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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 7 DE JULIOL DEL 2021
Essent les 10,00 hores del dia 7 de juliol del 2021, es constitueix l’Hble. Comú de
la Parròquia de Sant Julià de Lòria en sessió ordinària.
Presideix la sessió l’Hble. Cònsol Major, Sr. Josep Majoral Obiols i l’Hble. Cònsol
Menor, Sra. Mireia Codina Lucas i amb l’assistència dels Hbles. Consellers de
Comú, Srs. Maria Angels Marfany Puyoles, Rossend Duró Sánchez, Carles Felip
Pereira Barros, 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. Capità Mostafà, Sra. Maria Servat Codina.
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-la.
Acte seguit vull agrair a tots els mitjans que esteu presents en aquesta sessió.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de les actes de:
✓ Sessió ordinària del 19/04/2021
✓ Sessió extraordinària del 18/05/2021
✓ Sessió ordinària del 18/05/2021
2. Acords de la Junta de Govern
3. Liquidació del pressupost del primer trimestre del 2021
4. Aprovació, si escau, de l’Ordinació de suplement de crèdit per finançar els
treballs de recollida de residus de la deixalleria
5. Aprovació, si escau, de l’Ordinació de suplement de crèdit per finançar
l’obra del nou tram de la xarxa d’aigua potable a la carretera de la Rabassa
6. Aprovació, si escau, de la transformació d’una pòlissa de crèdit del Comú
ja existent en pòlissa de crèdit sindicada
7. Aprovació definitiva, si escau, de la modificació del pla d’ordenació i
urbanisme parroquial (POUP)
8. Vall del Madriu Perafita Claror:
a) Ratificació de les actes de la Comissió de gestió:
a. 01/2021 del 28/01/2021
b. 02/2021 del 23/03/2021
c. 03/2021 del 27/04/2021
b) Aprovació, si escau, de l’Ordinació reguladora de la Vall del Madriu
Perafita Claror
9. Precs i preguntes
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Abans de començar amb l’ordre del dia d’avui, dir que des del grup de la minoria
s’ha entrat una demanda per introduir un punt a l’ordre del dia, que per part
nostra no hi hauria cap problema, relativa a demanda d’informació sobre la festa
major. Per tant, no hi hauria cap problema en aquest sentit. I també si em
permeteu, voldríem afegir nosaltres que no vam tenir temps d’introduir a l’ordre
del dia de la sessió d’avui, l’aprovació, si escau, de l’Acord Institucional entre el
Govern d’Andorra i els Comuns per pal·liar els impactes econòmics de la Covid19.
Si us sembla bé, afegim els dos punts, esteu tots d’acord?, Sí molt bé estem tots
d’acord.
Dit això passarem al primer punt de l’ordre del dia:
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de les actes de:
✓ Sessió ordinària del 19/04/2021
✓ Sessió extraordinària del 18/05/2021
✓ Sessió ordinària del 18/05/2021
Tots disposeu de l’esborrany de les actes, algun comentari al respecte?
S’aproven? S’aproven per unanimitat.
Passem al següent punt:
2. Acords de la Junta de Govern
Disposeu de les actes, algun Conseller té algun comentari al respecte.
Teniu la paraula Sra. Cortesao.
Hble. Sra. Sofia Cortesao
Gràcies Sr. Cònsol. En relació als Acords de Junta de Govern, concretament la
celebrada el dia 12/05/2021 observem que Veïns d’Auvinyà demanen
senyalitzar els límits de velocitat així com els vials interiors que són comunals.
En aquest sentit sabem que són moltes les zones de la parròquia i sobretot dels
Quarts que requereixen mesures urgents per pal·liar els constants excessos de
velocitat que posen en perill els veïns i les veïnes de la parròquia. Sabem que el
Comú està fent esforços per senyalitzar el màxim de zones possibles, però creiem
que aquestes mesures no són prou dissuasives. Per aquest motiu, simplement
estenem la mà a la majoria per tal de buscar plegats, solucions més eficaces que
depenguin en aquest cas del Comú. Moltes gràcies.
Hble. Sr. Cònsol major
Sí, no sé si vol contestar el senyor Conseller? Té la paraula Sr. March.
Hble. Sr. Cristià March
Gràcies Sr. Cònsol. Sra. Cortesao, tal com vam comentar en Comissió de
circulació, estem oberts a suggeriments que ens puguin fer, sobretot quan sigui
per millores per pal·liar aquests excessos de velocitat. Gràcies.
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Hble. Sra. Sofia Cortesao
Moltes gràcies, Sr. March.
Hble. Sr. Cònsol major
No sé si hi ha algun altre comentari en relació als Acords de la Junta de Govern.
No? Doncs es donem per informats dels acords de la Junta de Govern.
Següent punt:
3. Liquidació del pressupost del primer trimestre del 2021
Passo la paraula a la Consellera de Finances, la Sra. Maria Àngels Marfany.
Hble. Sra. Maria Angels Marfany
Gràcies, Sr. Cònsol. La liquidació del pressupost del primer trimestre del 2021
presenta un saldo positiu de 703.203,86 € sent el total dels ingressos de
2.811.893,50 €, el que representa una execució del 18,33% del pressupost. Atès
que d’acord amb el calendari fiscal per l’any 2021 la facturació dels impostos
comença a partir del mes de juny. El total liquidat de despeses ha estat de
2.108.690,22 €, el que representa un 12,05 % d’execució del pressupost final.
