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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ 
DIA 12 D’OCTUBRE DEL 2017 

 
Essent les 11,30 hores del dia 12 d’octubre del 2017, 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. 
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, Rossend Duró Sánchez i Maria Servat 
Codina. 
 
ORDRE DEL DIA  
 

1. Reconeixement a diferents treballadors pels serveis prestats a la Corporació, 
amb motiu dels seus anys en servei i per les seves jubilacions  

2. Lectura i, en el seu cas, aprovació de les actes de: 
• Sessió extraordinària 18/05/17 
• Sessió ordinària 18/05/2017 

3. Acords de la Junta de Govern  
4. Aprovació, si escau, de l’Acord Institucional entre els Grups Parlamentaris, 

el Govern i els Comuns 
5. Aprovació si escau, de l’estat general de comptes de l’exercici 2016 
6. Informar de les auditories de l’exercici 2016 de les societats Escola bressol 

laurèdia, S.A.U. i  Sasectur, S.A.U. 
7. Informar del seguiment de pressupost del primer i segon trimestre del 2017 
8. Aprovació, si escau, d’un crèdit extraordinari i suplement de crèdit 

extraordinari finançat amb partides del pressupost 
9. Aprovació, si escau, d’un plurianual per finançar les despeses del conveni 

de col·laboració entre el Govern, els Comuns per la concessió del servei de 
bicicleta elèctrica compartida 

10. Aprovació, si escau, de la modificació del pla parcial de la unitat d’actuació 
SUNC-01 i la seva exposició pública 

11. Ratificació actes de la Vall del Madriu – Perafita – Claror 
12. Precs i Preguntes 

 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Bon dia a tothom. Benvinguts a Casa Comuna. Queda oberta la sessió ordinària 
del Consell de Comú.  
El primer punt del ordre del dia és el reconeixement a diferents treballadors 
amb motiu dels seus serveis prestats a la Corporació. I l'altra, que també 
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s'adjunta, farem també el reconeixement per les seves jubilacions. Amb aquest 
sentit, el Servei de Circulació, que és un servei doncs que és una mica 
particular, requereix d'una certa vocació de servei, requereix de donar ordre a la 
parròquia, de donar-li aquella qualitat de vida, i que a vegades han de treballar 
amb inclemències del temps, han de treballar fora d'hores i a vegades han de 
treballar en diumenges. Aleshores té un reconeixement i una disciplina especial, 
i és en aquest sentit que entenem que no només en nom del Comú, sinó en nom 
del poble de Sant Julià de Lòria, en nom de la parròquia de Sant Julià de Lòria 
us hem d'agrair aquest servei que ens esteu portant. I és en aquest sentit que us 
fem el reconeixement. Us fem un reconeixement periòdic pels anys treballats i 
pels serveis aportats a la parròquia. Per tant, al Servei de Circulació, gràcies 
anticipadament per la feina que ens esteu fent a la parròquia. D'altra banda, 
també reconeixerem a la gent que porta, que ha estat treballant al Comú, que ha 
dedicat la seva vida, que ha millorat la parròquia, que ha fet part de la 
parròquia millorant-la. I aquest servei que nosaltres intentem que es doni des 
del Comú, però nosaltres hi som aquí quatre anys i després ens en tornem cap a 
casa i el Comú continua. Però els que es queden i els que han estat sempre 
donant el servei sou vosaltres, sou aquestes persones que contínuament, any 
darrera any, polític darrera polític, heu estat capaços a fer que a Sant Julià de 
Lòria, i en sou encara, es doni un bon servei. Què menys que reconèixer-ho. I és 
en aquest sentit que donarem aquestes medalles i obsequis. Gràcies en nom del 
Comú, però sobretot gràcies en nom del poble de Sant Julià de Lòria que ha 
estat el receptor final dels vostres serveis. Ho heu fet amb il·lusió, ho heu fet 
amb coherència i el Comú, de ben segur, estarà al vostre costat. Tot i que esteu 
retirats, per podeu-vos compensar, encara que fos una mica de part d'aquest 
servei que heu atorgat al Comú amb més mereixement. Un mereixement més 
humà. Tot i que avui es fa el reconeixement a través de medalles i obsequis. Per 
tant, gràcies per les tasques, per la feina que heu fet pel Comú de Sant Julià de 
Lòria. Moltes gràcies. Demano un aplaudiment per tots. Acte seguit procedirem 
a cridar a les persones per lliurar, que mereixen, un obsequi. 
 
