SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 22 D’ABRIL DEL 2013
Essent les 19 hores del dia 22 d’abril del 2013, es constitueix l’Hble. Comú de la
Parròquia de Sant Julià de Lòria en sessió ordinària.
Presideix la sessió l’Hble. Cònsol Major, Sra. Montserrat Gil Torné i l’Hble.
Cònsol Menor, Sr. Manel Torrentallé Cairó, i amb l’assistència dels Hbles.
Consellers de Comú, Srs. Carles Álvarez Marfany, Josep Majoral Obiols, Dot
Jordi Galais, Joan Antoni León Peso, Maria Servat Codina, Oliver Alís Salguero,
Joan Besolí Ribalta, Jaume Ramisa Elias, Rossend Areny Navarro i Josep Roig
Carcel.
Hble. Sra. Cònsol Major
Bona tarda a tothom.
Començarem obrint la sessió ordinària del Consell de Comú del dia 22 d’abril
del 2013 i abans d’iniciar la lectura de l’ordre del dia, manifestar que el passat
dia 19 d’abril, l’Hble. Sr. Josep Roig Carcel, ens va fer arribar una carta en la
qual ens comunica que ha decidit deixar de formar part del grup polític Partit
Socialdemòcrata+Independents, i d’acord amb l’article 31, apartat 3, de
l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns, l’Hble. Sr. Josep Roig
Carcel queda adscrit al Grup Mixt.
I ara passarem a la lectura de l’ordre del dia:
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
a. Sessió ordinària 28/02/2013
2. Acords Junta de Govern
3. Aprovació si escau, del Reglament sobre la cancel·lació de negocis en el
registre de comerç i indústria del Comú
4. Aprovació si escau, de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació
d’establiment de preus públics, article 9-utilització privativa apartat 3estacionament de vehicles a la via pública i aparcaments públics oberts
punt 3.1-zones regulades
5. Aprovació si escau, de la modificació del Pla d’ordenació i urbanisme
parroquial : d.1). Normes urbanístiques
6. Aprovació si escau, de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació
Tributària, article 36-quantificació i l’article 70-impost sobre la
construcció
7. Aprovació si escau, de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació
d’ajornament o fraccionament del pagament de l’import de la cessió
econòmica

8. Aprovació si escau, del Reglament sobre les obres, instal·lacions i serveis
en carrers, carreteres i avingudes
9. Aprovació si escau, del pla parcial de la unitat d’actuació SURB-44-D
10. Ratificar les actes de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu –
Perafita - Claror
11. Ratificació conveni
12. Precs i preguntes
Passem al primer punt:
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de:
5. Sessió ordinària 28/02/2013
Alguna intervenció?
Com no ens heu fet arribar cap modificació, s’aprova?
S’aprova per 10 vots a favor, 1 abstenció del Conseller del PS+I i 1 abstenció del
Conseller del Grup Mixt.
Passem al següent punt:
2. Acords de la Junta de Govern
Alguna intervenció? teniu la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol.
Bé, aquest cop, només serà un detall de la Junta de Govern o d’un aspecte de la
Junta de Govern de data 25 de febrer del 2013.
Pel que fa a la comissió de serveis i assignació d’un complement de
responsabilitat addicional.
Estem conformes quant al complement de responsabilitat addicional atribuït a
l’actual cap de Circulació i Aparcaments. És evident que l’augment de
responsabilitat ha de ser remunerada, i estem d’acord només en el cas que es
convoqui quant abans, millor, un edicte per cobrir de forma definitiva aquest
lloc de feina, i així ho vaig manifestar, també, en Comissió.
Ja vaig dir, també, en un altre consell de Comú, i també dijous passat al si de la
Comissió de Circulació, que la plaça de cap de Circulació i Aparcaments
mereixia un cap escollit amb un edicte al més aviat possible. Això permet, o
permetria, que s’instal·lés en el Departament un clima d’estabilitat necessari per
al seu bon funcionament. I bé, ens consta que, actualment, aquest clima ideal de
treball potser no existeix. També he dit en repetides ocasions que l’edicte i la
contractació d’un caporal amb les seves específiques atribucions i tasques no és
incompatible amb l’edicte i la contractació, de forma definitiva i natural, del
nou cap de Circulació i Aparcaments, per tant, no entenc encara, per què no es
poden convocar aquests dos concursos de manera simultània, tenint en compte,
a més, que els dos Consellers que podrien encarregar-se’n doncs són Consellers

a ple temps, cosa que ja vaig manifestar al si de la Comissió de Circulació de la
setmana passada.
És tot.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny.
Senyor. Oliver Alís té la paraula.
Hble. Sr. Oliver Alís
Gràcies, Senyora Cònsol.
Bé, doncs, tal com es va informar, tant en la Comissió de Funció Pública com en
la Comissió de Circulació, aquesta comissió de serveis s’ha fet amb un caràcter
temporal per tal que el Departament no es ressenteixi del canvi de cap. Però, tal
com ja es va dir en aquestes dues comissions, l’actual cap de Circulació, el
senyor Àlex Gil, va demanar al Comú prioritzar la reestructuració del
Departament de Circulació i, posteriorment, treure a concurs la plaça de cap de
Circulació.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Oliver Alís.
Teniu la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Bé, doncs, independentment del que va dir l’actual cap de Circulació i
Aparcaments, continuo pensant, malgrat les paraules, i així li vaig dir a vostè la
setmana passada, que no veig incompatible el fet de convocar un edicte de
caporal amb el fet de convocar un edicte per a cap de Circulació i Aparcaments.
És més, en aquest sentit, jo veuria molt més lògic que primer es cobrís aquesta
plaça de cap del departament i després es proveís classes inferiors de l’escala
tècnica.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Teniu la paraula senyor Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
Jo entenc que vostè pot pensar i dir el que li sembli bé, només, fer-li una
aportació als seus primers comentaris. A mi l’únic que em sap greu és que vostè
comenti que hi ha un suposat mal ambient al si del Departament de Circulació,
quan, en tot cas, a mi, personalment, no se m’ha fet palès aquesta situació. I em