L’import executat d’inversions durant el primer trimestre del 2021 ha estat de
42.546,35 €, un 0,90% del pressupostat. Els reconduïts a l’exercici 2021 han estat
d’1.907.700,76 €. Els més importants, els corresponents a la partida de dipòsits
d’aigua per 670.272,34 € i dels treballs de cadastre per 615.545,19 €. Dels actius
financers, s’han executat un 8,93%, que correspon a la concessió d’un préstec a la
societat Sasectur SAU per un import de 150.000,00 €. L’endeutament del Comú a
31 de març de 2021 se situa en el 119% de l’import formalitzat, el que representa
un total de 17.214.274,00 €. Gràcies, Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies, Sra. Marfany. No sé si algun Conseller vol fer un comentari al respecte.
Sí Sr. Cairat té la paraula.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Gràcies Sr. Cònsol. Només voldria afegir un matís a l’exposició de la Sra. Marfany
sobre la liquidació de comptes del primer trimestre, com bé diu hi ha aquest
superàvit de 705.203,86 € que cal remarcar que és a causa de la manca de despesa
en inversió durant el primer trimestre, ja que tan sols com ha dit, s’ha executat
un 0,90 % de la despesa prevista pel total de l’exercici 20/21. En aquest sentit, el
pressupost que va aprovar la majoria per aquest any feia referència a un
endeutament amb passius financers d’1,8 milions d’euros pels quals encara no
s’ha hagut de fer ús. Tenint en compte que la execució de la inversió ha estat molt
petita i que hi ha previst aquest endeutament, m’agradaria saber la previsió
d’endeutament de cara a finals d’any. Continua sent la mateixa? Hi ha previsions
de modificar-ho? Gràcies.

37

Hble. Sr. Cònsol major
Sr. Cairat, si em permet contestaré jo mateix. El pressupost que es va aprovar en
el seu dia continua sent vàlid a data d’avui, les grans xifres -quan ho dic és entre
cometes perquè són grans pel Comú de Sant Julià de Lòria- que estaven previstes
continuen sent vàlides i per tant amb previsió d’executar-les. A títol d’exemple
la primera que em ve al cap, la plaça de la part alta del poble, si com bé sabeu
està a data d’avui amb execució de projecte, per tant un cop estigui executat el
projecte és quan sortirà a concurs públic i és quan una part important d’aquesta
despesa passarà a estar adjudicada i per tant sí que és un seguiment trimestral,
però amb el que queda amb aquests pròxims sis mesos, m’atreveixo a dir que
aquests primers sis mesos s’està fent el paper i preparant l’adjudicació que vindrà
durant els sis mesos següents. No tingui cap dubte que les inversions que teníem
previstes excepte si passés alguna cosa estranya a nivell pandèmic o a nivell
social, el que hi havia previst és el que s’acabarà executant.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Molt bé, ens donem per informats de la liquidació.
Hble. Sr. Cònsol major
No hi ha cap altre comentari respecte aquest punt de l’ordre del dia? No? Doncs
ens donem tots per informats.
Passem al següent punt:
4. Aprovació, si escau, de l’Ordinació de suplement de crèdit per finançar els
treballs de recollida de residus de la deixalleria
Passo la paraula a la Consellera de Finances, Sra. Maria Àngels Marfany.
Hble. Sra. Maria Angels Marfany
Gràcies Sr. Cònsol. El pressupost del 2021 contemplava un import de 15.000,00
euros pels treballs de recollida de residus de la deixalleria, ja que es va efectuar
en base a la despesa del 2020. Aquests treballs s’han vist incrementats
considerablement des de finals de l’any passat, atès que les factures
corresponents a tres mesos ja ascendeixen a un total de 15.258,57 €. Es
transfereixen els crèdits pressupostaris per un import de 44.258,57 € de la partida
d’inversió destinada a la reforma del teulat del Centre de Congressos que
finalment no seran necessaris pel projecte d’instal·lació de plaques
fotovoltaiques. Per tant, no incrementa l’endeutament. Gràcies, Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies, Sra. Marfany. Algun Conseller vol afegir un altre comentari a aquest
punt de l’ordre del dia? Sr. Cairat té la paraula.