Sra. Secretària General 
Es procedeix a lliurar les medalles als membres del Servei de Circulació 
següents:  
Sr. Jordi Solé Gil, sotsoficial 6004, la medalla de 25 anys  
Sra. Elsa Meca Galera, agent 6022, la medalla de 15 anys  
Sr. Josep Meca Esteve, agent 6018, la medalla de 15 i 20 anys  
 
Seguidament es procedeix a lliurar un obsequi pels seus 25 anys a la Sra. 
Carmen Cano Pérez. 
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Tot seguit es procedeix a lliurar els obsequis amb motiu de les seves jubilacions 
a les persones següents:  
Sr. José Luis Garcia Cordero  
Sra. Mari Pau Cano del Rio 
Sr. Alfons González Álvarez 
Sra. Joana Tohà Casal  
Sr. Josep Meca Esteve 
Sr. Lluís Remon Sánchez  
 
Felicitacions a tots i suspenen la sessió deu minuts per prendre un refrigeri amb 
els homenatjats i les persones que avui ens acompanyen. 
 
Es reprèn la sessió amb el següent punt del ordre del dia.  
 
2. 

• 
Lectura i, en el seu cas, aprovació de les actes de: 

• 
Sessió extraordinària 18/05/17 

Tots disposeu de l’esborrany de les actes, algun comentari? 
Sessió ordinària 18/05/2017 

S’aproven? S’aproven per unanimitat  
 
Bé, passem doncs, al següent punt. 
3. 
Tots disposeu de la documentació, algun comentari?  

Acords de la Junta de Govern  

Us doneu per informats  
 
4. 

És un Acord Institucional que ja s'havia aprovat amb anterioritat. Vistes les 
reunions de treball mantingudes entre els set Comuns, els parlamentaris del 
Consell i el Govern, per tractar la Llei qualificada de transferències dels 
Comuns i l'Acord Institucional entre els Grups parlamentaris, el Govern i els 
Comuns. Dins d'aquestes trobades, en la que en cap moment hem vist 
discrepàncies, és l’Acord Institucional que feia referència a les guarderies 
infantils, serveis d'infància, adolescència i joventut. Exempció de les taxes 
d'organismes autònoms i entitats parapúbliques.  

Aprovació, si escau, de l’acord Institucional entre els Grups 
Parlamentaris, el Govern i els Comuns  

Tots teniu la proposta d’acord, el qual quedarà transcrit a l’acta d’avui, si voleu 
fem lectura del mateix? no cal?  
 
Sra. Secretària General 
Gràcies Sr. Cònsol, Teniu tots la proposta, la qual quedarà transcrita a l’acta 
d’avui, quin és:  
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Vistes les reunions de treball que han estat mantenint els set comuns, els grups 
parlamentaris del Consell General i el Govern sobre el projecte de Llei 
qualificada de competències dels comuns, Llei qualificada de Transferències als 
comuns i l’Acord Institucional entre els grups parlamentaris, el Govern i els 
comuns. 
Vistos els punts de l’Acord Institucional: 1.- Guarderies infantils, 2.- Servei 
d’infància, adolescència i joventut i 3.- Exempció de  taxes als organismes 
autònoms o entitats parapúbliques. 
Vist el redactat de l’acord tercer: “Els grups parlamentaris i el Govern es 
comprometen a promoure una modificació de la Llei de finances comunals, amb la 
finalitat que els organismes autònoms o entitats parapúbliques quedin exempts del 
pagament de taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 
quan estiguin directament afectats a la prestació de serveis públics. L’exempció no es 
farà extensiva a les taxes per les llicències d’obres, ni per l’ocupació temporal de domini 
públic que sigui necessària per executar els treballs.” 
es proposa aprovar els acords esmentats quedant però l’aprovació de l’acord 
tercer “Exempció de taxes als organismes autònoms o entitats parapúbliques” 
sota reserva de legalitat. 
Gràcies Sr. Cònsol.  
 
Hble. Sr. Cònsol Major   
Gràcies Sra. Secretària, algun comentari?, passem a la seva aprovació? 
S’aprova? S’aprova per unanimitat  
 
Passem doncs al següent punt de l'ordre del dia: 
5. 
Tots disposeu de la documentació, passo la paraula al Sr. Joan Gómez.  

