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ACTA DE CONSELL DE COMÚ ORDINARI 
 

13 de setembre del 2018 
 
 
A la Casa Comuna, a les 16 hores del dia 13 de setembre 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. Maria Carme NIN SANS 
L’Hble. Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES 
L’Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG  
L’Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA  
L’Hble. Maria Dolors CARMONA FILELLA  
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. Sra. Mònica CODINA TORT. 
 
 
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 2 
d’agost del 2018 
 

2. Informació relativa a la liquidació del pressupo st corresponent al 
segon trimestre del 2018, en compliment de l’articl e 98 de la Llei 
10/2003, de les finances comunals 
 

3. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’O rdinació de despesa 
plurianual 
 

4. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’a djudicació del 
concurs nacional relatiu als treballs d’obtenció de  dades i creació 
de la cartografia cadastral rústica i urbana del Co mú d’Andorra la 
Vella 
 

5. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’O rdinació de 
modificació de l’Ordinació relativa a la normativa sobre les 
condicions de distribució i subministrament d’aigua  destinada al 
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consum humà a la parròquia d’Andorra la Vella, del 13 d’abril del 
2015 
 

6. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’a djudicació del 
concurs nacional relatiu als treballs d’embelliment  urbà i desguàs 
de les aigües pluvials del sector de Santa Coloma, Actuació A2, 
fase 3 
 

7. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’O rdinació de 
modificació de l’Ordinació de preus públics per a l ’any 2018, del 29 
de desembre del 2017 
 

8. Informació relativa als acords adoptats en les d arreres Juntes de 
Govern 
 

9. 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 2 d’agost 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 2 d’agost 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. 
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Segon .- Informació relativa a la liquidació del pressupo st 
corresponent al segon trimestre del 2018, en compli ment de l’article 98 de 
la Llei 10/2003, de les finances comunals 
 
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 informa -tal com estableix la Llei de les finances 
comunals, en l’article 98- sobre la liquidació corresponent al segon trimestre del 
2018. En tractar-se del segon trimestre, recorda que s’han incorporat els 
romanents de crèdit del 2017, altrament dits crèdits reconduïts, per un import 
d’uns 6,68 milions d’euros, gairebé en la seva totalitat per a inversió. I també es 
va aprovar un suplement de crèdit de 2,27 milions d’euros per fer front a la 
licitació del concurs de les obres de l’avinguda Meritxell. Per tant, el pressupost 
inicial de 46,5 milions d’euros, s’incrementa a 30 de juny, després d’incorporar 
els reconduïts i aquest suplement de crèdit, fins als gairebé 55,5 milions. Pel 
que fa als ingressos, durant el segon trimestre, el Comú ha ingressat a nivell 
global uns 26 milions d’euros, que representen el 47,26% dels ingressos 
previstos per a tot el 2018. Per capítols, en detalla: 

1. Impostos directes, com l’impost de propietat, el foc i lloc i rendiments 
arrendataris, que han generat uns ingressos de 8,9 milions d’euros, el que 
representa un 77,80% d’allò pressupostat. 

2. Impostos indirectes, el Comú d’Andorra la Vella ha ingressat del 
Govern al segon trimestre 453.000€, el que representa un 40% d’allò 
pressupostat. 

3. Taxes i altres ingressos, on s’inclouen tots els preus públics, el Comú 
ha ingressat 7,2 milions d’euros, el que representa un 45,72% d’allò 
pressupostat.  

- Els 869.233€ recaptats per les cessions econòmiques previstes 
en el POUP, enfront dels 690.199€ d’ara fa un any. 

- En relació amb això, s’han recaptat 311.900€ com a 
embrancaments d’aigua, enfront dels 104.000€ de l’any passat. 

- Pel que fa a les llicències urbanístiques, s’han ingressat 
310.000€, una xifra força superior als 200.000€ que es van 
recaptar durant la primera part de l’any passat. 

4. i 7. Transferències corrents i de capital: el Comú ha rebut en aquest 
concepte 4,8 milions d’euros en global. 

5. Relatiu als ingressos patrimonials, és a dir procedents dels lloguers, el 
Comú ha ingressat 192.000€, que equival al 52,68% del pressupostat el 2018. 

