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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ 
DIA 20 DE DESEMBRE DEL 2018 

 
 
Essent les 17,00 hores del dia 20 de desembre 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, Pere Pràxedes Rigol, Francesca Barbero Cáceres, Rossend Duró 
Sánchez i Maria Servat Codina. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Abans de començar amb l’ordre del dia de la sessió d’avui, que tenim una 
assistència plenària amb tots els sentits, voldria excusar l’absència dels Hbles. 
Consellers, la Sra. Meritxell Teruel Riera, per qüestions personals i del Sr. Joan 
Albert Farré Santuré per motius personals. 
 
 
ORDRE DEL DIA  

 
1. Homenatge als lauredians que van prendre part en els Jocs Special 

Olympics La Seu d’Urgell-Andorra la Vella. 
2. Reconeixement a diferents treballadors pels serveis prestats a la Corporació, 

amb motiu dels seus anys en servei i per les seves jubilacions. 
3. Lectura i, en el seu cas, aprovació de les actes de: 

• Sessió ordinària 29/10/2018 

• Sessió extraordinària 29/10/2018 
4. Acords de la Junta de Govern.  
5. Aprovació, si escau, de l’Ordinació de suplement de crèdit per a finançar les 

despeses derivades d’un préstec a la societat “Camprabassa, S.A.”. 
6. Aprovació provisional, si escau, de la modificació del Pla d’Ordenació i 

Urbanisme parroquial. 
7. Aprovació, si escau, de l’adjudicació de l’Edicte concurs per la rehabilitació 

de l’edifici de Casa Comuna, situat a l’av. Verge de Canòlich. 
8. Aprovació, si escau, de l’adjudicació de l’Edicte concurs per la realització 

d’un passeig al llarg del riu Valira, des del casc urbà de Sant Julià de Lòria 
fins a la frontera del riu Runer. 

9. Precs i Preguntes. 
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Hble. Sr. Cònsol Major  
Passem al primer punt d’avui:  
1.- Homenatge als lauredians que van prendre part en els Jocs Special 
Olympics La Seu d’Urgell-Andorra la Vella. 
Vam tenir la sort de poder preparar entre la Seu d’Urgell i Andorra uns jocs per 
vosaltres, uns jocs Special Olympics i és un honor per Andorra i la Seu d’Urgell 
d’haver-ho pogut fer. Hi va haver una nombrosa assistència. Em consta que hi 
havia uns 1.500 assistents. És molta gent. De 13 països. D’Andorra hi va haver 52 
participants i de Sant Julià de Lòria n’hi va haver 9. Déu n’hi do quina 
participació! Hi van anar l’Aina Barón Duró, la Sandra Carvalho Grilo, el Pere 
Casal Caillís, l’Albert Morales Ferron, la Laura Pérez Galan, la Míriam Pons 
Flores, el David Ramon de las Heras, la Nàdia Roser Tomàs i el Jordi Tarifa 
Balletbó. Ens vam sentir molt ben representats, i vau fer un gran paper, ens vau 
fer quedar molt bé a tota la parròquia. I és en aquest sentit que no tenim altra 
cosa que agrair-vos, amb aquesta festa amb majúscula, l’alegria que ens vàreu 
donar.  
Els nostres 9 esportistes van participar en 6 modalitats. Van aconseguir una 
medalla de plata en futbol, i quatre medalles de bronze en bàsquet, en bàdminton 
i  judo. També vau assolir tres quartes classificacions en natació i petanca així 
com una quarta classificació també en natació. Déu n’hi do quina representació! 
Déu n’hi do quin èxit! Què menys que reconèixer-ho i és el que avui el Comú ha 
decidit fer. 
També volem agrair perquè hi havia 600 voluntaris o col·laboradors. Sense la 
col·laboració d’aquesta gent, això no hauria estat possible. I per tant hem de ser 
conseqüents i agrair-los-hi l’aportació que van fer sense la qual no hauria estat 
possible aquesta gran tasca i reconèixer-los-hi. 600, que no són pocs. Prego doncs 
un aplaudiment ben fort per aquests 9 esportistes que ens van representar a la 
parròquia.  
Ara els hi oferirem un record a cadascú d’ells, us aniré cridant un a un. 
✓ Aina Barón Duró, natació, per molts anys. 
✓ Sandra Carvalho Grilo., bàdminton, per molts anys. 
✓ Pere Casal Caillís, judo, per molts anys. Ara ens pot defensar a tots, que ell és 

