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ACTA DE CONSELL DE COMÚ ORDINARI 
 

2 d’agost del 2018 
 
 
A la Casa Comuna, a les 16 hores del dia 2 d’agost del 2018, es reuneix el 
Consell de Comú sota la presidència de la cònsol major, l’Hble. Sra. Conxita 
MARSOL RIART. Després d’haver estat degudament convocada la reunió, hi 
assisteixen els membres següents: 
 
L’Hble. Sr. Marc PONS MARTELL 
L’Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS 
L’Hble. Sra. Mònica CODINA TORT 
L’Hble. Sra. Maria Carme NIN SANS 
L’Hble. Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES 
L’Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA  
L’Hble. Sra. Lídia SAMARRA PUJOL  
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN CAPDEVILA  
L’Hble. Sr. Victor PINTOS MORELL. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG i de l’Hble. 
Maria Dolors CARMONA FILELLA. 
 
 
L’ordre del dia de la reunió és el següent: 
 

1. Estudi i aprovació, si escau, de l’acta del Cons ell de Comú del 28 de 
juny del 2018 
 

2. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’u n suplement de 
crèdit 
 

3. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’u na transferència de 
crèdit de despesa de capital 
 

4. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’u na transferència de 
crèdit de despesa de capital 
 

5. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de concurs nacional per 
adjudicar els treballs d’impermeabilització de la p iscina exterior del 
Centre Esportiu dels Serradells 
 

6. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’a djudicació del 
concurs nacional relatiu a la concessió d’un local al Centre 
Esportiu dels Serradells destinat a centre de medic ina esportiva 
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7. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de concurs nacional per 
adjudicar el subministrament i els treballs d’insta l·lació d’elements 
informatius de places lliures d’aparcaments per a l a parròquia 
d’Andorra la Vella 
 

8. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de concurs nacional per 
adjudicar la contractació d’un pla d’assegurança d’ assistència 
mèdica complementària als reemborsaments de la CASS , derivats 
dels actes mèdics efectuats pels assegurats, i d’un a assegurança 
de vida addicional, per al personal adscrit al Comú  d’Andorra la 
Vella 
 

9. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta top onímica de diversos 
carrers de la parròquia 
 

10. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’ Ordinació de 
modificació de l’Ordinació tributària comunal del 2 9 de desembre 
del 2017, per a l’any 2018 
 

11. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de  dotació 
pressupostària per a l’atorgament de subvencions pe r a 
l’organització i promoció d’activitats i serveis es portius que es 
desenvolupin a la parròquia d’Andorra la Vella, per  a la temporada 
esportiva 2018-2019 
 

12. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’ addenda al contracte 
signat el 28 d’agost del 2008, entre el Comú d’Ando rra la Vella i 
l’empresa LA HISPANO ANDORRANA, SL, relatiu al serv ei de 
transport públic de viatgers per a la parròquia d’A ndorra la Vella, 
anomenat bus comunal 
 

13. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de  Decret pel qual es fa 
pública la relació de vehicles abandonats 
 

14. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de  Pla parcial de la 
unitat d’actuació en sòl urbanitzable PP-SUR-15 “Me stre Xavier 
Plana” 
 

15. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’ adjudicació del 
concurs nacional, de contractació urgent, relatiu a ls treballs de 
construcció d’un aparcament al carrer del Valira 
 

16. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’ agermanament entre 
Causses & Cévennes i la vall del Madriu-Perafita-Cl aror i de facultar 
el cònsol major de Sant Julià de Lòria, president d e torn de la 
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Comissió de gestió del pla de gestió de la vall del  Madriu-Perafita-
Claror per a la seva signatura. 
 

17. Informació relativa a les actes de la Comissió de gestió del pla de 
gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror, del 1 5 de gener i del 6 
d’abril del 2018 
 

18. Informació relativa als acords adoptats en les darreres Juntes de 
Govern 
 

19. Precs i preguntes. 
 
 

La cònsol major dona la benvinguda a tots els assistents a aquesta sessió de 
Consell de Comú que ha estat degudament convocada, d’acord amb el que 
disposen els articles 19.b i 21 de l’Ordinació d’organització i de funcionament 
dels Comuns, del 17 de novembre del 2011. 
 
Alhora, i d’acord amb el que disposen els articles 23.2 i 23.3 de l’Ordinació 
d’organització i funcionament dels comuns del 17 de novembre del 2011, 
informa que cap conseller ha entrat a tràmit cap pregunta per ser tractada en el 
punt de Precs i Preguntes. Així mateix, informa que cap conseller de Comú ha 
proposat la inclusió de cap nou punt a l’ordre del dia d’avui. Per tant, es 
procedeix amb l’ordre del dia establert. 
 
 

Primer .- Estudi i aprovació, si escau, de l’acta del Cons ell de 
Comú del 28 de juny del 2018 
 
La cònsol major informa que, segons l’article 5 del Reglament de les actes del 
Comú d'Andorra la Vella, del 26 de març del 1996, l’acta de la sessió del 
Consell de Comú del 28 de juny del 2018 ha estat tramesa als consellers amb 
la deguda antelació. 
 
No havent-hi cap modificació ni demanda d’aclariment, queda aprovada l’acta 
per assentiment dels assistents. 
 
 

Segon .- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’u n 
suplement de crèdit 
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sra. Maria Carme NIN, consellera 
delegada de Finances, Comptabilitat i Administració. 
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L’Hble. Sra. Maria Carme NIN proposa l'aprovació d'un suplement de crèdit que 
es finançarà amb la baixa de diferents imports de diverses partides a la partida 
pressupostària 50301/604000 (Servei d'Higiene/Vehicles), per un import de 
140.000€, per poder publicar un concurs per a la compra d'un vehicle 
multifuncions de neteja especial. 
 
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta, que s’aprova per unanimitat. 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 

ORDINACIÓ 
 
Vist l’article 72 de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals, i l’article 8 
de l’Ordinació de Pressupost per a l’exercici 2018, del 29 de desembre del 2017; 
 
Atesa la necessitat d’adquirir un vehicle mutifuncions per a l’Àrea d’Higiene; 
 
Atès que la partida pressupostària vigent és insuficient; 
 
Atès l’informe de l’interventor comunal; 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 2 d’agost del 2018, 
ha aprovat la següent: 

 
ORDINACIÓ  

 
Article 1 
S’aprova un suplement de crèdit per un import de 140.000€ a la partida pressupostària 
50301/604000 (Servei d’Higiene/Vehicles) per poder un vehicle multifuncions per a 
l’Àrea d’Higiene. 
 
Article 2 
Aquest suplement de crèdit es finançarà amb la baixa de les partides següents: 
 

- De la partida 50202/603000 (Servei d’Aigües/Instal·lacions tècniques) per un 
import de 15.000€ 

- De la partida 50202/609000 (Servei d’Aigües/Estudis i projectes d’inversió) per 
un import de 7.000€ 

- De la partida 50202/613100 (Servei d’Aigües/Reposició i millora de maquinària 
i equipaments) per un import de 21.000€ 

- De la partida 50202/617210 (Servei d’Aigües/Dipòsits, pous i captacions) per 
un import de 7.000€ 

- De la partida 50202/617211 (Servei d’Aigües/Renovació xarxa d’aigües) per un 
import de 15.000€ 

- De la partida 50208/212000 (Terreny d’Encorcers/Edificis i altres construccions) 
per un import de 10.000€ 
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- De la partida 50208/603300 (Terreny d’Encorcers/Contenidors) per un import 
de 17.000€ 

- De la partida 50301/603300 (Servei d’Higiene/Contenidors) per un import de 
48.000€. 

 
Disposició final 
Aquesta Ordinació entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
 
 

Tercer .- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’u na 
transferència de crèdit de despesa de capital 
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sra. Maria Carme NIN, consellera 
delegada de Finances, Comptabilitat i Administració. 
 
L’Hble. Sra. Maria Carme NIN proposa l’aprovació d'una transferència de crèdit 
de despesa de capital que es finançarà mitjançant el mateix departament, a la 
partida pressupostària 70401/605000 (Joventut/Mobiliari i estris), per un import 
de 13.260€, per poder adquirir diferent mobiliari per a La Central. 
 
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta, que s’aprova per unanimitat. 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 

ORDINACIÓ 
 
Vistos l’article 74.1 de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals i 
l’article 5.1 de l’Ordinació de Pressupost per a l’exercici 2018, del 29 de desembre del 
2017; 
 
Atesa la necessitat d’adquirir mobiliari per a les instal·lacions de la Central; 
 
Atès que la partida pressupostària vigent és insuficient; 
 
Atès l’informe de l’interventor comunal; 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 2 d’agost del 2018, 
ha aprovat la següent: 
 

ORDINACIÓ  
 
 
 



ACdC núm. 18/07 
2/08/18 

6 
 

Article 1 
S’aprova una transferència de crèdit de despesa de capital per un import de 13.260€ a 
la partida pressupostària 70401/605000 (Joventut/Mobiliari i estris), per poder adquirir 
mobiliari per a les instal·lacions de la Central. 
 
Article 2 
Aquesta transferència de crèdit de despesa de capital es finança mitjançant una 
transferència de crèdit pel mateix import de la partida 70401/612000 (Joventut/Millora 
d’edificis). 
 