9. Els passius financers corresponen exclusivament al préstec Andorra 
Regenera que es va signar al maig i ha permès que el Comú disposi de 5 
milions d’euros amb un interès fix molt baix (1,90 %) a retornar en 10 anys i 
amb 1 any de carència. Aquest crèdit s’inscriu en la remodelació de l’avinguda 
Meritxell, que ha obtingut el certificat d’Andorra Regenera. 
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Pel que fa ara a les despeses liquidades a 30 de juny. S’ha liquidat prop de 25 
milions d’euros, dels quals 4 milions dels 6 crèdits reconduïts del 2017 ja s’han 
pagat. Analitza els capítols més destacats: 

1. En despeses de personal, el Comú ha liquidat el 45,9%, és a dir 6,8 
milions d’euros sobre els 14,8 milions d’euros pressupostats. 

2. Consum de béns corrents i serveis, és a dir, tot allò que té el Comú 
contractat, com per exemple, el lloguer de terrenys i edificis, equipaments i 
serveis subcontractats. S’ha liquidat el 44,8% que representa 5,6 milions 
d’euros en relació als 12,5 milions d’euros pressupostats. 

4. Del capítol de transferències corrents, el Comú ha liquidat el 54,45%, 
és a dir 790.000€. Això bàsicament es deu a la transferència per a la societat 
JOVIAL, SLU, que és de prop de 300.000€, i a les subvencions a clubs 
esportius superiors als 200.000€ i els 141.000€ destinats a subvencions a 
entitats culturals. 

6. Quant a les inversions reals, a 30 de juny, el Comú ha liquidat el 
45,21%, 10,4 milions d’euros en relació amb els 23 milions d’euros 
pressupostats i que inclouen els reconduïts i el suplement de crèdit. Les 
inversions ja executades més destacables s’han centrat a Santa Coloma, per 
fer un tram de la separativa d’aigües i construir una rambla a l’avinguda 
d’Enclar, a l’avinguda Meritxell, a l’aparcament Centre Ciutat-Prat de la Creu, al 
Centre Esportiu dels Serradells, al pont de la de la Comella, a l’avinguda 
Tarragona i al carrer Ciutat de Valls. 

 
Un cop analitzats els ingressos i les despeses del segon trimestre, conclou que 
el resultat pressupostari presenta un superàvit d’1.184.605€. 
 
A data 30 de juny, l’endeutament del Comú és de 35,9 milions d’euros, al 
97,43% del límit d’endeutament màxim que se situa en un màxim del 200% 
dels ingressos. L’estat actual de la tresoreria del Comú d’Andorra la Vella és de 
11,4 milions d’euros. Per últim, la liquidació pressupostària de JOVIAL del 
segon trimestre del 2018 és de 22.174€. La tresoreria a JOVIAL és de 
475.000€. 
 
La cònsol major dona la paraula a l’Hble. Sra. Maria Dolors CARMONA. 
 
L’Hble. Sra. Maria Dolors CARMONA sol·licita saber si l'import dels crèdits 
romanents és de 6.068.000€ perquè, a ella, li consta que és de 6.670.000€. 
Demana saber la raó d’aquesta diferència. 
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sra. Maria Carme NIN. 
 
L’Hble. Sra. Maria Carme NIN respon que, en el seu exposat, ha arrodonit 
algunes xifres i, per tant, aclareix que la xifra correcta és la de 6.679.000€.  
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No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es dona la Corporació per 
informada. 
 
 

Tercer .- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’O rdinació 
de despesa plurianual 
 
La cònsol major proposa tractar les propostes del punt Tercer i del punt Quart 
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. Sra. 
Maria Carme NIN, consellera delegada de Finances, Comptabilitat i 
Administració. 
 
L’Hble. Sra. Maria Carme NIN informa que, vista la proposta d'adjudicació del 
concurs nacional per als treballs d’obtenció de dades i creació de la cartografia 
cadastral rústica i urbana del Comú d’Andorra la Vella, atès que per fer front a 
la totalitat de l'adjudicació, valorada en un 1.280.125€, només es disposa de 
finançament per un import de 970.000€, tal com es va aprovar en l’exercici 
2018 hi havia 60.000€ per al 2018, el 2019 hi haurà 455.000€ i una despesa 
plurianual per al 2020 de 455.000€. Un cop obert el concurs, proposa d’aprovar 
una Ordinació de despesa plurianual per a l'exercici 2020 per un import de 
310.125€, no consignada inicialment a l'Ordinació del pressupost per tal de 
dotar-la i poder procedir a l’adjudicació del concurs. 
 