Aprovació, si escau, de l’estat general de comptes de l’exercici 2016  

 
Hble. Sr. Joan Gómez 
Moltes gràcies Sr. Cònsol. El quart trimestre de l'exercici 2016 presenta un 
superàvit de 349.496 euros. Això s'explica perquè la liquidació d'ingressos se 
situa en un 105,2 per cent, amb un total de 13.327.010 euros, i la liquidació de 
despeses ha quedat en el 89,5 per cent, amb un total de 12.997.514 euros. Com 
he dit abans, els ingressos han ascendit a 13.327.010 euros. Passo a explicar-ne 
de forma breu els conceptes.  
Per impostos directes, és a dir, foc i lloc, propietat immobiliària, renda de 
rendiments arrendataris, construcció i radicació d'activitats comercials, es va 
executar en un 95,1 per cent dels pressupostos, ascendint així a la xifra de 
2.264.424 euros.  
Per impostos indirectes, el Comú ha recaptat 98.013 euros, un 81,7 per cent del 
pressupostat.  
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Per taxes i altres ingressos, l'execució se situa en un 124,8 per cent, sent la xifra 
final de 3.440.074 euros. Trobareu el detall dels conceptes a la pàgina 2 del 
document. 
En quant a les transferències corrents, és a dir, les que de forma trimestral el 
Govern liquida al Comú, i la taxa de vehicle, representen una xifra de 1.674.920 
euros, un 101,7 per cent del pressupost final.  
Els ingressos patrimonials, per entendre'ns, els arrendaments del locals que el 
Comú té llogats, representen una xifra de 45.026 euros, amb un percentatge 
d'execució del 85,6 per cent.  
Finalment, quant als ingressos, s'han liquidat per transferència de capital, és a 
dir les transferències de Govern, un 101,6 per cent del pressupost final. L'import 
de 5.804.593 euros.  
Passo a explicar breument les despeses. Les despeses de personal han 
representat un 91,1 per cent del pressupostat, amb una xifra de 4.382.120 euros.  
Quant als bens corrents, la xifra ascendeix a 2.889.088 euros, un 83 per cent del 
pressupostat.  
Les despeses financeres, que bàsicament són els interessos bancaris, han pujat a 
149.564 euros, un 63,6 per cent del pressupost final. 
Les transferències corrents que representen les subvencions destinades a les 
entitats culturals, socials i esportives, han ascendit a 357.532 euros, el que 
representa un 87,1 per cent del pressupost final. Les inversions reals que 
trobareu degudament detallades en la pàgina 4 del document, han ascendit a 
220.241 euros, quedant-se en un 38,6 per cent quant a percentatge d'execució.  
Si passem als actius financers, aquests se situen en el 100 per cent d'un total de 
4.227.015 euros. Es composen de la concessió d'un préstec a CampRabassa SA 
per un import de 3.495.501 euros de dipòsits constituïts amb un import de 
15.145 euros, i per actius financers per a l'escola bressol SAU amb 320.958 euros 
i per Sasectur, SAU amb 395.303 euros.  
Quant als passius financers, l'amortització dels préstecs bancaris s'executa al 
98,4 per cent del pressupostat per una xifra final de 751.954 euros.  
Així podem dir que ha estat un exercici de gestió i de racionalització de la 
despesa com es després de les xifres d'execució del pressupost. Podem dir que 
el Comú de Sant Julià de Lòria ha fet els deures. L'endeutament consolidat s'ha 
reduït gairebé en 3 milions i mig d'euros. Això ha estat fruit d'una seriosa posta 
en ordre del servei, de tots els departaments de Casa Comuna, sense però que 
això signifiqués una davallada en la prestació de serveis a la ciutadania. Hem 
d'agrair a cada Conselleria una gestió molt acurada del pressupost. Aquesta 
reducció del endeutament ens allunya de la situació de perill. Una situació 
gairebé límit en la que ens trobàvem a principi del mandat i ens permet fixar un 
objectiu clar per el 2019. Unes finances comunals sanes és sostenible. Només 
així es pot pensar en invertir per fer créixer la parròquia, dotar-la de força i de 
vida, tot destinant més recursos al benestar dels seus ciutadans. Els bons 
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resultats aconseguits pel 2016 ens animen a seguir treballant per consolidar-los i 
millorar-los en propers exercicis. No em llençat ni llençarem la tovallola, entre 
tots els que ens trobem aquí i amb el suport dels ciutadans mantenim intacte 
l'esperança pel futur del nostre estimat poble. Moltes gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Sembla correcte, doncs. Jo només hi volia afegir dos coses. A veure, és veritat 
que anem millor, però encara no podem dir que s'ha solucionat el problema, si 
bé es va solucionant. Encara hem d'esperar. Penseu que la Llei de competències 
i transferències ens podria afectar molt a les finances comunals. I aquesta llei 
podria fer canviar els resultats en el futur, per tant hem de ser cautelosos en 
aquest sentit. Volia afegir-hi això. I per un altre costat afegir a tots els Consellers 
sense excepció la col·laboració que han tingut, l'esforç que han fet per contenir 
aquests pressupostos. Per tant, gràcies a tots els Consellers, m'agradaria que 
constés la felicitació merescuda per l’esforç de tots. 
Dit això, si no hi ha comentaris, passarem a la seva aprovació. 
S’aprova? S’aprova per unanimitat  
 