Disposició final  
Aquesta Ordinació entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
 
 

Quart.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’una 
transferència de crèdit de despesa de capital 
 
La cònsol major proposa tractar les propostes del punt Quart i del punt Cinquè 
conjuntament ja que es tracta del mateix assumpte. 
 
No havent-hi cap inconvenient per part dels consellers de Comú, s’acorda 
procedir d’aquesta manera i la cònsol major passa la paraula a l’Hble. Marc 
PONS, cònsol menor i conseller delegat de Joventut, Cultura, Esports i 
Participació Ciutadana. 
 
L’Hble. Sr. Marc PONS recorda que, en el Pressupost per a l’any 2018, hi  
constava una partida pressupostària prevista per a aquesta despesa, amb una 
fitxa d’inversió, però amb un import inferior. La Junta de Govern del 21 de març 
del 2018 va aprovar l’adjudicació de la redacció del projecte i la direcció per a 
les obres d'impermeabilització de la piscina exterior del Centre Esportiu dels 
Serradells. El 18 de juliol del 2018, el Comú va rebre el projecte per a la licitació 
de les obres projectades. Com consta en els informes del cap d’Àrea 
d’Instal·lacions i Equipaments Esportius i de Lleure i de la cap d’Àrea 
d’Urbanisme i Projectes, es reflecteix que el projecte, redactat per l’empresa 
SUPORT ENGINYERS, aconsella la impermeabilització de la piscina exterior 
del Centre Esportiu dels Serradells i es preveuen un seguit de millores que, 
concretament, serien l'enderroc del revestiment de la piscina, la substitució del 
paviment flotant actual, la refecció dels desguassos i canals, la 
impermeabilització de la piscina i les platges, la substitució del paviment flotant 
actual per un paviment de fusta i, finalment, el revestiment ceràmic de la 
piscina. Recorda que la solera de la piscina es troba a mitges sobre 
l'aparcament i sobre terra ferma. Això provoca algunes filtracions com ho 
denota una auditoria que el Comú va encarregar fa uns anys. En la planificació 
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de millores del Centre Esportiu dels Serradells, el Comú ja preveia aquesta 
obra. Per tant, abans d’iniciar la temporada d’estiu 2019, aquesta piscina 
exterior ja estaria sanejada i en condicions de poder mantenir-la oberta i 
continuar donant servei als ciutadans. 
 
La cònsol major dona ara la paraula a l’Hble. Sra. Maria Carme NIN, consellera 
delegada de Finances, Comptabilitat i Administració. 
 
L’Hble. Sra. Maria Carme NIN proposa l’aprovació d’una transferència de crèdit 
de despesa de capital que es finançarà mitjançant el mateix departament, a la 
partida pressupostària 80301/612000 (Centre Esportiu dels Serradells/Millora 
d'edificis), per un import de 220.000€, per poder licitar el concurs per a la 
reforma de la piscina exterior. 
 
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta, que s’aprova per unanimitat. 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 

ORDINACIÓ 
 
Vistos l’article 74.1 de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals i 
l’article 5.1 de l’Ordinació de Pressupost per a l’exercici 2018, del 29 de desembre del 
2017; 
 
Atesa la necessitat de licitar el concurs nacional relatiu als treballs d’impermeabilització 
de la piscina exterior del Centre Esportiu dels Serradells; 
 
Atès que la partida pressupostària vigent és insuficient; 
 
Atès l’informe de l’interventor comunal; 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 2 d’agost del 2018, 
ha aprovat la següent: 
 

ORDINACIÓ  
 
Article 1 
S’aprova una transferència de crèdit de despesa de capital per un import de 220.000€ 
a la partida pressupostària 80301/612000 (Centre Esportiu dels Serradells/Millores 
d’edificis), per poder licitar el concurs nacional relatiu als treballs d’impermeabilització 
de la piscina exterior del Centre Esportiu dels Serradells. 
 
 
 
 



ACdC núm. 18/07 
2/08/18 

8 
 

Article 2 
Aquesta transferència de crèdit de despesa de capital es finança mitjançant una 
transferència de crèdit pel mateix import de la partida 80201/612000 (Estadi 
Comunal/Millora d’edificis). 
 
Disposició final  
Aquesta Ordinació entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
 
 

Cinquè.-  Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de co ncurs 
nacional per adjudicar els treballs d’impermeabilit zació de la piscina 
exterior del Centre Esportiu dels Serradells 
 
Aquest punt queda aprovat conjuntament amb el punt Quart. 
 
 

Sisè.-   Estudi i aprovació, si escau, de la proposta 
d’adjudicació del concurs nacional relatiu a la con cessió d’un local al 
Centre Esportiu dels Serradells destinat a centre d e medicina esportiva 
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sr. Marc PONS, cònsol menor i 
conseller delegat de Joventut, Cultura, Esports i Participació Ciutadana. 
 
L’Hble. Sr. Marc PONS recorda que la Junta de Govern del 16 de maig del 
2018 va aprovar una licitació per adjudicar la concessió d'un local situat al 
Centre Esportiu dels Serradells. L’edicte corresponent va ser publicat al BOPA 
el passat mes de maig. Només una empresa ha presentat la seva proposta a 
aquesta convocatòria i es tracta de l’empresa VITAL ESPORTS SERRADELLS. 
Per tant, proposa l’aprovació d’aquesta adjudicació a aquesta empresa per un 
cànon de 1.500€ mensuals, amb l'actualització corresponent de l’IPC de cada 
any. Aquest local continuarà donant el servei que, fins a la data, ha vingut 
efectuant aquesta empresa i que és de molta utilitat per als usuaris esportius i 
no esportius del centre. En destaca la gran varietat de professionals que estan 
realitzant aquest servei en aquest centre. Aquesta adjudicació entrarà en vigor 
a partir de l’1 de setembre del 2018. 
 
La cònsol major dona la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN demana saber si aquesta empresa és la 
que dona el servei actualment, i si no s’ha presentat cap més empresa a la 
convocatòria d’aquest concurs. 
 
La cònsol major respon que és correcte. 
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No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta, que s’aprova per unanimitat. 
 
 

Setè.-  Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de c oncurs 
nacional per adjudicar el subministrament i els tre balls d’instal·lació 
d’elements informatius de places lliures d’aparcame nts per a la parròquia 
d’Andorra la Vella 
 
La cònsol major recorda que, fa un temps, ja va anunciar que el Comú 
d’Andorra la Vella volia potenciar, i sobretot informar, dels diferents 
aparcaments de què disposa la parròquia d’Andorra la Vella, des del primer 
punt d'entrada a la parròquia, sigui per la Margineda o sigui per la rotonda del 
“Quilòmetre Zero”. Proposa l’aprovació d’aquesta proposta per convocar el 
concurs per senyalitzar, amb diferents rètols, els aparcaments. Es tractaria 
d’una senyalització dinàmica i en temps real. Això significa que, quan un 
vehicle arribi a la Margineda, el seu conductor estarà informat que al centre 
d'Andorra la Vella disposa d’un nombre exacte de places d'aparcament lliures. 
A mesura que els vehicles vagin entrant a Andorra la Vella, s’aniran 
assenyalant cadascun dels aparcaments, tant els públics com els privats, que 
donin el servei de rotació. Es tracta d’un total d'unes 5.000 places d'aparcament 
que hi ha a la parròquia d’Andorra la Vella d'aquestes característiques. Unes 
3.300 són en aparcaments públics i unes 1.600 són en aparcaments privats. El 
Comú ha preparat el plec de bases i tot i que avui presenta la proposta per 
aprovar aquest concurs, informa que no es publicarà l'edicte fins al 20 d'agost 
aproximadament per esperar que les empreses es reincorporin després de les 
vacances d’estiu. Durant aquest termini, els membres de la majoria volen 
acabar de polir aquest plec de bases sobretot pel que respecta a la ubicació 
exacta d’aquests rètols. En aquest punt, convida els membres de la minoria, 
mitjançant la Comissió de Serveis Públics, per analitzar aquesta documentació 
que no ha estat tramesa amb la resta documentació de l'ordre del dia d’avui 
precisament perquè entén que s'ha de treballar més, sobretot els punts on 
aniran ubicats. El sistema no és el problema perquè és una qüestió dels 
tècnics. S’ha previst un sistema de senyalització dinàmica i en temps real. 
Aquesta senyalització serà complementària d'altres sistemes de senyalització 
mitjançant aplicacions informàtiques com APP. Els membres de la majoria 
estan treballant en els dos fronts, però entenen que aquesta senyalització física 
que els vehicles que arribin a la parròquia d'Andorra la Vella es trobaran, tant a 
la Margineda com a la rotonda del “Quilòmetre Zero”, és important per 
centralitzar al màxim aquests turistes que arriben amb vehicle cap a aquesta 
part central d'Andorra la Vella que és on es troben molts dels aparcaments: 
aparcaments Prat de la Creu-Centre Ciutat, de l'Estació Central, del Centre 
Històric, del Parc Central, del Parc Central 2, el Vinyes, el SABA, el dels grans 
magatzems Pyrénées. És important doncs que sobretot els turistes puguin 
saber quants aparcaments hi ha, on estan situats i quantes places lliures hi ha 
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a cada aparcament en temps real. Ara falta treballar una mica més les 
ubicacions exactes i, entre tots, es podrà fer millor. Tot seguit, passa la paraula 
a l’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN manifesta que la idea és boníssima. 
Informa que havia estudiat aquesta proposta fa temps, però sorgia un problema 
important. Això funciona molt bé si es disposa d’un aparcament i aquest 
aparcament es marca que, per exemple, al Prat de la Creu hi ha 50 places 
lliures, però tècnicament això és complicat i molt car. I, si a més dels 
aparcaments públics, hi ha d’haver els privats, encara és més complicat perquè 
no es pot saber quants vehicles hi ha en cada aparcament. I aquesta 
informació ha d’anar en un servidor informàtic comú, tenint en compte que cada 
aparcament té la seva tecnologia pròpia. Si la majoria aconsegueix resoldre tot 
aquesta problemàtica informàtica per només 290.000€, serà un regal si 
realment es poden donar aquestes dades perquè es tracta d'una tecnologia 
molt cara que és ideal per als usuaris. Però tècnicament significa que quan un 
vehicle s’aparca, ha de constar en un sistema informàtic que ha de marcar 
aquella plaça com a no disponible. Manifesta que els membres del grup Cd’I + 
Liberals d’Andorra participaran en aquesta Comissió però, per aquest preu, veu 
complicat i difícil tirar endavant aquest projecte. Informa que ni el Comú 
disposa de la tecnologia suficient per fer això amb els seus propis 
aparcaments. 
 
