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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 25 D’OCTUBRE DEL 2021
Essent les 10,00 hores del dia 25 d’octubre 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, Maria Servat
Codina, Carles Felip Pereira Barros, Cristià March Vives, Sonia Carrillo Bardají,
Diana Sánchez Acosta, Cerni Cairat Perrigault, Maria Angela Ache Feliu i Sofia
Cortesao Travesset.
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 l’acta de:
✓ Sessió ordinària del 09/08/21
2. Acords de la Junta de Govern
3. Liquidació del pressupost del primer semestre del 2021
4. Aprovació, si escau, de l’Ordinació de crèdit extraordinari destinat a
finançar l’adquisició d’una obra artística per retre homenatge a les víctimes
del Covid-19
5. Aprovació, si escau, de l’Ordinació de suplement de crèdit per a l’execució
de treballs externs per a reparacions en la xarxa d’aigua de la parròquia
6. Aprovació definitiva, si escau, de la delimitació amb comunal del terreny
anomenat “Terra Burguada”, “Roca Rodona” i “Terra Camp Beneït”
7. Ratificació de les actes de la Comissió de gestió de la Vall del Madriu
Perafita Claror
8. Precs i preguntes
Si se’m permet, voldria introduir un punt a l’ordre del dia, he informat
prèviament aquest matí el Sr. Cairat. Aquest punt és la proposta de modificació
del Reglament de compensacions del personal adscrit al Comú de Sant Julià de
Lòria.
Així doncs si us sembla bé, tractarem aquest punt quan pertoqui. Tots esteu
d’acord? s’accepta per assentiment.
Doncs perfecte, us repartim la corresponent documentació.
Iniciem la sessió amb l’ordre del dia prevista.
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Passem al primer punt de l’ordre del dia:
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
✓ Sessió ordinària del 09/08/2021
Algun comentari al respecte? no, doncs s’aprova l’acta?
S’aprova per unanimitat.
Següent punt:
2. Acords de la Junta de Govern
Tots teniu la documentació. No sé si hi ha algun punt que vulgueu algun
aclariment al respecte. Sí Sr. Cairat teniu la paraula.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Sí gràcies Sr. Cònsol i bon dia a tothom. El que m’agradaria fer referència és a un
punt de l’acta de la Junta de Govern del dia 06/10/2021 que fa referència a una
reserva de crèdit relativa al lloguer de mobiliari per les carpes del mercat de
Rocacorba al mes de setembre. Vam tenir ocasió de parlar en la comissió de
Finances i també en la comissió de Serveis, però crec oportú de fer aquesta
intervenció, en primer lloc, vist el cost que suposa el lloguer d’aproximadament
15.000,00 euros mensuals d’aquestes carpes i vist l’informe d’intervenció on es
recomanava de buscar una alternativa a aquestes carpes que no suposés aquest
cost mensual, aquí sí que hi voldríem fer un apunt. Hem de tenir en compte que
el lloguer d’aquestes carpes de 15.000,00 euros mensuals per 12 fires a l’any són
180.000,00 euros i el que sí que voldríem és que per dinamitzar el barri de
Rocacorba, considerem que el que s’ha de fer és una proposta conjunta als
habitants d’aquesta part de Sant Julià de Lòria i una reflexió entre tots de quines
són les millors alternatives per donar més vida a aquella part del poble. Més enllà
d’això, també considero oportú que hem de fer referència a la proposta que els hi
vam fer, d’estudiar de forma global la dinamització del barri de Rocacorba
començant per un replantejament de tota l’avinguda Verge de Canòlich que
permetés penso millorar la cara a tota l’avinguda des de la seva entrada sud fins
a la sortida nord al barri de Rocacorba i d’aquesta manera donar un criteri molt
més harmònic a nivell urbà. Per part meva és tot.