Passem al següent punt:  
6. 

Tots disposeu de la documentació, passo la paraula al Sr. Joan Gómez.  

Informar de les auditories de l’exercici 2016 de les societats Escola bressol 
laurèdia, S.A.U. i Sasectur, S.A.U. 

 
Hble. Sr. Joan Gómez  
Moltes Gràcies, senyor Cònsol. Presentem els resultats de les auditories de les 
societats Escola Bressol Laurèdia SAU i Sasectur SAU per l'exercici 2016. Pel 
que fa a l'Escola Bressol Laurèdia SAU, es presenta un resultat negatiu de 
283.167,38 euros per a l'exercici 2016. Quant a Sasectur SAU, l'exercici 2016 es 
tanca amb un saldo negatiu de 288.855,38 euros. Moltes gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Molt bé, algun comentari? us doneu per informats  
Té la paraula el Sr. Joan Albert Farré.  
 
Hble. Joan Albert Farré  
Només un comentari. Que pel que fa a aquests dos informes d'auditoria de les 
societats, ens agradaria que fossin fets dins el termini que toca segons la llei. 
Gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Senyor Interventor, hem lluitat perquè arribessin, però han arribat una mica 
més tard, estaria bé que arribessin a temps. 
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Passem al següent punt:  
 
7. 

A veure, s'ha de dir que els primers trimestres s'ingressa i no es gasta gaire, 
però les factures arriben l'últim trimestre, l'alegria hi és, però ha de ser 
continguda perquè ara és quan arriben realment les factures i s'ha d'acabar 
pagant a tothom. Llavors, l'alegria del primer i segon, a vegades el tercer se la 
carrega.  Té la paraula Sr. Joan Gómez. 

Informar del seguiment de pressupost del primer i segon trimestre del 
2017  

 
Hble. Sr. Joan Gómez  
Moltes gràcies Sr. Cònsol. Pel que fa al primer trimestre, l'execució del 
pressupost del 2017 dóna un saldo positiu de 653.956 euros. Ens trobem amb 
una xifra de ingressos de 2.196.240 euros i de 1.542.284 euros de despeses. 
Quant al segon trimestre, estem amb un 39,2 per cent d'execució del pressupost 
final amb un total de 4.943.275 euros i unes despeses de 4.101.460 euros, un 31,6 
per cent. És a dir amb un saldo positiu de 841.814 euros. Hem de tenir en 
compte, però, que al llarg de l'any aquestes xifres i el percentatge d'execució 
variaran sensiblement a mida que el pressupost es vagi executant. Confiem, 
però, en continuar en el camí del sentit comú i de la responsabilitat. Moltes 
gràcies 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Molt bé, algun comentari? no 
Us doneu per informats 
 
Passem al següent punt:  
8. 

Té la paraula Sr. Joan Gómez. 

Aprovació, si escau, d’un crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
extraordinari finançat amb partides del pressupost  

 
Hble. Sr. Joan Gómez  
Moltes gràcies, Sr. Cònsol. El crèdit extraordinari per un import de 5.000 euros 
per fer front a les despeses derivades de programes informàtics i d’un 
suplement de crèdit per un import de 243.000 euros per fer front a diferents 
treballs i a la concessió d’un préstec. Moltes gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Molt bé, algun comentari, no  
S’aprova? S’aprova per unanimitat  
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Següent punt: 
9. 