La cònsol major dona la paraula a l’Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS, conseller 
delegat d’Urbanisme i Aparcaments. 
 
L’Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS informa que aquest concurs té per objecte 
l'adjudicació de la finalització del Cadastre comunal per tal de donar 
compliment a la normativa vigent i consisteix en l’obtenció de dades, creació de 
cartografia cadastral de la zona rústica i urbana i també del trasllat d'aquestes 
dades al software cadastral. Al concurs, només s’hi va presentar una única 
empresa que és la UTE ALV2. La previsió que havia fet el Comú era de 
970.000€. Aquesta previsió sembla que està mal elaborada perquè, de fet, ha 
sortit molt més car. El Comú es va basar en una previsió que era una mica més 
baixa del que és la situació actual. Proposa doncs adjudicar aquest concurs a 
l’empresa UTE ALV2 per un import d'1.280.125€ i per un termini de 24 mesos. 
Aquesta despesa es farà mitjançant un crèdit plurianual. La quantitat 
corresponent a l’any 2020, que és de 310.125€, servirà per al trasllat del 
software. 
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN. 
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L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN manifesta que li sobta i li desagrada que 
no hi hagi hagut competència. Les empreses que podien licitar per fer aquest 
treball creen una Unió Temporal d’Empreses (UTE), es presenten plegades al 
concurs i el Comú ha d’assumir un increment important dels costos. Si s'agafa 
el costum que, per presentar-se a un concurs públic, la manera de posar el 
preu és de presentar-se juntes, no és la millor manera. No sap si està mal 
calculat o no, però fa mal a la vista que tots els que poden tenir competència es 
posin d’acord entre ells. Recorda que es tracta dels diners dels ciutadans i li 
sembla, per dir-ho d'alguna manera suau, una situació molt lletja. Planteja la 
possibilitat de declarar desert el concurs i buscar una altra solució. Si s’entra en 
aquesta dinàmica, això esdevindrà complicat. 
 
La consol major respon que està d'acord en part amb l’Hble. Sr. Jordi Ramon 
MINGUILLÓN, però espera que no s’entri en aquesta dinàmica. A la resta de 
concursos, s’hi han presentat bastantes empreses. És cert que, en aquest cas, 
gairebé totes les empreses competents han fet una UTE. Però també és cert 
que cal fer el cadastre, el Comú va molt endarrerit en aquest assumpte. L’any 
2013 ja havia d’estar acabat i encara es troba en aquesta fase. És necessari, 
no sols per al compliment d'una norma legal existent, sinó també per donar 
garantia jurídica als ciutadans de la parròquia i envers els seus béns. Per tant, 
entén que és necessari adjudicar-lo. Quant a l’estimatiu fet, com ja ho va 
explicar durant la sessió de Consell de Comú on es va aprovar publicar l’edicte 
corresponent a aquest concurs, el Comú es va basar en els preus que s'havien 
tingut en compte per a les adjudicacions dels cadastres dels altres Comuns. 
Però tots aquests treballs havien estat adjudicats fa quatre, cinc o sis anys i, 
per tant, el preu ha canviat molt. El Comú d’Andorra la Vella és l'últim que s’ha 
posat a treballar en el cadastre. Potser la majoria no ha tingut en compte que ja 
havien passat 5 o 6 anys des d’aquests preus estimatius. També remarca que 
el concurs adjudicat es detalla per preus unitaris i que s'ha calculat 360 unitats, 
és a dir hectàrees, però el plec de bases ja diu que el Comú pagarà en funció 
de les unitats reals executades. Per exemple ara s'han calculat tots els rocs, els 
camins comunals, etc. I això potser farà que s'ajusti una mica aquesta despesa. 
L'única informació de què disposava el Comú per calcular aquest estimatiu és 
realment els imports que havien adjudicat la resta dels Comuns perquè ja feia 
força anys que ho havien adjudicat. És necessari adjudicar-lo. Tot i així, el 
Comú disposa de dos anys de treballs i encara tardarà a tenir aquest cadastre 
d'Andorra la Vella completament acabat. Tot seguit, passa de nou la paraula a 
l’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN pregunta quina és la despesa per 
inversió compromesa amb els crèdits plurianuals per a l’any 2019 i 2020. Com 
que el Comú va aprovant aquest tipus de despesa i n'ha fet uns quants ja  
anteriorment, seria interessant saber en quina situació es troba el Comú, quin 
serà el compromís que tindrà la Corporació quan elabori el pressupost per al 
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2019 i sobretot quin serà el que tindrà la propera Corporació, aquesta o si es 
dona el cas que en sigui una de nova. Demana de poder obtenir aquestes 
dades. 
 
