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 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ 
DIA 19 D’ABRIL DEL 2021 

 
 
Essent les 9,30 hores del dia 19 d’abril del 2021, es constitueix l’Hble. Comú de la 
Parròquia de Sant Julià de Lòria en sessió ordinària, via telemàtica, en 
compliment al Decret de data 27 de març d’enguany publicat al BOPA número 
41 de data 1 d’abril del 2020. 
 
Presideix la sessió l’Hble. Cònsol Major, Sr. Josep Majoral Obiols i l’Hble. Cònsol 
Menor, Sra. Mireia Codina Lucas i amb l’assistència dels Hbles. Consellers de 
Comú, Srs. Maria Angels Marfany Puyoles, Rossend Duró Sánchez, Maria Servat 
Codina, Carles Felip Pereira Barros, Sonia Carrillo Bardají, Diana Sánchez Acosta, 
Cerni Cairat Perrigault, Maria Angela Ache Feliu i Sofia Cortesao Travesset. 
S’excusa l’absència de l’Hble. Conseller, Sr. Cristià March Vives. 
 
ORDRE DEL DIA  

 

1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de: 

✓ Sessió ordinària del 12/03/2021 

2. Acords de la Junta de Govern 

3. Aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 

4. Aprovació, si escau, de l’Ordinació de crèdit extraordinari destinada a 

finançar l’adquisició de maquines esportives per l’espai “Soqué de Casa 

Colltort” 

5. Aprovació, si escau, de l’Ordinació de Suplement de crèdit per finançar 

l’organització d’unes jornades relacionades amb esports i activitats de 

muntanya 

6. Aprovació, si escau, de l’Ordinació de Suplement de crèdit per finançar 

les despeses derivades del traspàs del servei de neteja dels centre esportiu 

a la societat “Sasectur S.A.U.” 

7. Aprovació definitiva, si escau, de la delimitació amb comunal del terreny 

anomenat “Les Comes del Guisal”, situat al terme del Quart d’Aixirivall 

8. Precs i preguntes 
 
Hble. Sr. Cònsol major  
Abans de començar vull informar tothom, els Hbles. Consellers i als mitjans de 
comunicació presents que passo a enregistrar la sessió si no us sap greu, perquè 
així per l’acta serà molt més fàcil i més evident de redactar, tal com es fa en el 
Comú tradicional.  
Acte seguit vull agrair a tots els mitjans que esteu presents en aquesta sessió. 
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Dit això, passem al primer punt de l’ordre del dia: 

1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de: 

• Sessió ordinària del 12/03/2021 
Algun comentari al respecte? no doncs s’aprova? s’aprova per unanimitat.   
 
Passem al següent punt:  
2. Acords de la Junta de Govern 
Algun comentari? no, doncs ens donem per informats dels acords de la Junta de 
Govern.  
 
Següent tema:  
3. Aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 
Teniu la paraula Sra. Marfany.  
 
Hble. Sra. Maria Angels Marfany 
Gràcies, Sr. Cònsol. El Comú de la parròquia de Sant Julià de Lòria ha adoptat les 
NICSP (normes internacionals de comptabilitat del sector públic), per l’exercici 
iniciat l’1 de gener de 2020 tal com obliga el marc jurídic vigent que és d’aplicació 
als exercicis comptables a partir de l’1 de gener del 2018 establint una data 
màxima d’inici a partir de l’1 de gener del 2021. L’adopció de les NICSP ha 
suposat pel Comú canvis en les polítiques comptables respecte al pla general de 
comptabilitat pel sector públic del 27/01/1999, els quals han estat explicats 
detalladament en la memòria de l’exercici. La liquidació del pressupost de l’any 
2020 presenta un saldo positiu d'1.355.271,77 €, sent el total dels ingressos de 
14.236.921,47 €, el que representa una execució del 94,02% del pressupost final i 
un 5,04% menys que l’anterior, principalment per la disminució dels ingressos 
per l’impost de construcció, els derivats d’activitats culturals i socials, la reducció 
de la transferència de Govern i la reducció del 10% efectuada sobre la quota 
tributària de l’impost de radicació. El total liquidat de despeses ha estat de 
12.881.649,70 €, el que representa un 72,05% d’execució del pressupost final i un 
7,48% menys que l’any anterior. El total compromès ha estat de 15.403.978,03 €, 
el que suposa un grau d’execució del 88,16%. S’han reconduït crèdits de l’exercici 
2020 a l’exercici 2021 per un import de 2.149.897,00 € corresponent a despeses 
compromeses pendents de liquidar. L’import d’inversions executat durant l’any 
2020 ha estat d’1.520.335,45 €, un 32,84 % del pressupostat, tot i que l’import 
compromès al 31 de desembre era de 3.591.342,25 €, un 72,79% del pressupostat. 
Aquest import inclou projectes considerables no acabats en el decurs de l’any 
com el cadastre o el dipòsit d’aigua del Quart de Nagol. Dels actius financers, 
principalment corresponent a les societats de participació comunal, s’ha executat 
un 90,6%. L’endeutament del Comú al 31 de desembre de 2020 se situa en el 94% 
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de l’import disposat, el que representa un total de 13.209.546 €. La reducció de 
l’endeutament respecte a l’any 2019 ha estat de 703.415,00 €. Gràcies, Sr. Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol major  
Gràcies, Sra. Marfany. Algun comentari? Sr. Cairat teniu la paraula. 
 