Té la paraula Sr. Joan Gómez. 

Aprovació, si escau, d’un plurianual per finançar les despeses del conveni 
de col·laboració entre el Govern, els Comuns per la concessió del servei 
de bicicleta elèctrica compartida 

 
Hble. Sr. Joan Gómez  
Moltes gràcies, Sr. Cònsol. El Govern i els Comuns han arribat a un acord per a 
la concessió d’un servei de bicicleta elèctrica compartida. En els tractes d’aquest 
acord tots els Comuns es comprometen a una despesa plurianual prevista per 
una primera fase, entre els anys 2018 i 2022, que ascendeix a 6.429 euros anuals. 
El conveni és renovable cada 5 anys. Com en els pressupostos de l'any 2017, així 
com els posteriors, aquesta despesa no està contemplada i que cal fer front a 
aquest compromís de forma urgent, se sotmet per aprovació d'un plurianual 
per al finançament d'aquest conveni de col·laboració per a la concessió del 
servei de bicicleta elèctrica compartida. Moltes gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Molt bé, algun comentari? no  
s’aprova? S’aprova per unanimitat  
 
Passem al següent punt de l'ordre del dia: 
 
10. 

Té la paraula Sr. Joan Vidal.  

Aprovació, si escau, de la modificació del pla parcial de la unitat 
d’actuació  SUNC-01 i la seva exposició pública 

 
Hble. Sr. Joan Vidal  
Moltes gràcies, Sr. Cònsol. El que avui aprovem, es fer una exposició pública la 
qual durarà 20 dies i es la zona del càmping Huguet. La proposta d'acord és:  
vist que mitjançant el decret de data 7 d'abril de 2014 es va procedir a 
l'aprovació del pla parcial de desenvolupament de la unitat d'actuació SUNC-
01,  
vist que en data 17 de novembre del 2015 els propietaris dels terrenys objecte 
del Pla Parcial presenten una sol·licitud per tal de modificar el Pla Parcial 
esmentat,  
atès el que disposa un article 112 de la Llei General de Territori i Urbanisme, es 
proposa: 
a) Aprovar la modificació del Pla Parcial de la unitat d'actuació SUNC-01 amb 
tots els documents que els componen, i 
b) Aprovar l'exposició pública del mateix durant un termini de 20 dies per la 
seva consulta i l'eventual formulació d'al·legacions, i procedir posteriorment al 
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seguiment dels tràmits previstos en la Llei General d'Ordenació de Territori i 
Urbanisme per a la seva aprovació definitiva. Gràcies, senyor Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Gràcies, algun comentari? no  
S’aprova? S’aprova per unanimitat  
 
Passem al següent punt de l'ordre del dia.  
 
11. 
Cal dir que a aquestes reunions han assistit, unes el Sr. Cònsol Menor i altres 
vegades el Conseller, Sr. Joan Visa. 

Ratificació actes de la Vall del Madriu – Perafita – Claror  

Teniu tota la documentació, algun comentari ? no  
es ratifiquen les actes 06/16, 01/17, 02/17 i 03/17?  
Es ratifiquen per unanimitat  
 
Passem doncs a l'últim punt:  
12. 
Havent rebut carta del 10 d'octubre dels honorables senyors Joan Albert Farré, 
Rossend Duró i Maria Servat, passo la paraula al Sr. Joan Vidal.  