penso que a cap dels membres d’aquest Comú, com a mínim, els de la majoria,
tampoc els hi ha arribat. En tot cas, tot el contrari.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Oliver Alís.
Teniu la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Bé, doncs, evidentment, no diré quines són les meves fonts que em permeten
assegurar que potser el clima no és l’ideal, i potser jo mateix hagués pogut
constatar aquest bon clima del qual vostè parla si se’ns hagués avisat o convidat
a aquella visita que els membres de la majoria van fer al Departament de
Circulació en un moment donat, si crec recordar, pels volts de Nadal. Doncs per
constatar que hi havia, justament, un bon clima o per constatar el contrari, que
no hi havia aquest bon clima. És tot.
Hble. Sra. Cònsol Major
Només faré un incís: m’agradaria que les fonts fossin creïbles, perquè vostè
sempre parla de fonts, però constatables, poques.
Teniu la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol. En el mateix ordre de coses, vostè també ens fa, encara
que sigui d’un altre tema, ens fa creure en un projecte en el qual nosaltres no hi
creiem per poder formar part dels consells d’administració o d’aquests
consellers que tiren endavant aquests projectes.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Alguna altra junta a comentar? Sr. Rossend Areny
Hble. Sr. Rossend Areny
Se’m demana a mi?
Hble. Sra. Cònsol Major
Teniu la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
No. Pel que fa als acords presos en Junta de Govern, serà tot aquest cop.
Hble. Sra. Cònsol Major
Doncs es donen per assabentats dels acords de la Junta de Govern.

Passarem, al següent punt
3. Aprovació si escau, del Reglament sobre la cancel·lació de negocis en el
registre de comerç i indústria del Comú
Teniu la paraula senyor Joan Léon.
Hble. Sr. Joan León
Gràcies, Senyora Cònsol.
Bé, bona tarda a tothom. El reglament que avui sotmetem a aquest ple, té per
objecte regular el procediment que ha d’emprar el titular d’un establiment per
tal de cancel·lar la inscripció del negoci en el Registre de Comerç i Indústria del
Comú de Sant Julià de Lòria, com també el procediment que ha de seguir el
propietari de l’immoble quan el titular del negoci es troba en parador
desconegut o la persona obligada no compleix l’obligació d’instar la baixa del
negoci que ja no té cap activitat comercial.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Joan León.
Alguna intervenció? doncs passaríem a l’aprovació del Reglament sobre la
cancel·lació de negocis en el Registre de Comerç i Indústria del Comú per
unanimitat. S’aprova?
S’aprova per unanimitat
Següent punt:
4. Aprovació si escau, de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació
d’establiment de preus públics, article 9-utilització privativa apartat 3estacionament de vehicles a la via pública i aparcaments públics oberts
punt 3.1-zones regulades
Teniu la paraula senyor Oliver Alís.
Hble. Sr. Oliver Alís
Gràcies, Senyora Cònsol.
Per tal de promoure la mobilitat en zona blava i evitar al màxim que s’utilitzi
com a aparcament de llarga durada, s’ha decidit diferenciar el preu públic de
zona blava amb el de zona verda, que era, en els dos casos, d’1,50 € per hora.
Així doncs, el preu de zona blava es mantindrà a 1,50 €/hora, i s’estableix el
preu de zona verda a 0,70 €/hora. Aquest pas ens permetrà estudiar en quines
zones es pot canviar la zona blava per zona verda, i conscienciar els ciutadans i
visitants que estacionar en zona blava, permet una certa rotació de vehicles, a fi
de permetre una millor dinamització del sector comercial del poble.
Gràcies, Senyora Cònsol.

Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Oliver Alís.
Teniu la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol.
Bé, nosaltres estem d’acord amb aquesta mesura de redefinició de les zones
verdes i blaves per afavorir, justament, el que deia el Conseller, en certes zones
amb mobilitat en estacionament i no tant en d’altres, adaptant, també, les tarifes
de les diferents zones. Però som conscients que aquesta mesura comportarà una
reducció d’ingressos que s’haurà de preveure des del moment en què entri en
vigor aquesta nova mesura en els pressupostos a venir. Se’ns ha comunicat que,
de moment, es tracta de preparar el text legal i que més endavant es procedirà
al treball de la nova zonificació. I em poso, aprofito per dir-ho aquí, em poso a
disposició del senyor Conseller per treballar plegats en aquest sentit.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny.
Hi ha alguna altra intervenció? Si no hi ha cap altra intervenció, passaríem,
doncs, a l’aprovació l’Ordinació de modificació de l’Ordinació d’establiment de
preus públics, article 9-utilització privativa apartat 3-estacionament de vehicles
a la via pública i aparcaments públics oberts punt 3.1-zones regulades.
S’aprova?
S’aprova per unanimitat
Passen al següent punt:
5. Aprovació si escau, de la modificació del Pla d’ordenació i urbanisme
parroquial : d.1). Normes urbanístiques
Teniu la paraula senyor Sr. Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies, Senyora Cònsol.
Si em permet, m’agradaria exposar els punts 5, 6 i 7 conjuntament, i després els
votaríem per separat, si li sembla bé.
L’any 2012, el Molt Il·lustre Consell General va aprovar la modificació de la Llei
general d’ordenació del territori i urbanisme, que ha comportat una revisió
global de tot el marc normatiu referent a aquesta matèria, amb l’aprovació dels
nous reglaments d’urbanisme, de construcció i d’urbanització. Per tal d’adaptar
el marc normatiu parroquial general, tinc a bé proposar a aquest ple una
modificació del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial en el seu apartat de
Normes urbanístiques, d’acord amb el que preveu l’article 106 de la Llei.

Aprofitant aquesta actualització de la normativa, i a banda d’incloure
modificacions tècniques aportades al Departament d’Urbanisme, la majoria
comunal, conscient del difícil moment econòmic i laboral que està travessant el
nostre país, creu oportú anar més enllà i incloure una sèrie de mesures per
activar el sector de la construcció. Aquest sector, i la resta de sectors relacionats,
són una peça clau de la nostra economia, tant en termes de PIB com d’ocupació.
Les mesures que hem inclòs en aquesta proposta de modificació del POUP
s’articulen en tres eixos: reducció de la parcel·la mínima, abaratint el cost del
terreny necessari per construir; augment de la densitat urbanística, i
allargament dels terminis per iniciar i acabar les construccions. Paral·lelament, i
en el mateix sentit, la majoria comunal ha considerat oportú acompanyar
aquesta modificació amb un paquet de mesures fiscals, que són: una reducció
de l’impost de construcció d’un 20 % per a tots els tipus de construcció i tots els
tipus de sòls; una reducció de les taxes relatives a obres menors per afavorir les
actuacions de rehabilitació, i una reducció de les taxes mínimes que afecten el
desenvolupament de preus parcials, sectoritzacions i parcel·lacions.
En resum, la majoria comunal, amb els instruments urbanístics i fiscals de què
disposa presenta aquestes mesures i eleva al ple l’aprovació dels punts 5, 6 i 7
de l’ordre del dia.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies. senyor Dot Jordi.
Alguna intervenció? teniu la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol.
Des del grup de la minoria, pensem que aquesta modificació de les normes
urbanístiques a la nostra parròquia, certament, pot fomentar i fomentarà que els
ciutadans que poden, doncs puguin construir amb menys limitacions que fins
ara. Els canvis en les exigències per construir, per exemple, fins als 1.400 m
d’alçada i l’augment del temps, tant per començar les obres com per acabar-les,
per reprendre paraules del senyor Conseller, certament, dic, s’ha d’ajudar el
ciutadà mitjà a poder construir en millors condicions. També hi farà, és evident,
les mesures contemplades en la modificació de l’Ordinació tributària del 2013,
en relació amb l’urbanisme, avançant-me, també, al punt següent de l’ordre del
dia. En aquest sentit, però, esperem que abaixar les taxes o impostos de la
construcció per facilitar-ne l’accés no vulgui dir, en cap cas, deixar-los de pagar.
Però haurem d’esperar un temps raonable per poder avaluar si aquestes
mesures aconsegueixen realment reactivar el sector de la construcció o no. Com
diu el Conseller, almenys cal intentar-ho. I estic plenament d’acord amb ell: la
nostra tasca com a Administració ha de ser la de facilitar la vida i les activitats,
en aquest cas, urbanístiques, dels nostres ciutadans. Però esperant fruits

d’aquestes mesures, i malgrat aquests ingressos, que no acabaran essent
contemplats en els pressupostos, en el moment de les accions urbanístiques
actuals, pensem que peritar les especulacions immobiliàries que tan mal han fet
fins ara i en l’economia, i per garantir uns ingressos a les arques comunals, es
podria, per exemple, taxar els locals comercials, també els de nova construcció
que quedin sense activitat comercial. Això afavoriria una regulació a la baixa
dels preus del lloguer per fer-los més atractius, ja que massa cops el preu
demanat dissuadeix el llogater a llogar un local. Pensem que aquesta mesura, a
més d’aportar uns ingressos extraordinaris al Comú, afavoriria el teixit
comercial de Sant Julià de Lòria, tant tocat aquests darrers temps.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny.
Alguna intervenció? teniu la paraula senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies, Senyora Cònsol.
Només afegir que en la previsió que vam fer del pressupost quant a imports de
construcció, ja vam ser molt pessimistes. El pressupost està, a hores d’ara, a
Govern. I en la proposta que fa vostè quant a taxar els locals buits, el meu parer
és que si estan buits, taxant-los encara més no crec que ajudi a ocupar-los.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Dot Jordi.
Alguna intervenció? teniu la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol.
Bé, s’hauria de parlar de quin tipus o quin gravamen s’aplica a aquests locals
buits. I si estem parlant de fomentar o ajudar que el comerç de Sant Julià de
Lòria pugui tirar endavant d’una forma més còmoda, per part nostra, creiem
que seria una bona opció i bé, en el cas que s’estudiï, nosaltres participaríem en
aquest debat d’ara endavant.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny.
Alguna intervenció? si de cas, passarem a la votació per separat dels punts.
Teniu la paraula senyor Josep Roig.

