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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ 
DIA 28 DE SETEMBRE DEL 2016 

 
Essent les 16,00 hores del dia 28 de setembre del 2016, 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 Miquel Vila Bastida i l’Hble. 
Sr. Cònsol Menor, Sr. Julià Call Reig i amb l’assistència dels Hbles. Consellers 
de Comú, Srs. Joan Visa Tor, Joan Vidal Martínez, Josep Roig Cárcel, Joan 
Gómez Martínez, Meritxell Teruel Riera, Pere Pràxedes Rigol, Francesca 
Barbero Cáceres, Joan Albert Farré Santuré i Rossend Duró Sánchez.  
 
ORDRE DEL DIA  

1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de les actes de: 
• Sessió ordinària 07/04/2016 
• Sessió extraordinària 25/05/2016 

2. Ratificació dels acords de la Junta de Govern  
3. Aprovació si escau, de l’estat general de comptes de l’exercici 2015 
4. Aprovació si escau, de reconduïts de l’exercici anterior 
5. Informar de les auditories de l’exercici 2015 de les societats Escola bressol 

laurèdia, S.A.U.;  Sasectur, S.A.U. i Camprabassa, S.A.  
6. Informar dels pressupostos per a l’exercici 2016 de les societats Escola bressol 

laurèdia, S.A.U.;  Sasectur, S.A.U. i Camprabassa, S.A. 
7. Anàlisi i aprovació, si escau, del projecte de pressupost per a l’exercici 2016 
8. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació Tributària del Comú 
9. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació d’establiment de preus públics del 

Comú 
10. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de gestió de la 

deixalleria comunal 
11. Aprovació, si escau, de l’Ordinació reguladora per a l’autorització comunal 

d’emplaçament d’heliports de titularitat privada 
12. Ratificació de l’adjudicació del concurs per a la concessió del servei públic 

comunal de la recollida de diferents residus al Principat d’Andorra 
13. Ratificació de l’acord per a la facultació al Comú d’Andorra la Vella per a la 

licitació de la concessió de la gestió del servei públic comunal de recollida de 
residus urbans conjuntament a les parròquies de Sant Julià de Lòria i Andorra 
la Vella 

14. Ratificació de l’acord per a la publicació del concurs públic per la concessió 
administrativa per l’ocupació i l’ús de béns de domini públic i l’autorització 
de l’aprofitament i l’ús de l’aigua per a la producció d’energia elèctrica en 
minicentrals a la parròquia 

15. Ratificació actes de la Vall del Madriu – Perafita - Claror 
16. Ratificació convenis  
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17. Precs i Preguntes  
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Primer de tot, vull excusar l’absència de l’Hble. Consellera, Sra. Maria Servat 
Codina, per trobar-se de baixa de maternitat. Crec que li hem de donar 
l’enhorabona pel naixement, tindrem una nova laurediana més. És una gratitud 
per tots poder donar aquesta notícia com a motiu d’absència. 
Cedeixo la paraula al senyor Joan Albert Farré. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré  
Gràcies senyor Cònsol. Només una petita observació a la vista de l’ordre del dia 
d’avui. En el període de sessions, hi ha l’aprovació del pressupost i amb aquest 
hi ha la documentació adjunta del marc pressupostari. Segons la Llei de 
Finances i Sostenibilitat, l’aprovació del marc pressupostari requeriria, entenem, 
una aprovació separada del pressupost, per tant, demanaríem que pel 
compliment de la Llei, es poguessin aprovar les dues coses per separat. Gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Molt bé, si no teniu inconvenients, ho farem així. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré 
Gràcies Sr. Cònsol.  
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Tot seguit, voldria fer palès abans d’iniciar l’ordre del dia, que segons 
l’Ordinació d’Organització i Funcionament dels Comuns, a l’article 19-sessions 
ordinàries, s’estableix que el Comú es reuneix almenys un cop cada dos mesos. 
Conscients d’aquest fet vull deixar palès que els punts que es presenten avui, 
han comportat una feina feixuga, laboriosa per l’equip comunal, per tant el seu 
estudi, com l’elaboració de la proposta ha comportat la tardança de convocar el 
Comú que avui celebrem.  
 
En relació a l’ordre del dia, s’ha de fer constar un error de transcripció a 
l’Ordinació Tributària, de la que tots disposeu. En aquest sentit se us ha facilitat 
un punt amb la informació correcta.  
Dit això, iniciem la sessió amb el primer punt:  

1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de les actes de la Sessió Ordinària 
del dia 7 d’abril i la sessió extraordinària del dia 25 de maig d’enguany. 

Tots disposeu de l’esborrany de les actes. Algun comentari? S’aprova?  
Molt bé, s’aproven per unanimitat.  
 
Passem al següent punt: 

2. Ratificació dels acords de la Junta de Govern 
Disposeu de les actes de la Junta de Govern. Hi ha algun comentari al respecte? 
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Té la paraula Sr. Joan Albert Farré. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré 
Sí, es ratifiquen, només un petit comentari. Ens agradaria demanar a aquesta 
Corporació també que ens lliuressin, d’acord amb l’Ordinació de Funcionament 
dels Comuns, les actes de la Junta de Govern abans de la propera sessió de 
Comú que toqui, i voldria dir en aquest cas que no siguin lliurades totes les 
actes de cop, que siguin lliurades més a poc a poc i així nosaltres podríem anar 
fent una mica més el control i estar més al dia dels actes en aquesta corporació.  
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Preneu nota si us plau, Senyora Secretària.  
Molt bé, queden doncs ratificades les actes de la Junta de Govern per 
unanimitat. 
 