Precs i Preguntes 

 
Hble. Sr. Joan Vidal  
Gràcies, Sr. Cònsol. Si voleu, llegim el enunciat de les preguntes primer. I així 
passem a respondre-les. Bé, la primera pregunta és:  
Atesa la decisió d'aquesta honorable Corporació de construcció d'una nova 
atracció de ràfting a la parròquia de Sant Julià de Lòria, i atès que no ens ha 
estat lliurada la documentació sol·licitada, ni els informes tècnics ni tampoc els 
elaborats per el Molt Il·lustre Govern, en referència a la mateixa i atès que 
l'esmentada atracció ens genera molts dubtes, no només a nosaltres sinó també 
a tota la ciutadania, es pregunta a aquesta honorable corporació si aquest 
honorable Comú de Sant Julià de Lòria té decidit d'on es farà la sortida i 
l'arribada de l'esmentada atracció i quin traçat tindrà, si s'ha arribat a acords 
amb els propietaris dels terrenys de sortida i d'arribada, còpia del projecte 
econòmic i de viabilitat, còpia dels projectes tècnics i de caudal del riu així com 
es reitera de nou la petició de tenir una còpia dels informes del Molt Il·lustre 
Govern. 
Referent a aquesta primera pregunta, exposo de que el projecte de ràfting al 
llarg del riu Valira des del casc urbà de Sant Julià de Lòria fins a la frontera del 
riu Runer contempla l'adequació del riu mitjançant treballs de canalització 
hidràulica i execució d'accessos i evacuacions per que es puguin desenvolupar 
diferents activitats fluvials com ràfting o altres, si s'escau. El projecte ha estat 
tramitat al Molt Il·lustre Govern i les obres que s'estan duent a terme han rebut 
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l'autorització mitjançant atorgament dels informes favorables dels diferents 
departaments dels Ministeris competents: Ordenament del Territori, Medi 
Ambient, Patrimoni Natural, Riscos i Rius i Torrents. Prèviament es va fer una 
exposició pública de les qüestions mediambientals sense que hi hagués cap 
al·legació. Actualment, s'estan executant els treballs que varen començar en el 
mes d'agost, que afecten en el tram comprés entre el Pont de Fontaneda i la 
frontera del riu Runer. Amb les següents actuacions principals:  
Primer: els treballs de canalització es realitzaran mitjançant espigons de pedra i 
aixamfranat d'azots existents. Aquests treballs ja s'han iniciat amb les mesures 
mediambientals previstes, neteja del riu i conservació de la flora i la fauna. 
Actualment s'estan realitzant els treballes mecànics i materials en diferents 
punts de la zona afectada, com és la Borda del Germà, Prat del Senzill i 
Riverola.  
Segon: El treballs contemplats en el projecte per aquesta fase d'obres a l'exterior 
de la llera del riu consisteixen en l'execució de rampes d'accés i de sortida, així 
com els punts d'evacuació. Aquests treballs es concentren en les zones de 
sortida pont de Fontaneda i d'arribada a la frontera del riu Runer. S'ha arribat a 
acords amb els propietaris de titularitat privada afectades ja sigui amb la 
signatura de convenis o contractes d'arrendament. Estem pendents de l'últim 
informe pel tram comprés entre el Comú i el pont de Fontaneda. Pel que fa als 
cabdals del riu Valira, permeten i garanteixen la pràctica de les diferents 
activitats fluvials durant el període comprés entre els mesos de març i octubre, 
remarcant però que pel que fa als mesos de juliol, agost i setembre, aquests 
cabdals hauran de ser complimentats i adaptats amb les activitats de Feda, ja 
que la continuïtat de diferents activitats sí que podem dir que està assegurada. 
L’explotació de les activitats es realitzarà mitjançant una concessió de servei que 
està en tramitació administrativa per la seva propera adjudicació. Es preveu que 
en aquest primer any hi hagi entre 15.000 i 20.000 visitants, i que per el segon 
any es pugui arribar a doblar els visitants. La prova pilot que en un principi es 
va valorar en uns 800.000 euros, en aquest moment, amb les adjudicacions fetes, 
podem dir que el cost serà d'uns 400.000 euros més o menys. Aquestes 
adjudicacions, que ja han estat publicades al BOPA, són: el 15 de març es va 
adjudicar la adequació del riu Valira per la pràctica del ràfting del casc urbà de 
Sant Julià de Lòria fins a la frontera del riu Runer a Treballs Públics Unitas per 
un import de 177.919,42 euros. El 20 de juny del 2017 es va adjudicar les obres 
pel condicionament d'un local al número 26 de l'avinguda Rocafort a Pidasa 
Serveis per un import de 148.284,51 euros. I l’adjudicació per les obres del 
condicionament d'un local al número 30 de l'avinguda Rocafort a Pidasa Serveis 
per un import de 24.488,72 euros. Com ja he dit abans, no s'ha adjudicat encara, 
que estem pendents d'acabar els informes, l'adjudicació per la prestació del 
servei. Moltes gràcies, senyor Cònsol.  
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Hble. Sr. Cònsol Major  
Molt bé, resposta la primera pregunta, la segona també li passo la paraula al Sr. 
Joan Vidal.  
 