Hble. Sr. Josep Roig
Sí, jo voldria afegir una qüestió o un punt en aquest debat. Penso que des del
Comú s’està tirant endavant tota una sèrie d’accions, com ara són les fires al
carrer, que van dirigides a fer més atractiva la nostra parròquia. I nosaltres, des
de la minoria comunal, doncs hem aplaudit aquesta mesura. Però entenem que
aquest conjunt de mesures aïllades són més aviat ineficaces. Jo he parlat,
aquests darrers dies, concretament, durant la darrera fira, amb diversos
comerciants que han vingut a instal·lar les seves parades a la fira i m’han
comentat que, donant una volta pel poble, han vist que hi havia diversos
comerços que estaven tancats, possiblement, perquè el dia que es feia la fira,
que hi ajudava, que hi haguessin aquests comerços tancats. Però sí que és cert
que parles amb la gent, que jo he vist aquí al poble, i una de les primeres coses
que diuen és que hi ha comerços que estan tancats, i això dóna una mala
imatge. Amb això estarà vostè d’acord amb mi, no?. La proposta, en aquest
sentit, que nosaltres fem és ajudar a reactivar l’economia i el sector de la
construcció, sí, perquè, a més, és un sector que porta altres professions doncs
que van, diguem-ne, alineades amb el que seria pròpiament el constructor, és a
dir, fusters, lampistes, electricistes, etc., etc. I en aquest sentit, entenem que és
interessant ajudar el sector. Però com ha dit el company Rossend Areny,
nosaltres diem “no” a l’especulació immobiliària. I en aquest sentit, a mi
m’agradaria, si més no, que en aquest consell de Comú poguéssim agafar
l’acord, si més no, d’estudiar aquests gravàmens en situacions molt concretes.
Aquí no es tracta de gravar indiscriminadament, però sí mirar d’estudiar tota
una sèrie de supòsits per evitar que aquesta reducció en les taxes de construcció
derivessin en eventuals projectes d’especulació immobiliària. I en aquest sentit,
proposo al consell de Comú, si més no, el compromís de poder estudiar la
imposició d’aquestes taxes, la qual cosa no vol dir aplicar-les, però sí estudiarles.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies. Senyor Josep Roig.
Alguna intervenció? teniu la paraula senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Moltes gràcies, Senyora Cònsol.
Doncs bé, esperem la seva proposta. Ens la presenteu i l’estudiarem.
D’altra banda, voldria dir que el que no farem és obligar a la gent a tancar els
diumenges, com es va fer en una determinada època. Ara veig que li preocupa
molt el tema del comerç: durant una època es va obligar a tancar determinats
diumenges el comerç, que crec que va ser una mesura que no va ajudar gens el
comerç de Sant Julià de Lòria i d’Andorra en general.

Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Dot Jordi.
Teniu la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Veig que vostè té molt bona memòria. Li diré que aquesta mesura pel que veig,
vostè no comparteix, possiblement, i algunes persones afins a vostè tampoc no
comparteixen, anaven directament dirigides a conciliar la vida familiar i la vida
laboral.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Roig.
Si no hi ha cap altra intervenció en aquest punt, i si ho creuen tots oportú,
passaríem, doncs, a la votació per separat.
S’aprova el punt 5, relatiu la modificació del Pla d’ordenació i urbanisme
parroquial : d.1). Normes urbanístiques
S’aprova per unanimitat
S’aprova el punt 6, Ordinació de modificació de l’Ordinació Tributària, article
36-quantificació i l’article 70-impost sobre la construcció
S’aprova per unanimitat
S’aprova el punt 7, l’Ordinació de modificació de l’Ordinació d’ajornament o
fraccionament del pagament de l’import de la cessió econòmica
S’aprova per unanimitat
Passem al següent punt:
8. Aprovació si escau, del Reglament sobre les obres, instal·lacions i
serveis en carrers, carreteres i avingudes.
Teniu la paraula senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies, Senyora Cònsol.
Tal com es va exposar l’any passat, en el moment de l’aprovació del Decret de
creació dels polígons d’actuació que engloben les urbanitzacions de la
parròquia amb els treballs d’urbanització pendents, la majoria comunal ha
cregut oportú proposar a aquest ple l’aprovació d’un reglament per a
l’acabament de les obres, instal·lacions en carrers, carreteres i avingudes.
Aquest reglament recull, ordena i clarifica els requisits que han de respectar els
vials públics o que en un futur esdevindran públics, a nivell de clavegueram,
aigües pluvials, aigua potable, enllumenat i vials. Per això elevem al ple del