Seguidament, si ho trobeu tots conforme, passarem a tractar els següents punts 
conjuntament:  

3. Aprovació, si escau, de l’estat general de comptes de l’exercici 2015. 
5. Informar de les auditories de l’exercici 2015 de les societats Escola 

bressol Laurèdia, S.A.U., Sasectur, S.A.U. i Camprabassa, S.A. 
Dins d’aquests comptes farem constar que l’aprovació definitiva dels comptes 
haurà de ser posterior. Aquí hi ha hagut una evolució. Abans hi havia els 
passadors de comptes, i amb ells tancant la sessió es tancaven els comptes. 
Desprès es va fer auditories encomanades pel propi Comú. I una vegada 
aprovades les auditories, la corporació local aprovava l’estat dels comptes. En 
aquest cas nosaltres, des del Comú, el Comú anterior va encomanar les 
auditories des les societats de les quals tenim participació, tenim totes les 
accions com és el cas de Sasectur, S.A.U. i Escola Bressol Laurèdia, S.A.U. 
Aquests informes d’auditoria, ens han arribat i estan correctes.  
El Tribunal de Comptes es cuida de fer l’auditoria dels comptes del Comú, 
aquesta no ens ha estat lliurada. El Tribunal de Comptes no ens ha donat 
l’auditoria que estaven fent pel Comú. Per tant, jo proposaria en cas de que ho 
aprovéssim deixar subjecta l’aprovació dels comptes del Comú a l’arribada de 
l’informe d’auditoria que aporta el Tribunal de Comptes, si us sembla correcte? 
Molt bé acceptada la proposta. Passem doncs a una explicació de les auditories 
que hem tingut de les diferents societats.  
La primera és Sasectur, S.A.U.. Porta un balanç amb un actiu de 577.443 euros, 
igual que el passiu i l’auditoria en aquest aspecte fa referència a que no es 
compleix l’article 85 de la Llei de Societats Anònimes. El 85 punt 5. Per complir 
aquest article que diu que el patrimoni net ha de ser superior al 50% del capital 
social de la societat, doncs bé, crec que això es pot arreglar fent una reducció de 
capital i un augment de capital, a fi i a efecte que això no surti. Com que totes 
les accions són del Comú, això no comporta cap problema. Si nosaltres 
treballéssim el capital social que és d’1.118.000 euros, les reserves que són de 
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2.256.000 euros i uns resultats negatius que és el que cada any es va perdent a 
Sasectur, S.A.U., que es va acumulant, són 3.300.000 euros. Si féssim una 
reducció amb un increment de 200-300.000 euros, això tiraria endavant, per tant 
no ens preocupa excessivament aquest motiu crític de l’auditoria, ho podríem 
resoldre. D’altra banda, ens diu que hi ha hagut unes pèrdues de 404.000 euros. 
Són una mica superiors a la dels altres anys, que estaven al voltant de 250.000 
euros, no sé què s’ha fet d’especial aquest any, però esperem per l’any que ve 
poder-ho reduir a xifres de 250-270.000 euros que és el que es venia fent. Aquest 
any és de 404.000 euros, ho hem d’acceptar així. 
L’altre punt que ens demana l’auditoria, és que es faci una relació, un inventari 
del material que hi ha dins de l’empresa Sasectur, S.A.U., de les màquines, de 
tot el que hi ha allà dins. Per aquest motiu, ja s’ha encomanat i ja s’està portant a 
terme un inventari.  
D’altra banda ens diuen que si no fos perquè el Comú hi posa cèntims, aquesta 
societat seria de difícil continuïtat, i tenen raó. Però bé, alguna cosa hi haurem 
d’anar ficant per mantenir-ho obert, com sempre s’ha fet. Respecte a aquí, val a 
dir que ens passarà aquests 104.000 euros que són les pèrdues de Sasectur, 
S.A.U., les haurem d’aprovar desprès com a partida pressupostària dins del 
pressupost per poder pagar aquests 404.000 euros dins de l’exercici 2016.  
Respecte a l’altra auditoria, la de l’Escola Bressol Laurèdia, S.A.U., ens parla 
d’un total d’actius, tenim un actiu de 837.246 euros, igual que el passiu i en 
aquest balanç a diferència del de l’any passat, hi figura un immobilitzat tangible 
de 488.000 euros. Això és perquè s’ha fet una obra, l’obra de l’escola bressol, 
que es troba a la Plaça Major, a l’entrada del pàrquing, s’ha aprofitat aquella 
primera entrada del pàrquing per poder establir l’escola bressol. Val a dir que a 
partir d’aquesta obra, no es pagarà lloguer sinó que és propietat del Comú. 
Això ha comportat que el Comú hagi de fer una despesa excepcional de 455.687 
euros i ja està. També ens parla de la Llei, de l’article 85 punt 5, que és el mateix 
cas que l’anterior, per tant podríem fer la mateixa operació. Les pèrdues de 
l’escola bressol han estat de 321.000 euros, una mica superiors –no gaire- a les 
dels anys anteriors i també esperem que pugui retornar a xifres normals de 280-
270.000 euros. 
Molt bé, ja hem vist aquestes dues, ara falta Camprabassa, S.A.  
Camprabassa, S.A., no és part del Comú aprovar els comptes aquí. Es fa un 
comentari de l’auditoria perquè és obligat fer-ho, perquè som la majoria 
d’accionistes però hi ha un Consell d’Administració propi qui aprova o 
desaprova els pressupostos. Si bé hi ha un obligat compliment ara, pel fet de 
que s’ha de presentar els balanços consolidats del Comú i de les Societats, i 
l’endeutament passa a ser consolidat amb l’anomenada regla d’or que és la Llei 
de Sostenibilitat de les Finances i l’Estabilitat Financera i per tant fem el 
comentari en aquesta sessió de Comú.  
D’aquí, en principi, veiem uns actius i passius que són de 25.000.000 d’euros, la 
composició no ha variat excessivament, però pel que fa al compte d’explotació, 
hi ha unes pèrdues d’1.700.000 euros que són lleugerament inferiors a les del 
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2014 o 2013. Al 2014 estàvem amb 2.000.000 d’euros de pèrdues i al 2015 doncs 
s’ha perdut una mica menys, 1.700.000 euros. Insuficient encara però sembla 
que no va tan malament. De comentaris de l’auditoria, ens parlen de que les 
amortitzacions de la concessió administrativa no estan ben comptabilitzades. La 
concessió ens dona un 100% de l’edifici per entendre’ns, del terreny de La 
Rabassa. Com que s’ha fet ús només d’una quarta part, un 25%, aleshores les 
amortitzacions es fan només per aquest 25%. Així ho aplica el Comú. En canvi, 
els auditors entenen que com que aquesta concessió està valorada a 5 anys per 
11.000.000 euros, el que hauríem de fer és amortitzar la part que toca, el 2% 
cada any de tot l’edifici, de tota la concessió que s’ha fet i això donaria 222.000 
euros. En canvi només s’ha amortitzat per 50.000 euros. Això fa que en realitat, 
ens dona unes pèrdues més petites. Si es comptés tot, les veuríem augmentades 
i amb despeses d’amortització en aquest aspecte tindríem 270.000 euros. És una 
correcció comptable que crec que a partir de l’any que ve es pot portar a terme i 
no té més importància. 
Respecte al passiu corrent superior a l’actiu corrent, és veritat que hi ha una 
diferència. Llavors, el que es deu als proveïdors i als treballadors i a altres 
persones, és superior al que ens deuen ells i per tant requereix unes necessitats 
de tresoreria a curt termini. L’any passat, aquest problema també hi era i el 
passiu circulant, és a dir els proveïdors, comptes a pagar, era superior a l’actiu 
corrent de clients i comptes a cobrar, pel valor de 10.000.000 d’euros. Enguany 
n’és per 5. Perquè? Perquè el Comú anterior va fer una ampliació de capital i 
aquesta diferència s’ha minvat de 10 a 5 milions. D’altra banda aquesta 
comparació, conscient de les dificultats de tresoreria que hi hauria a 
Camprabassa, va comptar que es devia als proveïdors, les necessitats que 
tindria per fer front a tercers i va aprovar un crèdit extraordinari pel valor de 
3.495.601 euros al gener del 2016. Llavors amb aquest crèdit extraordinari ja s’ha 
pogut fer front a proveïdors i també a altres deutors i per tant aquesta nota era 
veritat al tancament de l’exercici però al començament de l’exercici ja vam 
pal·liar aquest problema. D’altra banda, l’any passat, hi ha una altra cosa a 
l’article 85 punt 5 que diu que el net patrimonial ha de ser superior al 50% del 
capital social. Aquesta era una nota que sortia al 2014 i al 2015 no surt. Això és 
important, vol dir que el Comú anterior ho ha solucionat. Ho ha solucionat 
perquè això pot ser causa de dissolució de la societat... Us explico: l’any passat 
el capital social era de 17.000.000 euros i les pèrdues acumulades eren de 
9.000.000 d’euros. Això vol dir que de net patrimonial només en quedava 
8.000.000 d’euros i aquesta xifra és superior al 50% de 17.000.000 d’euros. Al ser 
superior volia dir que era causa de dissolució. Al fer un augment de capital per 
5.000.000 d’euros, la situació enguany és de 22.000.000 euros de capital social, 
pèrdues acumulades 10,8 però aleshores quan mirem el patrimoni net que són 
11.000.000 d’euros, és superior al 50% dels 22.000.000 d’euros, estem al 52%. 
Això fa que la possibilitat de continuar en aquest sentit hi és, molt just. L’any 
passat era el 48%, enguany estem al 52%, però si passés alguna cosa podríem 
tornar a baixar, llavors tornaria a estar en risc de liquidació la societat. Però s’ha 
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solucionat, el Comú anterior va prendre les mesures escaients, per tant aquesta 
nota està solucionada. L’altre opinió de l’auditoria de Camprabassa és la 
incertesa de capacitat de la seva continuïtat –això surt cada any- sembla que les 
despeses es redueixen però encara és insuficient. Si volguéssim tancar 
Camprabassa hem de tenir en compte que entre els 13.000.000 d’euros que es 