judoka. 
✓ Albert Morales Ferro, futbol, per molts anys. Cal dir que és treballador 

d’aquesta Corporació, al departament de boscos i fa molt bona feina. 
✓ Laura Pérez Galan, petanca, per molts anys.  
✓ Míriam Pons Flores, petanca, per molts anys.  
✓ David Ramon de las Heras, bàsquet, per molts anys, també treballador 

d’aquesta Corporació, al centre cultural i fa molt bona feina.  
✓ Nàdia Roser Tomàs, judo, per molts anys. 
✓ Jordi Tarifa Balletbó, petanca, per molts anys. Sigues valent que ho ets i fas 

molt bon feina i dir a tots que us teniu que preparar pels propers Jocs.  
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Seguint amb els reconeixements, passem al següent punt: 
2.- Reconeixement a diferents treballadors pels serveis prestats a la Corporació, 
amb motiu dels seus anys en servei i per les seves jubilacions. 
En primer lloc, atorgament tres medalles de 25 anys de feina al servei de 
Circulació. Cal dir que el servei de circulació és un cos amb clara vocació de 
servei, que forma part del nostre dia a dia i que sempre és a prop de la ciutadania 
i a vegades la seva tasca es feixuga i difícil.  
Dues són per a agents encara en actiu, la senyora Adoració Cañizares Romo que 
avui no pot ser amb nosaltres i per tant li donarem en una altra ocasió i el senyor 
Carles Reyes Montaña. La tercera medalla, juntament amb un obsequi, és pel 
senyor Joan Pau Rossell Pira, excap del servei de circulació i que no poder assistir 
el dia de la Diada dels Agents de Circulació celebrada el passat mes de maig a 
Sant Julià de Lòria. 
 
També reconeixerem la trajectòria laboral de 7 funcionaris que fa 25 anys que 
treballen al servei de la parròquia,  que són, els senyors Jaume Barrufet Tomé, el 
Xavier Benitez Galdeano, el Joan Carles López Alcantara, l’Ismael López Rayo, el 
Genís Maezo Fiter i la Concepció Melguizo Ramos i la Canòlich Ribot Fiter que 
avui no pot estar amb nosaltres però que li donarem en una altra ocasió. 
25 anys al Comú són molts anys. Nosaltres estem més de pas, 4 anys i en el millor 
dels casos algun més. I en 4 anys a vegades la feina costa, es fa pesada. 25 anys 
estant-hi és un honor, un respecte que es mereixen i per tant una consideració 
que els hi fem per aquests anys treballats en el Comú.  
També reconeixem 5 funcionaris que s’han jubilat aquest any 2018. La Canòlich 
Argelich Fiter que no ha pogut assistir, la Carmen Cano Pérez, el Joan Hidalgo 
Romero que tampoc ens ha pogut acompanyar avui, el Genís Maezo Fiter  i el 
Josep Àlvar Menéndez. S’han retirat a la Casa, donant servei a la nostra 
Parròquia. S’han retirat amb nosaltres, i això també és un reconeixement per la 
gran tasca que han realitzat tota aquesta colla d’anys. Demano doncs un 
aplaudiment per tots ells.  
Procedirem a cridar-vos un a un per lliurar-vos les medalles i obsequis. 
Primer començarem amb el lliurament de medalles: 
✓ Carles Reyes Montaña, per molts anys i moltes gràcies. 
✓ Joan Pau Rossell Pira, per molts anys, és el reconeixement que no us vam 

poder donar durant la Diada dels Agents de Circulació. 
Ara passarem als 25 anys: 
✓ Jaume Barrufet Tomé, finances, aquest obsequi és per firmar factures, però no 

les firmeu totes, per molts anys. 
✓ Xavier Benítez Galdeano, aparcaments, per molts anys.  
✓ Joan Carles López Alcántara, manador, aquest obsequi és per a facilitar-vos 

el lliurament de cartes i altres, per molts anys.  
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✓ Ismael López Rayo, aparcaments, per molts anys ho pugueu gaudir. 
✓ Genís Maezo Fiter, esports, acumuleu els 25 anys i la jubilació, per molts anys, 

moltes gràcies per la vostra tasca en la corporació. 
✓ Concepció Melguizo Ramos, aparcaments, per molts anys. Gràcies.  
Ara passarem a les jubilacions: 
✓ Carmen Cano Pérez, esports, per molts anys i moltes gràcies per la vostra 

tasca en aquesta corporació. 
✓ Josep Àlvar Menéndez, aparcaments, per molts anys i moltes gràcies per la 

vostra tasca en aquest Comú. 
 