Comú l’aprovació del Reglament sobre obres, instal·lacions i serveis en carrers,
carreteres i avingudes.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Dot Jordi.
Alguna intervenció? Si no hi ha cap altra intervenció, doncs passaríem, també, a
la seva aprovació. S’aprova ?
S’aprova per unanimitat
Passem al següent punt:
9. Aprovació si escau, del pla parcial de la unitat d’actuació SURB-44-D
Teniu la paraula senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies, Senyora Cònsol.
El senyor Adrià Pintat Rossell sol·licità, en data 30 de març de 2012, la
corresponent autorització per desenvolupar la unitat d’actuació SURB-44-D,
mitjançant la corresponent aprovació del pla parcial. El 12 d’abril de 2013, el
departament d’urbanisme emet l’informe favorable. D’acord amb l’article 112
de la vigent Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, tinc a bé elevar a
aquest ple l’aprovació del Pla parcial de la SURB-44-D amb tots els documents
que l’acompanyen i, en el seu cas, aprovar l’exposició pública durant un termini
de 20 dies.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Dot Jordi.
Alguna intervenció? s’aprova el pla parcial de la unitat d’actuació SURB-44-D?
S’aprova per unanimitat.
Passem al següent punt:
10. Ratificar les actes de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu –
Perafita - Claror
Passaríem a ratificar les actes de la Comissió de Gestió de la Vall del MadriuPerafita-Claror, segons detall:
Acta número 10/12 de data 18/12/2012
Acta número 01/13 de data 23/01/2013 i
Acta número 02/13 de data 22/02/2013.
Alguna intervenció? teniu la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol.

Bé, abans de qualsevol altra consideració, voldria destacar un element que em
preocupa, i dic que em preocupa perquè constatem, des dels bancs de la
minoria, que ens veiem avui abocats a ratificar unes actes de tres de les sessions
de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror en què el nostre
Comú no hi va tenir la seva representació. Ni en la sessió del 18 de desembre,
que va tenir lloc a la Casa Comuna d’Encamp, ni en la del gener del 2013, que
va tenir lloc a la Casa Comuna d’Andorra la Vella, ni en la del febrer del 2013,
que va tenir lloc, també, al Comú d’Andorra la Vella. Doncs en cap d’aquestes
tres, el nostre Comú va tenir representació. En les dues d’enguany, es va
excusar l’absència del nostre representant, que entenc que és, en aquest cas, la
Senyora Cònsol, i en la primera que hauríem de ratificar ni tan sols això, o
almenys és el que reflecteixen les actes que avui se sotmeten a la nostra
ratificació. Constato que, en alguna sessió, ha estat el Conseller de Medi
Ambient qui ha representat al Comú. Repeteixo, en les tres sessions les actes de
les quals hem de ratificar avui, el nostre Comú no ha tingut cap representació,
amb tot el que això representa: ningú per participar en les preses de decisions,
ningú per aportar la visió de Sant Julià de Lòria i ningú per defensar els
interessos de la nostra parròquia.
Ens veiem, doncs, per resumir, obligats a ratificar, o no, unes actes en què els
nostres interessos no han estat presents ni representats, i ja avanço el sentit de la
nostra votació. Només per això no les aprovarem.
No tinc cap dubte que assistirà la Senyora Cònsol a totes les sessions quan vostè
serà la Presidenta de torn de la Comissió de Gestió. És en aquest punt que em
poso a la disposició de vostè, si vostè no pot anar a les sessions de la Comissió
de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, jo hi aniré amb molt de gust, i
amb responsabilitat defensaré el millor que pugui els interessos de la meva
parròquia.
Entrant ja en matèria, començaré amb la segona de les actes que avui hem de
ratificar: la núm. 01/13, que correspon al mes de gener d’enguany. M’agradaria,
si és possible, que la senyora Cònsol ens fes cinc cèntims de quin és el balanç
corresponent a la gestió econòmica del pressupost 2012, presentat en aquella
sessió per l’interventor d’Encamp, ja que aquest balanç no ha estat adjunt a
l’acta que se’ns ha lliurat a nosaltres, com a membres de la minoria. Considero
que aquest tipus d’informació ens ha de ser lliurada i, per tant, sol·licito una
còpia d’aquest balanç.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies. Sr. Areny.
Bé, en primer lloc, estem aquí per ratificar aquestes actes, evidentment, no per
valorar si assistim a les mateixes, tot i que, evidentment, abans d’aprovar-se per
tots els membres de la Comissió, evidentment, nosaltres hi hem treballat