Hble. Sr. Cerni Cairat 
Gràcies, Sr. Cònsol. En primer lloc, gràcies per l’exposat Sra. Marfany, i bé, si 
recorden, fa aproximadament un any, en plena primera onada de la pandèmia 
de Covid, el ple del Comú va aprovar el pressupost per l’exercici 2020 amb la 
nostra abstenció. En aquell moment vam esgrimir el que per nosaltres era una 
evidència manifesta, l’aprovació d’un pressupost que no tenia en compte la 
situació per la Covid que malauradament feia un mes que havia començat amb 
el confinament i l’aturada d’activitat, no tenia àmbit d’aplicació, ja que no 
s’ajustava a la realitat sobrevinguda en aquell moment. Un any més tard, avui 
se’ns presenta la liquidació de comptes d’aquest darrere exercici, precisament 
amb unes desviacions que demostren el que citava anteriorment. Pel que fa als 
ingressos, si bé el total d’execució ha estat d’un 94,02 % podem dir prou 
satisfactori, l’apartat d’ingressos per impostos indirectes ha estat del 79,09% i som 
conscients que aquesta diferència correspon a exempcions de cobrament de 
diferents taxes i així vam demanar que s’apliquessin aquestes mesures per tal de 
mitigar una part dels efectes econòmics que aquesta crisi està tenint sobre el teixit 
econòmic de la nostra parròquia. Centrant-nos doncs en l’apartat de despeses, a 
destacar la desviació a la baixa, ja que s’han executat uns 72, % de les despeses 
previstes. Com deia anteriorment, el pressupost que la majoria aprovava fa un 
any, no es podia executar com a tal i per tant hauríem preferit un replantejament 
conjunt com ja vam dir en de la Sessió de Comú d’aprovació del pressupost del 
2020. La disminució més notable ha estat i és evident en l’apartat d’inversió real, 
ja que la seva execució tan sols ha representat un 66,79% del pressupost inicial 
tenint en compte el pressupost final del 2020 ha estat d’un 32,84% com vostè 
citava Sra. Marfany. Sorprèn alhora i així ho vam manifestar en aquella Sessió de 
Comú que malgrat les disminucions de les partides destinades a inversió real no 
qüestionessin certes aportacions de recursos públics com per exemple a 
CampRabassa que aquest any han ascendit a 850.000,00 € per part del Comú. I 
sobre el resultat pròpiament sobre l’atribució d’un superàvit d’1.355.271,00 €, que 
si bé tècnicament és així, aquest requereix un matís important i dic això 
precisament perquè cal tenir en compte la reconducció de 2.149.897,00 € de 
despeses pressupostades per a l’exercici 2020 que es traspassen el 2021, una mica 
com qui dona un cop de peu endavant. Sobre aquesta qüestió ja us vam prevenir 
en la darrera Sessió de Comú, on es va aprovar la reconducció d’aquests comptes 
de despeses que aquestes, tot i que no figuren en la liquidació de comptes del 
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2020, sí que tindran un pes significatiu durant l’any 2021. I això és tot per part 
nostra. Gràcies Sr. Cònsol.  
 