Hble. Sr. Cònsol major
Sí doncs contestaré jo mateix. Quant a l’informe d’intervenció que aconsellava si més no posava en vigilància la despesa que generaven les fires- doncs això ja
s’ha tingut en compte. A títol informatiu, la propera fira serà al mes de març en
tot cas aquest any ja no hi ha fira prevista en aquesta zona. Com a segon punt
recordar que els preus venen marcats per l’adjudicació d’un edicte que va sortir
fa temps i, per tant, el preu unitari de la carpa surt d’un edicte de concurs públic
i, per tant, poca cosa s’hi pot fer quant a aquest preu, i després estic convençut
que comparteix amb nosaltres la necessitat de fer alguna cosa a aquesta zona i
m’atreveixo a dir, marginada de la part alta de Sant Julià de Lòria. La voluntat
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nostra, crec que la compartim amb vosaltres és donar vida allà dalt igual que és
fa aquí baix al centre, i, per tant, passava al nostre entendre per fer-hi algun tipus
d’activitat que se n’ha fet dos i de cara a l’any vinent és obvi i ja s’està treballant
amb un nou format sigui de mobiliari, sigui d’activitat, i en tot cas recullo el
guant, espero que ens facin arribar aquestes propostes que puguin tenir vostès
per la dinamització d’aquesta part alta, i després a la segona part de la seva
reflexió que és la de l’embelliment m’atreveixo a dir de tota l’avinguda Verge de
Canòlich, ja ho hem dit per activa i per passiva, traurem quan sigui el moment
un procés participatiu, per tot el què és el que vol la gent del poble en tota aquesta
avinguda Verge de Canòlich. Quan es van fer les obres davant del centre
esportiu, per dir-ho d’alguna manera, ja en vam parlar, i el que vam quedar és
que no faríem pedaços i que ho faríem en una globalitat, i, per tant, anem
totalment en línia amb el que vostè està dient. No sé si he contestat Sr. Cairat.
Algun comentari més en relació a les actes de Junta de Govern? No, doncs es
donem per informats.
Passem al següent punt:
3. Liquidació del pressupost del primer semestre del 2021
Passo la paraula a la Sra. Maria Àngels Marfany, Consellera de Finances.
Hble. Sra. Maria Àngels Marfany
Gràcies Sr. Cònsol. La liquidació del pressupost del primer semestre del 2021
presenta un saldo positiu de 63.167,72 euros sent el total dels ingressos de
5.915.366,47 euros, el que representa una execució del 38,55 % del pressupost. El
total liquidat de despeses ha estat de 5.852.198,75 euros el que representa un
33,45% d’execució del pressupost final. L’import executat d’inversions executat
durant el primer semestre del 2021 ha estat de 784.014,24 euros, un 16,76% del
pressupostat. Dels actius financers s’han executat un 32,75% que correspon
principalment a la concessió de préstecs a cada societat. 150.000,00 euros a la
l’Escola Bressol, 150.000,00 euros a CampRabassa, i 249.721,94 euros a Sasectur
dels quals 150.000,00 euros corresponen a la transferència prevista i 99.721,00
euros corresponen al traspàs pel servei de neteja del centre esportiu.
L’endeutament del Comú a 30 de juny de 2021 se situa en el 117% de l’import
formalitzat, el que representa un total de 16.925.091,00 euros. Gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sra. Marfany. No sé si algun Conseller vol fer un comentari. Sí Sr. Cairat
té la paraula.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Sí, gràcies per l’exposat Sra. Marfany. En primer lloc, el que m’agradaria fer
referència si bé no tant a la part tècnica de l’exposat és una reflexió respecte a la
liquidació del tancament de comptes del primer trimestre d’aquest any que vam
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exposar en sessió de Comú el 7 de juliol passat. Penso que es va anunciar de
forma molt precipitada, m’atreveixo a dir fins i tot una mica pomposa un
superàvit de 700.000,00 euros per aquell primer trimestre que ja veiem que fins
ara, després de l’execució de les despeses que hi ha hagut fins al tancament del
primer semestre, és a dir tres mesos més després d’aquell punt, realment veiem
que estem amb un superàvit de 63.000,00 euros en lloc d’allò anunciat inicialment
i el que voldria fer referència és entenc que no siguem amb aquesta tendència,
m’agradaria pensar que els comptes a final d’any seran equilibrats i en relació
amb això ve per aquí la meva pregunta, és si es preveu continuar l’any amb
aquesta tendència passant de 700.000,00 euros que van anunciar com una cosa a
celebrar de superàvit fa tres mesos a 60.000,00 euros avui dia o bé si es preveu
acabar l’exercici amb els comptes equilibrats. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol major
Sí doncs si li sembla contesto jo mateix Sr. Cairat. En tot cas el que sí és evident
és que el seguiment pressupostari en aquest semestre, les xifres són les que són.
Com vostè ja sap fluctua molt aquesta corba en funció del moment en el qual es
fan els cobraments. Si ho té en ment i segur que sí, el Comú de Sant Julià de Lòria
a l’època que més factura és a partir del segon trimestre, per tant, d'ara endavant
és quan més es facturarà, per tant, si és cert que ens dona una radiografia actual
en el moment concret igual que en el primer trimestre, però en tot cas, poca
lectura es pot fer d’aquesta xifra d’avui perquè el que li dic és això, a partir d’ara
és quan es comença a facturar. Igual que les inversions, també si ho té en ment,
hi ha concursos avui al carrer en els quals al moment de la seva adjudicació
representarà un import important i, per tant, la voluntat de la Corporació és,
sempre ho dic, amb prudència pels moments que s’estan vivint, però la idea i la
voluntat és equilibrar-ho al màxim i si no és equilibrat és deixar-ho amb un
superàvit. Aquesta és la voluntat de la Corporació. No sé si he contestat Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Sí gràcies, ens donem per assabentats.