Hble. Sr. Joan Vidal  
La segona pregunta formulada es:  
Vist que ens trobem a mitjans del mes d'octubre i encara no s'han aprovat els 
comptes de la societat Camprabassa SA, es pregunta i es sol·licita a aquesta 
honorable corporació: 
A- Si s'han formulat els comptes. 
B- Com es que encara no s'han aprovat els comptes. 
C- Com és que no s'han dipositat els mateixos al registre del Molt Il·lustre 
Govern. 
Bé, en relació a aquesta segona pregunta, correspon tractar-la en consell 
d'administració de Camprabassa. És un tema d'una societat i per aquest motiu 
creiem doncs que no és per tractar-la en una sessió de Consell de Comú. Moltes 
gràcies, Sr. Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Gràcies, senyor Vidal. Algun comentari? Senyor Joan Albert Farré té la paraula. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré 
Sí, gràcies, Sr. Cònsol. Avançaré amb la segona pregunta, perquè crec que és 
més curta  la resposta. Miri, ja els hem dit en aquesta sala varies vegades que, 
clar, nosaltres no som membres d’aquesta societat, perquè aquesta corporació 
no ho considera oportú que estem al consell d'administració. Que les queixes i 
requeriments que els hem fet, els hem fet tant al consell d'administració com a 
aquesta corporació. Vist que el consell d'administració tampoc mai ens ha 
contestat res de tot el que li hem demanat o sol·licitat, entendran doncs de que 
reiterem de nou la petició a aquesta corporació que al final és on estem exercint 
els càrrecs de consellers. Pel que fa als comptes, ens hem dit abans que, pel que 
fa a Sasectur SAU i la Escola Bressol SAU anàvem tard, i per tant anàvem fora 
de termini del que marca la llei per totes les societats andorranes. Per aquesta 
estem més preocupats perquè no tenim constància ni tan sols de que s'hagin 
formulat ni que s'hagi convocat cap assemblea per aprovar-los. I per tant, el 
motiu és només deixar constància de la nostra queixa amb aquest respecte, 
perquè creguem que el poble mereix, doncs, de que les societats, en aquest cas 
públiques, doncs compleixin els requisits que marca la llei. És tot.  
Pel que fa a la segona pregunta, la relativa al ràfting, miri Sr. Vidal, ja em 
sembla bé que ens expliqui el detall de treballs i que els treballs es fan complint 
les normatives mediambientals i per on s'entra i per on es surt, però la pregunta 
no anava dirigida a això, sinó simplement a posar en evidència de que nosaltres 
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a nivell d'oposició i també pensem que la ciutadania no coneixem aquest 
projecte que s'està executant del ràfting a Sant Julià de Lòria. Tenim constància 
d'adjudicacions econòmiques, que s'han llogat locals, que s'han adjudicat obres 
de reformes de locals, però no sabem exactament com tot això enllaça amb el 
projecte que es vol executar. No sabem, vostè ens ha parlat del pont de 
Fontaneda, ens parla d'una segona fase que comença a l'edifici el Molí. 
Nosaltres el projecte no el coneixem, no sabem quins són els plans d'aquesta 
corporació. Creguem que nosaltres i el poble de Sant Julià de Lòria té dret a 
conèixer en què s'estan gastant els diners de Sant Julià de Lòria i quin és el 
projecte que es vol fer. I la pregunta que li fem va dirigida a això. Va dirigida a 
conèixer quin és el projecte, va dirigida a que nosaltres tinguem una còpia 
d'aquest famós informe que ha fet el Govern i entenem que se'ns va fer saber, 
doncs, que hi havia un disgust del Govern, amb relació amb aquesta activitat, 
però ens agradaria veure els informes tècnics que ja els hi hem sol·licitat, què 
diuen al respecte i perquè, el Govern al primer moment es va oposar a aquest 
projecte. També ens agradaria veure, una mica la viabilitat econòmica i també 
els informes de caudal, vist que vostè mateix ens ha dit avui de que la pràctica 
del ràfting els mesos de juliol, agost i no sé si m'ha dit setembre, el caudal del 
riu pot no ser suficient si no hi han ajudes externes com per exemple de Feda. 