Hble. Sr. Cònsol major  
Gràcies, Sr. Cairat. Doncs si li sembla li contesto jo mateix molt breument. 
Aquests comptes ja han estat debatuts a la comissió de Finances per tant tornar a 
engegar tot el debat no sé si té massa sentit. Però bé en tot cas, per contestar molt 
ràpidament, ens parla de desviacions, doncs sí, hi ha desviacions, sobretot si fem 
un comparatiu entre el 2019 i el 2020, el deute del Comú passa de 9.500.000,00 € 
a 8.720.000,00 €. És una desviació a la baixa penso important. El deute de les 
societats ha pujat amb 93.000,00 €, crec que l’explicació és més que clara, degut a 
la pandèmia. Com a desviacions importants, sí, passem d'un 140% del sostre 
d’endeutament del Comú a un 110%, penso que també és una desviació a la baixa 
rellevant, i després com vostè bé ha dit, tècnicament és així, qüestionar els criteris 
del Tribunal de Comptes, bé no ser, el tancament del Comú es fa amb 1.355.271,00 
€ en positius. Penso que és important. Hi ara ja des d’un vessant més polític 
potser com vostè diu, el pressupost no s’adaptava en el moment de l’inici de 
l’aprovació, jo aquí dir-li que ho vaig dir, que vaig ser prou clar que amb la 
situació que teníem al davant havia de ser un pressupost flexible, que s’ha de 
modular en funció del moment i menys davant de la incertesa que tenim i per 
tant crec que aquesta modulació s’ha fet més que bé per part de tots els 
departaments, als quals aprofito aquest moment per agrair-los-hi públicament 
aquest esforç que han fet a nivell de contenció i per tant crec que sí, hi ha hagut 
variacions com vostè diu però en tot cas, en pro de les finances comunals. No 
m’estendré més perquè tècnicament els comptes ja les vau debatre a la comissió. 
Avui n’hem fet una pinzellada i em quedo amb aquestes quatre xifres que li acabo 
d’anunciar Sr. Cairat. Gràcies. No sé si algun altre Conseller vol intervenir.  
Té la paraula Sr. Cairat. 
 
Hble. Sr. Cerni Cairat 
Si em permet Sr. Cònsol, només per contestar. En aquest cas faig més aviat una 
apreciació objectiva. És cert que hi ha hagut una reducció d’aquest endeutament 
i que hi ha hagut un resultat de superàvit positiu, però més enllà d’això considero 
que en moments de crisi, moments com el que estem patint, que hem patit, al 
llarg del 2020, en tot cas el que caldria precisament, és injectar diners a l’economia 
i en aquest cas, que fos la mateixa Corporació que dels seus recursos propis i 
endeutant-se si cal, tornés a fer girar la roda de l’economia per tal d’ajudar la 
societat, les empreses i a que ningú quedi enrere. En tot cas, soc conscient que 
com es va aprovar un pressupost que no contemplava aquesta crisi tot i que es 
va modificar en el decurs de l’any, sí que l’emplaço en el 2021 a prendre aquestes 
decisions encertades per tal de reactivar tota l'economia. Gràcies. 
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Hble. Sr. Cònsol major 
Sí Sr. Cairat només per al·lusions i ràpidament contestades. Quan convé ens parla 
tècnicament i quan no convé, ens parla de reconduïts. Dos milions de reconduïts 
fa una estoneta ens acaba de dir que seria un problema per l’any que ve, per això 
no deixa de ser diners que s’injecten a l’economia perquè són obres adjudicades. 
Quan convé les critica i quan no llavors diu què s’ha de fer. Ens hauríem 
d’assentar i tenir un únic criteri. En tot cas, ja li dic, des de la majoria, hi ha 2 
milions de reconduïts que no deixen de ser diners ja injectats perquè són 
compromesos amb l’economia, per una banda, com vostè ja sap perquè el 
pressupost el tornarem a veure, de cara al 2021 hi ha obres noves, que no deixaran 
de ser diners que s’injectaran en el sector privat. Gràcies. No sé si algun altre 
conseller vol intervenir? No, doncs passem a l’aprovació de la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2020.  
S’aprova per 8 vots a favor i 3 abstencions dels Hbles. Consellers, Sr. Cerni Cairat 
Perrigault,  Sra. Maria Angela Aché Feliu i la Sra. Sofia Cortesao Travesset. 
 
Passem al següent punt:  
4. Aprovació, si escau, de l’Ordinació de crèdit extraordinari destinada a 

finançar l’adquisició de maquines esportives per l’espai “Soqué de Casa 
Colltort” 

Passo la paraula a la Sra. Marfany. 
 