Abans d’acabar aquesta primer part de la sessió, demano que consti en acta la 
incorporació del senyor Joan Albert Farré Santuré. 
 
Per concloure, vull tornar a felicitar a tots els homenatjats, els esportistes, els 
treballadors del Comú, els lauredians que col·laborem en treballar pel Comú 
perquè ens doneu aquestes alegries amb aquests jocs Special Olympics, felicitats 
a tots i ara suspenem la sessió uns minuts per prendre un refrigeri amb els 
homenatjats i amb els familiars que els acompanyen, però abans de passar a 
l’altra sala, ens farem una fotografia de record, una amb els esportives dels Jocs 
Special Olympics i l’altra amb els treballadors homenatjats. 
 
Es suspèn la sessió a les 17h25. 
Es reprèn la sessió a les 18h05. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major 
Continuarem amb l’ordre del dia previst per avui: 
3.- Lectura i, en el seu cas, aprovació de les actes de: 

o Sessió ordinària 29/10/2018 
o Sessió extraordinària 29/10/2018 

Tots disposeu de l’esborrany de les actes, algun comentari? s’aproven? 
Té la paraula Sr. Joan Albert Farré. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré 
Gràcies Sr. Cònsol. Més que cap reflexió sobre l’acta és una aclariment que va 
quedar pendent de la sessió de Comú referent als documents de tancament de 
comptes del segon trimestre que no estaven firmats per l’interventor comunal i 
que es va fer constar a l’acta que el Sr. Gómez ens diria alguna cosa al respecte i 
que també se’ns diria quin dia havia cessat l’interventor i sobretot si s’ha arreglat 
el tema de la signatura del document. Gràcies.  
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Té la paraula Sr. Joan Gómez. 
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Hble. Sr. Joan Gómez 
Gràcies senyor Cònsol. A veure hi havia varis temes. Un era el tema de la graella 
salarial, tinc aquí l’informe de la Interventora en el qual diu “aquesta intervenció 
verifica i rectifica l’informe del 15 d’octubre del 2018 per la Intervenció delegada 
presentada a la sessió del consell de Comú del 29 d’octubre del 2018 amb efecte 
recomptat a la mateixa data”.  També tinc el document signat per la senyora 
Interventora Montserrat Neras. En referència al document de l’exercici 
pressupostari corresponent al segon trimestre, que faltava la signatura del senyor 
Interventor en el seu moment, Josep Maria Altimir, tinc aquí la còpia signada per 
ell amb posterioritat. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Bé s’aproven les actes, té la paraula Sr. Farré. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré 
Evidentment, només una cosa, al final fins a quina data va estar el senyor 
interventor? 
 
Hble. Sr. Cònsol Major 
Sr. Gómez té la paraula. 
 
Hble. Sr. Joan Gómez 
Fins al 30 de setembre. Gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Molt bé, ja li fareu arribar la documentació al Sr. Farré al finalitzar la sessió. 
S’aproven les actes de les sessions ordinària i extraordinària del dia 29 d’octubre 
del 2018? 
S’aproven per unanimitat 
 
Passem al següent punt: 
4.- Acords de la Junta de Govern 
Disposeu de les actes de la Junta de Govern, algun comentari al respecte? No, 
molt bé, us doneu per informats. 
 
Següent punt: 
5.- Aprovació, si escau, de l’Ordinació de suplement de crèdit per a finançar les 
despeses derivades d’un préstec a la societat “Camprabassa, S.A.”. 
Tots disposeu de la documentació, té la paraula Sr. Joan Gómez. 
 