prèviament i s’han consensuat tots els punts. Per tant, no entraré més al detall,
perquè vostè sembla que falti al respecte si estem o no treballant els punts que
consten dins aquestes actes. Evidentment, totes les sessions de treball s’han
treballat prèviament tant amb la direcció com amb la resta de Comuns. Hi hem
aportat totes les nostres esmenes i intervencions que han calgut, i per tant, jo
crec que aquí el que es ve a ratificar són les tres actes. I si no hi ha cap més
incidència, jo crec que passaríem a la ratificació.
Digui’m, senyor Rossend Areny, teniu la paraula.
Hble. Sr. Rossend Areny
Bé, Senyora Cònsol, tinc els meus dubtes raonables quan vostè diu que,
independentment de les sessions del ple gestor s’hagi treballat en conjunt amb
la resta de comuns, perquè i en el meu exposat d’aquí a una estona podrà veure
que la meva preocupació està fonamentada, perquè es recorda, un cop i un altre
cop, que el Comú de Sant Julià de Lòria havia de designar un tècnic per aprovar
uns criteris que venien donats de Govern, i no sé si a data d’avui aquesta
persona ha estat designada o no. Per tant, deixi’m dubtar almenys de l’eficàcia
de la nostra gestió en aquest sentit. Però, com dic, hi tornaré. No sé, jo li he
demanat si ens podia fer cinc cèntims de la gestió econòmica del pressupost
2012. Com va quedar o si haurem d’esperar. Si té a bé de passar-nos aquesta
informació per escrit.
Hble. Sra. Cònsol Major
Li farem arribar per escrit. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Caldrà que faci una demanda per escrit?
Hble. Sra. Cònsol Major
Com vulgui. Si pot fer-la, millor. Té la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
L’hauré de fer. Gràcies per posar-nos-ho fàcil.
Doncs continuaria el meu exposat, si m’ho permet.
Doncs en el punt 12 de la mateixa acta (estic parlant de la segona), es fa
referència a l’adjudicació dels treballs de zonificació natural de la vall. I
aprofitant que estem sol·licitant informació, sol·licito també una còpia de
l’informe d’adjudicació d’aquests treballs.
En aquesta acta també es menciona un balanç de les tasques més rellevants
dutes a terme durant l’any 2012 per la Comissió, i demanem, també, que se’ns
faci arribar aquest balanç, ja que entenc que aquí seria massa feixuc que ens ho
comuniqués.

Aprofito, en aquest punt, per demanar una entrevista amb la directora del Pla
de gestió, que es podria institucionalitzar, d’ara endavant, amb la periodicitat
que creguin convenient. Entre tots, s’hauria de definir. Aquestes reunions
permetrien aquella agilitat en el traspàs de la informació que, malauradament,
avui, des de les minories, no tenim. En aquest sentit, pensem que s’està actuant,
certament, amb una certa manca de respecte cap a una part de les institucions
del nostre país, que són les minories comunals. Ens consta que la directora s’ha
reunit amb diverses organitzacions representatives d’una part de la societat,
que així ha de ser, però no se’ns ha volgut rebre, de moment, als membres de
les quatre minories de les parròquies involucrades. Representem un sector de
les nostres parròquies que es mereixen que els seus representants electes siguin
partícips, d’alguna manera, en aquest projecte. Una manera, insisteixo, seria
rebre’ns en una reunió periòdica amb la directora del pla. Per tant, li demano a
vostè, com a representant del nostre Comú en la Comissió, que promogui una
reunió entre les minories i la directora del Pla de gestió, constatant la
impossibilitat de fer-ho en altres o per altres vies, com ja s’ha demostrat en
altres ocasions. I li demano, també, aprofitant l’avinentesa, en nom dels altres
companys de les minories dels altres Comuns.
En el punt 16 d’aquesta acta, així com en el 10 de l’acta següent, es recorda que
Sant Julià de Lòria, justament, encara no ha informat del tècnic, de la persona
que haurà d’avaluar l’informe de Patrimoni Cultural referent a les directius per
a la restauració de les estructures i desenvolupament dels conceptes, i cito:
«tècniques i materials tradicionals originals». Demanem si s’ha enllestit aquesta
qüestió des de la nostra Corporació per tal de poder validar aquestes directrius.
Entenem que hi deu haver una raó per la qual la nostra parròquia encara no
s’havia manifestat en aquesta qüestió en data 22 de febrer del 2013. Esperem
que això tampoc no respongui, i dono la meva opinió, als efectes de certa
deixadesa en aquest sentit.
Pel que fa a l’acta núm. 02/13, de la sessió del 22 de febrer de l’any 2013,
demanem que se’ns faci arribar una còpia de l’acta de la reunió entre la
directora del Pla de gestió i els Ramaders de la nostra parròquia per tal de
poder conèixer més detalls de la trobada.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Rossend Areny.
Aniré per punts perquè, si no, em perdré.
Inicialment, ja fa dies que ens va demanar aquesta entrevista, va demanar
entrevista amb la directora de la Gestió de la Vall del Madriu. Se li va
manifestar que demanés per escrit aquesta entrevista mitjançant la presidència,
en aquell moment del Comú d’Encamp. Em consta, perquè he parlat amb la
resta de Comuns, que no ho ha fet encara ara. Per tant, ara ja estem parlant d’un