devien, entre acomiadaments dels treballadors i tornar els terrenys a lloc, doncs 
això ens deuria costar –és una xifra aproximada perquè no hem anat a comptar- 
però segurament ens costaria uns 22 o 23.000.000 d’euros. Això és caríssim. I dic 
bé “xifra aproximada” perquè tornar les coses a lloc, no ens hem entretingut a 
comptar-ho amb exactitud però sí que aproximadament ens en podríem anar 
per aquí. S’ha solucionat el problema dels deutes a curt i de la composició del 
capital, és veritat que s’han canviat deutes per accions. Deute que tenia 
Camprabassa s’ha canviat per accions i s’ha fet aquest intercanvi a valor 
nominal, els auditors no fa cap menció al respecte, curiosament, però ja ens està 
bé... Respecte al tancament de comptes del Comú de Sant Julià que queda 
subjecte a l’auditoria que portarà a terme el Tribunal de Comptes absolutament 
rectificat el que s’entén, però hem d’esperar que ens ho entreguin.  
Teniu la paraula Sr. Joan Albert Farré. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré 
Una pregunta Sr. Cònsol, una mica per a clarificar.  
Amb aquest punt de les auditories de les societats ens donem per informats. 
Hem vist que l’objecte de l’ordre del dia era informar. Aleshores aquests dos 
punts de l’estat de l’exercici de comptes del 2015 entenem que el que es proposa 
és aprovar ... 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
És una aprovació. És una aprovació però subjecte a l’opinió del Tribunal de 
Comptes. Són ells qui han fet l’auditoria i no ens l’han donada.  
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré 
Aleshores a mi m’agradaria, perquè clar, en vista a la documentació que vostès 
ens van lliurar el divendres, aquests comptes en principi estaven lliurats per 
l’interventor al març d’aquest any passat, d’aquest any 2016 i per tant vist que 
la Llei de Finances Comunals al seu article 82 demana que es faci la liquidació 
del pressupost abans del 1r de març de l’exercici següent, no entenem perquè 
hem hagut d’esperar nou mesos per fer-ho.  
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Hi ha un problema d’auditoria. Si a vostè li donen uns comptes i aquests 
comptes estan auditats, quan vostè aprovi els comptes estarà ben segur de que 
allò està bé i hi ha un tercer que li està donant fe de que allò és correcte. Sense 
l’aprovació de l’auditoria és agosarat aprovar-ho, per tant jo faria una aprovació 
però pendent de que ens entregui el Tribunal de Comptes l’auditoria.  
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Hble. Sr. Joan Albert Farré 
Sí però això no ha canviat des del mes de març a finals de setembre perquè en 
principi el que hi ha aquí a la documentació és el mateix que hi havia a la 
documentació al mes de març.  
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Si em permet, li explico.  
Ara tenim les auditories de l’Escola Bressol Laurèdia, S.A.U., tenim l’auditoria 
de Sasectur, S.A.U. i tenim l’auditoria de Camprabassa, S.A. Totes les auditories 
que ha encarregat el Comú anterior les tenim i és el que acabem d’explicar. A la 
del Comú que suposo que no és gaire preocupant perquè hi ha una Intervenció 
que funciona molt bé i dubto que hi hagin problemes, aquesta no ha estat 
entregada, perquè no depèn del Comú, depèn del Tribunal de Comptes. I 
aquestes tres auditories al mes de març no hi eren, ara hi són. M’ha semblat 
veure el Sr. Interventor que estava per aquí. Em sembla que s’han entregat fa 
pocs dies el definitiu que ja feia dies que deien que ens els donaven i no 
l’acabaven de donar, vull dir que hem anat una mica justos. 
Molt bé. La liquidació d’ingressos del 2015 dona operacions corrents, s’havia 
pressupostat 6.175.000 euros, s’ha executat 6.740.000 euros, s’ha executat un 
109%; respecte als impostos directes estava previst 2.045.000 d’euros, s’ha cobrat 
2.108.000 d’euros, és a dir una mica més; els impostos indirectes estaven 
previstos 60.000 euros i se n’ha cobrat 473.000 euros. Aquest tema està fet 
perquè hi ha hagut un acord entre Comuns i Govern i finalment el Comú ha 
pagat la part corresponent de la recaptació de l’import de transmissions 
patrimonials. Aquest import és de 400.000 euros que és el que ha fet pujar els 
ingressos respecte al previst del pressupost 2015. Taxes i altres ingressos, estava 
previst 2.369.000 d’euros i se n’ha recaptat 2.440.000 euros. Hi ha hagut 
transferències corrents, 1.648.000 euros pressupostat i executat 1.669.000 euros. 
Ingressos patrimonials, 52.000 euros i se n’ha cobrat 48.000 euros. Operacions 
de capital, 5.700.000 euros i se n’ha cobrat 5.800.000 euros i transferències de 
capital 5.700.000 euros i se n’ha cobrat 5.800.000 euros. Això pel que fa als 
ingressos. Respecte al total, ja l’hem dit abans, dels 11.889.000 euros 
pressupostats, s’ha cobrat 12.548.740 euros, degut bona part d’aquest augment 
al cobrament d’aquesta part que hem anomenat de l’impost de transmissions 
patrimonials.  
Respecte a la liquidació de despeses, el total pressupostat a finals d’any era de 
10.408.871 d’euros i s’ha executat 9.566.204 euros, és a dir un 92% del que 
s’havia pressupostat. És una liquidació bastant alta. El conjunt d’aquestes xifres 
ens dona un súper hàbit de 163.862 euros. El deute del Comú seria d’11.746.330 
euros i el deute consolidat del Comú seria de 23.213.700 euros. Tenim el límit 
per enguany a 23.273.000 euros, és a dir estem a 60.000 euros del límit.  
Té la paraula Sr. Joan Albert Farré  
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Hble. Sr. Joan Albert Farré  
Sr. Cònsol, una pregunta si us plau. 
De l’anàlisi de la documentació de la quantitat d’endeutament, ens estranya 
perquè veiem que hi ha dues figures, dues xifres de deute. Una que diu que el 
deute del Comú és d’21.325.413 euros i una altra, que ha anomenat vostè, que és 
de 23.213.000 euros l’anàlisi de la quantitat màxima d’endeutament. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Aquests 23.213.700 i els 23.327.400. És aquesta la diferència que trobeu? 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré 
La diferència que jo veig és que hi ha una xifra que diu “quantitat màxima 
d’endeutament”, 200% de la base, segons això posa 23.274.097, endeutament 
total 21.325.413, percentatge d’endeutament del Comú de Sant Julià de Lòria 
92%. Diferència, és a dir capacitat encara d’endeutar-se 1.948.567 d’euros. A 
sobre de tot això hi posa: total endeutament més proveïdors a llarg 23.213.000 
euros. Per tant aquí veiem que hi ha com dues xifres d’endeutament, i no sabem 
quina és la bona. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
La bona és 23.273.000 d’euros.  
Amb això vam anar a comentar-ho al Tribunal de Comptes. La diferència entre 
l’un i l’altre és la concepció de proveïdors a llarg termini. És a dir que si hi ha 
un proveïdor que deu 500.000 euros a curt termini, està a dins de la llista de 
proveïdors a curt termini. Quan a un proveïdor se li deu 1.500.000 d’euros i, hi 
ha un acord que ha firmat el Consolat anterior, hi ha un acord del banc amb el 
qual es pagarà a base de 5 anys, passa a ser un deute a llarg termini. Per tant 
forma part d’aquest endeutament. Vam anar amb el senyor Interventor, vam 
demanar hora amb el President del Tribunal de Comptes per aclarir-ho i així 
ens ho van confirmar.  
Figura aquí que el primer càlcul que es va començar al desembre, la Intervenció 
general del Comú ja estava treballant sobre els comptes del Comú i tenien 
analitzat aquest primer informe. D’aquest primer que tenien analitzat, com que 
va sortir desprès un contracte que hi havia amb una empresa perquè aquest 
deute d’1,5 milions a curt termini passés a llarg termini, i vam trobar aquest 
contracte, ens hem vist obligats a plasmar-ho amb els comptes i així figura. 
Concretament és Copsa i està firmat davant de Notari.  
Té la paraula Sr. Joan Albert Farré. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré 
 Entenem doncs que segons el criteri d’aquesta corporació, la xifra de... 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
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No perdó, de la Corporació no. Corporació i Tribunal de Comptes. Perquè ho 
vam anar a demanar per a que no quedés cap dubte. Amb el senyor Interventor, 
hi vam anar personalment tots dos per aclarir precisament aquest tema.  
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré 
En tot cas aquesta seria la xifra que compliria una mica els paràmetres de 
definició de l’endeutament que marca la Llei de Finances Comunals i el 
Tribunal de Comptes. I això no hauria sortit reflectit l’any passat amb l’anàlisi 
del Tribunal de Comptes? 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
No, perquè l’any passat, la diferència entre aquest any i l’any passat és la 
següent: l’any passat aquests cèntims també es devien però no hi havia cap 
contracte signat davant de Notari que reconegués aquest deute, que reconegués 
que se li pagaria a llarg termini. És a dir que si a una persona li devem 500.000 
euros i li pagarem aquest any que és un deute a curt termini, surt a la partida de 
proveïdors a curt termini i és un deute a curt termini. Quan es signa un 
contracte que es diu que se li deu 1,5 milions d’euros, que no se li pot pagar i 
que se li pagarà en 5 anys, es va al Notari i es fa aquest paper, això és el 
reconeixement d’un deute a llarg termini com podria ser amb el banc.  
 