Hble. Sr. Joan Gómez 
Moltes gràcies senyor Cònsol. Es sotmet a aprovació un suplement de crèdit per 
un import de 300.000,00 euros destinats a la concessió d’un préstec a la societat 
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“CampRabassa, S.A.” per a fer front a les necessitats de tresoreria a conseqüència 
de pagaments no previstos en el pressupost 2018. Aquest suplement de crèdit es 
finançarà mitjançant les pòlisses de crèdit que el Comú té contractades 
actualment i tenint en compte els límits establerts per la Llei de sostenibilitat de 
les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal. Moltes gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major 
Té la paraula Sr. Joan Albert Farré. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré 
Gràcies senyor Cònsol. Nosaltres ens abstindrem en aquest punt de l’ordre del 
dia. D’alguna manera reiterem els nostres arguments que hem dit moltes vegades 
de que creiem que hi hauria d’haver algun tipus de projecció política més 
complerta de quina és la situació i de què es vol fer, alguna mica de pla de 
viabilitat i ens agradaria que aquest Comú comparteixi amb aquesta Institució 
una mica la visió que té al respecte. Per això, seguint el criteri que hem tingut en 
altres vegades, ens abstenim. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major 
Només comentar que això és un tema de la junta general d’accionistes que es 
celebrarà en breu i doncs a partir d’aquí,  només dir que som uns accionistes, els 
més importants això sí i ens consta, en qualsevol cas, demano, s’aprova ? 
S’aprova amb 8 vots a favor i 3 abstencions. 
 
Passem al següent punt: 
6.- Aprovació provisional, si escau, de la modificació del Pla d’Ordenació i 
Urbanisme parroquial. 
Molt bé, l’aprovació d’aquest punt és provisional, perquè desprès s’ha de 
sotmetre a Govern i si escau s’ha de fer una exposició pública per poder fer 
l’aprovació definitiva i per tant és una aprovació provisional de la modificació 
del pla d’ordenació i urbanisme parroquial.  
Té la paraula Sr. Joan Vidal.  
 
Hble. Sr. Joan Vidal  
Gràcies senyor Cònsol. Referent als documents que formen el POUP de la 
parròquia de Sant Julià de Lòria, dels CDs que us vam passar que contenien dits 
documents existeixen dues versions. Una del divendres dia 14 que s’entrega la 
documentació i la del dilluns dia 17 que es torna a entregar un altre CD. El 
principal motiu de l’existència d’aquestes dues versions és que sobre la primera 
versió, tot i ser la definitiva, es varen constatar unes variacions que eren menors 
de que s’havien d’incorporar i eliminar.  
Dit això, d’una altra banda, comunicar a tots els membres assistents, de forma 
molt esquemàtica, les modificacions que s’han dut a terme són: 
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a) Supressió de l’apartat 3.1 de l’article 155.  
b) Afegir una frase a l’apartat 1.1 de l’article 159.1 el qual estableix que el cost 

serà proporcional per cada parcel·la sobre el cost global dels treballs 
d’urbanització pendents.  

c) Afegir un segon paràgraf a l’apartat 1.2 de l’article 159.1 el qual estableix 
que en cas que es recodifiquin parcel·les que esdevinguin construïbles, els 
seus propietaris hauran d’abonar l’import corresponent a la resta de 
propietaris que van dipositar el cost d’urbanitzar la zona de risc. Per 
aquest motiu, [...] integral es manté vigent per un termini de 10 anys 
comptadors des del moment de la recepció definitiva dels treballs 
d’urbanització pendents i l’entrega de vials. En aquest cas, aquesta 
quantitat s’ha de veure incrementada pels interessos legals corresponents. 

d) Supressió de l’apartat 1.4 de l’article 159. 
e) Modificació dels apartats 1.5 i 1.6 de l’article 159. Doncs allà on s’establia 

per metres quadrats ara s’estableix per metres quadrats de sostre.  
f) Supressió de l’apartat 5.2 de l’article 161.5. 
g) Eliminació de la figura nº20. 