altre Comú, que és el Comú d’Andorra la Vella el que presideix en aquests
moments. I li agrairia que ho fes. Si realment el seu partit té aquesta voluntat de
tenir coneixement de totes aquestes informacions, que ho facin per escrit a la
presidència del Comú d’Andorra la Vella, que és la Cònsol Major d’Andorra la
Vella. Jo crec que en aquesta demanda també estaria bé que fes tot el recull de
manca d’informació que vostè manifesta en aquests moments. I ara també
voldria passar la paraula al senyor Josep Majoral per un incís, també, de la seva
intervenció.
Hble. Sr. Josep Majoral
Gràcies, Senyora Cònsol.
Primer de tot, senyor Rossend Areny, si em permet, fer-li arribar la meva
sorpresa, quan vostè diu que és una gran preocupació, entenc que és una
manca de respecte envers els representants dels quatre Comuns, estem parlant
dels quatre Cònsols. Per tant, escolti...
Hble. Sr. Rossend Areny
No estic parlant dels quatre Cònsols.
Hble. Sr. Josep Majoral
Perdoni, vostè ha dit que el Comú de Sant Julià de Lòria no se sentia representat
en aquestes tres actes, que el Comú no hi estava representat. La Senyora Cònsol
ja li ha explicat ben bé que hi ha un diàleg fluid entre els representants dels
Comuns al si d’aquesta Comissió. Per tant, dir-li que, per part meva i per part
de la resta de companys, estem ben tranquils quant al que es pot fer aquí. Els
Comuns, incloent-hi el de Sant Julià de Lòria, evidentment, estan ben
representats i la feina, li puc dir, perquè he assistit a alguna d’aquestes
reunions, es treballa prèviament i és un treball conjunt al llarg de l’inici, diguem
des de l’inici fins a la data d’avui, d’aquesta Comissió. Dit això, tenia una
inquietud, també, en la qual el tècnic que representa el Comú de Sant Julià de
Lòria per treballar aquest reglament de les construccions que es poden fer al si
d’aquesta Comissió. Dir-li que aquest tècnic ja ha estat nomenat, és el tècnic
d’Urbanisme, que entenc que és la millor figura del Comú per parlar de temes
de construcció. I en aquests moments, em consta que ja hi està treballant i tot i
així, també dir-li que és un document que prèviament ja havia estat mig
consensuat.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Josep Majoral.
Alguna intervenció? teniu la paraula senyor Rossend Areny.

Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol.
Doncs agraeixo les paraules del Conseller. Amb aquests aclariments, doncs em
tranquil·litza que aquesta persona ja hagi estat determinada. També penso que
la persona triada doncs pot ser una persona ideal per dur a terme aquestes
tasques. Del que tinc dubtes, i raonables, és si la pròpia Senyora Cònsol hagués
pogut respondre amb tanta claredat com ho ha fet vostè.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Amb la mateixa claredat amb què ho ha fet ell.
Teniu la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Em tranquil·litza.
Hble. Sra. Cònsol Major
Si no hi ha cap més intervenció? teniu la paraula senyor Josep Roig.
Hble. Sr. Josep Roig
Jo només voldria fer un afegitó. I a mi també em tranquil·litzen les paraules del
senyor Conseller, però a mi, certament, em sembla, per l’explicació que vostè ha
donat, i pel que he pogut llegir en les actes, que això sembla com si un futbolista
anés a entrenar cada dia, però no anés a jugar als partits importants. Jo penso
que assistir a aquestes reunions és important. Aquí es prenen decisions
importants. El treball de fons és important, però ser-hi, també. Perquè,
segurament, ho és tant o més. Llavors, la intervenció que ha fet el senyor
Rossend Areny jo penso que anava en aquest sentit, i jo la volia subratllar.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Assistim a totes les reunions. Em sembla que a aquestes tres reunions no es va
poder assistir degut a altres problemes d’agenda, que segurament ens han fet
no poder assistir a aquestes reunions. De totes maneres, a mi m’agradaria que
respectés la feina que, com ha manifestat el senyor Josep Majoral, dins de la
Comissió de Gestió. Perquè no únicament assistim a la Comissió de Gestió,
també assistim al Consell assessor, on s’ha manifestat anteriorment que la
senyora Directora, la Sra. Susanna Simó, es reunia amb aquestes associacions,
evidentment, associacions delegades i adscrites a aquest Consell assessor per
facultat de les mateixes associacions. Per això li deia que ho fes per escrit, i se li
passaria la informació. És que ja com ho van fer al seu dia, i també es van
notificar com a persones que podien formar part d’aquest Consell assessor.

I ja només insistir que, evidentment que són importants aquestes sessions de la
Comissió de gestió i del Consell assessor de la vall del Madriu-Perafita-Claror,
però també fem molta feina al dia a dia. Que potser vostès no la valoren, i que
només es capficaran en aquestes Comissions de gestió.
Teniu la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Gràcies, Senyora Cònsol.
Bé, reprenc les paraules que ha dit fa una estona. Vostè hi veu sempre una falta
de respecte en tot el que nosaltres opinem o diem aquí. Només faltaria que no
poguéssim expressar les nostres opinions i els nostres neguits. I sort que hi ha
persones que sí que ens responen als nostres dubtes, i vostè indirectament, avui,
també, dient-nos que ens passarà tota aquesta informació. D’ara endavant ens
agradaria que ens les passés quan toca i no que haguem d’esperar a les sessions
següents per parlar-ne, perquè ens falten informacions. Però, si m’ho permet, ja
que vostè hi veu una falta de respecte en tot el que nosaltres opinem i en tot el
que nosaltres diem, a mi també em sembla una falta de respecte que vostè no
em vulgui rebre quan jo, bonament, li demano una entrevista al seu despatx per
parlar de temes en concret.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Temes en concret pel que fa als mitjans de comunicació, suposo, i sense
conceptes o sense, com vostè ha dit abans, amb uns continguts d’unes fonts, que
vostè té, que jo no sé d’on li venen aquestes fonts, jo no entraré senyor Rossend
Areny, en atacs personals com vostè ha fet contínuament, i segueix fent
contínuament. Per tant, no entraré més al detall. L’hi dic sincerament. No
entraré en aquesta discussió, no li respondré. Jo penso que la gent del poble el
que veu és que estem treballant al dia a dia per tots els habitants de la parròquia
de Sant Julià de Lòria, no pels 700 que vostès sempre defensen: per tots els
habitants de la parròquia de Sant Julià de Lòria. Per això ens paguen,
evidentment, per això ens paguen. I també m’agradaria que vostès, també,
potser col·laboressin més en la feina que es fa cada dia al Comú de Sant Julià de
Lòria, que no ho fan.
Té la paraula, senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Nosaltres moltes vegades ens hem posat a la disposició dels Consellers de les
diferents comissions de les quals fem part, i he de reconèixer que, tot sovint,
assistim a les comissions ―merament informatives― quan la decisió o el treball
ja s’ha dut a terme. I en altres ocasions, amb el company Roig, sí que s’ha