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Hble. Sr. Cerni Cairat
Gràcies Sr. Cònsol. En primer lloc citar que entenem que la multiplicació per
quatre en aquest cas de la partida destinada als treballs de recollida de residus
de la deixalleria probablement i tal com hem comentat en treball de Comissió de
serveis generals amb el conseller Srs. Duró, doncs respon a l’augment de deixalles
i trastos que s’ha experimentat durant l’any 2020 i l’any 2021 i no deixa de ser que
compartim la seva preocupació en aquest cas Sr. Duró per l’augment de
comportaments poc responsables que entenem que també són causants d’aquest
augment de la despesa quant al tractament de residus. Cito el que ja vam dir en
comissió en el seu dia, i penso que és important remarcar-ho, evidentment
estenem la mà a trobar-hi solucions i considerem oportú valorar la possibilitat
com ja vam dir de llançar campanyes informatives sobretot aquelles empreses de
sectors d’activitat que poden generar més residus, tal com ens hem trobat en
alguns casos, com també de buscar més mecanismes de control. No deixa de ser
que no només és un cost per les arques comunals en aquest cas la gestió de
residus i aquest augment de comportaments poc responsables, sinó que també
genera molèsties als veïns. En el cas dels contenidors hem vist en molts casos com
hi ha hagut abandonament de deixalles que no s’haurien hagut de fer als
contenidors i que s’haurien hagut de portar a tractar que s’han acabat deixant i
abandonant a la via pública. Per això, penso que conjuntament, hem de trobar
aquests mecanismes com deia de comunicació, de control i finalment fer aplicar
l’ordinació que escaigui. Per part meva és tot. Reitero que entenem que amb les
circumstàncies que ens estem trobant d’augment de deixalles, s’ha de fer aquest
suplement de crèdit, però considero que hem de treballar i cercar solucions per
pal·liar aquest problema. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sr. Cairat. No sé si algun Conseller vol afegir alguna cosa. No? Doncs
s’agafa aquest guant per estudiar la problemàtica conjuntament evidentment. Val
a dir també que ja s’està treballant amb alguna actuació que va en el sentit que
vostè apunta d’informar la gent. A títol d’exemple, uns rètols que s’estan
preparant per col·locar a cada espai on hi ha contenidors, explicant el que sí i el
que no, és a dir en el sentit aquest d’informar, informar, informar i conscienciar
la ciutadania en general. Per tant aquesta actuació ja s’està preparant, però més
enllà d’això agafem el guant i així desitjo que sigui cada comissió en aquest cas
de manteniment es treballi tot això. Abans de passar al següent punt de l’ordre
del dia i penso que és important recalcar-ho tant el punt anterior com aquest
punt, en cap cas van en contra l’endeutament del Comú. És important que la gent
ho sàpiga, no incrementem despesa, no incrementem endeutament, el que s’ha
fet és traslladar diners d’una partida a una altra que és el que estem fent avui.
Dit això si us sembla s’aprova aquest punt quatre de l’ordre del dia?
S’aprova per unanimitat.
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Passem al següent punt:
5. Aprovació, si escau, de l’Ordinació de suplement de crèdit per finançar
l’obra del nou tram de la xarxa d’aigua potable a la carretera de la Rabassa
Passo també la paraula a la Consellera de Finances, Sra. Marfany.
Hble. Sra. Maria Angels Marfany
Gràcies Sr. Cònsol. En el pressupost de l’exercici 2021, inicialment es van
pressupostar 45.000,00 € per a reparacions i renovacions d’aquesta xarxa, com la
compra de vàlvules, aixetes i filtres per regular l’aigua provinent d’Auvinyà i la
compra de tub d’aigua potable per la col·locació d’un tub al poble d’Auvinyà.
Però finalment s’ha de realitzar un tram de canonada nova per no haver-hi xarxa
d’aigua actualment per donar el servei a les noves construccions. Es transfereixen
els crèdits pressupostaris de la partida on estava pressupostada a la renovació de
la xarxa per tal de no incrementar l’endeutament. Gràcies, Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies, Sra. Marfany. Algun altre Conseller vol afegir alguna cosa en aquest
punt de l’ordre del dia? No doncs passem a la seva aprovació, si escau, s’aprova?
S’aprova per unanimitat
Passem al següent punt:
6. Aprovació, si escau, de la transformació d’una pòlissa de crèdit del Comú ja
existent en pòlissa de crèdit sindicada
Passo la paraula a la Sra. Marfany.
Hble. Sra. Maria Angels Marfany
Gràcies, Sr. Cònsol. El Comú disposa d’una pòlissa de crèdit per un import de
2.700.000,00 € que s’ha anat renovant anyalment en base a l’article 18 de
l’ordinació pressupostària que faculta els Cònsols per a l’aprovació d’operacions
de crèdit obertes en exercicis precedents. Les noves directrius de l’ABA són les
de sindicar les pòlisses de crèdit i préstecs. Enguany, s’han dut a terme
negociacions entre els Comuns i l’ABA per acordar noves condicions aplicables
a les pòlisses de crèdit i préstecs nous sindicats. El juny del 2021, Andorra
Banking informà de l’aprovació en l’Assemblea general de l’Associació de Bancs
Andorrans de les noves condicions per a les pòlisses de crèdit i préstecs nous
sindicats, així com de l’obligació de sindicar aquelles pòlisses de crèdit que se
situen per sobre del llindar establert en el 5% de la mitja dels ingressos dels
darrers tres anys de cada Comú amb un mínim d’1 milió d’euros. Atès que el
Comú disposa d’una pòlissa de crèdit de 2.700.000,00 € la qual quedaria subjecta
a la obligatorietat de sindicar-la d’acord amb les condicions aprovades per l’ABA
per ser superior al límit establert d’1 milió d’euros. Es proposa la formalització
de la pòlissa sindicada de 2.700.000,00 € del Comú de Sant Julià de Lòria, facultant

40

al Sr. Cònsol major, a Intervenció i a mi mateixa la signatura de la documentació.
