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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ 
DIA 31 DE GENER DEL 2018 

 
Essent les 18,30 hores del dia 31 de gener del 2018, 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. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de: 

• Sessió ordinària 12/10/2017 

• Sessió extraordinària 31/10/2017 - Visita Pastoral  
2. Acords de la Junta de Govern  
3. Anàlisi i aprovació, si escau, del projecte de pressupost per a l’exercici 

2018 
4. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació Tributària del Comú 
5. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació d’establiment de preus 

públics del Comú 
6. Aprovació definitiva, si escau, de la modificació del pla parcial de la 

unitat d’actuació SUNC-01 
7. Informatius: 
a. Informar del seguiment de pressupost del tercer trimestre del 2017 
b. Marc pressupostari: 

1. Auditoria dels comptes de l’exercici 2016 de la societat 
“Camprabassa, S.A.” 

2. Pressupostos per a l’exercici 2018 de les societats Escola bressol 
Laurèdia, S.A.U.;  Sasectur, S.A.U. i Camprabassa, S.A. 

8. Precs i Preguntes 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Iniciarem la sessió d’avui amb el primer punt de l’ordre del dia: 
1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de: 

• Sessió ordinària 12/10/2017 

• Sessió extraordinària 31/10/2017 - Visita Pastoral 
Tots disposeu dels esborranys de les actes, algun comentari? s’aproven?  
S’aproven per unanimitat 
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Passem al següent punt: 
2. Acords de la Junta de Govern 
Tots disposeu de les actes de la Junta de Govern, algun comentari al respecte?  
Sr. Joan Albert Farré teniu la paraula. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré  
Gràcies Sr. Cònsol. Miri, tindríem dues qüestions amb referència a les mateixes. 
Una primera que hem vist que hi ha de manera successiva varis pagaments a 
l’empresa “KPMG” per un import de 11.890,00 euros i n’hi ha 2 durant el mes 
de setembre. Repeteixo, n’hi ha l’11 de setembre, el 25 de setembre, el 6 de 
novembre, el 13 de novembre i el 18 de desembre que en aquest cas és de 
9.300,00 euros. El motiu que acompanya aquests pagaments és “nous projectes 
estratègics”. En agradaria que ens expliqués si us plau el contingut d’aquests 
treballs, saber si hi ha informes i si n’hi ha ens agradaria conèixer-los i una mica 
la necessitat i la justificació de tota aquesta despesa. Gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Molt bé, aquesta és una relació de treball especial, és veritat que és per nous 
projectes. S’estan realitzant i per tant no estan acabats, quan ho estiguin es farà 
públic. Un d’ells ha estat el ràfting amb l’adequació d’aquesta possibilitat amb 
el riu que tenim, la quantitat d’aigua que baixa i què podem fer al voltant del 
ràfting i el què no, és el que s’està analitzant. Estem també pendents d’acabar de 
tenir la informació de la quantitat d’aigua que baixa a cada moment per tenir 
l’informe final d’aquesta prova pilot que s’està fent. Aquesta és una. L’altra és la 
coordinació amb Naturlandia de les actuacions i la comercialització d’aquesta 
activitat i altres a fi i efectes que tot el que es pugui fer a la parròquia es pugui 
portar a vendre conjuntament i es pugui millorar les estàncies de la parròquia. 
Aquest és un dels 2 punts claus en els quals està treballant aquesta relació de 
treball especial. Això ha donat una sèrie de pagaments que es van produint. No 
només hi ha aquests sinó que n’hi ha abans perquè van començar amb l’anàlisi 
de les competències i transferències, analitzar els diferents països en els que 
s’estava fent i es va començar a treballar en aquest sentit i ens estan ajudant 
amb aquestes temes. És una relació especial que vaig demanar per poder 
prendre millors decisions.  Té la paraula Sr. Joan Albert Farré.  
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré  
Ja ha finalitzat o aquesta relació continuarà i si continua fins a quan? Gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
En principi, mentre hi hagin els projectes que no estan acabats continuarà. En el 
cas de que hagués de continuar seria per altres motius. Si tot va bé això en uns 
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mesos hauria d’estar exhaurit. Si no en surt cap més... té la paraula Sr. Joan 
Albert Farré. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré 
Només una cosa. Hi ha informes escrits d’això o alguna cosa que se’ns pugui 
donar còpia o se’ns pugui mostrar o no hi ha res? 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
És una relació especial, els informes són entrants. De totes maneres us recordo 
que els heu pogut veure o vist almenys tres projectes al voltant d’aquest tema. 
Heu tingut la possibilitat i no solament la possibilitat sinó que heu assistit a la 
presentació d’aquests informes. Tant del que és competències com el de 
transferències, hi éreu presents en una Junta de Govern ampliada com el que és 
el primer del ràfting que desprès hi ha hagut i s’està fent evolucions com també 
i era per la tirolina si es portava des del Comú, des de CampRabassa. Us han 
estat presentats i els teniu. Els definitius els donarem quan es tanqui l’operació, 
de moment són interns, no són públics. Com a membres jurats i assistents a la 
Junta de Govern heu tingut la possibilitat de veure’ls i així ho heu fet, el que 
passa és que fer-ho públic encara no ho farem. Gràcies.  
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré  
No és cap pregunta, és només per clarificar. Ens parla de l’informe de 
transferències i competències, és cert que en vam tenir coneixement però era un 
informe jurídic del senyor Aparicio i en referència a la tirolina tampoc no ho 
coneixem. Gràcies 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Va ser anteriorment a l’informe del Sr. Aparicio que es va fer amb unes dades 
tècniques de diferents països que s’estava fent i aplicant i sí que em consta que 
hi éreu. De totes maneres demanaré que revisin l’acta, a veure si éreu assistent o 
no vau poder assistir.  
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré  
La següent qüestió fa referència a l’acta de data 13 de novembre. És només si 
ens poden explicar perquè hem vist que hi havia dues sancions a dos 
treballadors de la casa i volíem saber una mica la necessitat d’això, vist que les 
conductes que es detallen aquí semblen de molt poca entitat per merèixer ser 
sancionats i entenem que podria ser una cosa excessiva que hi haguessin 
aquestes sancions. Gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Si ho recordo bé no hi ha cap sanció, es parlar d’advertiments, és així? 
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Hble. Sr. Joan Álbert Farré 
Sí sí, crec que tècnicament són advertiments i amonestacions però heu 
d’entendre que nosaltres entenem que és una sanció i per tant com que ho 
entenem així fem la pregunta. Gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major 
Em sembla que està escrit de forma diferent. És a dir que el Comú té 
oportunitats de fer sancions però també té oportunitats de fer amonestacions o 
advertiments i aquesta és una amonestació. No és una sanció, repeteixo i així 
està i consta a l’acta. Són amonestacions i temes que afecten a persones que 
treballen al Comú de les quals no ho fem mai públic. Si teniu un interès 
particular podeu revisar les sessions i en sereu degudament informats.  
Teniu la paraula Sr. Joan Albert Farré. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré  
Només a nivell de comentari perquè s’entengui el motiu d’aquesta preocupació. 
L’amonestació pública o privada doncs per exemple si anéssim al Codi penal a 
les penes que es preveuen per les contravencions penals, una és aquesta per tant 
si el Codi penal la preveu com una pena per una contravenció penal entenem 
que és una pena. Gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Molt bé. Alguna cosa més? Endavant Sra. Maria Servat. 
 
Hble. Sra. Maria Servat  
Sí gràcies Sr. Cònsol. Quedaria un tema pendent referent a la Junta de Govern 
del dia 11 de setembre de 2017, referent al Departament de Turisme. Hi ha una 
proposta d’aprovació d’un traspàs de pressupost del Departament de Turisme 
cap a la societat de Promoció econòmica i turística de Sant Julià de Lòria, 
voldríem saber a què fa referència exactament per un import 5.178 euros, a què 
correspon, en detriment de què, al Departament de Turisme i si seria possible 
disposar d’una relació de despeses d’aquesta societat. Gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
És cert, aquesta societat és poc activa. És cert que és tan poc activa que no s’ha 
presentat gran cosa i en aquest cas hi ha el senyor Interventor, si ens poguéssiu 
indicar a què pot obeir aquesta despesa o si s’ha de presentar.  
 