La cònsol major respon que, en aquest moment, no disposa d’aquestes dades, 
però els càlculs són fàcils de fer i li pot fer arribar en poc temps. No és el tema 
concret d'aquest punt de l'ordre del dia, però la intenció de la majoria comunal 
és que sigui molt poca la quantitat econòmica que es comprometi per a l’any 
2020. Però realment, el tema del cadastre comunal és un imperatiu legal. És 
una llei que obliga el Comú. No és una inversió que el Comú vol fer, com pot 
ser fer una nova avinguda, un aparcament o un parc. Realment aquí es tracta 
del compliment d'una obligació legal. El fet que aquesta despesa es vegi 
repercutida en una propera Corporació per aquest import és una qüestió 
complicada. Seguidament, torna a donar la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon 
MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN demana simplement obtenir les dades. 
 
La consol major afegeix que aquestes dades les té sobre la taula perquè la 
majoria comunal està començant a elaborar el pressupost de l'any vinent. I això 
és imprescindible tenir-ho sobre la taula. Tot seguit, passa la paraula a l’Hble. 
Sr. Victor PINTOS. 
 
L’Hble. Sr. Victor PINTOS proposa que la Corporació es marqui un percentatge 
en els concursos a partir del qual els tècnics comunals poguessin analitzar la 
desproporcionalitat de l'oferta. Per exemple, en els plecs de bases que elabora 
el Govern d’Andorra marquen que més enllà del 20% de les ofertes base 
provoquin una reflexió posterior i poden declarar desert el concurs. Aquí, 
clarament hi ha una situació complicada d'assimilar. Només és un plantejament 
que apunta perquè, per a temes futurs, es pugui valorar la creació d’una línia 
vermella a partir de la qual, si el Comú és capaç de fer una estimació del 
pressupost coherent i correcta, doncs que, per a aquestes ofertes 
desproporcionades que superin el 20%, el Comú tingui la possibilitat, com a 
mínim, de fer una reflexió i desestimar les ofertes i declarar desert el concurs. 
Per altra banda, demana un aclariment sobre un formalisme. Manifesta que no 
havia vist mai adjudicar un concurs directament a una UTE. Habitualment, en 
un concurs, hi ha tota una sèrie de persones físiques o jurídiques que es 
comprometen a fer una UTE, però no s’hi presenta una UTE ja establerta. Aquí, 
dona la sensació que aquesta unió temporal d'empreses ja està constituïda. 
Recorda que no es pot adjudicar mai una obra a una unió temporal d'empreses 
ja constituïda perquè la UTE només té raó de ser únicament per a un concurs 
en concret. Per tant, entén que qui ha redactat el plec de bases, i si no 
s'encomana a l'Interventor comunal, d'alguna manera, aquestes persones 
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físiques i/o jurídiques es deuen haver compromès a formalitzar una UTE en cas 
d'adjudicació, però no la poden haver constituït abans. 
 
La consol major respon, quant a la qüestió de marcar un límit a nivell 
d'increment respecte a l'estimatiu, que és cert que els membres de la majoria 
comunal hi han estat pensant. Tampoc se’n donen molts casos. Posteriorment, 
es proposarà una altra adjudicació on no es produeix el mateix cas. No hi ha 
molts casos, però es pot analitzar. Tot i així, en els plecs de bases, sempre s’hi 
escriu que el Comú es reserva el dret de declarar desert el concurs. 
Indistintament que s’hi posi aquesta clàusula, si realment la majoria veu que els 
preus són molt desorbitats, el Comú pot declarar desert el concurs. En aquest 
cas, no es tracta d’una obra sinó que el Comú està obligat a adjudicar-ho i no té 
gaires més opcions. Era el concurs més difícil de no adjudicar per raons 
d’increment de pressupost. Pel que fa a l’assumpte de la UTE, normalment, hi 
ha una persona encarregada de cada empresa que es compromet i que signa 
la seva responsabilitat de constituir la UTE en el plec de bases. Suposa que, en 
aquest cas, s’ha fet així, però de tota manera, informa que ho comprovarà. 
Indica que el Secretari li confirma que és així. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de les 
dues propostes conjuntament, que s’aproven per majoria amb 9 vots a favor 
per part dels membres de la majoria comunal i de les Hbles. Sres. Maria Dolors 
CARMONA i Lídia SAMARRA i dues abstencions per part dels Hbles. Srs. Jordi 
Ramon MINGUILLÓN i Victor PINTOS. 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 