Hble. S. Joan Albert Farré 
Entenem doncs que hi ha hagut un canvi de criteris.  
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
No, criteri, no. No senyor Farré, no hi ha criteri nou. Hi ha el mateix criteri però, 
el Consolat anterior ha firmat un paper considerant que aquest deute a curt 
termini era a llarg termini. El que s’ha fet és reconèixer aquest canvi que ha fet 
el Comú anterior. Per tant no hi ha canvi de criteri.  
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré  
D’acord, gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Molt bé, què més tenim? 
Bé, si no hi ha res més, doncs queda aprovat l’estat general de comptes del 2015, 
subjecte a l’aprovació dels comptes pel Tribunal de Comptes.  
S’aprova per unanimitat subjecte a l’informe del Tribunal de Comptes.  
 
Molt bé, si us sembla bé tractaríem els següents punts conjuntament:  
4.- Aprovació, si escau, de reconduïts de l’exercici anterior. 
7.- Anàlisi i aprovació, si escau, del projecte de pressupost per a l’exercici 
2016 i separadament el marc pressupostari. 
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6.- Informar dels pressupostos per a l’exercici 2016 de les societats Escola 
Bressol Laurèdia, S.A.U., Sasectur, S.A.U i Camprabassa, S.A. 
8.- Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació Tributària del Comú 
9.- Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació d’establiments de preus 
públics del Comú. 
El primer punt. La xifra de reconduïts és de 101.369 euros, és molt poca cosa, el 
normal seria que fos bastant més gran. Hem tancat les obres, les inversions 
estaven fetes, per tant és inferior al que normalment acostumen a ser els 
reconduïts, seria normal que hi hagués 1.000.000 d’euros, inclòs més. Per tant és 
especialment petit. Us sembla correcte doncs aquest punt? 
S’aprova per unanimitat els reconduïts. 
 