Hble. Sra. Maria Angels Marfany 
Gràcies, Sr. Cònsol. Atès que la situació sanitària actual afavoreix l’esport al 
carrer, la Corporació té la voluntat d’equipar un espai destinat a la ciutadania 
amb bancs i màquines per a l’activitat física adaptats a totes les edats. Es 
transfereixen  crèdits d’altres partides pressupostàries per un import total de 
4.600,00 €, el departament d’esports, per al finançament d’aquest equipament 
esportiu. Gràcies, Sr. Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol major  
Gràcies, Sra. Marfany. No sé si algun Conseller vol intervenir en aquest punt de 
l’ordre del dia. Sra. Cortesao teniu la paraula. 
 
Hble. Sra. Sofia Cortesao 
Bon dia a tothom i gràcies Sr. Cònsol. Vist l’informe presentat on s’adjudica 
l’adquisició de màquines esportives a l’empresa Senyalitzacions Stop, entenem 
que ja coneixeu la tipologia de màquines que s’hi volen posar i per tant també es 
coneix a quina franja d’edat aniran destinades. Donat que actualment hi ha una 
mancança a la parròquia d’aquest tipus d’espais tant per a gent jove com per a 
gent gran, voldríem saber a qui i a què es destinarà finalment aquest espai i si 
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només es contempla per a un sector, si teniu pensar dotar un altre espai de la 
parròquia amb més màquines. Moltes gràcies, Sr. Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol major 
Sra. Cortesao, tot i que penso que se surt una mica de l’ordre del dia, perquè el 
punt 4 de l’ordre del dia es tracta bàsicament d’un tema tècnic de passar uns 
diners d’una partida a una altra per poder fer front a la despesa de maquinària. 
Però bé, d’on surt això? Si recordeu bé, del conveni que es va signar pel terreny 
de la Creu Roja anomenat “Soqué de Casa Colltort”, pel qual crec recordar que 
en el mateix conveni va quedar ben clar i així es va pactar amb la Creu Roja, que 
aquest espai aniria destinat per fer un projecte social per la gent gran. Per tant el 
que es vol fer aquí és la part baixa del terreny, al costat de la vorera, si s’analitza 
el terreny, es col·locaria unes quantes màquines, no estem parlant d’un gran parc 
per la gent gran perquè el terreny no ho permet, però el que es vol és donar 
aquesta possibilitat, aquest petit espai per la nostra gent gran. Paral·lelament 
també em parlava d’un espai per la gent més jove, recordarà que es va fer un 
projecte participatiu amb les escoles i la ciutadania en general per la zona de 
Camp de Perot. Aquest procés ja s’ha acabat. Em sembla que fins i tot se us en va 
fer cinc cèntims, però bé ja s’ha acabat. S’està agrupant totes aquestes demandes 
i a partir d’aquí sortirà a concurs públic també per la compra del material 
necessari i per poder acabar d’adequar aquesta zona del darrere del Camp de 
Perot. I penso que no m’he deixat res en aquest sentit. Més enllà del Punt Jove 
que vam inaugurar la setmana passada, que en aquest cas també és un espai 
destinat al jovent, i ara sí que penso que hem fet la volta. No sé si contesto a la 
seva pregunta Sra. Cortesao.  
 
Hble. Sra. Sofia Cortesao 
Gràcies Sr. Cònsol. Bé la meva pregunta ve també una mica arran d'una 
informació que va sortir en premsa aquesta setmana on s’apuntava que Sant Julià 
de Lòria s’apuntava a la moda de la cal·listènia que si no ho sabeu són unes 
màquines més aviat destinades a la gent jove per treballar la força i vist que la 
voluntat era més aviat per la gent gran, d’aquí venia el nostre dubte de a qui es 
destinava finalment aquest espai. Vist que no sabíem exactament quin tipus de 
màquines s’havia adquirit doncs bàsicament per aprovar aquest pressupost 
volíem saber exactament a qui aniria destinat i a quin tipus de màquines s’havia 
comprat. Només era això, gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol major  
Sra. Cortesao, la veritat és que no he vist aquesta notícia a la premsa, no sé a quin 
mitjà surt, però tampoc no crec que sigui important, però en tot cas crec que li he 
explicat el projecte.  
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Hble. Sra. Cortesao 
Si gràcies. 
 
Hble. Sr. Cònsol major  
alguna intervenció més? Teniu la paraula Sra. Servat.  
 