Hble. Sr. Cònsol major
Perfecte. Algun comentari més respecte a aquest punt de l’ordre del dia? no?
Doncs ens donem per informats.
Passem al següent punt:
4. Aprovació, si escau, de l’Ordinació de crèdit extraordinari destinat a
finançar l’adquisició d’una obra artística per retre homenatge a les víctimes
de la Covid-19.
Passo la paraula a la Sra. Maria Àngels Marfany.
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Hble. Sra. Maria Àngels Marfany
Gràcies Sr. Cònsol. El Sr. Àngel Calvente, pintor i escultor molt reconegut i
cotitzat tant nacionalment com internacionalment, va proposar recentment al
Comú de Sant Julià de Lòria una obra intitulada “Procés”, la qual és una peça
única i original que representa un homenatge a les víctimes provocades per la
pandèmia mundial. Atès que la Corporació té la voluntat de retre homenatge a
les víctimes de la Covid-19, es creu convenient fer aquesta acció de caire artístic i
cultural. En aquest sentit, es transfereixen els crèdits pressupostaris de la partida
on estava pressupostada la renovació del taulat del centre cultural i de congressos
lauredià, on finalment s’instal·laran plaques fotovoltaiques, per tant, no
incrementa l’endeutament. Gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sra. Marfany. No sé si algun Conseller vol fer un comentari al respecte.
No? Doncs s’aprova? s’aprova per unanimitat.
Passem al següent punt:
5. Aprovació, si escau, de l’Ordinació de suplement de crèdit per a l’execució
dels treballs externs per a les reparacions en la xarxa d’aigua potable de la
parròquia.
Passo la paraula a la Sra. Maria Àngels Marfany.
Hble. Sra. Maria Àngels Marfany
Gràcies Sr. Cònsol. El pressupost del 2021 contemplava un import de 70.000,00
euros pels treballs d’arranjament de fuites en tota la parròquia, els quals són
insuficients per fer front a la despesa fins a finals d’any. Es transfereixen els
crèdits pressupostaris per un import de 20.000,00 euros de la partida d’inversió
inicialment destinada a un pont tibetà a la carretera d’Os que finalment no
s’executarà per haver rebut propostes molt superiors als imports disponibles. Per
tant, no s’incrementa l’endeutament. Gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sra. Marfany. Algun altre Conseller vol intervenir en aquest punt de
l’ordre del dia? No, s’aprova? s’aprova per unanimitat.
Passem al següent punt:
6. Aprovació definitiva, si escau, de la delimitació amb comunal del terreny
anomenat “Terra Burgada”, “Roca Rodona” i “Terra Camp Beneït”.
Passo la paraula al Conseller d’Urbanisme, Sr. Carles Felip Pereira.
Hble. Sr. Carles Felip Pereira
Gràcies Sr. Cònsol. Vista la sol·licitud amb número de registre 603.97.24 de data
22/07/2011 presentada per la societat Coidea, S.L. en representació del Sr. Julià
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Call Reig, de la Sra. Rosa Maria Santolària Rossell, de la Sra. Maria Rosa
Masbernat Perelegre i Els Masos SL per a la delimitació dels terrenys anomenats
“Terra Burgada”, “Roca Rodona” i “Terra Camp Beneït” que confronten amb la
part comunal, vist l’article número 93 del Codi de l’Administració sobre
delimitacions, vistos els desplaçaments duts a terme sobre el terreny de data
02/10/2015, 07/10/2015 i 22/07/2021 de la Comissió de delimitació, dels
Promotors de l’expedient de l’Enginyer topògraf contractat per la part promotora
i dels Veïns, vista l’aprovació provisional de la delimitació segons publicació al
BOPA núm. 90 de data 18/08/2021 i la manca d’al·legacions, atès tot
l’anteriorment exposat es proposa procedir a l’aprovació definitiva de la
delimitació. Gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sr. Pereira. No sé si algun altre Conseller vol intervenir en aquest punt
de l’ordre del dia? No, doncs s’aprova? s’aprova per unanimitat.