La cònsol major respon que la tecnologia va molt de pressa. No és experta en 
el tema, però la part tècnica del plec de bases ja preveu aquest sistema. 
Sembla que avui dia és més fàcil de col·locar, i cada dia ho és més. Ara no vol 
entrar a fer explicacions més tècniques, però es revisarà el plec de bases 
perquè l'encàrrec és aquest. Informa que avui, el Comú ja disposa, per als seus 
propis aparcaments, d’una pàgina web on es pot veure en temps real la 
quantitat de places lliures de què disposa. El Comú ja va col·laborar aquest 
passat hivern amb l’Agència de Mobilitat per al moment en què baixaven els 
turistes de les estacions d'esquí perquè se’ls pogués conduir cap a les zones 
on encara hi havia places d’aparcament lliures. Fins fa un any, això es feia 
telefònicament i ara es fa amb aquesta aplicació informàtica. Es va posar en 
funcionament aquest hivern i es troba en prova encara. Recorda que fa poc el 
Comú va signar un acord amb FEDA per aquesta plataforma intermodal amb 
què es podran fer les reserves d'aparcaments mitjançant aquesta plataforma i 
fer-ne els pagaments. És una qüestió que està evolucionant molt de pressa i la 
majoria creu que el Comú s’hi ha de posar tant per la part informàtica com 
també per aquesta part visual i física perquè encara hi ha molta gent que no fa 
servir les aplicacions dels telèfons mòbils. Convida novament els consellers de 
la minoria a participar en aquesta comissió i espera poder disposar d’aquestes 
aplicacions i aquests rètols col·locats a la via pública de la parròquia d’Andorra 
la Vella per Nadal. Seguidament, dona de nou la paraula a l’Hble. Sr. Jordi 
Ramon MINGUILLÓN. 
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L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN informa que és un sistema complicat. 
Cal que cada plaça d’aparcament disposi d’un detector per poder indicar si la 
plaça està disponible o no. I després això ha d’anar a l’aplicació informàtica. 
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sr. David ASTRIÉ, conseller delegat 
de Medi Ambient i Innovació. 
 
L’Hble. Sr. David ASTRIÉ informa que el sistema que es vol estudiar permetria 
la possibilitat de fer-ho a través dels sensors de llumetes verda i vermella, però 
això requereix fer un cablejat i, per aquest preu, segur que no es podria fer. Per 
tant, la majoria ha triat un sistema, que ofereix informació orientativa del 
número de places, que no deixa de ser un comptador que, cada cop que 
s’aixeca la barrera per deixar entrar un vehicle, resta una plaça. És un sistema 
relativament senzill que ja està desenvolupat a través del web service intern del 
Comú i que sols faltaria traslladar aquesta informació als diferents panells, un 
cop estiguin distribuïts. 
 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta, que s’aprova per unanimitat. 

 
 
Vuitè.-  Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de co ncurs 

nacional per adjudicar la contractació d’un pla d’a ssegurança 
d’assistència mèdica complementària als reemborsame nts de la CASS, 
derivats dels actes mèdics efectuats pels assegurat s, i d’una assegurança 
de vida addicional, per al personal adscrit al Comú  d’Andorra la Vella 
 
La cònsol major informa que el Comú d'Andorra la Vella, des de l'any 2006, 
dona una prestació complementària als funcionaris mitjançant una assegurança 
complementària que, fins a l'any 2016, l’assumia el Comú al 100%. Com a 
conseqüència de les notes del Tribunal de Comptes dels anys 2015 i 2016, fent 
menció a que el Comú no podia assumir completament aquesta despesa, i 
informant que aquesta havia de ser cofinançada per totes les parts, la majoria 
comunal va parlar amb tots els treballadors del Comú que assumeixen, des de 
fa un parell d’anys, el 25% d’aquesta despesa. D’aquesta manera, el Comú 
d’Andorra la Vella continua donant aquest servei que està contractat a una 
empresa d'assegurances del país. A final d'aquest any, s'acaba el contracte 
actual i que va començar l’any 2013, ha durat sis anys. Per tant, la proposta de 
la majoria és continuar oferint aquest plus al personal del Comú. Avança que, 
tot i el canvi que ha suposat el fet que aquesta part de despesa que ha 
d'assumir el treballador, continua cobrint aproximadament al 95% de tot el 
personal del Comú. La part que assumeix el Comú representa uns 150.000€ a 
l’any. Quan el Comú assumia la totalitat de la despesa, li representava uns 
200.000€. La proposta de la majoria és de continuar en aquesta línia, convocar 
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un concurs amb les mateixes característiques i adjudicar-lo perquè a principis 
de l’any 2019 estigui tot preparat i es pugui continuar donant aquest servei. 
Seguidament, dona la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN demana saber si es tracta del PIAM 
concretament i si el Comú pretén mantenir les mateixes condicions sense que 
hi hagi cap ampliació ni cap complement nou. Simplement si s’ha acabat el 
termini legal del concurs i el Comú n’ha de publicar un de nou perquè hi puguin 
optar totes les empreses que ho vulguin. 
 
La cònsol major respon afirmativament a les dues preguntes. La majoria ha 
pres com a base el mateix concurs que s'havia convocat en el seu dia. Fa molts 
anys que funciona i pràcticament tot el personal del Comú el té contractat. És 
una bona eina i un plus per al personal del Comú. Tot seguit passa la paraula a 
l’Hble. Sra. Lídia SAMARRA. 
 
L’Hble. Sra. Lídia SAMARRA felicita els membres de la majoria per continuar 
amb aquesta iniciativa perquè, per al personal del Comú, és molt positiva i 
ajuda a les seves famílies. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta, que s’aprova per unanimitat. 

 
 
Novè.-  Estudi i aprovació, si escau, de la proposta topon ímica 

de diversos carrers de la parròquia 
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sr. Miquel CANTURRI, conseller 
delegat de Serveis Públics i Circulació. 
 
L’Hble. Sr. Miquel CANTURRI informa que l'organització de nous carrers a la 
unitat d’actuació PP-SUR-17A ESTADI de la parròquia d’Andorra la Vella fa 
que el Comú hagi de posar nom a diferents carrers d'aquesta unitat d'actuació. 
Així doncs, el Comú ha triat els noms següents: 

- Avinguda de la Borda Nova, que va de la carretera de la Comella a 
l'avinguda Tarragona. 

- Passatge de la Borda Nova, que va del carrer de la Borda Nova al carrer 
Terra Vella. 

- Carrer de l'Estadi que és el paral·lel a l'avinguda de Salou, i va de 
l'Estadi Comunal a la rotonda de la Comella. 

 
La cònsol major afegeix que, a part de la necessitat de donar un nom a aquests 
nous carrers de la parròquia d’Andorra la Vella, també és important a nivell de 
l'Ordinació tributària comunal, cosa que serà tractada en el punt següent. 
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No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta, que s’aprova per unanimitat. 
 