ORDINACIÓ 
 
Vistes la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, del 4 de 
novembre del 1993, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les 
finances comunals; 
 
Atès l’informe emès pel Departament de Serveis Públics i Urbanisme, en relació amb 
la proposta de concurs per licitar els treballs d’obtenció de dades i creació de la 
cartografia cadastral rústica i urbana del Comú, per als exercicis 2018, 2019 i 2020, 
per un import total estimat de 970.000€, IGI inclòs (60.000€ any 2018, 455.000€ any 
2019 i 455.000€ any 2020). 
 
Atès que, per tal de poder fer front a la licitació derivada dels treballs d’obtenció de 
dades i creació de la cartografia cadastral rústica i urbana del Comú, només es 
disposa del crèdit pressupostari corresponent a l’exercici 2018 per un import de 
60.000€ i, per tant, cal aprovar una ordinació de despesa plurianual per a l’exercici 
2019 per un import de 455.000€ i per a l’exercici 2020 per un import de 455.000€, no 
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consignada inicialment a l’Ordinació del Pressupost del Comú d’Andorra la Vella per a 
l’exercici 2018. 
 
Atès que és preceptiva l’aprovació d’una Ordinació de despesa plurianual, per un 
import de 910.000€, a favor de la partida pressupostària 50101/609000 
(Urbanisme/Estudis i projectes d’inversió), per finançar els treballs esmentats; 
 
Vist el que preveu l’article 77 de la Llei 10/2003, de les finances comunals, i 
examinada la corresponent memòria explicativa dels treballs de referència; 
 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 28 de juny del 2018, 
ha aprovat la següent: 
 
 
Ordinació per la qual s’aprova la despesa plurianua l relativa al finançament dels 
treballs d’obtenció de dades i creació de la cartog rafia cadastral rústica i urbana 

del Comú 
 
Article 1 
S’aprova una ordinació de despesa plurianual, per un import total de 910.000€, dels 
quals 455.000€ per a l’exercici 2019 i 455.000€ per a l’exercici 2020, per a la licitació 
del concurs relatiu als treballs d’obtenció de dades i creació de la cartografia cadastral 
rústica i urbana del Comú, atenent el que disposa l’article 77.4 de la Llei 10/2003, de 
les finances comunals. 
 
 
Article 2 
Atenent al que disposa l’article 77.5 de la Llei 10/2003, de les finances comunals, el 
crèdit derivat de l’aprovació de la despesa plurianual serà efectiu a partir de la seva 
incorporació a l’Ordinació pressupostària de l’exercici corresponent. 
 
 
Article 3 
Aquesta despesa plurianual es finançarà mitjançant la incorporació dels corresponents 
crèdits pressupostaris plurianuals en els exercicis pressupostaris 2019 i 2020.  
 
 
Disposició final  
Aquesta Ordinació entra en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí 
Oficial del Principat d’Andorra.  
 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
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Quart.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta 
d’adjudicació del concurs nacional relatiu als treb alls d’obtenció de dades 
i creació de la cartografia cadastral rústica i urb ana del Comú d’Andorra 
la Vella 
 
Aquest punt queda aprovat conjuntament i en el mateix sentit de vot que amb el 
punt Tercer. 
 
 

Cinquè.-  Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’Ord inació 
de modificació de l’Ordinació relativa a la normati va sobre les condicions 
de distribució i subministrament d’aigua destinada al consum humà a la 
parròquia d’Andorra la Vella, del 13 d’abril del 20 15 
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sr. David ASTRIÉ, conseller delegat 
de Medi Ambient. 
 