D’aquesta forma, tot i que la constatació dels errors no és d’una entitat rellevant, 
va ser interessant comunicar-ho a tots vosaltres dites modificacions i entregar-
vos el segon CD per tal de que disposeu de tota la documentació actualitzada. 
Per tot allò exposat es proposa com ha dit el senyor Cònsol abans, aprovar 
provisionalment la modificació del Pla d’Ordenació del Territori i Urbanisme 
Parroquial i remetre’l a Govern per la seva aprovació prèvia. Gràcies senyor 
Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Gràcies Sr. Vidal. Algun comentari?  
Té la paraula senyor Joan Albert Farré. 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré 
Gràcies senyor Cònsol. Per la nostra part, reiterem el que vam avançar abans. 
Nosaltres estem aquí per col·laborar a ajudar la Parròquia a trobar solucions i és 
amb aquest esperit que els hi vam fer el comentari aquest dilluns de que hi havia 
certs aspectes d’aquesta normativa d’urbanitzacions que s’havia de millorar. Ens 
felicitem tots plegats que treballant en col·laboració al final s’aconsegueixin 
millors resultats i el que ens agradaria i que d’alguna manera entenem és que és 
una llàstima que els altres apartats de la Llei no s’hagin pogut treballar de la 
mateixa manera amb nosaltres perquè a lo millor s’haurien rectificat altres coses 
que també necessitaven una millora per la Parròquia. Al final, de l’acció 
d’aquesta casa, d’aquesta Institució el beneficiari és el ciutadà i per tant crec que 
tots els aquí presents hem de fer el màxim d’esforços perquè el nostre treball sigui 
el màxim de diligent possible. Per això, malgrat vostès ens hagin acceptat, hagin 
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procedit a l’últim moment a revisar i a modificar i millorar aquest pla 
d’urbanitzacions que nosaltres entenem que es fa per la Parròquia que es donin 
solucions com els hi vam dir, però continuem abstenint-nos perquè ens agradaria 
que aquest sistema de treball el fessin extensiu d’una manera més habitual. Dit 
això ens queda encara dos dubtes en aquest punt que m’agradaria posar-los-hi la 
qüestió si és possible respondre i sinó doncs ja m’ho diran. Un d’ells és nosaltres 
ens quedem amb la paraula modificació, entenem que no és una revisió, que és 
una modificació, i per tant derivat d’això els hi diria no sé si vostès tenen pensat 
fer una exposició pública o no d’això. La segona, hem vist alguns canvis que no 
ens han explicat com per exemple hi ha una clau que és la C2 que permet en 
nuclis urbans augmentar una planta més d’edificació i canviar els usos malgrat 
no s’augmenti la volumetria i voldríem saber si això és per una necessitat especial 
o és per alguna millora concreta. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Jo no tinc constància que hi hagi cap increment d’edificació.  
Té la paraula Sr. Joan Vidal.  
 
Hble. Sr. Joan Vidal 
Jo no he dit increment. He dit que es manté l’edificabilitat però que hem constatat 
aquesta clau que és per permet mantenir la mateixa volumetria edificable, 
augmentar una planta i canviar els usos de l’edificació.  
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré 
Ho dic com una qüestió que hem vist i que no coneixem i que els hi poso la 
qüestió per si vosaltres me la poden respondre. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
A veure, jo ara en aquest moment no sé quina és la clau C2. Ho recordeu quina 
és la clau C2? Queda en exposició pública i qualsevol suggeriment està obert a 
canvis. De quin article parleu? 
 
Hble. Sr. Joan Albert Farré 
És una nova clau d’edificació. Hi havia la clau C2 i se’n crea una de nova que és 
C2.2.  
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Si em dieu on és, ens ho mirem. Bé, millor, en aquest cas ens ho mirem i quan 
tinguem la contesta ho fem arribar, Sr. Vidal ja els hi fareu arribar. 
Molt bé, algun altre comentari? S’aprova provisionalment la modificació del Pla 
d’Ordenació i Urbanisme Parroquial? 
S’aprova per 8 vots a favor i 3 abstencions.  
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Com he dit abans, és una aprovació provisional per sotmetre-ho a Govern, 
aquests ens donaran la contesta i en aquest cas s’exposarà públicament.  
 
Següent punt de l’ordre del dia:  
7.- Aprovació, si escau, de l’adjudicació de l’Edicte concurs per la rehabilitació 
de l’edifici de Casa Comuna, situat a l’av. Verge de Canòlich. 
Té la paraula Sr. Joan Vidal. 
Hble. Sr. Joan Vidal  
Sí gràcies senyor Cònsol. Bé, per acord de la Junta de Govern de data 19 de 
novembre del 2018, es va publicar l’edicte concurs per la rehabilitació de l’edifici 
de Casa Comuna situat a l’Avinguda Verge de Canòlich de la vila de Sant Julià 
de Lòria,  
vistos els pressupostos presentats per “Urcosa”, “Construccions Modernes” i 
“Coan,SA”,  
vista l’acta de licitació de data 7 de desembre de 2018,  
vist l’informe comparatiu emès pel cap d’urbanisme en el qual es fa palès que 
proposa efectuar l’adjudicació a l’empresa “Coan, SA”, per ésser la més adient  
i vist l’informe d’intervenció,  
es proposa adjudicar parcialment el mencionat concurs a l’empresa “Coan, SA” 
per un import total de 189.504,71 euros segons característiques descrites en 
l’oferta presentada. Gràcies senyor Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Gràcies Sr. Vidal. Té la paraula Sra. Maria Servat. 
 