Sr. Josep Mª Altimir  
Gràcies Sr. Cònsol. Aquestes despeses em sembla recordar –estem parlant 
d’imports molt petits i de fa dies- era una regularització que hi havia pendent 
de la societat que s’havia de pagar de l’exercici 2016. Si em demanen a què 
correspon exactament no ho puc recordar però sí sé que era un reconeixement 
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del 2016. Si voleu més informació us puc donar el detall però en aquests 
moments no recordo exactament a què corresponen.  
 
Hble. Sra. Maria Servat  
Sí gràcies. Només si seria possible obtenir una relació d’aquestes despeses, de 
tot el que correspon a la societat de Promoció econòmica per estar informats de 
què és el que s’està pagant a favor d’aquesta societat. També demanar a la 
Consellera de Turisme, en detriment de què. Conec els pressupostos i ja són 
prou ajustats com per destinar partides a d’altres societats o a d’altres 
departaments. A detriment de què afecten a Turisme aquests traspassos de 
diners? Gràcies. 
 
Hble. Sra. Meritxell Teruel  
Els traspassos de diners sí que és veritat que és l’interventor que disposa per 
poder efectuar aquests traspassos. No crec que ens afecti al que tenim previst 
pel Departament.  
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Alguna altra pregunta? No, molt bé uns doneu per informats. 
A continuació passarem conjuntament els punts 3, 4 i 5: 
3. Anàlisi i aprovació, si escau, del projecte de pressupost per a l’exercici 

2018 
4. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació Tributària del Comú 
5. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’Ordinació d’establiment de preus 