Hble. Sra. Maria Servat 
Sí, gràcies, Sr. Cònsol. Només complementar la informació que vostè ha donat en 
comentar que aquestes màquines han estat degudament acordades amb el 
departament d’Esports i sabem perfectament quin tipus de màquines es poden 
instal·lar. És evident que és un espai que està destinat a la gent gran, però també 
a tota aquella gent que va a córrer per aquest sector, a córrer, a caminar, a fer el 
que faci falta. Evidentment és un projecte social i res més a comentar. Moltes 
gràcies.  
 
Hble. Sr. Cònsol major  
Gràcies, Sra. Servat. No sé si algú altre vol afegir alguna cosa en aquest sentit. 
Doncs si us sembla passem a la votació, s’aprova? 
S’aprova per unanimitat 
 
Passem al següent punt:  
5. Aprovació, si escau, de l’Ordinació de Suplement de crèdit per finançar 

l’organització d’unes jornades relacionades amb esports i activitats de 
muntanya 

Passo la paraula a la Sra. Marfany. 
 
Hble. Sra. Maria Angels Marfany  
Gràcies Sr. Cònsol. Enguany, se’ns ha presentat l'oportunitat de celebrar unes 
jornades per apropar els esports i les activitats de muntanya al sector de 
l’educació, mediambiental i de sostenibilitat als ciutadans de la parròquia i a la 
societat en general. Es preveu que l’import total serà d’un màxim de 10.000,00 €. 
Es transfereixen els crèdits pressupostaris per a l’organització d’aquestes 
jornades entre departaments per tal de no incrementar l’endeutament. Gràcies, 
Sr. Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol major  
Gràcies, Sra. Marfany. No sé si algun altre Conseller vol intervenir. Té la paraula 
Sra. Aché. 
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Hble. Sra. Maria Angela Aché 
Sí Sr. Cònsol, li avanço que els tres Consellers de la minoria votarem a favor 
d’aquest projecte d’ordinació de suplement de crèdit per finançar l’organització 
d’aquestes jornades relacionades amb l’esport i activitats com ho ha dit la Sra. 
Marfany, perquè valorem que és una bona iniciativa. De fet el programa electoral 
de Desperta Laurèdia vam enfocar l’esport com una eina de cohesió social, per 
fomentar els hàbits saludables a través de sessions informatives, de xerrades amb 
experts del món de l’esport, de la nutrició així com promovent l’activitat física en 
família a través de jornades que nosaltres ja anomenàvem Jornades d’esport per 
a tothom. En aquest sentit i per poder fer aportacions i propostes necessàries per 
enriquir el projecte, demanem si se’ns pot facilitar informació sobre la realització 
d’aquestes activitats, ja que encara no s’ha tractat a cap de les comissions a les 
quals participem. Així doncs agrairíem poder ser coneixedors de la planificació i 
de l’organització i del contingut per poder-hi fer aportacions a les comissions 
respectives. Gràcies Sr. Cònsol.  
 
Hble. Sr. Cònsol major  
Gràcies, Sra. Aché pels seus comentaris. Ja contesto. Primer de tot agrair que se’ns 
feliciti quan les iniciatives són bones, com vostè ho acaba de fer perquè al final 
tots treballem per la parròquia i per tant agraeixo que així ho reconegui. Igual 
que a l’anterior punt de l’ordre del dia, es tracta avui aquí de fer un tràmit 
administratiu que és traspassar diners d’una partida a una altra justament per 
poder fer front a les despeses generades per aquest projecte en qüestió. I ja li dic, 
no tingui cap dubte, fins i tot em consta que la Consellera Sra. Carrillo ja l’ha 
informat en aquest sentit. No tingui cap dubte que aquest és un projecte igual 
que els altres que es treballarà en les comissions, que segurament serà la de 
Cultura. Per què Cultura? Perquè una part important d’aquestes seran unes 
jornades en el mateix centre cultural, interiors i per tant la gestió de tot això es va 
creure convenient que es gestionés des del centre cultural. En tot cas insisteixo 
per respondre ben bé a la seva pregunta, no tingui cap dubte que se us informarà 
i si vol fer aportacions a través de la Consellera les pot fer i se us informarà des 
de la comissió corresponent. No sé si he contestat a la seva pregunta Sra. Aché. 
Té la paraula Sra. Aché. 
 