 

Desè.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’Ord inació 
de modificació de l’Ordinació tributària comunal de l 29 de desembre del 
2017, per a l’any 2018 
 
La cònsol major informa que, pel que fa referència a aquests nous carrers, cal 
donar-los una categoria a nivell de radicació als efectes de cobrament dels 
impostos. En aquest cas, proposa de donar-los la categoria quarta i un índex 
de localització del 0,5, que correspon a la categoria quarta dels carrers de la 
parròquia d’Andorra la Vella. Indica que era necessari fer-ho ara, que la majoria 
comunal no ha volgut esperar a final d'any, quan es redacta l'Ordinació 
tributària comunal, perquè ja hi ha una activitat en aquella zona i, aviat, quan el 
Comú faci la facturació de l’Impost sobre el Comerç, ja se li ha d’imputar un 
impost de radicació. Per tant, era important fer aquesta modificació per a 
aquesta activitat que ja es va obrir a l’avinguda de la Borda Nova. Tot seguit, 
informa d’un altre punt que proposa modificar de l’Ordinació tributària comunal i 
que fa referència a les bonificacions. Recorda que l’any 2017, quan es va 
aprovar la modificació de la Llei de les finances comunals, el Consell General 
va establir diverses bonificacions pel que fa a la construcció i, entre d'altres, va 
establir una bonificació de la quota tributària de fins al 90% per a les 
edificacions de nova planta o ampliació d’edificacions existents que es destinin 
a ús d'habitatge. Poden establir-se bonificacions diferents per a l'habitatge 
segons sigui destinat a ús propi, lloguer o venda. A partir d'aquí, cada Comú va 
fer la seva aplicació mitjançant la seva pròpia ordinació i el Comú d’Andorra la 
Vella, l’any 2009, va crear mitjançant una ordinació les bonificacions i va 
establir una bonificació del 75% per als edificis d’ús per a habitatges de lloguer. 
La Llei permetia fer-ho de diferents maneres i el Comú d'Andorra la Vella, en 
aquell moment, va optar per aquesta. L'any 2010, es va fer una modificació 
d'aquesta Ordinació per la qual es va mantenir el 75% de bonificació per als 
edificis de nova planta o ampliacions que es destinessin a lloguer o a ús propi, 
sense especificar si eren habitatges. Aquesta Ordinació s'ha mantingut de l’any 
2012 fins al 2015 i, durant aquest període, mitjançant la Reunió de Cònsols, 
tots els Comuns van decidir encarregar a una empresa especialitzada una 
unificació de les ordinacions tributàries comunals. Això va ser durant els anys 
2014 i 2015. L’any 2016, aquest estudi va ser presentat a la Reunió de Cònsols 
i els Comuns van aplicar les modificacions i les propostes que se'ls havien 
suggerit. Aleshores, l’any 2016, el Comú va fer una modificació d'aquesta 
Ordinació i va establir una bonificació del 75% de la quota tributària per a 
edificacions de nova planta o ampliació d’edificacions existents que es destinin 
principalment a ús habitatge, en règim de lloguer o per a ús propi. Ara, el Comú 
es troba amb la situació que, en el moment d'aplicar aquesta Ordinació, el 
concepte “principalment” està generant una sèrie de dubtes interpretatius. 
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Davant d'aquesta situació, el Comú prefereix modificar-la ara, tenint en compte 
que hi ha algun moviment a nivell de construcció. Durant els darrers anys, no 
havia estat tan necessari. Ara, el Comú vol especificar clarament com s'aplicarà 
aquesta bonificació perquè la paraula “principalment” donava peu a dubtes 
bastant raonables i els serveis comunals de Serveis Públics i de Comptabilitat 
s'hi havien trobat. El Comú especificarà, al final de l'article, que aquest 75% es 
destinarà a edificacions existents que es destinin a ús d'habitatge, en règim de 
lloguer o per a ús propi i afegirà que aquesta bonificació s'aplicarà sobre la 
superfície construïda destinada realment a habitatge o directament vinculada a 
aquest ús, com poden ser zones comunes, aparcaments i trasters assignats als 
habitatges. Explica que, a Andorra, habitualment totes les cases que es 
construeixen tenen un comerç a la part baixa. Per tant, en aquest cas, quan 
una persona demani un permís per construir un edifici, la bonificació se li 
aplicarà només a les plantes d'habitatge i no a les plantes comercials o de 
despatxos. Perquè aquí és on apareixia el dubte d’interpretació de la paraula 
“principalment”. Això comportava una sèrie de problemes i fins i tot s’havia 
arribat a una mica de picaresca. Per tant, la majoria ha cregut adient fer 
aquesta modificació que clarifica l'Ordinació. Per tant, aquesta és la proposta 
de modificar dos apartats d’aquesta Ordinació. El primer és dotar els carrers 
que s’han batejat amb un índex i una categoria a nivell de radicació comercial i 
el segon és clarificar aquest article de l’Ordinació què està d'acord amb la Llei 
de les finances comunals que permet de fer una bonificació de fins al 90%. 
 
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta, que s’aprova per unanimitat. 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 

ORDINACIÓ 
 
Vista la potestat tributària dels comuns, reconeguda en l’article 80.2 de la 
Constitució; 
 
Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, del 4 de 
novembre del 1993; 
 
Vista la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals; 
 
Vista l’Ordinació tributària comunal per a l’any 2018, del 29 de desembre del 
2017, i la seva posterior modificació del 17 de maig del 2018; 
 
 
El Comú d'Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 2 d’agost del 
2018, ha aprovat la següent: 



ACdC núm. 18/07 
2/08/18 

15 
 

Ordinació del 2-8-2018 de modificació de l’Ordinaci ó tributària 
comunal per a l’any 2018, del 29-12-2017 

 
Article 1 
Es modifica l’“Article 39. Impost sobre la construcció”, apartat 8. “Bonificacions”, 
afegint a la lletra a) el concepte sobre el qual s’aplica dita bonificació, el qual 
queda redactat com segueix: 
 
“Article 39. Impost sobre la construcció 
 
8. Bonificacions  
Les bonificacions que s’apliquen sobre la quota tributària són les següents: 

a) Del 75% de la quota tributària per a edificacions de nova planta o 
ampliació d’edificacions existents que es destinin a ús d’habitatge, en 
règim de lloguer o bé per a ús propi. Aquesta bonificació s’aplicarà sobre 
la superfície construïda destinada realment a habitatge o directament 
vinculada a aquest ús, com poden ser zones comunes, aparcaments i 
trasters assignats als habitatges. 
 
.../...” 

 
Article 2 
Es modifica l’“Annex - Relació de categories de carrers de la parròquia i índex 
de localització associats, als efectes de la base de tributació de la taxa sobre la 
higiene pública, de la taxa sobre l’enllumenat públic i de l’impost de radicació 
d’activitats comercials i professionals”, el qual queda redactat com segueix: 
 
“ANNEX - RELACIÓ DE CATEGORIES DE CARRERS DE LA PAR RÒQUIA I 
ÍNDEX DE LOCALITZACIÓ ASSOCIATS, ALS EFECTES DE LA BASE DE 
TRIBUTACIÓ DE LA TAXA SOBRE LA HIGIENE PÚBLICA, DE LA TAXA 

SOBRE L’ENLLUMENAT PÚBLIC I DE L’IMPOST DE RADICACI Ó 
D’ACTIVITATS COMERCIALS I PROFESSIONALS 

 
a) Categoria Primera: índex de localització 2, carrers: 

 
- Avinguda Meritxell 
- Plaça del Poble 
- Plaça Rebés 

 
b) Categoria Segona: índex de localització 1,5, carrers: 

 
- Avinguda Consell d’Europa 
- Avinguda Príncep Benlloch, a comptar del núm. 1 fins al núm. 35 

del costat esquerre, i a comptar del núm. 2 fins al núm. 30 del 
costat dret 



ACdC núm. 18/07 
2/08/18 

16 
 

- Carrer Babot Camp 
- Carrer Bonaventura Armengol 
- Carrer Bonaventura Riberaygua 
- Carrer Callaueta 
- Carrer Ciutat de Consuegra 
- Carrer de l’Aigüeta 
- Carrer de la Borda 
- Carrer de la Sardana 
- Carrer de la Unió 
- Carrer del Valira 
- Carrer Doctor Nequi 
- Carrer Joan Maragall 
- Carrer Josep Cornella Panicello 
- Carrer Josep Rossell Calva 
- Carrer Maria Pla 
- Carrer Mossèn Cinto Verdaguer 
- Carrer Mossèn Tremosa 
- Carrer Pau Casals 
- Carrer Pere d’Urg 
- Carrer Prat Primer 
- Carrer Roc dels Escolls 
- Carrer Roger Bernat III 
- Carrer Sant Esteve 
- Carrer Verge del Pilar 
- Passatge de l’Aigüeta 
- Passatge d’Europa 
- Plaça de la Sardana 
- Plaça Guillemó 
- Plaça Príncep Benlloch 
- Rambla Molines 

 
c) Categoria Tercera: índex de localització 1, carrers: 

 
- Avinguda de Tarragona 
- Avinguda del Fener 
- Avinguda Doctor Mitjavila 
- Avinguda Príncep Benlloch, a comptar del núm. 37 del costat 

esquerre, i del núm. 32 del costat dret 
- Avinguda Santa Coloma 
- Cap del Carrer 
- Carrer de la Cúria 
- Carrer de la Roda 
- Carrer de la Vall 
- Carrer de la Vinyeta 
- Carrer Doctor Vilanova 
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- Carrer la Llacuna 
- Carrer les Canals 
- Carrer Mossèn Enric Marfany 
- Carrer Pompeu Fabra 
- Carrer Prat de la Creu 
- Carrer Sant Salvador 
- Plaça Mestre Joan Roure 

 
d) Categoria Quarta: índex de localització 0,5 carrers: 