públics del Comú 
Passo la paraula al Sr. Joan Gómez 
 
Hble. Sr. Joan Gómez 
Moltes gràcies Sr. Cònsol. Avui presentem un projecte de pressupost basat en 
un esforç de contenció. La situació econòmica del Comú, així ho necessita. Els 
crèdits reflecteixen la capacitat màxima del compromís que podem adquirir. Per 
tant hem de destacar les qualitats d’aquest pressupost, la prudència i la 
contenció. Passo a destacar les xifres principals que detallarem més tard: 
Els ingressos previstos ascendeixen a 12.744.110,00 euros i les despeses 
representen un total de 12.742.608,00 euros. És a dir que el pressupost presenta 
un súper hàbit de 1.512,00 euros. En quant als crèdits pressupostaris cal dir que 
es troben distribuïts en una classificació econòmica amb les corresponents 
unitats orgàniques. Es presenta també una classificació funcional distribuïda 
per grups fins arribar a nivell de projecte. Pel que fa als ingressos es presenta la 
classificació econòmica d’acord amb els articles 66 i 67 de la Llei de finances 
comunals del 27 de juny de 2003. Passo a explicar com s’ha treballat en la 
previsió d’ingressos. El punt de sortida ha estat l’evolució de l’execució de 
l’exercici anterior així com la conjuntura econòmica que ens afecta. El resultat és 
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un increment de l’1,1 respecte a l’exercici anterior. Així doncs, el volum 
d’ingressos previstos per l’exercici 2018 ascendeix a un total de 12.744.110,00 
euros. La quota de transferències efectuades pel Govern per l’exercici econòmic 
del 2018 s’ha elaborat a partir de la previsió del pressupost de l’Estat. El total 
estimat per a totes les administracions comunals és de 55 milions d’euros. La 
quantitat pressupostada que correspon a aquest Comú, ascendeix a 7.300.000,00 
euros distribuïts entre transferències corrents i transferències de capital.  
Passo ara a la previsió de despeses. El capítol de despeses de personal 
representa un total de 4.664.751,00 euros disminuint en un 1,5% respecte al 
pressupost de l’exercici anterior. Les despeses financeres per la seva part han 
disminuït en 39.519,00 euros respecte al pressupost de l’any anterior, el que 
representa en termes relatius un decrement del 17%. En quant al capítol de 
consums de bens corrents, s’ha incrementat en un 3,5% respecte al pressupost 
de l’any anterior, el que representa un augment de 125.985,00 euros. Per últim, 
les transferències corrents destinades a entitats de caire social, cultural i 
esportiu han augmentat en un 6,7% respecte al pressupost de l’exercici anterior 
que en termes absoluts són 27.344,00 euros. Pel que fa a la previsió de despeses i 
inversió, aquestes ascendeixen a 1.161.900,00 euros. Es tracta bàsicament de 
millores de construcció d’edificis per un import de 230.000,00 euros, millores en 
vies públiques, camins, carreteres secundàries i altres espais per un import de 
574.000,00 euros, actualització de la maquinària de pàrquing per un import de 
70.000,00 euros, adquisició de vehicles per un import de 50.000,00 euros, 
rehabilitació de les canonades d’aigua per un import de 100.000,00 euros, 
millores dels parcs infantils per un import de 30.000,00 euros, adquisició de 
material informàtic per un import de 50.400,00 euros. Si repasso les 
transferències de capital, s’han pressupostat uns 110.000,00 euros destinats a 
diverses actuacions. Actius i passius financers: pel que fa a aquest apartat, 
quant a actius financers s’han destinat 1.696.667,00 euros distribuïts de la 
següent manera: 1 milió d’euros destinats a la societat “CampRabassa S.A.”, 
696.667,00 euros a les societats “Sasectur S.A.U.” i “Escola Bressol Laurèdia 
S.A.U.”. Dins de passius financers hi trobem 780.964,00 euros destinats al retorn 
del deute a llarg termini que el Comú té contractat amb les diferents entitats 
financeres del país. Tot seguit es presenta per aprovació l’Ordinació tributària 
del Comú per l’any 2018. A mode d’introducció es pot dir que aquesta 
ordinació manté els preus dels impostos i de les taxes del 2017, com també 