Pel que fa a les noves condicions de les pòlisses de crèdit, en aquest no s’apliquen
comissió d’obertura, s’aplica una comissió de no disposició del 0,10% trimestral
i s’aplica un 1,6% d’interès anyal.
Gràcies, Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sra. Marfany. Algun Conseller vol fer algun comentari? No? s’aprova?
S’aprova per unanimitat
Passem al següent punt:
7. Aprovació definitiva, si escau, de la modificació del pla d’ordenació i
urbanisme parroquial (POUP)
Passo la paraula al Conseller d’Urbanisme, Sr. Pereira.
Hble. Sr. Carles Felip Pereira
Gràcies Sr. Cònsol. L’any 2018, el Comú va aprovar provisionalment una
modificació del POUP ja que el Govern va modificar anteriorment el pla sectorial
de noves infraestructures viàries i la zonificació geològica i geotècnica. Atesa
aquesta situació i mantenint les línies generals del Pla d’ordenació i urbanisme
parroquial (POUP), s’aprofita la modificació per posar al dia la planimetria,
actualitzar les delimitacions amb comunal, modificar la cartografia de riscos
naturals, vials, revisió de límits, ajustaments i divisions d’unitats d’actuació.
També es revisaren parcialment les normes urbanístiques. Un cop tramitada la
modificació del POUP a Govern l’any 2019, en el moment de debat davant la
CTU, es demanaren modificacions en la documentació. El Comú va adaptar les
normes urbanístiques a l’establert la CTU i a les noves iniciatives sorgides. Així,
al juliol d’enguany, es va aprovar de nou una proposició pública de la
modificació del POUP per tal de tramitar-la a Govern per la seva aprovació
definitiva. Un cop transcorregut el període d’al·legacions, el Comú va modificar
certs aspectes de les normes urbanístiques i de les fitxes de la normativa
subsidiària en sòl urbà consolidat en urbanitzacions i sòl urbanitzable publicant
el corresponent edicte d’informació pública i aprovant provisionalment la
modificació i tramitant-la a Govern. Atès l’informe favorable de la Comissió
Tècnica d’Urbanisme del 28/04/2021, així com la carta del Ministeri
d’Ordenament Territorial a través de la qual informa que el Govern en sessió del
12/05/2021 ha acordat l’aprovació prèvia de les modificacions del POUP
parroquial. És per tot l’exposat que es proposa aprovar definitivament unes
modificacions del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial del Comú de Sant
Julià de Lòria.
Gràcies Sr. Cònsol.
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Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sr. Pereira.
No sé si algun altre Conseller vol afegir alguna cosa al respecte d’aquest punt de
l’ordre del dia. No, doncs passem a la seva aprovació? s’aprova?
S’aprova per unanimitat.
8. Vall del Madriu Perafita Claror:
a) Ratificació de les actes de la Comissió de gestió:
1. 01/2021 del 28/01/2021
2. 02/2021 del 23/03/2021
3. 03/2021 del 27/04/2021
b) Aprovació, si escau, de l’Ordinació reguladora de la Vall del Madriu
Perafita Claror
Primer tenim tres actes de la Comissió, algun comentari al respecte.
Té la paraula Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Nosaltres entenem que aquestes actes tenen relació amb el punt posterior de
l’ordre del dia que és l’aprovació, si s’escau, de l’Ordinació reguladora de la Vall
del Madriu-Perafita-Claror, farem una valoració dels dos punts i farem una
votació conjunta i en la mateixa línia dels dos punts de l’ordre del dia.
Hble. Sr. Cònsol major
Val doncs en tot cas, no sé si tècnicament això és viable. Entenc que s’han de
ratificar les actes. Al final venen de reunions fetes en el si de la pròpia Comissió.
Entenc que es ratifiquin o no però entenc que no pot ser fruit de la mateixa
votació. Es pot per exemple aprovar les actes o no, i el següent, el punt b) aprovarlo o no. Penso que han de ser votacions separades, ho entenc així. Per tant el que
demanaria es si ratifiquen o no aquestes tres actes. Té la paraula Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Sent aquest el cas i com li deia doncs al punt posterior, farem l’exposat, ens
abstindrem en la ratificació de les actes de la comissió de gestió d’aquestes tres
actes.
Hble. Sr. Cònsol major
Si més no passem a la votació de la ratificació de les actes. Vots a favor? 8 vots a
favor i 3 abstencions, és així no? doncs es ratifiquen per 8 vots a favor i 3
abstencions dels Hbles. Srs. Cerni Cairat, Maria Angela Aché i Sofia Cortesao.
Ara passem al punt b) aprovació, si escau, de l’Ordinació reguladora de la Vall
del Madriu-Perafita-Claror.
No sé si voleu fer algun comentari al respecte. Sí Sr. Cairat, endavant.
