condicions sanitàries i tot plegat ha d’estar aquest animal a casa seva i per tant
com vostè bé ha dit i afegeixo a més a més que també vetlla pel benestar del propi
animal. En tot cas, si vol afegir alguna cosa més Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
No, és tot, només era fer un apunt quant aquest punt. Res més.
Hble. Sr. Cònsol major
Molt bé, doncs passem a la votació del punt 8, s’aprova ?
s’aprova per unanimitat, tot i que, com el punt anterior, cal fer constar que la Sra.
Cortesao no està present i no manifesta el seu vot.
Hble. Sr. Cairat
Perdoni Sr. Cònsol, pendent del que dèiem abans, del vot favorable de la Sra.
Cortesao.
Hble. Sr. Cònsol major
En aquest punt mirarem el mateix que l’anterior, és a dir a partir del moment en
què la Sra. Cortesao ha sortit de la reunió, al meu entendre per sentit Comú,
hauríem de comptar com a vots no reals, no hi són, no poden pas votar i crec que
ningú de nosaltres pot votar per algú altre perquè estem exercint aquí com a
Consellers individuals per tant si no hi ha estat aquí en el moment per votar, jo
crec que haurà de constar en acta que la Consellera la Sra. Cortesao ha deixat la
reunió i per tant crec que els vots a partir d’aquell moment no seran possibles. En
tot cas jurídicament ho miraré, crec que vostè diu de paraula que el seu vot és a
favor, m’ho crec, no en tinc cap dubte però per fer-ho bé, mirarem que
jurídicament es pugui incloure de la seva pròpia veu.
Hble. Sr. Cerni Cairat
D’acord.
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9. Aprovació, si escau, de l’Ordinació d’establiment de preus públics del
Comú
Passo la paraula a la Sra. Marfany, Consellera de Finances.
Hble. Sra. Maria Àngels Marfany
Gràcies Sr. Cònsol. Un dels pocs canvis en aquesta ordinació és la inclusió d’un
preu públic per a la realització de les analítiques necessàries per a la identificació
de gossos. Tot i que aquests preus es bonificaran un 100 % durant els 8 primers
mesos del 2021. D’altra banda es regulen els preus públics ja existents per la
utilització de les dependències del Santuari de Canòlich per cobrir les despeses
de neteja i de les instal·lacions. Gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sra. Marfany. Algun Conseller vol afegir alguna cosa en aquest punt de
l’ordre del dia.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Res a dir per part nostra.
Hble. Sr. Cònsol major
Doncs passem a l’aprovació del punt, s’aprova?
Hble. Sr. Cerni Cairat
S’aprova.
Hble. Sr. Cònsol major
S’aprova per unanimitat, tot i que, com els darrers punts cal fer constar que la Sra.
Cortesao no està present i no manifesta el seu vot.
10. Aprovació, si escau, del calendari fiscal pel 2021
Passo la paraula a la Sra. Marfany.
Hble. Sra. Maria Àngels Marfany
Gràcies Sr. Cònsol. En el calendari fiscal de l’any 2021, s’ha respectat
majoritàriament les dades de facturació d’anys anteriors al 2020, excepte
impostos de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals que es
facturarà la primera fracció al mes d’agost en lloc del juliol. S’ha mantingut però,
el fraccionament que s’ha efectuat al 2020 per tal de recolzar la recuperació
econòmica. Moltes gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sra. Consellera. Algun conseller vol afegir alguna cosa.
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Hble. Sr. Cerni Cairat
Res a afegir per part nostra.
Hble. Sr. Cònsol major
Doncs passem a l’aprovació si escau del calendari fiscal pel 2021.
s’aprova?
S’aprova per unanimitat, tot i que, com els darrers punts cal fer constar que la Sra.
Cortesao no està present i no manifesta el seu vot.
11. Aprovació, si escau, de la modificació del pla general de comptes públics
del Comú
Passo la paraula a la senyora Marfany.
Hble. Sra. Maria Àngels Marfany
Gràcies Sr. Cònsol. Arran del Decret del 22/12/2016 d’aprovació del Reglament
relatiu a l’adopció de les normes internacionals de comptabilitat del sector públic
amb el caràcter de pla marc pel sector públic estatal del Principat d’Andorra i en
base a la disposició addicional 4 de la Llei 18/2017 del 20 d’octubre qualificada
de transferències als Comuns, que estableix que els Comuns han d’aplicar en un
termini de tres anys a comptar de l’entrada en vigor, les normes internacionals
de comptabilitat del sector públic. Es presenta un Pla general de comptes públics
per al Comú de Sant Julià de Lòria. Gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sra. Marfany. Algun Conseller vol afegir algun comentari al respecte?
Hble. Sr. Cerni Cairat
Res a dir per part nostra.
Hble. Sr. Cònsol major
Doncs passem a l’aprovació si escau de la modificació del pla general de comptes
públics del Comú.
s’aprova??
Hble. Sr. Cerni Cairat.