l’Ordinació d’establiment de preus públics del Comú. Gràcies Sr. cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Bàsicament, com s’ha dit, crec que impostos i taxes segueixen el procés de l’any 
anterior i per tant se li dóna continuïtat. Disposeu d’aquesta informació dins de 
la documentació que és l’apartat 4 i 5, tributària i preus públics. Algun 
comentari al respecte? té la paraula Sr. Joan Albert Farré. 
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Hble. Sr. Joan Albert Farré  
Miri, només un comentari. No sé si han fet una reflexió al respecte o no. Si el 
preu de les taxes cobreix els costos dels serveis d’alguna manera. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Aquest any no s’ha fet. El que sí recordo és que amb el senyor Interventor, vam 
prendre especial cura fa cosa de 2 anys, perquè s’aproximés el màxim possible 
el cost de les taxes amb el preu que nosaltres estàvem cobrant. I l’aproximació 
Sr. Interventor si té memòria fa dos anys em sembla que era bastant bona. És 
quasi impossible que compleixi amb exactitud. De vegades puja una mica més, 
una mica menys però sí que tenia una correlació entre una cosa i l’altra molt 
bona. Crec que ho vam analitzar, inclús vam fer un comparatiu amb altres 
Comuns i potser el que més complia els costos de les taxes amb els ingressos 
que provenien d’aquestes era Sant Julià de Lòria, crec recordar.  
Endavant Sr. Farré.  
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré  
En referència al pressupost, hem de dir que nosaltres lamentem que un any més 
no se’ns hagi deixat participar en l’elaboració del mateix. Entenem que hi ha 
una disminució de la inversió a la parròquia, passem d’1.430.000,00 a 
1.161.000,00 d’euros. No hi ha cap inversió aquí a la parròquia que millori el 
valor afegit, que no sabem aprofitar el moment. Tampoc no hem pogut 
quantificar exactament –no sé si ens poden ajudar- la despesa total que 
representa pels pressupostos del Comú de Sant Julià de Lòria la inversió en el 
desenvolupament del ràfting i entenem una vegada més que anem tard amb la 
presentació d’aquest pressupost, però d’alguna manera, mentres vostès no ens 
facin partícips de l’elaboració del pressupost i no vulguin compartir amb 
nosaltres allò que puguem aportar per millorar la parròquia, nosaltres no 
donarem suport a aquest punt, gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Molt bé, gràcies Sr. Farré, prenem nota. Ho reflexionarem pel pròxim exercici.  
Respecte a la inversió, jo ara estava mirant xifres d’anys anteriors, crec que és 
fluixa, s’està arreglant però no està encara prou arreglada com per pensar que 
podríem fer un pressupost més expansiu. De totes maneres, espero que en els 
propers anys si el tema està arreglat, el pressupost d’inversions pugui ser més 
expansiu i puguem millorar els serveis que estem oferint als nostres 
conciutadans en aquesta parròquia. Molt bé, té la paraula Sr. Farré. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré  
Sí, una petita cosa, ara ho comentàvem, també hem trobat a faltar en el 
pressupost, vist el BOPA que ha sortit darrerament, el increment dels salaris 
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dels treballadors d’acord amb l’IPC. A veure si ens pot dir alguna cosa d’això, 
gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
En principi el pressupost és continuista i si mai l’evolució del Comú fos positiva 
ens agradaria pujar els salaris i no tant sols per l’IPC com diu vostè perquè fa 
molts anys que aquests senyors estan treballant al Comú, no se’ls hi apuja ni de 
l’IPC ni res de res.  
Vista la situació financera, aquesta és una reflexió que hem tingut i 
malauradament no hem pogut resituar els salaris en el punt que es mereixen 
que és bastant més alt del que estan cobrant alguns d’ells i que fa anys que no 
han tingut l’oportunitat de ser augmentats respecte a l’IPC. Si financerament les 
coses ens funcionen crec que haurem de fer una reflexió i entre tots aprovar la 
pujada que realment es mereixen.  
Molt bé, s’aprova el Pressupost, l’Ordinació Tributària i l’Ordinació de Preus 
públics per a l’exercici 2018 ? 
S’aprova per 9 vots a favor i 3 en contra.  
 