treballat en comissió plegats. I si no ho fem més és perquè, potser, no hi veiem
la possibilitat de fer-ho.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Alguna intervenció més?
Passaríem, doncs, a la ratificació de les actes de la Comissió de Gestió de la Vall
del Madriu-Perafita-Claror.
Es ratifiquen per 10 vots a favor, 1 en contra del Conseller del PS+I i 1 en contra del
Conseller del Grup Mixt.
Passem al següent punt:
11. Ratificació conveni
Alguna intervenció, Senyor Cònsol Menor?
Hble. Sr. Cònsol Menor
Sí, gràcies, Senyora Cònsol.
Jo, més que res, perquè estic una mica confós, perquè quan es parla de minories,
a què ens referim, al Partit Socialdemòcrata+Independents, al Grup Mixt o
minoria, o minories, o quans hem d’entregar la documentació, l’hem d’entregar
als dos? És una pregunta perquè vaig confós.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, Senyor Cònsol Menor.
Qui té la paraula primer? Un grup o l’altre?
Teniu la paraula senyor Rossend Areny
Hble. Sr. Rossend Areny
Justament, per aclarir aquests dubtes: vostè acaba de dir un grup o l’altre. No,
formem un Grup Mixt, com vostè ha dit només en començar la sessió, per tant,
jo no sé on veu aquí el dubte.
Hble. Sra. Cònsol Major
Doncs aquí sí que hi ha un dubte, i gros. Perquè en la carta de formar part del
Grup Mixt només és del senyor Josep Roig.
Teniu la paraula senyor Rossend Areny.
Hble. Sr. Rossend Areny
Doncs ja en faré una altra jo.
Hble. Sra. Cònsol Major
Doncs aquí tenen un problema. Teniu la paraula senyor Josep Roig.

Hble. Sr. Josep Roig
A mi, realment, que a vostè li passi el que li passava al Dinio, que sembla ser
que la nit el confonia, doncs em preocupa. Em preocupa, perquè vostè és el
Cònsol Menor, i aquestes coses, penso que vostè hauria de conèixer la legislació
com funciona, hauria de dominar el reglament. I aprofito per dir-los que la
meva carta implica tota una sèrie de qüestions, entre les quals que el senyor
Rossend Areny passi a formar part directament del Grup Mixt. Jo entenc que el
senyor Rossend Areny no hagi de presentar absolutament cap mena de carta.
Presentant això aquest senyor passa directament a formar part del Grup Mixt. I
li ho torno a dir: les seves confusions moltes vegades les trobarà escrites i
explicades en els reglaments dels consells, que són el nostre text de base per
poder funcionar normalment.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Teniu la paraula senyor Cònsol Menor.
Hble. Sr. Cònsol Menor
Senyor Josep Roig, vostè és molt hàbil. Miri: vostè ha presentat que se’n va al
Grup Mixt i el senyor Rossend Areny entenem que és del Partit
Socialdemòcrata+Independents. Solament això. El reglament, ja me’l conec, jo
sé que vostè és molt hàbil amb les paraules, ja que vostè està en el món de
l’educació, per sort o per desgràcia, i jo no hi entraré, però ja me l’he llegit. Vull
dir, estigui tranquil. La realitat és que vostè ha demanat passar al Grup Mixt i el
senyor Rossend Areny, pel moment, és del Partit Socialdemòcrata+
Independents del Comú de Sant Julià de Lòria. Res més.
Hble. Sra. Cònsol Major
Alguna intervenció?
Doncs passaríem al següent punt
11. Ratificació del conveni.
Teniu la paraula senyor Dot Jordi.
Hble. Sr. Dot Jordi
Gràcies, Senyora Cònsol.
Des de l’any 2009, els Comuns i Andorra Turisme, S.A.U., han sumat recursos i
esforços per al desenvolupament de projectes d’interès turístic per al nostre
país. El conveni que se sotmet a ratificació engloba el pla d’acció per a l’any
2013 i inclou mesures per continuar homogeneïtzant i millorant l’atenció i la
informació que reben els visitants, el desenvolupament de noves eines de
divulgació turística i el patrocini d’esdeveniments de rellevància. Per tot això, se

sotmet a aquest ple la ratificació del Conveni de col·laboració entre Andorra
Turisme, S.A.U. i els set Comuns del Principat d’Andorra.
Gràcies, Senyora Cònsol.
Hble. Sra. Cònsol Major
Gràcies, senyor Dot Jordi.
Alguna intervenció?
Si no hi ha cap intervenció, doncs, passaríem a la ratificació del conveni?
Es ratifica per unanimitat.
Molt bé, per últim, no hi ha, cap prec i pregunta, per tant, No havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió d’avui i agraeixo l’assistència de tots.