L’Hble. Sr. David ASTRIÉ informa que, vist que darrerament arriben 
reclamacions per part dels abonats a la xarxa d’aigua potable i per imports 
elevats a causa, majoritàriament, de fuites no tractades amb el Comú, es 
proposa la modificació de l’Ordinació relativa a la normativa sobre les 
condicions de distribució i subministrament d’aigua destinada al consum humà 
a la parròquia d’Andorra la Vella, del 13 d’abril del 2015 perquè quedi regulada 
una acció correctora per a aquestes anomalies. Explica que el Servei d’Aigües 
comunal fa lectures, cada dos mesos, amb la qual cosa si hi ha una fuita, en el 
control de la lectura es pot detectar en finalitzar aquest termini de dos mesos. 
Si es dona el cas d’una fuita, es manifesta mitjançant un consum elevat. La 
proposta de modificació implica que es comptabilitzarà el consum aplicant la 
mitjana dels tres rebuts més elevats dels darrers deu consums facturats. El 
consum resultant d'aquesta mitjana es facturarà d'acord amb el que estipula 
l'Ordinació de preus públics vigent. Això vol dir que, per tenir en compte tota 
l'estacionalitat i tot l'any, el que es fa és mirar els consums més elevats dels 
darrers deu mesos i es fa una mitjana d'aquests tres rebuts més elevats. 
Aquesta mitjana és la que s'aplicarà als dos mesos de detectar aquesta fuita. 
Això sempre supeditat a què la fuita hagi estat accidental i no atribuïble a cap 
negligència per part de l'abonat. Per altra banda, l’abonat ha d’haver acreditat 
la resolució de l'incident presentant factures de l'arranjament d'aquesta fuita. 
Finalment, aquesta fuita ha de ser reparada en un termini màxim de 48 hores 
després de la seva notificació. 
 
La cònsol major dona la paraula a l’Hble. Sra. Maria Dolors CARMONA. 
 
L’Hble. Sra. Maria Dolors CARMONA informa que aquest assumpte va ser 
tractat en la comissió pertinent sobre quina era la seva situació actual, però 
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demana saber de quina estimació global disposa el Comú sobre situacions o 
incidències d'aquest tipus que regula aquesta Ordinació. Les membres del grup 
Socialdemòcrata + Independents estan completament d'acord en què quedi 
regulat per no haver d’arribar a uns acords puntuals per a cada situació, cosa 
que pot generar greuges en la manera de resoldre'ls. Per tant, sobre el fet que 
estigui regulat i que existeixi una norma, hi estan d'acord. Però demana saber 
si existeix una estimació en l'aplicació d'aquesta ordinació a nivell de despesa. 
 
La cònsol major passa novament la paraula a l’Hble. Sr. David ASTRIÉ. 
 
L’Hble. Sr. David ASTRIÉ respon que, com ho ha mencionat anteriorment, el 
Comú fa un control de la factura cada dos mesos i amb la qual cosa el Comú 
pot detectar anomalies en el consum. Es tracta de casos molt puntuals on 
l’abonat presenta una queixa o, si més no, notifica al Comú una anomalia en el 
consum i aleshores el Comú, que fins ara se centrava en l’ordinació vigent, no 
podia fer res al respecte. Amb aquesta proposta de modificació, el Comú pretén 
regular aquestes incidències i tipificar-les perquè siguin aplicables a cada cas. 
La cònsol major avança que, amb el decurs d’aquest mandat, el Comú s’ha 
trobat amb tres casos i pot informar sobre la quantitat de diners de què es 
tracta. En els darrers tres anys, han aparegut tres casos que han estat 
sotmesos a l’aprovació de la Junta de Govern. És quan ha arribat aquest tercer 
cas quan la majoria comunal ha cregut convenient regular aquesta situació en 
general, precisament per no arreglar-ho de maneres diferents en funció d'una 
cosa o una altra. Però no és una cosa que acostuma a passar. Tot seguit, dona 
la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN manifesta que els membres del grup 
Cd’I + Liberals d’Andorra es mostren d'acord amb aquesta opció perquè ho han 
viscut i s’hi han trobat. Precisament, saben que les escomeses d’aigua són per 
a un sol edifici i allí dins hi han moltes unitats. De vegades, es dona la situació 
que, d’es d’on hi ha l'entrada i on hi ha el consum, hi ha trossos molt llargs i és 
molt difícil donar-se compte que hi ha hagut alguna pèrdua perquè no és 
individual sinó que és col·lectiu. Per aquest motiu, sempre han reclamat que cal 
anar avançant fent que cada consumidor tingui el seu propi comptador i la seva 
arribada de xarxa, cosa que seria el més normal. Recorda que donaran suport 
a aquesta mesura perquè, de vegades, hi han casos que realment ascendeixen 
a imports molt importants i que la persona a qui li toca és molt difícil que se’n 
doni compte. 
 