Passem al següent punt: 
6. Aprovació definitiva, si escau, de la modificació del pla parcial de la unitat 

d’actuació SUNC-01 
Passo la paraula al Sr. Joan Vidal.  
 
Hble. Sr. Joan Vidal  
Gràcies Sr. Cònsol. Vist que amb el número de resolució 5772/2014 que en la 
sessió del Consell de Comú de data 7 d’abril de 2014 es resol l’aprovació del Pla 
parcial de desenvolupament de la unitat d’actuació SUNC-01 promogut pels 
senyors Carmen i Renat Pujol Betriu, Ferran Font Pol i la societat “El Llorer 
S.L.” mitjançant sol·licitud registrada amb el número 6025407 de data 6 d’agost 
de 2010. Vist el Decret de data 18 de març del 2015 en què s’aprova 
definitivament el complement del Pla sectorial de noves infraestructures viàries 
per part de Govern. Vist que amb el Decret de Govern, es modifica el traçat en 
planta del vial que transcorre al llarg de la unitat d’actuació SUNC-01. Vista la 
necessitat de tramitar una nova sol·licitud de llicència urbanística per la 
modificació del Pla parcial de la unitat d’actuació SUNC-01. Vista la sol·licitud 
amb número de registre 6060343 de data 17 de novembre de 2015 presentada 
pel Sr. Carles Cervós Pujol, en representació dels propietaris dels terrenys de la 
unitat d’actuació SUNC-01 per realitzar la modificació del pla parcial aprovat 
amb resolució 5772/2014. Vistes les modificacions aportades en data 20 de juny 
de 2016 relatives al canvi de reparcel·lació de les finques resultants per adaptar-
les al nou traçat viari. Vista la conformitat del projecte de modificació del Pla 
parcial de la unitat d’actuació SUNC-01. Vist l’acord del Consell de Comú de 
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data 12 d’octubre de 2017 d’aprovació de la modificació del pla parcial i la seva 
exposició pública durant un termini de 20 dies per la seva consulta i eventual 
formulació de delegacions. Vist que no s’ha efectuat cap al·legació. Vist l’article 
112 de la Llei General del Territori i Urbanisme, i vist allò anteriorment exposat, 
es presenta avui per la seva aprovació definitiva la modificació del Pla parcial 
de desenvolupament de la unitat d’actuació de sòl urbà no consolidat SUNC-01. 
La publicació al BOPA del corresponent Decret i la tramitació de la resolució de 
la sol·licitud presentada. Gràcies Sr. Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Gràcies. S’aprova? S’aprova per unanimitat.  
 