S’aprova.
Hble. Sr. Cònsol major
S’aprova per unanimitat, tot i que, com els darrers punts cal fer constar que la Sra.
Cortesao no està present i no manifesta el seu vot.
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Passem ara al següent punt:
12. Aprovació, si escau, de l’exposició pública de la modificació del pla
d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP)
Amb absència del Sr. Pereira, Vonseller d’Urbanisme, faré jo l’exposat,
ràpidament. Aquesta modificació es va passar en la darrera Comissió
d’Urbanisme, passo a llegir ràpidament quins són els principals aspectes de la
modificació del POUP que a data d’avui es pretén fer la seva exposició pública.
Primer punt: adaptació del POUP a la cartografia de riscos naturals.
Segon punt: esmenar errors gràfics ocorreguts en la darrera revisió del POUP
l’any 2015. Tercer punt: divisió de diverses unitats d’actuació en sòl urbanitzable.
Quart punt: especificació de paràmetres urbanístics en certes unitats d’actuació
ens sòls urbanitzables.
Cinquè punt: grafiar de la nova alineació de la carretera de Certés a la zona de
Sant Bartomeu.
Sisè punt: requisits normatius per a dipòsits de vehicles, materials, etc.
Setè punt: fixació d’un període pel manteniment del dret de substitució de
l’edificació.
Vuitè punt: autoritzar usos complementaris en edificacions existents, a part del
principal. Novè punt: creació d’una clau en zones de casc antic per a usos
hotelers.
Desè punt: grafiar l’afectació de la rotonda Borda Sabater a nivell viari i privat.
Aquests serien els punts en els quals s’inclou aquesta modificació, avui s’ha
d’aprovar si es creu convenient la seva exposició pública perquè la ciutadania en
general pugui fer les seves al·legacions. Retindrem les al·legacions si és el cas, es
passarien a estudiar, es contestarien si ni hagués i a partir d’aquí s’hauria de
prendre un acord definitiu abans de passar-ho a la Comissió Tècnica
d’Urbanisme de Govern. Per tant, no sé si voleu algun aclariment respecte a
aquests punts tot i que es van treballar en Comissions. Però a disposar. Té la
paraula Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
No. En tot cas va quedar aclarit en el si de la Comissió d’urbanisme i res més.
Donarem el nostre acord perquè s’exposi públicament.
Hble. Sr. Cònsol major
Moltes gràcies Sr. Cairat. Doncs si cap altre Conseller vol afegir res més,
passaríem a l’aprovació, si escau, de l’exposició pública de la modificació del pla
d’ordenació i urbanisme parroquial, el POUP.
s’aprova?
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Hble. Sr. Cerni Cairat
S’aprova.
Hble. Sr. Cònsol major
S’aprova per unanimitat, tot i que, com els darrers punts cal fer constar que la Sra.
Cortesao no està present i no manifesta el seu vot.
I passem ara al darrer punt de l’ordre del dia,
13. Precs i preguntes
Val a dir que des del grup de la minoria es va entrar una pregunta al respecte. Sr.
Cairat, vol fer la lectura de la pregunta?
Hble. Sr. Cerni Cairat
Disculpi. No la tinc a mà.
Hble. Sr. Cònsol major
Si vol senyor Cairat faig la lectura, la tinc a la mà, com vulgui.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Moltes gràcies, endavant, si pot fer la lectura si us plau.
Hble. Sr. Cònsol major
Benvolgut Cònsol Major del passat 2 de desembre. Diferents representants de les
estacions d’esquí del Principat, van presentar oficialment el nou “forfait Natura” amb
la voluntat de regular la pràctica de diferents esports de neu i de senderisme, d’un cost
de 150 euros anuals. Dins dels límits dels terrenys públics concessionats a les empreses
explotadores d’esquí d’Andorra, entre elles Naturlandia. Vista la informació presentada
en la roda de premsa anteriorment esmentada així com en el passat consell
d’administració de Camp Rabassa, la implementació d’aquest forfait planteja certs
dubtes legals en el cas concret de la parròquia de Sant Julià de Lòria. En primer lloc,
entenem que els camins comunals són un bé de la parròquia d’accés lliure i gratuït i que
Camp Rabassa n’ha de respectar el dret de servitud de pas. En tot cas i en virtut de les
seves competències, el Comú pot regular els usos d’aquests, tal i com s’ha fet recentment
en la regulació dels accessos rodats a la muntanya. En segon lloc, els contractes de sessió
de terrenys púbics signats entre el Comú i Camp Rabassa S.A. exposen que
l’administració cedeix a l’empresa els drets d’explotació de ginys mecànics,
instal·lacions, pistes, conduccions pel refugi de Conangle però no parla de camins
expressament. A més, el contracte especifica que, exceptuant la zona del planell de
Conangle, la resta de terreny de concessió quedarà oberta i accessible al públic. Per tot
això exposat, entenem que el forfait Natura no pot aplicar-se a la Rabassa tal i com es
planteja actualment i li demanem a la màxima autoritat comunal garant del
manteniment dels béns comunals quina és la visió de la majoria comunal sobre aquesta
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qüestió. Aprofito l’avinentesa per saludar-lo cordialment i la signa el senyor Cerni
Cairat, conseller de Desperta Lauredià.