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Hble. Sr. Cerni Cairat
Gràcies Sr. Cònsol. Com vostè deia avui es tracta d’aprovar l’Ordinació
reguladora de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, i repassant punt per punt
aquesta ordinació, crec que sobretot pel que fa a matèria d’accessos, ens hauríem
de felicitar que finalment s’hagi pogut arribar a un acord per a la regulació de
l’accés rodat a la Vall. Una reivindicació que també és nostra des de fa molts i
molts anys i esperem que en endavant es posin els mecanismes i es pugui fer
complir. Sabem que és des de l’inici del projecte, des de la presentació, de la
candidatura de la Vall del Madriu-Perafita-Claror com a Patrimoni de la
Humanitat, aquest va ser precisament una de les reclamacions de la UNESCO i
esperem doncs que en aquest aspecte i en aquest punt de l’ordinació quedin
resoltes aquestes reivindicacions de la UNESCO. Sobretot tenint en compte que
al no haver-se assolit hagués pogut posar en perill l’estatus de la Vall com a
patrimoni de la humanitat. Altres punts a valorar per nosaltres d’aquesta nova
ordinació són per recollir termes com per exemple capacitat màxima de carrera
de la Vall. Entenem que aquest és un espai altament sensible a la massificació
humana, concretament al turisme avui en dia o bé per altres aspectes que cerquen
recuperar el caràcter tradicional de muntanya d’aquest entorn patrimonial tan
important. Em refereixo a qüestions culturals, a qüestions naturals també. Ara
bé, sí que hi ha una nota discordant per nosaltres i ve donada per la possibilitat
de realitzar noves construccions en sòls privats dins de la mateixa vall. Abans de
continuar, vull remarcar que sóc plenament conscient que els sòls de propietat
privada d’entorn de gestió dels quatre Comuns no competeixen a Sant Julià de
Lòria, són en una altra parròquia, com també les limitacions i regulacions
administratives que són competència de cada corporació. Malgrat això, nosaltres
considerem que aquesta possibilitat de nova construcció dins de la Vall del
Madriu-Perafita-Claror que és un entorn que gestiona Sant Julià de Lòria per
extensió, pot marcar un precedent si més no preocupant per a la possible
urbanització d’aquest entorn natural que si bé és gestionat per quatre Comuns,
penso també que és un patrimoni nacional en aquest cas i entenem en aquest
sentit que aquesta ordinació deixa certa ambigüitat. Ens deixa el dubte de saber
què es podrà fer i què no, quantes noves construccions. Som conscients i ho diem
que el fet que es pugui reformar bordes ja existents o ja derruïdes és positiu pel
manteniment d’aquest patrimoni, però en aquest punt no estem tan d’acord pel
que fa a la construcció de noves bordes. També m’agradaria en aquest sentit fer
palesa una contradicció que nosaltres hi trobem en aquesta ordinació en matèria
de la regulació per a la construcció d’aquestes possibles noves bordes. S’anuncia
en aquesta ordinació que els privats que vulguin fer una nova construcció
necessiten l’acord del Ministeri de Cultura, a través del departament de
Patrimoni, amb la voluntat d’integrar les noves construccions a l’entorn de la
Vall, però, també dona la potestat a les administracions de fer nous refugis i
noves construccions malgrat els refugis que ja hi ha existents. Veiem doncs que
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d’una banda es pot obligar els privats a ser subjectes a les directrius del Ministeri
de Cultura però en aquest cas, entenem que amb l’ordinació a les administracions
públiques que hi vulguin fer noves construccions, no estan incloses. Vol dir que
els Comuns i administracions i demés podran fer construccions que no estiguin
subjectes a aquesta regulació del Ministeri de Cultura i que no s’incloguin
harmònicament dins el patrimoni de la Vall? Aquest és un dels dubtes que
plantegem per exemple. Per tot això i com li comentava anteriorment, nosaltres
ens abstindrem en aquest punt de la votació.
Hble. Sr. Cònsol major
Bé aquí contestaré jo mateix perquè sóc la persona que representa el Comú de
Sant Julià de Lòria en el si de l’òrgan de gestió de la Vall del Madriu-PerafitaClaror. Molt ràpidament intentaré resumir-ho. Com a criteri general doncs
l’aprovació d’aquesta ordinació o aquesta ordinació està basada tota ella
bàsicament en un dels puntals que és mantenir tot el que és oficis tradicionals.
