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 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ 
DIA 15 DE JUNY DEL 2022 

 
Essent les 9,00 hores del dia 15 de juny del 2022, 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 i Sofia Cortesao Travesset. 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Maria Angela Ache Feliu. 
 
Hble. Sr. Cònsol major 
Abans de començar vull informar a tothom, els Hbles. Consellers i als mitjans de 
comunicació presents, que s’enregistrarà la sessió, perquè així per fer 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. Aprovació provisional, si escau, de la delimitació d’ofici amb terreny 

comunal a la zona de Roques Rodones, del terreny anomenat “Ort del Riu 
Llumeneres” 

2. Aprovació provisional, si escau, de la delimitació d’ofici amb terreny 
comunal i la propietat del senyor Jordi Sancho Martell a la carretera de 
Fontaneda PK5+600 

3. Precs i preguntes  
 
Passem al primer punt de l’ordre del dia:  
1.- Aprovació provisional, si escau, de la delimitació d’ofici amb terreny 
comunal a la zona de Roques Rodones, del terreny anomenat “Ort del Riu 
Llumeneres” 
Passo la paraula al Sr. Carles Felip Pereira.  
 
Hble. Sr. Carles Felip Pereira 
Gràcies, Sr. Cònsol. El 19 de maig del 2022 es va desplaçar la Comissió de 
delimitació, l'enginyer topògraf contractat pel Comú i veïns per realitzar d'ofici 
la delimitació del terreny anomenat “Ort del Riu Llumeneres” amb comunal. Una 
vegada efectuada la delimitació, es proposa procedir a la seva aprovació 
provisional i publicació al BOPA per un període de 13 dies hàbils. Durant aquest 
període, es podran presentar les al·legacions que es considerin pertinents. 
Gràcies, Sr. Cònsol. 
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Hble. Sr. Cònsol major 
Gràcies, Sr. Pereira. No sé si hi ha algun comentari respecte? No, doncs passem a 
la seva aprovació, s’aprova?  
S’aprova per unanimitat. 
 
Següent punt: 
2.- Aprovació provisional, si escau, de la delimitació d’ofici amb terreny 
comunal i la propietat del senyor Jordi Sancho Martell a la carretera de 
Fontaneda PK5+600 
Passo la paraula al Sr. Carles Felip Pereira.  
 
Hble. Sr. Carles Felip Pereira  
Gràcies, Sr. Cònsol. El 3 de juny del 2022 es va procedir al desplaçament efectuat 
per la Comissió de delimitació, de l'enginyer topògraf contractat pel Comú i veïns 
per la realització d'ofici de la delimitació amb comunal d'un terreny propietat del 
senyor Jordi Sancho Martell situat a la carretera Fontaneda al punt quilomètric 
5,6. Efectuada la delimitació, es proposa procedir a la seva aprovació provisional, 
així com a la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Es podran 
presentar les al·legacions que es considerin pertinents per un període de 13 dies. 
Gràcies, Sr. Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol major 
Gràcies, Sr. Pereira. No sé si algun altre Conseller vol afegir alguna cosa en aquest 
punt? no, doncs passem a la seva aprovació, s’aprova?  
S’aprova per unanimitat. 
 
Passem al darrer punt: 
3.- Precs i preguntes 
Val a dir que amb data 13 de juny -dilluns- els membres de la minoria van entrar 
una carta sol·licitant d'introduir a aquest ple de Comú, la problemàtica generada 
al voltant dels accessos a la zona de la Vall de Madriu-Perafita-Claror, passant 
per la zona de la Rabassa. Evidentment, aquest punt s'ha acceptat i per tant, 
passaria la paraula al Sr. Cairat perquè faci el seu exposat. I acte seguit, entrar en 
el debat, si escau. 
 