Bé, passem als pressupostos de l’exercici 2016. 
Molt bé, aquest Comú o la majoria d’aquest Comú proposa o ha proposat un 
pressupost que ja ha estat analitzat per les Comissions amb unes condicions 
molt especials. Les condicions especials venen donades pel límit 
d’endeutament. Els 23.213.000 euros vers els 23.274.000 euros que és el límit. 
Això els altres anys no passava, però amb aquesta aprovació s’ha de presentar 
un pressupost per quatre anys i dins aquests quatre anys hem d’estar al marge 
per no sobrepassar-nos dels límits que hi ha. Quan s’arriba a un límit 
determinat, hi pot haver-hi una intervenció del Tribunal de Comptes i pot 
afectar tant els membres del consistori com els administradors. És a dir que si 
Camprabassa es traspassés d’unes quantitats determinades, hi hauria 
responsabilitat també dels administradors, no només del Comú. Aquest canvi 
ha fet també, amb una nota que es va aprovar al Butlletí 42, al juliol, que obliga 
el Comú de Sant Julià de Lòria a reduir les despeses d’un 3,3%. És l’únic Comú, 
la única administració que li han donat una nota negativa i que ens obliga a 
baixar aquest 3,3%, som els únics castigats però està aprovat per Llei i no tenim 
més que acceptar-ho i per tant si no complíssim podríem tenir represàlies. El fet 
de que estem al límit i que haguem de reduir el 3,3%, s’ha d’afegir que 
Camprabassa ha de tornar 2,8 milions d’euros fins al 2019, complicat. I el Comú 
ha de tornar 2,6 milions d’euros, com és normal. Dins d’aquesta situació, el límit 
d’endeutament, ens trobem que ve donat per la quantitat de cèntims que 
s’ingressa, és a dir, és el doble dels ingressos dels 3 últims exercicis. Què passa 
amb això? Ens podríem trobar que per exemple si nosaltres augmentem els 
impostos de 100 euros, el límit d’endeutament augmenta amb 200 euros. Si 
nosaltres ingresséssim 100 euros menys, el nostre límit d’endeutament baixaria 
de 200 euros. Això ens obliga –a part de retocar les despeses, que amb el 
pressupost que presentem ja es fa- hem de tocar els ingressos, hem de fer un 
augment impositiu. Això sempre és dolorós. Dins d’aquest augment impositiu, 
s’ha mirat quins eren els impostos que podíem pujar, llavors hem tocat amb els 
següents criteris: 
S’ha tocat higiene i enllumenat, això és una taxa, la de pagar el que costa aquest 
servei, en aquest cas la taxa, el servei ens costa 1.078.000 euros, el cost de 
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l’higiene i un cost extern de 670.000 euros i té un cost intern de 280.000 euros, 
l’enllumenat extern ens costa 30.000 euros i internament 89.000 euros, el total és 
d’un milió d’euros. D’aquest milió d’euros nosaltres estem recaptant 418.000 
euros. Llavors hem dit “què passa respecte als altres?”. Llavors hem mirat 
diferents pobles, quina era la població i què s’ingressava en taxa d’enllumenat. 
Llavors hem dit “d’acord, ens costa 1 milió i en cobrem 400”, per tant té un 
dèficit de 600.000 euros, si volguéssim cobrar tot el que ens costa. Però ho hem 
comparat amb altres comuns i per exemple, a Canillo, es paga per persona, per 
habitant, per higiene i enllumenat 233 euros, Encamp 106 euros, Ordino 128 
euros, La Massana 61 euros, Andorra la Vella 121 euros, Sant Julià de Lòria 45 
euros i Escaldes-Engordany 63 euros. Per tant, som els més barats d’Andorra. 
Érem els més barats d’Andorra. S’ha fet una proposta agosarada de pujar-ho 
d’un 30%. Amb aquest 30% arribaríem a recaptar 543.000 euros i sortiria per 
persona a 58 euros. És a dir continuaríem sent la parròquia més barata 
d’Andorra amb higiene i enllumenat però seríem menys barats. És el que han 
proposat aquí. D’altra banda, la diferència entre un milió i els 400 que recaptem, 
passaríem a 500-600, intentaríem baixar 200.000 euros més els costos que estem 
tenint per aquest servei i sembla que és possible fer-ho. S’ha analitzat amb el Sr. 
Visa per veure com es podria portar a terme i sembla que podrem rebaixar 
bastant aquesta xifra. D’altra banda s’ha proposat apujar les gasolineres, impost 
de radicació de 5,61 euros a 7,7 euros. Aquí, d’altres parròquies estan amb 
imports aproximadament semblants, a Sant Julià de Lòria sembla que les 
gasolineres encara funcionen perquè és l’últim punt i funcionen més que als 
altres llocs, i semblava que hi havia una mica de recorregut. D’altra banda el 
número de litres d’importació que s’està obtenint, doncs gràcies a Déu no baixa, 
i es va mantenint aquest sector. L’altra que s’ha proposat és la puja dels bancs 
que estava a 61 euros i proposem apujar-la a 89 euros el metre quadrat. Val a 
dir que a Andorra la Vella estan cobrant 100 euros, a Canillo 100 euros, a 
Encamp 100 euros, a Escaldes-Engordany 91 euros, La Massana 36 euros, 
Ordino 36 euros. Nosaltres ens hem col·locat una mica per sota dels 5 grossos, a 
89 euros, ens ha semblat que era prudent també tocar-lo una mica. D’altra 
banda els supermercats estan a altres parròquies a Encamp 1,35 euros; Escaldes-
Engordany 3,56 euros el metre quadrat, a Andorra la Vella 2,64 euros; a Canillo 
cobren menys, 2 euros; La Massana també, 1,8 euros i Ordino 2,60 euros. 
Nosaltres proposem passar-lo de 2,3 euros a 2,9 euros. Pugem una mica a 
l’escalonat, encara hi ha parròquies que cobren més car però estem dins d’uns 
marges equilibrats. L’altra proposta és apujar el preu del tabac. Sembla que les 
importacions tendeixen a baixar. L’any 98 eren 37 milions, l’any 2013 eren 32 
milions, l’any 2015 eren 27 milions i doncs ens ha semblat que potser podien 
suportar i col·laborar una mica més amb l’administració comunal i podien 
passar de 2,75 euros el metre quadrat a 4,7 euros el metre quadrat. D’altra 
banda, es proposa alguns canvis en les zones. És a dir segons el carrer es paga, 
si el valor normal és 1, si un carrer funciona molt bé, se li aplica un coeficient 2 i 
si funciona malament se li aplica un coeficient de 0,5; és a dir paga la meitat o el 
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doble per fer-ho fàcil. Llavors aquí teníem conceptuats alguns carrers que els hi 
costa de funcionar. Aquests carrers són l’avinguda Verge de Canòlich, des del 
Molí fins a l’Edifici de la Granja Nevada, l’avinguda Rocafort, des de l’Edifici 
Granja Nevada fins l’edifici administratiu del Comú, aquest s’ha proposat 
passar-ho de 2 a 1,5. El criteri és que hi ha establiments tancats a la zona, s’ha 
analitzat i l’altre és que coneixem els cobraments per metre quadrat del lloguer 
mensual. Llavors ens trobem que hi ha botigues al mig de Sant Julià de Lòria 