L’accés rodat per exemple es basa molt en el tema de si és per recuperar aquelles
tradicions d’agricultura o del que sigui sempre pensant en oficis tradicionals,
intentar facilitar-ho com vostè bé ha dit, per tant va en el sentit de preservar i
recuperar el que s’havia tingut com a elements de treball a la pròpia Vall. Segon
punt, i aquí és on penso tenir les coses bastant clares, quant a les noves
edificacions en terrenys privats, no seré jo qui vagi a quartar la possibilitat de
construir en un terreny particular quan el seu propi Comú ho regula en el seu
propi pla d’urbanisme, per tant no trobo ètic fins i tot que el Comú de Sant Julià
de Lòria vagi a voler limitar la construcció, evidentment seguint tota la normativa
que correspongui a un particular d’Escaldes-Engordany pel simple fet de que és
Escaldes. Per tant penso que cada Comú ha de gestionar el seu territori en base
als seus criteris. Escaldes-Engordany té un pla d’urbanisme que així ho
contempla, més enllà de tot això la Vall del Madriu-Perafita-Claror forma part
d’un conjunt, per tant sotmès al que digui Patrimoni Cultural i el Comú de Sant
Julià de Lòria, igual que no voldria que el Comú d’Escaldes-Engordany vingués
a opinar sobre un particular a Sant Julià de Lòria, cosa que no pot ser perquè no
hi ha particulars dins de la Vall, doncs tampoc no crec que sigui convenient
d’anar a opinar nosaltres sobre el particular dins el Comú en aquest cas
d’Escaldes-Engordany. Més enllà de tot això, parlava si els Comuns poden o no
construir un refugi a títol d’exemple en la pròpia Vall. Un exemple real ja el té, és
el refugi de l’Illa. No fa pas tant anys que es va construir, arreglar o ampliar, en
tot cas el que sí és evident és quan es va ampliar, es van tenir en compte tots
aquells valors que demanava tant Patrimoni com Medi-Ambient. Jo penso que al
final s’ha de tenir les coses clares, o es vol o no es vol Vall del Madriu i si es vol
s’ha de vetllar perquè continuï sent-ho i per això s’ha de tenir en compte
Patrimoni i Medi-Ambient. Per tant l’exemple el té. No és un exemple és una
prova de que fins a data d’avui els Comuns han volgut preservar aquest
patrimoni. Així s’ha fet i per tant penso que l’ordinació com a tal va en aquesta
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línia de poder-ho preservar i mantenir. No sé si he respòs a les seves preguntes
Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Sí, queda respòs. Només reiterar en el cas de la seva resposta, feia esment a les
limitacions a nivell d’urbanisme de cada parròquia. Ja li he dit des de l’inici, sóc
plenament conscient quines són i per on van, però en tant que el Comú de Sant
Julià de Lòria forma part d’aquesta Comissió de gestió, sí que hi ha d’haver-hi
una idea conjunta de cap a on ha d’anar la Vall del Madriu-Perafita i Claror. Com
li deia, per nosaltres la possibilitat de fer-hi noves edificacions, entenem que dins
aquesta ordinació pot haver-hi certa ambigüitat de quina quantitat són, de quin
calat són... No deixa de ser que ens preocupa com li deia. Res més, no crec que el
debat hagi d’anar cap a si Sant Julià de Lòria en aquest cas s’ha de posar en
competències d’Escaldes-Engordany ni molt menys. Reitero, formem part del
mateix òrgan de gestió comuna i per tant hem de compartir una visió conjunta
de cap on ha d’anar la vall. Res més.
Hble. Sr. Cònsol major
Bé Sr. Cairat jo acabaré aquí. Dir-li també bàsicament que em sap greu que avui
no es pugui votar per unanimitat aquesta ordinació, igual que la resta de punts
de la comissió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror i li dic amb molta estima i no
s’ho prengui malament però m’agradaria com vostè ha dit que s’anés amb una
visió conjunta i global quant a la Vall del Madriu. Van tenir accés a aquesta
ordinació m’atreveixo a dir a principis de mandat. M’hagués agradat que ens fes
arribar aquestes propostes per avui poder votar de manera conjunta això. Jo ho
hauria traslladat en el si de la comissió, ho hauríem discutit o no però en tot cas
m’hauria agradat com vostè ha dit estenc la mà, per treballar sobre diversos
temes, aquí també m’hauria agradat que es fes arribes aquestes inquietuds abans
d’arribar aquí en el Ple del Comú. Res més i ho dic, com he dit abans, amb molta
estima, però m’hagués agradat que es podés votar amb unanimitat. Gràcies.
No sé si algun altre Conseller vol afegir alguna cosa més. No, doncs passem a
l’aprovació, s’aprova? s’aprova per 8 vots a favor i 3 abstencions dels Hbles. Sr. Cerni
Cairat, Sra. Maria Angela Aché i de la Sra. Sofia Cortesao.
Passem a l’últim punt:
9. Precs i preguntes
Com he informat a l’inici de la sessió, els membres de la minoria han entrat una
demanda per tractar temes sobre la festa major. No sé si vol que li deixi la carta,
si vol entrar en fer vostè directament la introducció Sra. Maria Angela Aché, ja
que és vostè que ha entrat la carta. Fa vostè l’exposat?
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Hble. Sra. Maria Angela Aché
Sí, primer de tot agrair que haguéssiu pres en compte la carta que vam entrar
entenc amb una mica de precipitació, però crec que el moment i la situació actual
ho requeria de caràcter urgent i perquè ens preocupa crec que no només a
nosaltres sinó a vosaltres també. Vam veure aquest cap de setmana unes
aglomeracions una mica descontrolades a la festa major del Roser d’Ordino i per
aquest motiu traslladem aquesta inquietud. Sabem que d’aquí a un parell de
setmanes serà la nostra festa major i hem d’aprendre dels errors que s’han fet,
ens hem de mostrar proactius i per aquest motiu demanem que se’ns informi de
les activitats i dels actes i fins i tot de les mesures protocol·làries que s’hagin
establert des del Ministeri de Salut per garantir que la festa major sigui un èxit i
al mateix temps un acte amb la màxima seguretat possible.