Sr. Cairat, si li sembla passo a contestar molt ràpidament. Primer de tot li he dit,
la contestaré de bon grat tot i que entenc que és més una qüestió de Consell
d’administració de CampRabassa del qual vostè en forma part, que no pas del
propi Comú. Tot i així sí que li contestaré a la pregunta. La resposta en aquest cas
és ben senzilla, tot i que també la desenvoluparé però el que farà la Corporació
laurediana és fer complir estrictament allò que ha signat com vostè fa menció a
la seva carta, amb la concessionària que en aquest cas és CampRabassa, S.A. Per
tant, no dubti i vostè està al Consell d’administració, per tant si calgués hi hauria
lloc a debat i el que cal fer és que compleixin amb allò signat. D’altra banda i ara
ja m’estendré una mica més, li dic d’entrada, la voluntat no del Comú sinó del
propi Consell d’administració o si més no de la direcció, perquè així ho hem
parlat, la voluntat és de que tot aquell camí que fins ara ha estat comunal que
potser vostè fins ara hi ha passat en raquetes o a peu o amb el que sigui, la
voluntat és de no anar a demanar ni forfait ni res que s’hi assembli en tots aquells
espais públics ni que estiguin dins de la concessió però que no estiguin habilitats,
com a títol d’exemple les pistes d’esquí de fons. Una pista d’esquí de fons, que és
un espai habilitat per la concessionària, que és un espai que s’hi practica un esport
-en aquest cas l’esquí de fons- si algú vol anar a fer randonnée o raquetes a aquest
propi espai, arreglat, senyalitzat, seguritzat i fins i tot garantint la seguretat dels
usuaris per Naturlandia, en aquests espais sí que es requerirà un forfait igual que
el que es fa per l’esquí de fons. Tot el que surti de un espai condicionat per la
pràctica de l’esport en qüestió, Naturlandia no anirà ni a perseguir ni a reclamar
forfaits que no correspon. No sé si contesto a la seva pregunta Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Sí, li agraeixo la resposta i el sentit de la meva carta precisament era aquest de
conèixer la seva opinió com a Autoritat comunal al respecte de l’aplicació
d’aquest forfait que al meu entendre la explicació va deixar molts dubtes de com
s’aplicaria, inclòs en alguns casos, plantejant fins i tot la possibilitat de fer ús de
camins comunals. Aquest és el perquè de la meva pregunta com a tal. Li agraeixo
la resposta i celebro que els camins comunals i de domini públic es mantinguin
de lliure accés com penso que no pot ser d’una altra manera. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol major
I ara Sr. Cairat si em permet li faria una pregunta a vostè, sé que potser no és
l’habitual però si em permet li faré. Igual que comparteixo amb vostè que el camí
comunal no ha d’estar sota el paraigües d’un forfait, d’una vigilància o del que li
vulgui dir, per part de la concessionària. Li pregunto si comparteix amb mi que
tot aquell espai públic dins de la concessió que Naturlandia arregla per poder
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practicar aquest tipus d’esport, si comparteix amb mi que també per donar
aquesta seguretat i cobertura fins i tot sanitària per treure aquesta persona en cas
d’un accident i portar-la fins a bon port, si comparteix amb mi que s’ha de cobrar
aquest famós forfait.
Hble. Sr. Cerni Cairat
En tot cas, no vull entrar a valorar el que és pròpiament els drets que té adquirits
Naturlandia via la cessió de l’explotació d’aquest terreny o no, el que sí faig
referència és que en el contracte de cessió dels béns públics del Comú a
Naturlandia, s’especifica que l’accés, tret de l’ús privatiu que se’n fa del Prat de
Conangle, ha de ser lliure i entenc que gratuït. Més enllà d’això, que és el que
vostè em preguntava que són els plantejaments comercials que pugui
desenvolupar Naturlandia, entenc que això ja és un plantejament d’una idea
comercial que li toca al director i en el si del Consell d’administració parlar-ne. Jo
li faig aquesta pregunta en sessió de Comú, perquè penso que tot el que és
utilització d’espais públics i camins comunals, tocava parlar-ne en el marc
d’aquesta institució. Li dic i coincideixo amb vostè, el que són plantejaments
comercials del parc i tot això és en el si del Consell que se n’ha de tractar. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol major
Molt bé. No sé si hi ha alguna altra qüestió o algun tema que es vulgui tocar
malgrat estigui fora de l’ordre del dia.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Per part nostra res més, gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
Doncs finalitzada la sessió d’avui, agraeixo la presència dels Hbles. Consellers i
mitjans de comunicació.

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