 
- Avinguda de la Borda Nova 
- Avinguda d’Enclar 
- Avinguda de Salou 
- Baixada del Molí 
- Baixador de l’Hortal 
- Callisa Ciutat Valira 
- Camí del Pont Pla 
- Camí del Roc de les Bruixes 
- Camí dels Sartells 
- Camí Ral 
- Camp Riberaygua 
- Carrer Anna Maria Janer 
- Carrer Antic Camí Ral 
- Carrer Antic Carrer Major 
- Carrer Bisbe Príncep Iglesias 
- Carrer Bonavista 
- Carrer Camp Bastida 
- Carrer Camp Pauet 
- Carrer Castell de Sant Vicenç 
- Carrer Castellà del Sucarà 
- Carrer Ciutat de Valls 
- Carrer Closes de Guillemó 
- Carrer d’Emprivat 
- Carrer de l’Abeurador 
- Carrer de l’Aern 
- Carrer de l’Alzinaret 
- Carrer de la Closa 
- Carrer de la Consòrcia 
- Carrer de la Creu Grossa 
- Carrer de la Grau 
- Carrer de la Grella 
- Carrer de la Plana 
- Carrer de la Sobrevia 
- Carrer de la Tartera 
- Carrer de la Vinya 
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- Carrer de les Costes 
- Carrer de les Escoles 
- Carrer de les Lloses 
- Carrer de l’Estadi 
- Carrer de Solobre 
- Carrer de Tobira 
- Carrer del Cedre 
- Carrer del Consell General 
- Carrer del Currubell 
- Carrer del Falgueró 
- Carrer del Pui 
- Carrer del Puial 
- Carrer del Tossal 
- Carrer dels Barrers 
- Carrer dels Castanyers 
- Carrer dels Emprius 
- Carrer Doctor Molines 
- Carrer els Marginets 
- Carrer Esteve Albert 
- Carrer Esteve Dolsa Pujal 
- Carrer Fiter i Rossell 
- Carrer Font de Farrús 
- Carrer Font del Puial 
- Carrer Gil Torres 
- Carrer la Grandalla 
- Carrer Major 
- Carrer Mestre Xavier Plana 
- Carrer Mossèn Lluís Pujol 
- Carrer Parc Guillemó 
- Carrer Pobladó 
- Carrer Prada Casadet 
- Carrer Prada de Moles 
- Carrer Prada Motxilla 
- Carrer Prat del Rull 
- Carrer Prat Salit 
- Carrer Roc de l’Aldiás 
- Carrer Roureda de Malreu 
- Carrer Roureda de Sansa 
- Carrer Roureda Tapada 
- Carrer Sant Andreu 
- Carrer Solà del Jan 
- Carrer Solà dels Sartells 
- Carrer Terra Vella 
- Carrer Tossalet i Vinyals 
- Carrer Verge del Remei 
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- Carretera de la Comella 
- Carretera de la Margineda 
- Carretera de l’Obac 
- El Contrapàs 
- Grella Hermal 
- La Margineda 
- Pas del Pui 
- Passatge de la Borda Nova 
- Passatge del Cedre 
- Passatge del Collet de Sant Vicenç 
- Passatge del Tossal 
- Passatge dels Marginets 
- Passatge Isabel Sandy 
- Plaça de la Consòrcia 
- Placeta de Santa Coloma 
- Placeta Monjó 
- Placeta Sant Esteve 
- Terra d’Encorcers.” 

 
Disposició final 
Aquesta Ordinació entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí 
Oficial del Principat d’Andorra. 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
 
 

Onzè.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de do tació 
pressupostària per a l’atorgament de subvencions pe r a l’organització i 
promoció d’activitats i serveis esportius que es de senvolupin a la 
parròquia d’Andorra la Vella, per a la temporada es portiva 2018-2019 
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sr. Marc PONS, cònsol menor i 
conseller delegat de Joventut, Cultura, Esports i Participació Ciutadana. 
 
L’Hble. Sr. Marc PONS informa que enguany ha variat el calendari pel que fa a 
la dotació pressupostària. No obstant això, és un procediment que s'ha de fer. 
Enguany, la majoria ha intentat fer-ho abans. Presenta l'informe per als imports 
que es destinaran a les subvencions esportives amb els períodes que queden 
encavallats entre el segon semestre de l’any 2018 i el primer semestre del 
2019. Recorda que la proposta d'augmentar el pressupost un 5% per a la 
dotació pressupostària destinada a les subvencions esportives va quedar 
reflexada. Es tracta d’un total de 380.000€, que es fracciona en 185.500€ per al 
segon semestre del 2018 i en 194.500€ per al primer semestre del 2019. D'altra 
banda, fent referència als informes de l'Interventor comunal i del cap d'Àrea 
d’Activitats i Programes Esportius, informa que el Comú preveu aprovar les 
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bases reguladores, que és un element indispensable, i que es publicarien al 
BOPA a final del mes d’agost, un cop estiguin aprovades per la Junta de 
Govern. Es donarà un termini de presentació de sol·licituds fins al 20 de 
setembre del 2018 que és una data més raonable perquè tothom ja ha tornat 
de les vacances d’estiu. D’aquesta manera, els clubs ja poden presentar els 
seus projectes. Aquesta periodicitat anteriorment s’allargava fins a l'octubre o al 
novembre i dificultava certes activitats esportives. 
 
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta, que s’aprova per unanimitat. 
 
 

Dotzè.-  Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’add enda 
al contracte signat el 28 d’agost del 2008, entre e l Comú d’Andorra la Vella 
i l’empresa LA HISPANO ANDORRANA, SL, relatiu al se rvei de transport 
públic de viatgers per a la parròquia d’Andorra la Vella, anomenat bus 
comunal 
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sr. Miquel CANTURRI, conseller 
delegat de Serveis Públics i Circulació. 
 
L’Hble. Sr. Miquel CANTURRI recorda que el Comú d’Andorra la Vella va 
signar, l’any 2008, un contracte amb l'empresa Hispano Andorrana per un 
període de 10 anys per al funcionament del Bus Comunal. El proper mes de 
setembre aquest contracte finalitzarà. El Comú d’Andorra la Vella veu molt 
interessant reorganitzar aquest servei. Aquest transport hauria de ser més 
eficient i sostenible. El fet que el Govern d'Andorra i el Comú d'Escaldes-
Engordany estiguin treballant en un nou transport fa que potser el Comú 
d’Andorra la Vella tingui una oportunitat per realitzar un projecte sostenible tant 
a nivell ecològic com econòmic entre tots. Per aquest motiu, proposa 
l’aprovació de l’addenda al contracte del 28 d'agost del 2008 per un període 
d'un any, amb la finalitat de poder treballar conjuntament amb les altres 
administracions per, si s'escau, poder obtenir un millor i més eficaç servei de 
Bus Comunal. 
 
La cònsol major dona la paraula a l’Hble. Sra. Lídia SAMARRA. 
 
L’Hble. Sra. Lídia SAMARRA es mostra d'acord amb l’aprovació d’aquesta 
addenda perquè és evident que el servei és necessari per a la parròquia. Però 
demana informació sobre el projecte conjunt amb la parròquia d’Escaldes-
Engordany a què es fa referència en la documentació enviada als consellers de 
Comú. 
 
La cònsol major passa de nou la paraula a l’Hble. Sr. Miquel CANTURRI. 
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L’Hble. Sr. Miquel CANTURRI respon que, així com Andorra la Vella, Escaldes-
Engordany disposa d’un transport comunal que dona servei a diferents llocs de 
la parròquia com pot ser Engordany o Engolasters. El Comú d’Escaldes-
Engordany va posar en funcionament el mateix tipus de transport que Andorra 
la Vella. Per tant, la majoria ha cregut que seria bo aprofitar l’ocasió per ajuntar 
esforços i estudiar la possibilitat de redactar un projecte conjunt perquè el 
transport sigui més eficaç i, fins i tot, valorar les possibilitats d’ampliar-ne els 
recorreguts. Es tracta d’intentar arribar a un transport millor i més eficaç. 
 
La cònsol major dona la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN demana saber si es tracta d’una 
prolongació de contracte per a un any més per tenir temps per redactar un nou 
concurs amb les noves tecnologies i la nova situació que es pugui generar amb 
altres parròquies i amb el Govern d’Andorra. En aquest darrer cas, hauria 
d’entrar en el transport públic general i no en el del Comú, amb el cost que això 
representa. 
 
La cònsol major respon que la voluntat de la majoria és de prorrogar aquest 
contracte per a un any per tenir un termini perquè el Govern d’Andorra està a 
punt de publicar un edicte per al transport nacional. Els membres de la majoria 
comunal han fet algun contacte amb el Comú d'Escaldes-Engordany per 
estudiar la possibilitat d’unificar aquest servei. Per un any, val la pena no tancar 
cap porta, donar-se aquest temps per valorar-ho i, en el pitjor dels casos, 
sempre es pot tornar a publicar el concurs amb aquestes característiques. Però 
val la pena no desaprofitar aquesta oportunitat. Informa que també hi ha en 
marxa l'estudi que va encarregar el Govern d’Andorra sobre la mobilitat a la vall 
central. Encara que no ha estat presentat oficialment, li han explicat algun detall 
i s’hi tracta el transport entre les parròquies. Per tant, serà bo esperar una mica 
i veure si, durant aquest any, sorgeixi l’oportunitat de millorar aquest servei. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta, que s’aprova per unanimitat. 
 
 

Tretzè.-  Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de De cret 
pel qual es fa pública la relació de vehicles aband onats 
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sr. Miquel CANTURRI, conseller 
delegat de Serveis Públics i Circulació. 
 