Hble. Sr. Cerni Cairat 
Gràcies, Sr. Cònsol. Com bé ja saben, els Consellers de la minoria hem rebut amb 
preocupació les contínues entrades de vehicles dins de la zona del nucli dur de 
la Vall del Madriu Perafita i Claror que formen part del territori de Sant Julià de 
Lòria. No és un fet nou, però sí que correm el risc que vagi en augment donat que 
en alguns casos, els propis infractors publiquen imatges de les seves proeses en 
aquest entorn protegit, fent efecte crida a altres practicants d'esports de motor o 
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de bicicletes de descens. En són exemples els dos vídeos que els hi vaig fer arribar 
publicats a les xarxes socials precisament la darrera setmana, aquest mes, a la 
zona del Port Negre de Claror. Justament el Camp de Claror, malgrat no forma 
part íntegrament del nucli dur de la zona de protecció, és un entorn altament 
singular de la nostra parròquia i fins i tot del Pirineu per la seva morfologia, fauna 
i flora present. És per tant mandat nostre protegir-ho. Lamento doncs que tot i 
fer dos anys que demanem l'aplicació de mesures en aquest sentit, encara no és 
vegin materialitzades. Afegit a això, deixeu-me recordar-vos que a més, vam 
demanar d'aplicar les nostres propostes abans de publicitar certs esdeveniments 
que puguin fer encara més efecte crida de vehicles en aquesta zona. A més a més, 
és molt preocupant que a les portes de l'estiu hàgim de descobrir que hi ha un 
buit legal en les ordinacions que regulen l'accés rodat a la zona de la Vall del 
Madriu-Perafita i Claror administrades per la nostra parròquia, donant la 
sensació d'impunitat als infractors que incompleixen la normativa. Per tant i amb 
voluntat col·laborativa, traslladem en sessió de Comú les nostres propostes per 
ajudar a mitigar aquesta problemàtica. Passo a enumerar-les.  
1: demanem estudi d'impactes i de capacitat de càrrega de trànsit rodat a la zona 
del Camp de Claror que permeti quantificar l'erosió causada al medi i el nombre 
de vehicles que poden pujar-hi.  
2: un pla de gestió que contingui la implementació de mesures de control d'accés 
i d'aforament de vehicles al Camp de Claror.  
3: resolució del buit legal amb la derogació temporal de l'article 4.2 de l’Ordinació 
22/7/2020 reguladora de l'accés motoritzat i o rodat al medi natural que no 
permet actualment aplicar la normativa laurediana en territori de la Vall del 
Madriu-Perafita i Claror.  
N'hem parlat, vostè al·legava Sr. Cònsol, a la unanimitat del pla de gestió i per 
tal de no trencar doncs aquest principi de gestió conjunta amb la resta de 
Comuns, el que proposem és que traslladi la nostra proposta amb caràcter 
d'urgència a la Comissió gestora amb l'interès de fer prevaldre la preservació del 
medi natural. I finalment, demanem un inventari de camins i una regulació 
d'usos amb la voluntat de fer compatible les diferents activitats que es poden 
desenvolupar al medi natural, per tal de minimitzar possibles conflictes i 
impactes negatius en l'entorn. Ja ho diem, la nostra voluntat no és de prohibir res, 
sinó d'ordenar-ho per espais. Esperem, finalment, que les considerin 
positivament. I finalment, els emplaço a treballar-ho decididament en Comissió 
de Manteniment, medi ambient i sostenibilitat amb el Sr. Rossend Duró, que ja 
ho estem fent i de fet ja ho han acceptat, per tal de trobar la solució definitiva. 
Gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol major  
Bé, sí, respondré molt ràpidament. Per fer-ho senzill, aquests vídeos que vostè 
ens va fer arribar, doncs no són els primers que arriben. N'han arribat d'altres. 
Des de la Vall del Madriu Perafita Claror algun altre vídeo havia arribat i fins i 
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tot sancionat en aquells espais que sí disposaven o disposen de regulació. Això 
com a primer punt. Dir també que amb dos anys de mandat, crec que quan més 
s'ha fet al voltant del medi ambient en tota la història de la parròquia Laurediana, 
són en aquests dos anys del nostre mandat, i sense anar més enllà, la regulació 
de camins, és a dir no hi havia cap ordinació que regulés tot això i s'ha fet en 
aquests dos anys que portem de mandat. Que s'ha de millorar, ja hem estat 
parlant, sí. Li recullo el guant amb totes les propostes que avui ens ha fet arribar. 
No sé si ja heu rebut la convocatòria o encara no, no ho sé. En tot cas, serà ràpid, 
però en tot cas, hi ha una convocatòria a una Comissió de Manteniment, Medi 
Ambient i Sostenibilitat que em sembla que és per dimecres vinent -si no recordo 
malament- en la qual també hi seré present i la voluntat d'aquesta comissió és de 
posar solució a tot això. Cert, en vam parlar ahir o abans d'ahir crec que va ser, 
de la derogació d'aquest article. Vostè sap que les coses sí, però s'han de fer 
seguint els passos corresponents. Hem encomanat ja un informe jurídic. Per tant, 
sense aquest informe jurídic, no passo res amb cap òrgan decisiu com és un Ple 
de Comú. Tindrem aquests informes jurídics que ens avalaran o no aquesta 
proposta, però en tot cas, ja li dic, i a més a més així també ho  faig avinent en un 
mitjà, s'està mirant també si cap o no cap la possibilitat de sancionar les persones 
que surten mencionades en el vídeo que vostè ens va fer arribar. Tot això està 
avui en mans dels assessors jurídics que tenim a la Corporació. I per tant, voluntat 
de regular, jo crec que és palesa. Es va fer una ordinació tant parroquial com es 
va aprovar també en aquesta sala de plens la de la mateixa Vall del Madriu, 
Perafita, Claror, per tant, la voluntat de regular, ja hi és. Continuarem millorant-
ho amb la seva col·laboració i la voluntat d'aplicar-ho, i aquí aprofito per agrair 
la feina que han estat fent els Banders durant tot aquest temps, perquè la voluntat 
d'aplicar la normativa hi és. Es va signar fins i tot aquest conveni amb Banders, 
els quals han fet diversos controls i ens transmeten la problemàtica d’aturar 
aquests vehicles. Al final els proven d'aturar i els vehicles no s'aturen. Però en tot 
cas, sense anar més enllà, la setmana passada hi va haver crec que són quatre 
motoristes sancionats en aquest sentit -sancionats no, amb els quals es va aixecar 
l’atestat- això ens ho traslladaran al Comú i el Comú iniciarà tot el procediment 
que veureu que no és evident per acabar sancionant-los. Per tant, agraeixo una 
vegada més la tasca que està fent el cos de Banders. Per tant, Sr. Cairat, la voluntat 
de regular, de fer complir i de preservar, jo crec que no és més gran la seva que 
la nostra, però en tot cas és compartida i per tant, ja li dic, en aquesta comissió de 
dimecres vinent començarem a tractar tots aquests temes a poc a poc. Quan dic a 
poc a poc, vull dir amb el que toqui a nivell jurídic, amb els informes 
corresponents, amb els edictes corresponents si és que és el cas d’encomandes de 
projectes d'impacte i anirem avançant en aquest sentit. No sé si he respost o si 
dono satisfacció a la seva demanda. 
 
Hble. Sr. Cerni Cairat 
Sí, queda contestat, gràcies. 
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Hble. Sr. Cònsol major  
Bé, moltes gràcies per l’assistència. 
 
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 Vist-i-plau 
Secretària general Cònsol major 

 