Hble. Sra. Maria Servat 
Gràcies senyor Cònsol. Jo només volia fer constar en acta que el ideari d’aquest 
projecte de rehabilitar Casa Comuna prové del mandat de l’any 2007-2008 on el 
senyor Josep Pintat era Cònsol i el senyor Enric Naudi era Conseller de turisme. 
Es va començar a idear aquest projecte, en aquell moment es va creure que no es 
podria continuar i es va desestimar. Desprès, en l’anterior mandat en el qual jo 
estava a la Conselleria de Cultura, es va intentar reprendre però per manca de 
recursos ja siguin personals i econòmics, es va deixar una mica parat. Ens alegrem 
que ara es pugui tirar endavant amb aquest projecte però sí que estem pendents 
de veure una mica la definició més detallada de tot el projecte per tant ja els hi 
comunico que ens abstindrem, pendents de veure com evoluciona. Gràcies 
senyor Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Gràcies Sra. Servat. Té la paraula Sr. Joan Vidal.  
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Hble. Sr. Joan Vidal  
Gràcies senyor Cònsol. Això en comissió, hi havia el conseller Sr. Rossend Duró, 
es va parlar que quan realment tinguéssim el què hi anirà ja ho parlaríem, ara 
més que res és perquè els diners que en el seu dia es van aprovar en un crèdit 
extraordinari, s’havien d’adjudicar sinó aquests diners ja no es podien destinar a 
fer això. Desprès quan tinguem el projecte es presentarà i es parlarà en comissió. 
Gràcies senyor Cònsol.  
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Gràcies Sr. Vidal. S’aprova? S’aprova per 8 vots a favor i 3 abstencions. 
 
Passem al següent punt:  
8.- Aprovació, si escau, de l’adjudicació de l’Edicte concurs per la realització 
d’un passeig al llarg del riu Valira, des del casc urbà de Sant Julià de Lòria fins 
a la frontera del riu Runer. 
Té la paraula Sr. Joan Vidal.  
 
Hble. Sr. Joan Vidal  
Gràcies senyor Cònsol. Per acord de la Junta de Govern de data 19 de novembre 
del 2018, es va publicar l’edicte concurs per la realització d’un passeig al llarg del 
Riu Valira, des del casc urbà de Sant Julià de Lòria fins a la frontera del Riu Runer,  
vistos els pressupostos presentats per “Treballs Públics Comesa, S.L.”, 
“Construccions Modernes, S.A.”, “Coan,SA.”, “Pidasa, S.L.”, “LocubSA.”, 
“Progec”, “Copsa” i “Treballs Públics Unitas”,  
vista l’acta de licitació de data 7 de desembre de 2018, 
vist que l’inici de les obres quedarà supeditat a que es faci a l’obtenció dels 
següents aspectes:  
✓ Informes favorables del projecte de referència per part dels diferents 

departaments del Govern amb competències per raó de la mateixa.  
✓ Finalització de l’exposició pública de les consideracions ambientals del 

projecte de referència i l’anàlisi de les eventuals al·legacions que hi pugui 
haver 

✓ Adjudicació del concurs per la prestació del servei de la pràctica d’activitats 
aquàtiques al Riu Valira.  

Vist l’informe comparatiu admès per “Suport” adjudicataris del projecte i 
direcció d’obra per a l’execució de l’obra de referència, proposant l’adjudicació 
del concurs a l’empresa “Treballs Públics Unitas” per ésser la més adient, 
Vist l’informe emès pel cap de departament d’Urbanisme donant la conformitat 
condicionada a l’obtenció dels aspectes més amunt referenciats  
i vist l’informe d’Intervenció  
es proposa l’adjudicació condicionada a l’obtenció dels aspectes tothora 
esmentats del mencionat concurs a l’empresa “Treballs Públics Unitas” per un 
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import d’1.694.815,95 euros, segons característiques descrites en l’oferta 
presentada. Gràcies senyor Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Gràcies Sr. Joan Vidal. Té la paraula Sr. Rossend Duró. 
 