Hble. Sr. Cònsol major
Si li sembla contestaré jo mateix. Sra. Aché, li dic d’entrada, no estan més
preocupats vostès que nosaltres, vostè mateixa ho ha dit. Parla de proactivitat. A
títol d’exemple, abans d’ahir a la nit, vam convocar una reunió d’urgència amb
el cos d’ordre i el Ministeri de Salut. Aquesta reunió va tenir lloc ahir a la tarda,
justament en vista al que havia passat al Roser d’Ordino, no només pel que havia
passat però també perquè volem la festa major -tothom la vol- i sobretot que
prevalgui la seguretat per davant de tot, i la volem poder preparar en condicions
que és el que va motivar aquesta reunió que vam tenir a la tarda. Es van
desprendre coses molt importants que no ens permetran avui desvetllar el
programa de la festa major no sé si ho sap però el programa ja estava pre-tancat.
Ho vaig dir ahir a la premsa. La previsió era tancar a les 12.00 h de la nit com a
molt tard. Les activitats que es fan són activitats molt similars a les de l’any passat
i no són activitats o concerts que arrosseguin grans masses. En tot cas està
treballada amb un criteri de seny i de prudència. Però tot i així, arrel de la reunió
d’ahir, penso que ha sortit en els mitjans avui, avui al Consell de Ministres
modificaran o treballaran els protocols per les festes majors. Ahir la veritat és que
no ens van desvetllar cap on anaven aquests protocols, cosa que em sembla
totalment normal, i estem a l’espera de rebre avui aquest nou decret que no sé
cap on va però en tot cas el que li avanço són dos coses. 1: el que digui aquest
decret com no pot ser d’una altra manera el Comú de Sant Julià de Lòria el seguirà
de fil par randa, en tots els sentits. 2: més enllà del decret el que regna aquí és la
prudència i la serietat amb tot el tema sanitari. Des de la Corporació estem
disposats i així ho vam parlar ahir en aquesta reunió amb el cos d’ordre a ajudar
aquest cos d’ordre amb empreses de seguretat privades justament perquè es
pugui fer respectar el protocol que se’n desprengui sigui el que sigui i en tot cas,
penso que això ho compartim, el que volem tant vosaltres com nosaltres és una
bona festa major que se’n parli en positiu i no en negatiu. Per tant, l’acabo
d’informar del que tenim avui i no tingui dubte de que quan tinguem aquests
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protocols, mirarem o no de reajustar totes les activitats, tots els protocols i tots els
actes, se’ls informarà com és degut. No sé si he respòs Sra. Aché.
Hble. Sra. Maria Angela Aché
Sí molt bé. Entenc que des del departament de Cultura s’ha treballat amb fermesa
però continuo pensant que els joves és un col·lectiu més afectat durant la crisi
sanitària això està demostrat per estadístiques, per evidències al centres escolars,
i hem vist que aquests joves tenen la necessitat de relacionar-se entre ells sigui
com sigui i transgredint a vegades certes restriccions. Penso que per evitar
aquestes conductes, s’ha de treballar de manera transversal, Comú, famílies,
Govern per tal de proposar activitats o actes que siguin d’interès per aquests
joves i que l’acabar la festa major que sigui a les 23.00h o a les 0.00h aquestes
activitats o aquests actes de retrobaments no es traslladin a altres llocs on puguin
acabar tenint actituds de risc o actituds de botellons i per aquesta manera torno a
traslladar la meva predisposició a treballar conjuntament amb la comissió de
Cultura i tirar endavant activitats que puguin ser segures i d’interès per als joves.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sra. Aché per aquesta mà estesa una vegada més a treballar. Evidentment
els insto a la pròxima comissió a fer-ho així, tot i que penso també que aquest
treball transversal té molt a dir sota el meu criteri i aquí sí que vull trencar una
llança a favor del propi Govern quant a la gestió que s’està fent del tema
pandèmic perquè no és evident. Però penso que hauria d’anar més enllà de les
pròpies activitats. A títol d’exemple, ho comentàvem ahir també, els bars tanquen
o poden tancar com a molt tard a la una de la nit. Va sortir com a element de
debat. Si tanquem la festa major a les dotze aniran al bar fins a la una, si tanquem
a les 10 marxaran a un altre espai, quin espai? En tot cas, reitero, agraeixo la mà
estesa. Sóc conscient, no només com a Comú sinó també com a Govern que no és
tan evident gestionar aquesta pandèmia i aquestes obertures i tancaments de
locals. A títol d’exemple a Ordino penso amb bon criteri es va voler deixar la mà
oberta a que els joves es puguin relacionar entre ells, la prova ha estat que no ha
funcionat, per tant és complex. En tot cas insto des de la comissió que es facin
propostes i si cal que es traslladin a Govern, així ho farem sense cap problema.
No sé si hi ha algun comentari més al respecte.
Bé, algun altre Conseller vol dir alguna cosa? No, doncs ens donem tots plegats
per informats de com està el tema de festa major.
Ara, tal com s’havia acceptat a principis de la sessió, es presenta per la seva
aprovació, si escau, l’Acord Institucional entre el Govern d’Andorra i els Comuns
per pal·liar els impactes econòmics de la Covid-19.