L’Hble. Sr. Miquel CANTURRI informa que el Servei de Circulació comunal ha 
retirat de la via pública 85 vehicles. De conformitat amb l'article 196 de 
l'Ordinació comunal, el Comú d’Andorra la Vella ha de publicar el Decret a fi i 
efecte de ser notificat als seus titulars o propietaris. Aquest acte és el previ al 
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desballestament. Si els propietaris dels vehicles no els retiren durant aquest 
termini, els vehicles es desballestaran. 
 
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta, que s’aprova per unanimitat. 
 
 
El text aprovat és el següent: 

DECRET 
 
Vist que el Servei de Circulació del Comú d’Andorra la Vella ha retirat de la via pública 
de la parròquia els vehicles que es relacionen a continuació; 
 
Vist que la retirada dels referits vehicles s’ha realitzat després d’haver-se constatat el 
seu abandonament, d’acord amb el que s’estableix l’article 183 de l’Ordinació de l’any 
1965, en relació amb els articles 36 i 37 de la Llei del Codi de la Circulació, del 10 de 
juny del 1999.  
 
Vist que aquests vehicles han estat traslladats a un recinte condicionat a tal efecte pel 
Comú, de conformitat amb l’article 196 de la referida Ordinació, i que segons 
s’estableix en l’article 198 de la mateixa, aquesta circumstància ha de ser notificada al 
seu titular o, si el propietari és desconegut, s’ha de publicar fefaentment. 
 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 2 d’agost del 2018 
ha aprovat el següent: 
 

Decret pel qual es fa pública la relació de vehicle s abandonats pels seus 
propietaris 

 
Article únic 
1. Mitjançant aquest Decret es fa pública la relació de vehicles abandonats, així com 
dels titulars que consten registrats, que figura a continuació: 
 

MATRÍCULA MARCA COLOR TITULAR 

And-E1003 Volkswagen Blau Pozuelos Mones Ruiz, Florència 
J 

And-J5286 Fiat Blanc Faria Dos Santos, Raul Manuel 
And-J0070 Honda Argent Pereira de Castro, Manuel J 

And-F1050 Seat Gris De Jesus Oliveira, Jeronimo 
Manuel 

And-G1446 Lancia Blau Garcia Capilla, Verònica 
And-D8180 Nissan Argent Dalmau Gonzalez, Emma 
And-E8963 Nissan Verd De La Fuente Comella, Rafael 
And-48603 Range Rover Beix Vallmitjana Piedrafita, Isidro 
And-G0832 Isuzu Blanc Andomar, SA 
And-F9087 Jeep Argent Molné Fortuny, Lluís 
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And-C8227 Fiat Blau Gonzalez Martínez, Cesar 
And-C8468 Citroën Blau Pina Martínez, Brian 
And-C4466 Honda Negre Mas Garcia, Josep 
And-B6728 Bertone Verd Rabacal Meireles, Nelson 
And-C0400 Mazda Blanc Plaza Bonificació, M. Rosario 
And-D4009 Hyundai Blau Serra Bautista, Joan Josep 
And-D1197 Suzuki Verd Barros Lopes, Maria Alexandra 
And-G2734 Seat Groc Alves Teixeira, Daniel 
And-C9239 Renault Blau Puy Belbel, Gonzalo 
And-H5727 Ford Blau Viladesau Molina, Olivier 
And-C5960 Subaru Granat Zurano Robles, Joan 
And-D0546 Renault Blanc Da Silva Fernandes, Patrick 
And-F7894 Renault Blau Sedes, Jean Louis 
And-C4534 Land Rover Argent Anguera Pareja, Mario 
And-C0446 Volkswagen Blau Cerqueira Da Cruz, Jose Carlos 
And-F2332 Toyota Blau Talarowski, Andrzej 
And-D9149 Nissan Verd Pozuelos Mones, Agustina 

And-D8826 Opel Blau Camelo Cavalheiro, Maria 
Arminda 

And-C5360 Renault Vermell Carvalho Coelho, Sergio Paulo 
And-C5036 Ford Vermell Baena Urbano, Manel 
And-A5899 Volkswagen Negre Casas Colin, Jonatan 
And-C5858 Volkswagen Blanc Toro Moreno, Ricard Daniel 

And-B5141 BMW Argent Dias De Macedo, Fernando 
Domingos 

And-B4497 Renault Blanc Jibault Monge, Maria Isabel 

And-34309 Toyota Gris Raposeiras Borras, Carles Xavier 

And-D9241 Citroën Argent Fernandes Cunha, Ricardo 
Andre 

And-D3710 Seat Gris Eudal Del Pino, Gemma 
And-F4949 Jaguar Blau Bessa Macedo, Antonio 
And-H1233 Citroën Gris Allendes Mendez, Victor Marcelo 
And-D0178 Jeep Blau Bourgeois, Philippe 
And-D0900 Renault Blanc Rodrigues Soto, Llucia 
And-F6088 Renault Negre Gibbson, Jessey-Brown-Yves 
And-J5539 Aprilia Blanc Mina Alvarez, Kevin Steve 
And-J3512 Aprilia Vermell Romero Madoz, Oscar 
And-H4609 Honda Argent Condo Vives, Jaume 
And-10083 Kymco Blau Sanchez Torres, Eric 
And-6104 Honda Blanc Dargueyrolles Ingles, Aymar 
And-J4627 Daelim Negre Rodriguez Zamorano, Josue 
And-G8587 Kymco Gris Dolsa Moya, Salvador 
And-J1547 CSR Vermell Alves Simoes, Mickael 
And-F0507 Honda Blanc Estrabaud Lopez, Estefania 
And-G9554 Kymco Blau Hussain, Shafqat 
And-F2677 Yamaha Negre Puigpedrós, SL 
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And-H2627 Kawasaki Negre Flores Cachafeiro, Josep 
And-J0652 Piaggio Vermell Mendes De Soza, Edimar 

And-H4595 Honda Argent Martínez Soria Perruca, Luis 
Antonio 

And-G6635 Kawasaki Negre Barraston Pradal, Jerome 
And-E8584 Yamaha Granat Raguid El Bachiri, Soleman 
And-9683 Aprilia Vermell  
And-7376 Derbi Gris  
And-6801 Suzuki Blanc  

And-C1339 Renault Blau  
And-A2940 BMW Blanc  
And-A1083 Nissan Blau  
And-A5856 Renault Blanc  
And-C6649 Honda Gris  
And-E7849 Seat Gris  
And-E9875 Piaggio Blanc  
And-C9326 Volkswagen Vermell  
And-B9940 Opel Blau  
And-C2552 Jeep Blanc  
And-E0152 Hyundai Blanc  

(E) B-4698TU Seat Gris  
(F) 9375ZK34 Suzuki Vermell  
(E) 8558BPJ Citroën Negre  
(E) 1616CMB Range Rover Gris  
(E) 4091CVT Opel Gris  
(E) B5864XC Volvo Blau  
(E) 1432DPY Mercedes Blanc  
MATRÍCULA MARCA COLOR NÚMERO DE XASSÍS 

 Renault Marró VS5L48V05M0001987 

 Vauxhall Astra 
Bertone Blau WOLOTGF672B021484 

 Renault Blanc G0L00000C018841 
 Dacia Blau UU1LSDEKH37493534 
 CSR Gris SPCBZF158799 

 Rieju Blanc i 
vermell VTP/RR-6407 

 
2. Dita publicació s’efectua als efectes de què, en el termini improrrogable d’un mes, a 
comptar de la data de publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra d’aquest 
Decret, els seus eventuals propietaris, degudament identificats, puguin adreçar-se a 
les oficines del Comú per a retirar-los. 
 
3. Transcorregut aquest termini, sense que els propietaris hagin retirat els vehicles, el 
Comú els considerarà abandonats i procedirà al seu desballestament. 
 
4. D’acord amb l’article 124 del Decret legislatiu, del 25 d’abril del 2018, del text refós 
del Codi de l’Administració, del 29 de març del 1989, contra aquest acte s’hi pot 
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interposar recurs administratiu davant el Comú, en el termini d’un mes, a comptar de la 
data de la seva publicació. 
 