Hble. Sr. Rossend Duró  
Bona tarda i gràcies Sr. Cònsol. Celebro que ens hagueu presentat aquest projecte. 
El vam poder fullejar, poca estona perquè és un projecte bastant feixuc, però 
nosaltres creiem que no mereix la despesa tant important en el sentit que per 
nosaltres no serà un passeig que serà agradable perquè és un passeig que baixa 
costat esquerre en direcció a Espanya és a dir, contra el mur del riu i per tant 
tenint l’exemple del passeig que hi ha actualment de Casa Comuna fins al Pont 
de Fontaneda, veiem que no està molt transitat o està molt transitat per gent que 
va a passejar els gossos i la gent que vol gaudir d’un passeig no s’hi troba a gust 
i creiem que aquest import tant elevat potser valdria la pena destinar-lo a altres 
camins de la Parròquia més solejats i més adequats. És per aquest motiu que 
nosaltres votarem en contra. Volia afegir i vaig entendre que el Govern també era 
una mica impulsor d’aquest camí que se’n diu el “Camí dels Drets Humans” i 
per tant si aquest camí està impulsat per Govern, qui hi hauria de participar 
també és el Govern. Moltes gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Gràcies Sr. Rossend Duró. En principi el projecte de Govern s’acabava a la 
parròquia i llavors això seria una continuació. En qualsevol cas sí que és veritat 
que hem demanat a Govern si podia haver-hi una col·laboració o una continuïtat. 
En el cas de que Govern hi volgués col·laborar, benvingut seria. De moment no 
hi cap resposta positiva al voltant.  Té la paraula Sr. Rossend Duró. 
 
Hble. Sr. Rossend Duró 
Això ho vaig fer palès en la comissió i es va tenir en compte i es va afegir, amb el 
que són les activitats aquàtiques, caldria precisar perquè la pesca també és una 
activitat aquàtica quan parlàvem en comissió fèieu referència la ràfting. Al ràfting 
o a les canoes. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
És veritat que hi ha diferents activitats aquàtiques i per descomptat jo 
comparteixo allò de les activitats aquàtiques que parlàvem. La única que he 
practicat és la pesca i per tant col·laborar amb la pesca em sembla un bon consell, 
s’ha tingut en compte des del principi i sembla que hi hagi col·laboració amb 
aquest tema.  
Alguna cosa més, s’aprova ? S’aprova per 8 vots a favor i 3 en contra. 
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Molt bé, el següent punt: 
9.- Precs i Preguntes  
No hi ha cap. Té la paraula Sr. Joan Visa.  
 
Hble. Sr. Joan Visa 
Gràcies senyor Cònsol, només informar i que quedi constància que estem 
treballant amb el cadastre i que durant el primer trimestre de l’any 2019 es 
procedirà a fer delimitacions de propietats privades en terreny comunal però no 
només es realitzaran treballs que han estat sol·licitats per particulars, sinó que 
s’optimitzaran i s’obtindran unitats d’actuació completes. Tant sigui en polígon 
per tal de tancar tot el procediment cadastral, que tingui una lògica. D’aquesta 
manera hem començat a fer un treball concret en àmplies zones i es guanyarà 
amb recursos personals i materials i les propietats podran desenvolupar majors 
servilitat i el plantejament derivat contemplat en el POUP. Queden definits límits 
patrimonials i el Comú tindrà una informació fonamental pel desenvolupament 
del cadastre. Per informar-vos una mica com bé hi participeu també, hi participa 
el senyor Rossend Duró, durant la primera quinzena de gener farem les reunions, 
es farà una presentació dels treballs. Tenim actualment acabades les Surb 43, 47, 
48 i 86 i això representarà una delimitació de 400.000 m2 en una sola zona. Llavors 
aquí no només es fa delimitació del terme comunal sinó també entre propietaris 
per tenir un registre cadastral complet i que tothom pugui desenvolupar 
qualsevol àrea d’aquestes surbs. Gràcies senyor Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol Major  
Gràcies Sr. Joan Visa.  
Un altre tema per tractar? No doncs, abans d’aixecar la sessió voldria felicitar-
vos el Nadal i una bona entrada d’any, espero que tinguem ocasió per anar-nos 
veient com hem fet cada any i poder anar brindant alguna mica, que també ens 
convé.  
 
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 

 