Bé, el següent punt:  
7. Informatius  

• Seguiment de pressupost del tercer trimestre del 2017 

• Marc pressupostari: 
✓ Auditoria dels comptes de l’exercici 2016 de la societat “Camprabassa, 

S.A.” 
✓ Pressupostos per a l’exercici 2018 de les societats Escola bressol Laurèdia, 

S.A.U.;  Sasectur, S.A.U. i Camprabassa, S.A. 
 
Tots teniu la documentació del seguiment del tercer trimestre del 2017; per altra 
part s’ha presentat el Marc pressupostari que inclou els comptes del Comú, més 
les societats Escola bressol Laurèdia, S.A.U.;  Sasectur, S.A.U. i Camprabassa, 
S.A., cal dir que ha estat aprovat, és a dir no tots els comptes que s’han 
presentat han estat aprovats, el nostre sí que ha estat aprovat, per a l’exercici 
2018. Adjuntem paral·lelament els pressupostos aprovats també de les societats 
“Escola Bressol Laurèdia, S.A.U.”, “Sasectur, S.A.U.” i “CampRabassa, S.A.”. 
Algun comentari? Us doneu tots per informats. 
 
El següent punt és 
8. Precs i Preguntes  
En aquest punt, el Sr. Joan Albert Farré en nom seu i en representació del Sr. 
Rossend Duro i de la Sra. Maria Servat  han presentat una carta en data 30 de 
gener, va ser ahir, tot i que no estaria en tràmits per incloure-la en la sessió, si us 
sembla correcte l’acceptaríem. Té la paraula el Sr. Joan Visa. 
 
Hble. Sr. Joan Visa  
En relació a l’escrit que han presentat, vull deixar constància que no es creï un 
precedent en l’acceptació, si escau, però degut a l’exposició de motius que fa 
l’oposició, si es considera que s’ha de contestar molt bé i sinó ho deixaríem per 
una altra, que no sigui norma i que es presenti dins els terminis marcats. 
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Hble. Sr. Cònsol Major  
Prenem nota de que excepcionalment l’acceptem pel que estàvem dient. Dins 
d’aquestes preguntes, hi ha un tema que fa referència a instal·lacions del 
Tobotronc. Aquesta en tot cas la contestaríem fora de la sessió, si em permeteu, 
informarem del problema però no en sessió.  
Respecte a les dues altres que sí que formen part del contingut del ràfting, passo 
la paraula al Sr. Vidal. 
 
Hble. Sr. Joan Vidal  
Sí, gràcies Sr. Cònsol. La pregunta primera és atès que s’estan executant en la 
parròquia diverses obres de construcció vinculades amb la nova atracció del 
ràfting que aquesta Corporació projecta per part de la parròquia de Sant Julià 
de Lòria, i atès que en data d’avui, encara no ens ha estat lliurada cap de la 
documentació sol·licitada ni tampoc els respectius informes tècnics, es pregunta 
a aquesta Honorable Corporació si aquest Honorable Comú de Sant Julià de 
Lòria té previst lliurar-nos la documentació sol·licitada i si és així, en quin 
termini de temps.  
Bé doncs, en resposta a la pregunta relacionada amb el ràfting, vull comentar el 
següent: Tal com vaig informar en la darrera sessió de Comú del 12 d’octubre, 
s’estan executant les obres des del Pont de Fontaneda fins la frontera del Riu 
Runer, les quals disposen de totes les autoritzacions pertinents. Respecte al 
tram comprés entre el Comú i el Pont de Fontaneda, estem pendents de les 
autoritzacions definitives. Una vegada acabat el tràmit del projecte, se us 
facilitarà la documentació escaient però com sou sabedors, podeu consultar la 
documentació que tenim, fins al moment al Departament d’obres i urbanisme. 
En la propera comissió en la qual hi sou també presents, s’explicarà la situació 
actual del projecte. Gràcies Sr. Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Gràcies Sr. Vidal. Algun comentar al respecte? no, doncs 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 

 