Passem al següent punt:
7. Ratificació de les actes de la Comissió de gestió de la Vall del MadriuPerafita-Claror.
Algun Conseller vol intervenir en aquest punt de l’ordre del dia. Sí Sr. Cairat té
la paraula.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Sí gràcies Sr. Cònsol. Fent referència a la pròpia Ordinació que es va aprovar en
aquesta sala el passat set de juliol que entre altres coses regulava l’accés rodat a
la Vall del Madriu-Perafita-Claror, però també a la possibilitat d’urbanitzar, no
em vull estendre, en aquell moment vam manifestar el nostre punt de vista
respecte a aquests temes, però amb les notícies que han aparegut recentment a la
premsa el que sí m’agradaria demanar és en quin punt queda aquesta ordinació
veient que manca l’aprovació d’aquesta pel Comú d’Escaldes-Engordany, i quina
és la posició també d’aquesta sala i de la majoria comunal respecte d’aquesta
situació. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol major
Sí, doncs contestaré, tot i que crec que es surt una mica de l’ordre del dia perquè
es tracta de ratificar o no les actes, jo igualment li contesto on passem amb el tema
d’actualitat avui dia. Com bé sap i vostè ho ha dit, aquesta sala va aprovar
aquesta Ordinació a l’igual que ho va fer el Comú d’Encamp i el Comú d’Andorra
la Vella. Aquesta aprovació ve després d’haver fet una roda de premsa conjunta
els quatre comuns i incloent-hi també el Comú d’Escaldes-Engordany. Durant
aquesta roda de premsa es va mostrar conforme amb l’aprovació de la mateixa
ordinació i la sorpresa va arribar fa tot just una setmana o dos en el qual el Comú
d’Escaldes-Engordany va manifestar i així ho transmet als mitjans -només als
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mitjans perquè com a corporació encara no hem rebut res- que tenia un informe
jurídic el qual encara no hem vist, en el qual posava molt en dubte si el Comú
d’Escaldes-Engordany aprovaria o no aquesta ordinació. A data d’avui encara
estem aquí, estem a esperes de rebre aquest informe i doncs la propera sessió de
la Comissió de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror em sembla que és el
mes que ve i espero que en aquella comissió puguem debatre tot això. En tot cas,
quan jo rebi l’informe jurídic que sembla que ser que té el Comú d’EscaldesEngordany, no ho poso en dubte, en tot cas jo els hi faré arribar per què el
puguem compartir però no li puc donar més informació de quins són els punts
d’aquest informe jurídic que bloqueja l’aprovació per part del Comú d’EscaldesEngordany perquè no hem vist aquest informe. No sé si he contestat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Sí, ens donem per contestats. Més enllà d’això hem cregut oportú ja que n’ha fet
referència d’intervenir i de treure aquest tema en aquest punt de l’ordre del dia,
precisament perquè aquestes actes fan referència pròpiament a l’ordinació que es
va aprovar en el seu moment i en la seva posada en stand-by per part de la
corporació escaldenca. Simplement per això hem volgut fer aquest apunt. Res
més.
Hble. Sr. Cònsol major
Val doncs es ratifiquen les actes de la comissió de gestió de la Vall del MadriuPerafita-Claror? Es ratifiquen per 9 vots a favor i 3 abstencions dels Hbles. Consellers,
Srs. Cerni Cairat Perrigault, Maria Angela Aché Feliu i Sofia Cortesao Travesset.
Passem ara si al punt que s’ha acordat a l’inici afegir a la sessió d’avui:
Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de compensacions pel
personal adscrit al Comú de Sant Julià de Lòria.