Hble. Sra. Maria Angela Aché 
Sí gràcies Sr. Cònsol, està contestada. És que nosaltres teníem la inquietud que si 
aprovem avui un projecte d’ordinació, ens semblava important tenir clar que la 
informació també la necessitem per poder treballar des de la comissió. Gràcies, 
Sr. Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol major  
Sra. Carrillo té la paraula. 
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Hble. Sra. Sonia Carrillo 
Gràcies, Sr. Cònsol. Sra. Aché, com bé hem parlat aquest tema es va tractar és el 
traspàs de diners a 31 de març, el Sr. Cairat estava en aquesta comissió, tant bon 
punt comencem a treballar, esteu convidats per ser partícips al projecte. Gràcies. 
  
Hble. Sr. Cònsol major  
Bé doncs si us sembla passem a la votació d’aquest punt de l’ordre del dia, 
s’aprova? 
S’aprova per unanimitat  
 
Passem al següent punt: 
6. Aprovació, si escau, de l’Ordinació de Suplement de crèdit per finançar les 

despeses derivades del traspàs del servei de neteja dels centre esportiu a la 
societat “Sasectur S.A.U.” 

Passo la paraula a la Sra. Marfany perquè ens faci l’explicació pertinent.  
 
Hble. Sra. Maria Angels Marfany 
Gràcies, Sr. Cònsol. Al mes de març de 2021 se signà un conveni entre el Comú 
de Sant Julià de Lòria i la societat Sasectur, S.A.U. amb l’objectiu de fonamentar 
les bases i assignacions per la sessió de l’explotació del funcionament del centre 
esportiu. El pacte primer d’aquest conveni estableix que Sasectur es farà càrrec 
de les despeses de neteja del centre. Inicialment, aquestes bases estaven 
contemplades en el pressupost del Comú. És per aquesta raó que es transfereixen 
part dels crèdits que corresponen a aquests treballs 99.721,94 €, però per un 
import inferior al del contracte que és de 129.369,51 €, ja que quan es va dur a 
terme el concurs, el pressupost per l’exercici 2021 ja estava aprovat amb uns 
crèdits pressupostaris inferiors a les ofertes presentades al concurs. La resta de 
l’import corresponent a la neteja del 2021, es transferirà en el moment que sigui 
necessari. Gràcies, Sr. Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol major  
Gràcies, Sra. Marfany. No sé si hi ha algun altre conseller que vulgui intervenir 
en aquest punt de l’ordre del dia. No? doncs si us sembla passem a la votació, 
s’aprova? 
S’aprova per unanimitat  
 
Bé, passem al següent punt: 
7. Aprovació definitiva, si escau, de la delimitació amb comunal del terreny 

anomenat “Les Comes del Guisal”, situat al terme del Quart d’Aixirivall 
Passo la paraula al Sr. Pereira.  
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Hble. Sr. Carles Felip Pereira 
Gràcies, Sr. Cònsol. Vista la sol·licitud amb número de registre 605.98.51 de data 
13 d’octubre del 2015 presentada pel Sr. Sergi Ribera Garcia per la delimitació del 
terreny amb comunal anomenat “Les Comes del Guisal” situat al terme 
d’Aixirivall, vist l’article 93 del Codi de l’Administració sobre delimitacions, vist 
el desplaçament dut a terme sobre el terreny en data 16 de setembre del 2020 de 
la comissió de delimitació dels promotors de l’expedient de l’enginyer topògraf 
contractat per la part promotora i els veïns, vista l’aprovació provisional de la 
delimitació segons publicació al BOPA núm. 33, any 2021 de data 17 de març del 
2021 i la manca d’al·legacions, vist l’informe de delimitacions segons el plànol 
topogràfic núm. 20-118 realitzat per l’enginyer i tècnic topògraf contractat pel 
Comú el Sr. Josep Vinyals Cano, es proposa l’aprovació definitiva de la 
delimitació del terreny anomenat “Les Comes del Guisal”. Gràcies, Sr. Cònsol. 
 
Hble. Sr. Cònsol major  
Gràcies, Sr. Pereira. No sé si algun altre Conseller vol intervenir en aquest punt 
de l’ordre del dia, no, doncs s’aprova?  s’aprova per unanimitat. 
 
Passem al darrer punt que és: 
8. Precs i preguntes  
Al no haver-hi hagut preguntes entrades amb temps i forma entenc que no hi 
hauria precs i preguntes per tant es donaria per acabada la sessió de Comú.  
 
Abans de finalitzar vull agrair als Srs. Consellers i a la premsa la seva presència 
a la sessió d’avui.  
 
Sense haver-hi res més en l’ordre del dia s’aixeca la sessió, moltes gràcies per la 
vostra assistència. 
 
 

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

 