Disposició final 
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
 
 

Catorzè.-  Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de Pl a 
parcial de la unitat d’actuació en sòl urbanitzable  PP-SUR-15 “Mestre 
Xavier Plana” 
 
La cònsol major informa que aquest és un dels punts importants de la sessió de 
Consell de Comú d'avui pel que representa. És l'aprovació d'un pla parcial, 
després d’haver fet tots els tràmits. Va obtenir l'aprovació prèvia, l'aprovació del 
Govern d’Andorra i finalment l'informe de la CTU que va arribar el 13 de juliol 
del 2018. Per una banda, això demostra que la parròquia d’Andorra la Vella 
està evolucionant favorablement, que hi ha particulars que volen urbanitzar. És 
una zona de la parròquia que s'urbanitzarà. Es tracta d’un pla parcial i per tant 
això, per si sol, és molt important. A part d’això, aquesta proposta suposa que, 
d’acord amb el que estipula la Llei del sòl, aquí hi ha la cessió corresponent. En 
tractar-se d'una unitat de sòl urbanitzable, el Comú rebrà una cessió en terreny 
que es materialitza amb l'aprovació d'aquest pla parcial. Posteriorment, caldrà 
que la cònsol major es desplaci fins al Notari per formalitzar-la. I en resulta, per 
un costat, una peça de cessió què té la condició de parc forestal d’una 
superfície de 696 metres quadrats i, d'un altre costat, una peça important per a 
equipament de 940,75 metres quadrats de sòl. En el plànol que figura al final 
de la documentació enviada als consellers de Comú s’hi pot apreciar 
perfectament la peça de cessió en color taronja. La peça de color verd és la 
que es destinarà a parc forestal. Tal com està previst en el Pla d'ordenació i 
urbanisme parroquial (POUP), aquesta zona és un parc forestal. La zona 
taronja és una parcel·la que quedarà propietat del Comú d’Andorra la Vella, just 
al final del carrer Mestre Xavier Plana. Aquí el Comú té una gran oportunitat per 
poder destinar aquest terreny a un aparcament per a aquella zona tan 
deficitària en places d’aparcament, compresa entre els carrers Ciutat de Valls, 
Mestre Xavier Plana, Bonavista, Font del Puial i Puial. Per aquest motiu, 
aquesta proposta segurament sigui el punt més important per aprovar en la 
sessió de Consell de Comú d’avui. Aquesta cessió no és sols important per la 
cessió en si, sinó que encara ho és més pel lloc on s’obté. El Comú obtindrà 
una parcel·la en una zona realment deficitària de places d'aparcaments. Ara, el 
Comú haurà de començar a estudiar com pot assumir l’habilitació d’aquest 
aparcament en aquest indret. La majoria proposa ubicar-hi un aparcament, 
però si sorgeix alguna idea més profitosa, evidentment, la valorarà. D'entrada, 
la majoria creu que el principal problema de convivència en aquella zona és la 
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falta d’aparcament. És un bon lloc per fer un aparcament i potser també dona 
per fer alguna sala per a activitats socials. És important aquest terreny ben 
ubicat en aquella zona. 
 
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta, que s’aprova per unanimitat. 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 

DECRET 
 
Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, del 4 de 
novembre del 1993; 
 
Vista la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, 
i les seves successives modificacions, refoses en el Decret Legislatiu, del 20 de juny 
del 2018, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general d’ordenació del territori i 
urbanisme, del 29 de desembre del 2000 (en endavant LGOTU), en especial els 
articles 107 a 113; 
 
Vist el Reglament Urbanístic, en especial els articles 60 a 64 i concordants; 
 
Vist el Pla d’ordenació i urbanisme parroquial d’Andorra la Vella (POUPAV) i la seva 
primera revisió, aprovada definitivament per acord del Consell de Comú del 12 
d’octubre del 2017; 
 
Atesa la sol·licitud d’aprovació del projecte de pla parcial, presentada el 17 d’octubre 
del 2016, pels propietaris que representen un 93,41% de la superfície que conforma la 
unitat d’actuació PP-SUR-15 “Mestre Xavier Plana”; 
 
Atesos els informes favorables emesos pels ministeris amb competència sectorial per 
raó de la matèria; 
 
Atès l’informe favorable emès pel Departament de Serveis Públics i Urbanisme del 
Comú; 
 
Atès que el Comú d’Andorra la Vella, en la sessió de la Junta de Govern del 18 d’abril 
del 2018, va acordar atorgar la conformitat tècnica al projecte de Pla parcial de la 
unitat d’actuació en sòl urbanitzable PP-SUR-15 “Mestre Xavier Plana” així com iniciar 
un procediment d’informació pública; 
 
Atès que el termini d’exposició pública de vint (20) dies va finalitzar sense la 
presentació de cap al·legació ni observació relativa al projecte de pla parcial; 
 
Atès que, d’acord amb els articles 121, 122 i 132 de la LGOTU, la Comissió Tècnica 
d’Urbanisme ha informat favorablement sobre la justa distribució de beneficis i 
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càrregues entre tots els propietaris, així com sobre la conformitat del procediment 
d’aprovació amb la LGOTU; 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 2 d’agost del 2018, 
ha aprovat el següent: 
 
Decret pel qual s’aprova el Pla parcial del la unit at d’actuació de sòl urbanitzable 

PP-SUR-15 “Mestre Xavier Plana”, del Pla d’ordenaci ó i urbanisme parroquial 
d’Andorra la Vella 

 
Article 1  
S’aprova el Pla parcial de la unitat d’actuació de sòl urbanitzable PP-SUR-15 “Mestre 
Xavier Plana”, d’una superfície de 14.350 m2, que llinda, de nord a oest, per sòl no 
urbanitzable afectat per riscos naturals; i a sud i est per sòl urbà consolidat i pels 
carrers Mestre Xavier Plana, Bonavista i Gil Torres; segons els plànols d’emplaçament 
i d’ordenació que s’adjunten en annex. 
 
Article 2  
1. Els promotors del projecte de pla parcial, que representen un 93,41% de la 
superfície que conforma la unitat d’actuació PP-SUR-15 “Mestre Xavier Plana”, són les 
societats Companyia d’Inversions MLR, SL i Global de Promocions Immobiliàries, SA. 
 
2. Els propietaris no promotors del projecte de Pla parcial són el Sr. Raymond Reza 
BOLOURTCHI i la Sra. Paridokht OSKOOI SAFAI. 
 
Article 3  
1. El Pla parcial de la unitat d’actuació de sòl urbanitzable PP-SUR-15 “Mestre Xavier 
Plana” és executiu a partir del moment de la publicació d’aquest Decret.  
 
2. D’acord amb l’article 122 de la LGOTU, es requereix als propietaris promotors del 
Pla parcial i aquells qui s’hi adhereixin posteriorment per tal que -en el termini màxim 
de tres mesos des de l’aprovació del Pla parcial i juntament amb el Comú d’Andorra la 
Vella- elevin a escriptura pública el conveni d’urbanització, juntament amb els plànols 
descriptius que configuren la nova situació i titularitat de les finques resultants del 
procés urbanístic, inclosa la cessió obligatòria i gratuïta a favor del Comú. 
 
3. D’acord amb els articles 64 i 110 del Reglament urbanístic, es requereix als 
propietaris promotors del Pla parcial per tal que, en el termini màxim de tres mesos 
des de l’aprovació del Pla parcial, constitueixin mitjançant escriptura pública 
l’Associació de Promoció Urbanística, amb l’objectiu de dur a terme l’execució del Pla 
parcial. 
 
Article 4 
D’acord amb l’article 146 de la LOGTU, contra aquest acte s’hi pot interposar recurs 
davant la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU) en el termini d’un mes, a comptar des 
de la data de la seva publicació. La interposició de recurs no suspèn l’acte impugnat. 
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Disposició final 
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
Cosa que es fa pública per a general coneixement. 
 
S’adjunta com a annex els plànols d’emplaçament i d’ordenació. 
 
 

Quinzè.-  Estudi i aprovació, si escau, de la proposta 
d’adjudicació del concurs nacional, de contractació  urgent, relatiu als 
treballs de construcció d’un aparcament al carrer d el Valira 
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sr. Miquel CANTURRI, conseller 
delegat de Serveis Públics i Circulació. 
 
L’Hble. Sr. Miquel CANTURRI recorda que, el 4 de juliol del 2018, el Comú 
d’Andorra la Vella va publicar al BOPA l’edicte del 28 de juny del 2018, relatiu 
al concurs nacional, de contractació urgent, per adjudicar els treballs de 
construcció d'un aparcament al carrer del Valira. Vistes les ofertes presentades 
i vist l'informe de l'empresa redactora del projecte ÀUREA, es conclou que 
l'empresa que ha obtingut la millor valoració ha estat TREBALLS PÚBLICS 
UNITAS, SAU per un import de 252.483,39€, IGI inclòs, a realitzar en un termini 
de vuit setmanes. 
 
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta, que s’aprova per unanimitat. 
 
 

Setzè.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta 
d’agermanament entre Causses & Cévennes i la vall d el Madriu-Perafita-
Claror i de facultar el cònsol major de Sant Julià de Lòria, president de 
torn de la Comissió de gestió del pla de gestió de la vall del Madriu-
Perafita-Claror per a la seva signatura. 
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sr. Marc PONS, cònsol menor i 
conseller delegat de Joventut, Cultura, Esports i Participació Ciutadana. 
 