Clar, tampoc no ens ha dit en cap moment si aquesta corporació amb Feda ha 
arribat a algun acord per poder doncs amb aquests mesos tenir el caudal 
necessari i suficient per poder realitzar aquesta activitat. O si això està pendent. 
En definitiva, el que demanem a aquesta corporació és que s'expliqui, que se'ns 
expliqui a nosaltres, però que també s'expliqui doncs el projecte, perquè el que 
veiem és que s'estan tirant endavant uns treballs que nosaltres no podem 
qüestionar però no podem qüestionar perquè tampoc no coneixem. Però sí que 
ens agradaria conèixer amb més detall, amb més profunditat, el tipus de 
projecte que es vol fer a la parròquia. Gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Respecte a l’informe, em sembla recordar que es va fer una exposició al Comú a 
la qual, em podria equivocar, però diria que hi érem tots presents, no sé si 
faltava algú, on s'explicava el detall o les previsions que hi havia d’entrada, 
sortides, el avantprojecte que hi havia, que després s'ha transformat en projecte 
i s'ha aprovat degudament, per tant ja sou coneixedors del projecte. Però sí que 
la viabilitat econòmica es va explicar fa cosa d'un any. I em consta que hi éreu 
presents. És veritat que no s'ha fet pública i és veritat que, i hi prenc nota de que 
potser s'hauria de fer una exposició pública de com està el Comú, de com estan 
funcionant les coses, donar una explicació més àmplia, és veritat. D'altra banda, 
sí que s'ha demanat a Feda. A Feda s'ha demanat a veure quins cabdals té i 
quina oferta d'aigua ens pot fer. Però se l'hi ha demanat i estem a l'expectativa 
de la contesta. Perquè en funció de la quantitat d'aigua que ens facilitin es pot 
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posar barques de ràfting més grans o més petites al riu. Per tant, estem parlant 
d'una re-adequació, i això podria fer que es baixés en barca més gran o més 
petita. En qualsevol cas, és una prova pilot. I penseu que Govern, em sembla 
recordar, que conjuntament amb els Cònsols d'Andorra la Vella i d'Escaldes-
Engordany, i el Ministre de Turisme i Comerç, Sr. Francesc Camp, van fer una 
presentació per la voluntat de indagar que succeïa al voltant del ràfting. I allà 
tothom estava d'acord. Per tant, el Sr. Francesc Camp estava d'acord. Si no, no 
ens hauria cridat. Penseu que l'informe de navegabilitat del riu i de les obres el 
va encomanar el Sr. Francesc Camp. I nosaltres ens hi vam afegir. És el Sr. 
Francesc Camp el que va iniciar aquest projecte. És el Sr. Camp que l'ha de 
publicar. El té Govern. El tenen. Aleshores, per les relacions de Govern, 
nosaltres estem d'acord. I sí que és veritat que nosaltres em dit que nosaltres ens 
adeqüem a l'aigua del riu, és a dir, un projecte, si no baixa tanta aigua s'ha de 
fer en barca més petita i si baixa més aigua es farà en barca més gran. Però som 
nosaltres que ens adeqüem a les condicions del riu. Qui mana és el riu. Quan fas 
una estació d'esquí no pots donar per suposat que sempre hi haurà neu. I per 
tant estàs una mica en virtut del que nevi que tindràs més o menys neu. Però no 
es té, el que no farem és projectar una estació de neu on només pugui 
sobreviure amb un fet artificial de fer neu artificial. Sinó que entenem que ens 
hem d'adequar a l'aigua que baixi. Nosaltres el que volem es que col·labori 
Feda, però si no hi ha tanta aigua ho farem en barca més petita amb menys. I 
estem en aquest procés per acabar de re-adequar la mesura de les barques i què 
és el que podem fer amb les quantitats que ens ofereixi. És amb aquest punt que 
estem a la expectativa. Jo no sé si Feda voldrà col·laborar, espero que sí. Jo crec 
que si el Sr. Francesc Camp ha parlat de ràfting i si Govern tenia interès amb 
aquest projecte, hi haurien de ser col·laboradors. Ho haurien de ser. Estem a la 
expectativa del que ens contestin i tirar-ho endavant d'una manera o d'una 
altra. Gràcies.  
Alguna altra cosa? no molt bé.  
 
Molt bé, 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 

 