que estan cobrant per sota de 2 euros el metre quadrat al mes, és a dir som els 
que menys cobrem d’Andorra, jo diria que menys que la Seu d’Urgell i amb tot 
això les tenim tancades i d’una altra banda hem trobat que els magatzems 
estavem cobrant entre 4,75 euros i 7,7 euros i algun una mica més i per tant hem 
entès que la zona de magatzems podien col·laborar una mica més amb les 
finances comunals i passar-los a un coeficient 2 (estaven a un coeficient de la 
meitat).  
La proposta és per la zona dels magatzems Borda del Germà, el Camp de 
l’Avançader, la zona industrial Borda l’Arena, el Camp de Josa a la part de sota, 
la zona industrial Margineda i el Prat de la Jaia que són els que hem vist i hem 
entès que el que s’estava cobrant era superior a 4 euros i estava entre 4 euros i 7 
euros i algun una mica més. Per tant s’ha proposat aquests a l’alta i aquests a la 
baixa. Respecte als impostos directes i indirectes, el pressupost que proposem 
és el foc i lloc, 266.000 euros, l’any passat estava a 258.000 euros, impost sobre la 
propietat immobiliària, comptem 429.000 euros –estava a 425.000 euros-, impost 
sobre la renda de rendiments, arrendataris 430.000 euros, igual que l’any passat, 
impost sobre la construcció 100.000 euros –estava a 75.000 euros liquidat de 
l’any passat- i radicació comerços i empresarials passem de 857.000 euros a 
1.156.000 euros. És a dir que fent aquesta puja, el que afectem als comerços és 
que col·laborin amb l’administració pública per un valor de 300.000 euros, entre 
tots.  
L’altre capítol d’ingressos, que són els directes, estem de 60.000 euros a 120.000 
euros. Respecte a taxes comunals, taxes d’higiene i enllumenat passem de 
405.000 euros l’any passat a 529.000 euros enguany, és a dir un augment d’un 
30% que és el que hem explicat anteriorment. Ens queda taxa de serveis de 
grua, baixem a 3.600 euros en cobrem menys, enllumenat 18.000 euros, 
cobrarem 17.000 euros, de taxa d’autorització d’embrancament a la xarxa 20.000 
euros a 47.000 euros i taxa sobre l’atorgament de llicències urbanístiques de 
50.000 euros a 70.000 euros.  
Lloguer de tanques de circulació de 3.000 euros a 2.910 euros, prestació de 
serveis de cementiri de 5.000 euros a 4.399 euros, centre cultural i de congressos 
de 120.000 euros a 131.000 euros, fires 8.000 euros enguany 3.000 euros, turisme 
9.000 euros, enguany 10.000 euros, aparcaments horitzontals de 141.000 euros 
s’ha recaptat menys i per tant ho hem baixat a 109.000 euros, aparcament Plaça 
de la Germandat 240.000 euros hem baixat a 234.000 euros, aparcament Camp 
de Perot 160.000 euros, hem baixat a 148.000 euros, aparcament del Molí, de 
7.000 euros a 6.000 euros, de la Llar de Lòria de 5.000 euros a 5.000 euros, 
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ingressos diversos de 5.000 euros a 5.000 euros. D’altra banda queden petits 
certificats i demés, activitats esportives, de joves etc. que fan un total de 206.000 
euros i enguany hem previst uns ingressos de 193.000 euros. Tenim també 
preus públics que tenen lleugeres variacions, amb poca incidència sobre la 
globalitat. Només tenim la cessió del 10% del terreny del POUP que passa de 
90.000 euros a 530.000 euros, això és pel cobrament retardat d’alguna 
construcció que s’ha fet –com que tenim constància que es cobra aquest any per 
això hem posat aquest import.  
Per tan capítol III, taxes i altres ingressos, 2.369.000 euros passem a 2.755.000 
euros.  
A veure, què més tenim aquí... Transferències patrimonials ingressos, no varia 
respecte a l’any passat, hi ha 1.648.000 euros de transferències corrents, aquest 
any hem comptat 1.646.000 euros. Els ingressos patrimonials estàvem a 52.000 
euros i seguim igual i les transferències de capital estàvem a 5.700.000 euros i 
seguim a 5.700.000 euros. En total ens dona uns ingressos de 12.668.218 euros 
que són 300.000 euros per puja d’impostos i pel cobrament retardat d’una 
construcció que es va fer a Sant Julià de Lòria, seran 500.000 euros que és 
l’augment que tindrem d’ingressos. Respecte a les despeses, si us voleu llegir 
una mica el resum, respecte al personal, hem pressupost 4.808.000 euros que és 
pràcticament com l’any passat, consum de bens corrents és 3.447.000 euros, 
l’any passat eren 3.800.000 euros per tant reduïm de 359.000 euros, interessos es 
queda pràcticament igual, transferències corrents d’1,5 milions d’euros passem 
a 1.121.000 d’euros, aquí hem baixat de 400.000 euros, i entre altres coses perquè 
no hem de pagar obres ni demés, inversió estava a 1,5 milions d’euros i estem a 
500.000 euros, perquè donada la situació financera només podem fer inversions 
de reposició. Si una farola es fa malbé o hi ha una cosa per arreglar o canviar, 
són inversions de reposició les que hem comptat. Transferències de capital, hem 
entès que anaven a Camprabassa enguany no els hi hem de donar, actius 
financers 200.000 euros tampoc i passius financers retorns de bancs que és el 
que s’ha de tornar i que és molt semblant a l’any passat.  
Tot plegat ens fa un pressupost de despeses de 10.900.000 euros. L’any passat 
era de 13.300.000 euros, per tant hi ha una important reducció pel conjunt de 
motius que hem explicat amb anterioritat. El resultat és que si s’apliqués el 
conjunt de mesures que hem proposat i es realitzés i es liquidés el 100% del que 
hem dit, ens trobaríem que el que farem enguany donaria un súper hàbit 
d’1.767.000 euros però com que hem hagut d’aprovar un crèdit extraordinari de 
3.495.601 euros per fer front a proveïdors, treballadors i demés que venien de 
l’any passat i de part de Camprabassa, el resultat final és un dèficit d’1.728.744 
euros. Esperem un deute a finals del 2016 si tot això es produís de 22.721.525 
euros, una mica per sota del deute actual i per tant dins del compliment de la 
Llei de Finances. Molt bé, això és tot respecte al pressupost d’enguany.  
Té la paraula Sr. Joan Albert Farré. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré  
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Bé, Sr.  Cònsol ens agradaria vist que el marc pressupostari és la manera que 
estableix la Llei de veure l’endeutament de la parròquia al cap de 4 anys, ens 
agradaria tenir unes nocions del que preveuen vostès durant aquests quatre 
anys i per això està el marc pressupostari. Ens agradaria que ens expliqués... 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Si us plau, Sra. Secretària procediu a donar lectura al marc pressupostari. 
 