L’Hble. Sr. Marc PONS recorda que, l’any 2017, la vall del Madriu-Perafita-
Claror va rebre la visita de representants de la vall des Causses et Cévennes. 
És una vall que es troba situada al centre de França, a unes cinc hores, en 
vehicle, d'Andorra. Disposa de diversos punts atractius i d'interès i que poden 
ajudar a la vall del Madriu-Perafita-Claror a l’hora de fer intercanvis a nivell 
formatiu, a nivell turístic o a nivell cultural. Els representants dels Parcs de les 
Causses et Cévennes van fer aquesta primera visita. Els representants 
andorrans van tornar la visita, aquest passat mes de juliol, i van poder veure 
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sobre el terreny tot l'interès d’aquella vall amb la humanització i la interacció 
que s’hi troba. Proposa l’aprovació de dos documents: la proposta 
d’agermanament, a part de l'informe de la directora, on s'expliquen els 
antecedents de la vall, les valls amb qui inicialment s’havia valorat de poder 
arribar a un agermanament, una declaració d'intenció d’agermanament en 
francès, que el passat mes de juny van signar el Préfet de Florac i la presidenta 
de l’Entente Interdépartementale des Causses et Cévennes. D’altra banda, cal 
aprovar de facultar el cònsol major de Sant Julià de Lòria, en tant que president 
de torn d'aquest any de la Comissió de gestió del pla de gestió de la vall del 
Madriu-Perafita-Claror, perquè pugui signar, durant el proper mes de setembre 
quan visitin Andorra els membres d'aquesta vall, el document d’agermanament. 
Aquest document recull els intercanvis d'experiències, els intercanvis tècnics, 
els intercanvis de joves de les diferents escoles i sistemes educatius d’Andorra. 
També hi hauria intercanvis professionals o associatius entre les dues valls, a 
nivell de gastronomia i d’artesans. Sobretot, l'interès en comú que tenen les 
direccions de les dues valls és la pedra seca. Les dues valls disposen de molts 
vestigis de pedra seca. Allà en tenen més perquè la vall té una extensió de 
territori molt més gran. També, es preveu la disponibilitat per fer seminaris, 
estatges d'estudiants i tot un seguit de projectes de recerca. La direcció dels 
Parcs de les Causses et Cévennes tenen accés a fons econòmics, dels quals la 
vall del Madriu-Perafita-Claror també se’n podria beneficiar. Per tant, es tracta 
d’una proposta que té molts avantatges i que seria interessant poder-ho fer. 
 
La cònsol major dona la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN aclareix que la superfície dels Parcs de 
les Causses et Cévennes és 7,5 vegades més gran que tot Andorra. 
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sr. Marc PONS. 
 
L’Hble. Sr. Marc PONS respon que es tracta d’una gran extensió de terreny a 
França, molt més gran que Andorra. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta, que s’aprova per unanimitat. 
 
 

Dissetè.-  Informació relativa a les actes de la Comissió de gestió 
del pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Cl aror, del 15 de gener i del 
6 d’abril del 2018 
 
La cònsol major informa que es tracta de les actes de la Comissió de gestió del 
Pla de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror del 15 de gener i del 6 d’abril 
del 2018. Han estat trameses als consellers amb la deguda antelació. 
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No havent-hi cap demanda d’aclariment, es dona la Corporació per informada. 
 
 

Divuitè.-  Informació relativa als acords adoptats en les dar reres 
Juntes de Govern 
 
La cònsol major informa que, segons el Reglament de les actes del Comú 
d'Andorra la Vella, del 26 de març del 1996, i els articles 13.4 i 13.5 de 
l’Ordinació d’organització i funcionament dels Comuns, totes les actes han estat 
aprovades en Junta de Govern i trameses als consellers amb la deguda 
antelació, per a la seva informació. Les actes de les Juntes de Govern 
corresponen a les sessions celebrades els dies 27 de juny i 4, 10 i 18 de juliol 
del 2018. 
 
Tot seguit, passa la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN sol·licita informació sobre l’acord pres 
per la Junta de Govern del 4 de juliol del 2018, pel qual s’acorda l'anul·lació de 
la resolució número 2016/62816 del 14 de desembre del 2016, a nom del Sr. 
Jesús MAESTRE PAL, per la qual s'autoritzava la construcció provisional d’un 
centre esportiu a l’avinguda Santa Coloma, núm. 113, Borda Mateu, d’Andorra 
la Vella, i anul·lar els rebuts núm. 2376439 i 2376441 relatius a la mateixa 
demanda. Demana saber què ha passat en aquest cas i què diu l'informe de 
l’interventor comunal. 
 
La cònsol major respon que es tracta d'un projecte que havia entrat a tràmit al 
començament del mandat per construir unes pistes de pàdel i de tennis a la 
zona de la plana de Santa Coloma, molt a prop d'on hi ha actualment els 
camps de futbol de la Federació Andorrana de Futbol que estan llogats al Sr. 
Jesús MAESTRE PAL. Aleshores, va entrar aquest projecte al Comú, però 
finalment no s'ha executat, de fet ni s'ha començat. Així doncs, el Comú anul·la 
la resolució. Ara no disposa de l'informe l'Interventor comunal, però assegura 
que era favorable. Li farà arribar una còpia a l’Hble. Sr. Jordi Ramon 
MINGUILLÓN. Tot seguit, li torna a passar la paraula. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN entén que hi hagi un informe de 
l’interventor comunal perquè s’havia entrat un projecte. Però demana saber si 
el projecte no tira endavant, aquest informe decau automàticament, tret que hi 
hagi un informe negatiu per algun motiu. Si es va decretar i el projecte no 
s’executa, aquest informe decau per si sol. 
 
La cònsol major respon que està d’acord amb l’Hble. Sr. Jordi Ramon 
MINGUILLÓN. No acaba d’entendre perquè fa falta l'informe de l’interventor 
comunal. Segurament, cal perquè aquest projecte havia generat un rebut i, a 
nivell de la comptabilitat, potser és oportú que aquest rebut deixés de figurar a 



ACdC núm. 18/07 
2/08/18 

31 
 

la comptabilitat perquè no s'ha fet efectiu. Podria ser això però, de totes 
maneres, buscarà l'informe. Segurament és per aquest motiu. Com que el 
projecte no s'ha fet, s’anul·len els rebuts perquè no quedin com a romanent, tot 
i que aquest projecte està caducat perquè ha passat el temps i ningú l'ha 
l'executat. Seguidament, dona de nou la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon 
MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN demana informació sobre l’acord pres 
per la Junta de Govern del 18 de juliol del 2018, pel qual s’acorda la 
convocatòria d'un concurs internacional, conjuntament amb els Comuns 
d’Encamp i d’Escaldes-Engordany, per adjudicar el subministrament, la 
instal·lació, la parametrització, la implantació, la formació i el manteniment 
d'una aplicació informàtica per a la gestió dels recursos humans dels Comuns 
d’Encamp, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, l’aprovació del plec de 
bases i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent. Demana saber com 
serà aquesta plataforma; si serà una plataforma única per als tres Comuns; qui 
la gestionarà; si faran servir la mateixa, però cada Comú tindrà la seva 
instal·lació i s’ho gestionarà cada administració. Demana saber quin és el 
funcionament d'aquesta contractació conjunta. 
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sra. Maria Carme NIN, consellera 
delegada de Finances, Comptabilitat i Administració. 
 
L’Hble. Sra. Maria Carme NIN respon que, a dia d'avui, els tres Comuns es 
troben amb què el programa de Recursos Humans és de l'any 2001. La 
informàtica va evolucionant i un programa de l'any 2001 està actualment molt 
obsolet. Quan algun departament demana dades al Departament de Recursos 
Humans, aquest ho ha de fer en un altre programa informàtic, com pot ser un 
excel. Això provoca que els treballadors perdin moltes hores muntant aquestes 
taules dinàmiques. Ara fa uns anys que els diferents Comuns tracten aquesta 
idea des la Reunió de Cònsols. Es tractaria d’adquirir un programa, però ja que 
s'adquireix, que cada Comú tingui la seva adaptació. Finalment, vist el volum 
de personal, hi ha algun Comú que no s’ha adherit a la proposta i el Comú 
d’Andorra la Vella, conjuntament amb el Comú d’Encamp i el Comú d’Escaldes-
Engordany publicaran un concurs. Bàsicament es tracta d’una plataforma per 
agilitzar el tempo perquè cada vegada sigui més informàtic. 
 
La cònsol major dona novament la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon 
MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN manifesta que, si s’ajunten alguns 
Comuns i adquireixen un programa de forma conjunta i es tracta d’un servidor, 
els costos disminueixen. Però demana saber si cada Comú pagarà la seva 
llicència. Pel que fa a l’adaptació, com que es farà sobre la maquinària de cada 
Comú i es gestionarà per cada Comú, també cada Comú pagarà per la seva 
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gestió i pel seu volum. Pensava que s’havia arribat a fer una única plataforma, 
però entén que en seran tres. Per tant, es canvia, però es continua de la 
mateixa manera. 
 
La cònsol major respon que adquirir de manera conjunta sempre abarateix el 
producte. Però és veritat que cada Comú continuarà mantenint el seu propi 
arxiu. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es dona la Corporació per 
informada. 
 
 

Dinovè .- Precs i preguntes 
 
La cònsol major informa que no ha estat entrada a tràmit cap pregunta. Per 
tant, aquest punt queda sense efecte. 
 
La cònsol major aprofita per convidar tots els assistents a participar als actes 
de la Festa Major, especialment al pregó que tindrà lloc l’endemà d’aquesta 
sessió de Consell de Comú, divendres; al ball del Contrapàs del diumenge, i als 
actes habituals ja que és una Festa Major tradicional. Convida tots els 
ciutadans a participar dels actes i a engalanar molt tota la parròquia. Finalment 
convida tots els ciutadans a participar de l’espectacle inaugural de l’avinguda 
Meritxell què serà l'inici la Festa Major, que tindrà lloc el divendres, a les 20 
hores, i serà un espectacle itinerant per tota l'avinguda Meritxell i que servirà 
com a acte inaugural de l’avinguda. L’acte oficial serà demà, divendres, al 
migdia. Bona Festa Major. 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a les 17 
hores. 
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