Davant de tot disculpar-me amb tots els Consellers en general per aquesta
urgència. Us l’explico, convençut de que l’entendreu. He tingut també aquest
matí una conversa telefònica amb el Sr. Cairat per explicar-li la urgència i el
contingut de la modificació. Bàsicament la urgència ve perquè afecta la
modificació d’aquest Reglament en dos punts. El primer punt és quant a la treta
de neu, aquí la urgència, perquè a qualsevol moment ens caurà una nevada i per
tant hauria d’estar modificat, perquè sinó no ho podíem aplicar i ara veureu els
canvis. Aquesta és la urgència i per això ho passem avui. S’havia de passar en un
Ple de Comú per poder ser efectiu i per tant, aquest és el motiu pel qual ho hem
inclòs. El que contempla aquesta modificació, els hem adjuntat en un full, crec
que el teniu tots, les modificacions en vermell. Bàsicament és l’article 15. Es
modifica dos apartats, al primer hi ha un canvi en el Reglament que teníem fins
avui, inclou a l’equip un responsable i quatre persones de treball, diguem-ho així,
i la modificació que es fa és que es pugui augmentar fins a vuit persones en
l’equip de treball. Perquè això? Doncs hem cregut convenient perquè en el cas de
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que algú es posi malalt o que la gent es vagi jubilant o pel motiu que sigui doncs
que tinguem un equip suficientment preparat, aquí passa també perquè uns
formin als altres durant aquest any, i per tant com a màxim vuit persones creiem
que és l’equip idoni per poder fer front a qualsevol imprevist que pugui sortir en
el propi equip de treball, i per tant aquesta és la primera modificació. Una segona
modificació que aquí sí que afecta amb un tema d’imports bàsicament també els
teniu en vermell i el que es pot veure és que en el Reglament vigent fins a data
d’avui, hi havia un malentès, es parlava d’euros nets o bruts, es va entendre que
havien de ser nets i des de Recursos Humans es va entendre que havien de ser
bruts i per tant aquesta diferència és la que ha portat a haver de fer aquesta petita
modificació i s’ha passat com queda escrit en vermell 250 € nets pel responsable,
el coordinador i 220 € per la resta de treballadors del propi equip. Aquesta és la
primera modificació que hi ha. La segona modificació que es planteja en aquest
reglament és en l’Annex 1 i el que més que modificar, el que fem és complementar
en el reglament vigent fins a data d’avui s’havia previst les dietes internes dintre
del propi Principat, per una persona que hagi de dinar fora per qüestions de
treball doncs se li ha de pagar aquest dinar, i el que no hi havia en el Reglament,
és tot allò que és fora del Principat. Agafo aquest a títol d’exemple, una persona
de Cultura que se’n va a una fira per mirar quins espectacles han de venir a Sant
Julià de Lòria, no quedava regulat als imports de les dietes en general. Llavors el
que s’afegeix és l’esmorzar fora del Principat, 5,50 euros; esmorzar amb
allotjament 12,00 euros; dinar 20,00 euros; sopar 24,00 euros; allotjament 95,00
euros; i una persona que no tingui un telèfon comunal i que hagi de fer ús del seu
propi telèfon fora del Principat, estaríem parlant de 3,75 euros. Bàsicament són
les dues modificacions que es plantegen en aquest reglament. No sé si algú vol
fer una pregunta al respecte? Sí Sr. Cairat.
Hble. Sr. Cerni Cairat
Sí, només m’agradaria agrair-li la trucada aquest matí per informar-nos abans de
passar aquest punt fora de l’ordre del dia, d’informar-nos-en i en tot cas només
fer aquest apunt.
Hble. Sr. Cònsol major
Gràcies Sr. Cairat. Doncs no sé si es pot aprovar aquesta modificació del
Reglament. Sí?
S’aprova per unanimitat.
I ara passem al darrer punt de l’ordre del dia:
8. Precs i preguntes.
Algú té alguna cosa a demanar. Sí Sra. Cortesao teniu la paraula.
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Hble. Sra. Sofia Cortesao
Sí gràcies Sr. Cònsol. Tot i ser un punt que no està a l’ordre del dia, sí que és una
qüestió que van tractar a l’última reunió que vam tenir amb els Srs. Cònsols i
nosaltres mateixos, els membres de la minoria, sabem que no és partidari d’entrar
cartes per demanar informació en sessió de Comú i en aquest sentit agraïm el
tracte proper i fluid que mantenim, és per aquest motiu que voldríem saber si ja
teniu la resposta en relació amb la demanda que vam fer sobre recuperar la
gratuïtat dels 30 primers minuts de zona blava que s’han perdut arran de la
implementació dels nous parquímetres. Gràcies.
Hble. Sr. Cònsol major
Doncs no tenim resposta ni escrita ni per donar-li avui en el Ple. Sí que és un tema
que s’està mirant entre altres coses el departament de Circulació el tema aquest
de la gratuïtat perduda amb els parquímetres. Hi ha un tema també que ens ha
fet arribar algun ciutadà amb el tema per exemple de la gestió de les zones
comercials, les zones taronja. Hi ha diversos temes que s’estan tractant tots en
una globalitat i per tant en el moment en què ho tinguem tot clar, llavors us ho
farem arribar.
Hble. Sra. Sofia Cortesao
Moltes gràcies Sr. Cònsol.
Hble. Sr. Cònsol major
No sé si hi ha una altra pregunta, no? bé, donem per acaba la sessió de Comú
d’avui.
Sense haver-hi res més en l’ordre del dia s’aixeca la sessió, moltes gràcies per la
vostra assistència.
P.O. de l’Hble. Comú
Secretària general

Vist-i-plau
Cònsol major