Sra. Secretària  
-Es procedeix a donar lectura de part del marc pressupostari- 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Bé, voleu que continuem amb la lectura o voleu fer preguntes al respecte... 
Té la paraula Sr. Joan Albert Farré. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré 
Gràcies Sr. Cònsol, nosaltres amb la lectura feta ja tenim prou, per no cansar als 
assistents. El que volíem remarcar una mica aquí és que segons surt en aquest 
marc pressupostari diu “la política de sostenibilitat i estabilitat pressupostària 
d’aquesta corporació”, s’ha focalitzat amb la societat Camprabassa tal i com es 
veu en el segon quadre, hem vist que preveuen una inversió real a 
Camprabassa de prop de 4.000.000 d’euros i atenent que en el pressupost de 
Camprabassa que ens han adjuntat amb la documentació és només aquest sols 
full, i per tant quedem una mica a segues del que aquesta Corporació vol fer, 
amb el que és el principal objecte pressupostari d’aquesta Corporació segons 
consta en el marc pressupostari, ens agradaria si us plau que ens expliquin, que 
expliquin al poble de Sant Julià de Lòria, què volen fer vostès amb 
Camprabassa, quin tipus d’inversió de 4.000.000 d’euros volen fer. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Bé, un moment, a veure, les inversions estan reflectides... no entenc senyor 
Farré que vol dir. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré 
En el quadre que diu “inversió real”... 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Són 300.000, 200.000...  
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré 
900.000, 883.000... 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Això és reposició, és una aproximació d’inversió de reposició.  
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Hble. Sr. Joan Albert Farré  
És a dir si ho entenem bé, el que consta aquí, aquest any 2016, es preveu una 
inversió de reposició igual a la de l’any anterior de 200.000 euros, l’any 2017 és 
de 900.000 euros, l’any 2018 és de 883.000 euros i l’any 2019 és de 1.766.000 
euros.... 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Sí perquè progressivament s’ha d’actualitzar el parc. Llavors, hi ha coses que es 
fan velles. El càlcul, no l’he fet personalment, me l’han donat fet, però 
l’explicació que es va donar és que, s’haurà de canviar algun cable, s’hauran de 
fer revisions cada x anys d’alguns enginys i les revisions són costoses i alguna 
cosa s’ha d’anar canviant i actualitzant. Llavors esperem que no se’ns trenqui 
res durant aquests anys perquè sinó se’ns complica més.  
Té la paraula Sr. Joan Albert Farré 
 
 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré  
Miri, jo li dic perquè clar una inversió de prop de 4.000.000 d’euros, vostè ens 
diu que és de reposició, nosaltres ens ho creiem. El que passa és que hem volgut 
una mica saber quin plantejament hi havia amb Camprabassa. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
El pressupost a 4 anys, és una previsió que es fa, però que no és coactiva, el 
pressupost que s’aprova és el del 2016. L’altre que es presenta és una previsió 
de números que no es pot fer perquè la política que s’ha de fer, marcarà si farà 
falta més o menys i per tant cada any canviarem el pressupost. És a dir que 
nosaltres no estem aprovant aquests pressupostos, nosaltres estem aprovant un 
marc que podria anar per aquí. La realitat pràctica és que l’any que ve tindran el 
pressupost de l’any que ve. I al 2018 tindran el del 2018 i l’any 2019 el del 2019. 
El que fa aquesta Llei és enmarcar una mica el màxim on es pot arribar. Aquest 
pressupost és el del 2016. I el marc que s’ha donat és un límit que ens obliga 
Govern per la Llei de Finances públiques i per tant nosaltres li hem de donar 
compliment. Però no és que haguem fet l’esforç de saber quants treballadors 
tindrem i amb què invertirem amb exactitud l’any 2018 o 2019, perquè no ho 
podem fer encara, això es fa per un altre costat, d’aquest com de qualsevol 
societat o del propi Comú, pot haver-hi alguns canvis que es facin. Per tant un 
pressupost de quatre anys és un pressupost fet dins de l’entorn del que marca la 
Llei però no és un pressupost per aprovar. En principi no l’ha d’aprovar el 
Comú sinó el Consell d’Administració de Camprabassa que vostè coneix molt 
bé. Per tant allà s’aprovarà el pressupost i desprès es passarà pel Comú.  
Té la paraula Sr. Joan Albert Farré 
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Hble. Sr. Joan Albert Farré 
Sí però personalment li parlava del pressupost de l’any 2016 perquè en la 
documentació que vostès ens han lliurat, tant l’Escola Bressol Laurèdia, S.A.U., 
com Sasectur, S.A.U. doncs, hi ha uns pressupostos més o menys explicats, en 
canvi Camprabassa, S.A., només hi ha aquest full.  
 