Els vull informar del compromís que contrau el Comú de Sant Julià de Lòria. El
compromís és d’un trasllat de 250.000,00 € cap a Govern. Crec que fins i tot ho
havíem dit a la premsa, o si més no ho hem tingut molt temps a l’espera de veure
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on arribaríem i fins on podíem arribar. Fins i tot em consta que el Sr. Cairat amb
unes declaracions a la premsa va dir que 250.000,00 € eren pocs. Jo el que puc dir
és que 250.000,00 € per la Corporació laurediana, potser en xifra absoluta és poc,
però l’esforç que requereix és molt. Hem volgut ser solidaris i així ho vam dir des
d’un inici, el Comú de Sant Julià de Lòria seria solidari fins allà on ho pugui ser,
però que podíem donar allò que podíem i no allò que necessitàvem i per tant
creiem que aquests 250.000,00 € és una xifra pel Comú important i sens dubte
contribueix amb aquesta part solidària en la mesura de 250.000,00 €. No sé si algú
vol afegir alguna cosa quant a aquest acord institucional. Sí Sr. Cairat té la
paraula.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Gràcies Sr. Cònsol. En primer lloc el tema d’aquest Acord Institucional per fer
aquesta transferència al fons de solidaritat de Govern, no és un tema ni molt
menys que considero que s’hagi de polititzar. La solidaritat és evident. Cadascú
arriba allà on arriba, i valoro en aquest cas que el Comú hi aporti, però sí que
m’agradaria fer esment, i doncs aquestes declaracions que vaig fer en el seu dia
de la signatura d’aquest Acord amb Govern que considerem les meves
companyes i jo que en comparació a les altres corporacions, la xifra és cert, és
molt menor, en algun cas és quatre vegades menor i entenem que l’esforç de
Govern per ajudar la parròquia de Sant Julià de Lòria durant la pandèmia també
va ser força superior a l’aportació que en aquest cas faria el Comú de Sant Julià
de Lòria. Entenc la situació econòmica evidentment, estem dins la comissió de
finances, fem el seguiment de pressupostos i liquidacions, però no deixa de ser
que hi ha una altra contradicció. Si bé cada any venim anunciant des dels darrers
dos exercicis que la capacitat i el pulmó financer del Comú de Sant Julià de Lòria
millora, actualment vostè ho ha dit, estem a un 94% de l’endeutament i van
anunciar un superàvit d’1,6 milions d’euros per a l’exercici del 2019, 1,3 per
l’exercici del 2020. No deixa de ser que em sorprèn que d’una banda siguin els
abanderats d’aquests resultats positius, però de l’altra en el moment de fer una
aportació potser més proporcional o més equivalent a la que hem fet a altres
administracions, doncs sortim amb el pretext de la situació financera i dic,
considero que l’aportació del Comú de Sant Julià de Lòria en aquest cas és poca,
podria haver estat més rellevant i proporcional a la resta de parròquies. Val a dir
que també valoro positivament que es faci l’esforç, i res més per part nostra,
penso que queda tot dit.
Hble. Sr. Cònsol major
Bé jo sí que volia afegir-hi alguna cosa en aquest sentit. Parla de proporcional del
que dóna Govern amb el que dona el Comú, jo penso que davant d’un concepte
de solidaritat les comparatives són odioses com vostè bé ha dit, tothom
contribueix a un tema de solidaritat amb allò que pot per tant estic convençut que
Govern no ha fet aquesta comparativa de dir he donat tant i ara vull rebre tant

48

perquè això no se’n diu solidaritat, se’n diu negociacions al meu entendre. Però
bé, més enllà d’això, també ens ha parlat dels abanderats dels superàvits.
Abanderats o no abanderats en tot cas ja sabem que ens costen. Quan dic això
vull dir en detriment de fer coses o estrènyer una mica més el cinturó. Per tant si
fem superàvits és per intentar retornar en el màxim possible a la normalitat
financera del Comú de Sant Julià de Lòria per tant no és una qüestió de com que
faig superàvits, els puc donar per una altra banda. Perquè si fem superàvits, és
en detriment o amb esforços que hem de fer de contenció de la despesa. Per tant,
sí que hi ha uns superàvits, però sabem el que ens costen. Insisteixo, hi va haver
declaracions d’alguna altra corporació que criticava l’import, jo sempre dic el
mateix, fer els comptes a casa d’un altre, és molt fàcil però que cadascú es faci els
seus. I en aquest sentit, 250.000,00 € per a nosaltres, és un esforç important. Vam
voler ser solidaris i ho vam dir des del minut zero, aquí tenim la prova, i per tant
jo penso que com vostè diu, està tot dit. No sé si vol afegir alguna cosa o podem
passar a la votació de l’Acord Institucional entre el Govern d’Andorra i els
Comuns per pal·liar els impactes econòmics de la Covid-19.
Passem doncs a l’aprovació? Sr. Cairat digui ..
Hble. Sr. Cerni Cairat
Ens abstindrem en aquest punt de l’ordre del dia per les raons exposades
prèviament. Reitero que considero positiu que malgrat l’aportació que
considerem minsa, es pugui acabar fent una aportació.
Hble. Sr. Cònsol major
Bé, s’aprova per 8 vots a favor i 3 abstencions dels Hbles. Consellers, Sr. Cerni
Cairat, Sra. Maria Angela Aché i de la Sra. Sofia Cortesao.
Abans d’acabar voldria agrair l’assistència a tots els presents.
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