Hble. Sr. Cònsol Major 
A veure, teniu raó, estan més detallats. Aquí hi ha dues coses. Una, això es 
sotmetrà al pròxim Consell d’Administració, demano al Sr. Interventor que en 
nom del Comú faci nota pel Consell d’Administració de Camprabassa, S.A., 
perquè aportin més informació. Trobo correcte que es doni més informació. 
Això per un costat. Per tant el Consell d’Administració de Camprabassa, S.A. 
qui és a qui ho he de demanar, es demanarà. En el cas de Sasectur, S.A.U i 
Escola Bressol Laurèdia, S.A.U. com que depenen del Comú, ho fem directe, 
però ja tenen documentació. Però jo també preferiria que hi hagués més 
documentació i que es fes arribar al senyor Farré. 
Molt bé, passem a l’aprovació del Pressupost per a l’exercici 2016? 
Té la paraula Sr. Joan Albert Farré  
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré  
Miri nosaltres hem escoltat amb atenció el treball que ha fet aquesta Corporació. 
Ens hauria agradat –els hi hem ofert vàries vegades la nostra voluntat d’ajudar-
los amb el que puguem- però entenem que no ens han donat l’oportunitat de 
participar-hi, el que creiem és que ens hem d’abstenir davant d’aquest 
pressupost.  
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
L’oportunitat de treball dins de les Comissions, la teniu sempre. 
Té la paraula Sr. Joan Albert Farré. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré 
Moltes gràcies, sí però si ens posen a l’ordre del dia i ens diuen de què volen 
parlar com les taxes, en lloc d’explicar-nos ho aquí, millor que ho puguem 
parlar tranquil·lament, que puguem conèixer, ens agradaria més.  
 
Hble. Sr. Cònsol Major 
Molt bé, gràcies. Doncs s’aprova el Pressupost per a l’exercici 2016 per 9 vots a 
favor i 2 abstencions. 
 
Pel que respecta a l’Ordinació Tributària i a l’Ordinació de Preus públics, 
s’aproven per 9 vots a favor i 2 abstencions. 
 
Passem al següent punt de l’ordre del dia:  
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10. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de gestió de la 
deixalleria comunal 
Teniu tots la documentació, algun comentari? 
Té la paraula Sr. Joan Albert Farré. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré 
Agraïm que s’hagi pogut treballar amb Comissió i per tant votarem 
favorablement.  
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Molt bé, queda aprovada la modificació del Reglament de gestió de la 
deixalleria comunal per unanimitat.  
 
Següent punt: 
11. Aprovació si escau de l’Ordinació reguladora per a l’autorització comunal 
d’emplaçament d’heliports de titularitat privada. 
Teniu tots la documentació, algun comentari al respecte? 
Té la paraula Sr. Joan Albert Farré. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré 
Tornem a reiterar que agraïm que s’hagi pogut treballar en Comissió i per tant 
votem favorablement.  
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Molt bé, s’aprova per unanimitat l’Ordinació reguladora per a l’autorització 
comunal d’emplaçament d’heliports de titularitat privada.  
 
Punt següent:  
12. Ratificació de l’adjudicació del concurs per a la concessió del servei públic 
comunal de la recollida de diferents residus al Principat d’Andorra 
Tots teniu la documentació corresponent, es ratifica? 
Es ratifica per unanimitat. 
 
Següent punt: 
13. Ratificació de l’acord per a la facultació al Comú d’Andorra la Vella per a 
la licitació de la concessió de la gestió del servei públic comunal de recollida 
de residus urbans conjuntament a les parròquies de Sant Julià de Lòria i 
Andorra la Vella 
Tots teniu la documentació corresponent, es ratifica? 
Es ratifica per unanimitat. 
 
Punt següent:  
14. Ratificació de l’acord per a la publicació del concurs públic per la 
concessió administrativa per l’ocupació i l’ús de béns de domini públic i 
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l’autorització de l’aprofitament i l’ús de l’aigua per a la producció d’energia 
elèctrica en minicentrals a la parròquia 
Tots teniu la documentació corresponent, es ratifica? 
Es ratifica per unanimitat. 
 
Següent punt: 
15. Ratificació actes de la Vall del Madriu – Perafita – Claror 
Tots teniu la documentació corresponent, algun comentari, es ratifica? 
Es ratifica per unanimitat. 
 
16. Ratificació convenis: 
Teniu tots còpia dels convenis, algun comentari al respecte: 
Els convenis són: 
1. Protocol de col·laboració entre les entitats bancàries i el Comú relatiu al 

procediment d’embargament de diners en comptes corrents 
2. Conveni de col·laboració entre “Andorra Turisme, S.A.U”, i els Comuns 

d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany relatiu a l’estudi, disseny, 
implementació i explotació d’un nou producte turístic d’aigües braves al riu 
Valira  

3. Conveni per l’accés a la informació sobre el número de registre tributari 
(NRT) 

4. Conveni de col·laboració entre els Comuns i “Andorra Turisme S.A.U.” pel 
patrocini de l’Andorra Ultra Trail, mitjançant el programa infoturisme 

5. Contracte arrendament parcel·la de terreny “Prat Nou” 
6. Conveni de col·laboració amb “Andorra Turisme, S.A.U.” relatiu a 

l’organització de la 4a trobada professional de microproductors de vi 
d’Andorra  

Té la paraula Sr. Joan Visa. 
 
Hble. Sr. Joan Visa 
Tot i donar suport a la majoria comunal i als companys, la ratificació del 
conveni amb Andorra Turisme, S.A.U. relatiu a l’organització de la 4a trobada 
professional de microproductors de vi d’Andorra, m’abstinc. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Molt bé, es ratifiquen per unanimitat tots els convenis menys l’últim conveni de 
col·laboració amb Andorra Turisme S.A.U. que es ratifica per 10 vots a favor i 1 
abstenció. 
 
Últim punt de l’ordre del dia:  
17. Precs i Preguntes. 
No hi cap.  
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Doncs, no havent-hi més assumptes a tractar, aixecaríem la sessió, moltes 
gràcies per la vostra assistència. 
 

P.O. de l’Hble. Comú Vist-i-plau 
Secretària general Cònsol major 

 