La cònsol major respon que, amb el convenciment i amb la fixació de l’Hble. Sr. 
Jordi Ramon MINGUILLÓN en relació amb la ubicació d’un comptador per a 
cada unitat immobiliària, no entén com no ho va fer quan era membre de la 
majoria comunal. Amb això no vol dir que l’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN 
no tingui raó, però és veritat que és una cosa a tenir en compte. Com ja ho ha 
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manifestat diverses vegades, el Comú no ho pot fer actualment perquè 
realment és una despesa important. Seguidament, passa novament la paraula 
a l’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN.  
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN afegeix que, quan formava part de la 
majoria comunal, no es va poder fer perquè havien d’estudiar molt bé totes les 
despeses, però l’actual majoria comunal tira molt de veta i per això ara seria el 
moment de fer-ho. 
 
La cònsol major respon que l’actual majoria comunal també estudia molt bé les 
despeses i per aquest motiu no pot assumir tirar endavant aquest projecte per 
ara. 
 
No havent-hi cap més 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 Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, del 4 de 
novembre del 1993 i les seves successives modificacions; 
 
Vist el Decret, del 13 d’abril del 2015, pel qual es van aprovar diverses ordinacions -
d’acord amb l’article 8 de la Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi 
de l’Administració- entre elles l’Ordinació relativa a la normativa sobre les condicions 
de distribució i subministrament d’aigua destinada al consum humà a la parròquia 
d’Andorra la Vella. 
 
 
El Comú d'Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 13 de setembre del 
2018, ha aprovat la següent: 
 
 

Ordinació del 13-9-2018 de modificació de l’Ordinac ió relativa a la normativa 
sobre les condicions de distribució i subministrame nt d’aigua destinada al 

consum humà a la parròquia d’Andorra la Vella 
 
 
Article únic 
Es modifica l’article 44, que queda redactat de la forma següent:  
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“Article 44. Reclamació sobre les factures presenta des  
Qualsevol reclamació relativa a la facturació d’aigua ha de ser formulada al Comú dins 
del termini màxim de tres mesos, comptats des de la data de l’emissió del rebut. Més 
enllà dels tres mesos no serà presa en compte. 
 
La reclamació serà examinada en el termini màxim de dos mesos i es tindrà en 
compte, en els pagaments posteriors, tota diferència que hagi estat constatada en 
perjudici de l’abonat. 
 
Els rebuts que superin en un 500% la mitjana dels tres darrers rebuts, a causa de 
fuites no visibles que hagin tingut lloc en les conduccions interiors, una vegada 
passada l’aixeta de pas després del comptador, es podran acollir al procediment de 
règim particular de facturació de consum d’aigua següent, prèvia sol·licitud de l’abonat: 
 

- Es comptabilitzarà el consum aplicant la mitjana dels tres rebuts més elevats 
dels darrers deu consums facturats. El consum resultant d’aquesta mitjana es 
facturarà d’acord amb l’estipulat en l’Ordinació de preus públics vigent i aquell 
que sobrepassi la mitjana es facturarà aplicant el preu corresponent al primer 
tram. 

 
Per acollir-se a aquest règim de facturació particular, s’hauran de complir tots els 
requisits següents: 
 

a) Que la fuita sigui accidental i no atribuïble a cap negligència per part de 
l’abonat. 

b) Que l’abonat acrediti sempre la resolució de l’incident, aportant al Comú la 
factura corresponent a la reparació de la fuita i/o del document de la companyia 
d’assegurances on s’acreditin els danys ocasionats i la reparació efectuada. La 
factura ha d’indicar clarament que correspon a aquesta reparació i ha d’indicar 
el número de comptador corresponent. 

c) En cas que la fuita sigui detectada pel Servei d’Aigües, aquest ho comunicarà 
immediatament a l’abonat, el qual haurà de procedir a la reparació de la fuita 
en un termini màxim de 48 hores, després de la seva notificació. 

 
Aquest règim de facturació particular, a causa de fuites, només es podrà sol·licitar una 
vegada per a cada període de 12 mesos. 
 
En cas de funcionament irregular o d’averia del comptador, el consum serà valorat i 
estimat directament pel Comú.” 
 
 
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. 
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Sisè.-   Estudi i aprovació, si escau, de la proposta 
d’adjudicació del concurs nacional relatiu als treb alls d’embelliment urbà i 
desguàs de les aigües pluvials del sector de Santa Coloma, Actuació A2, 
fase 3 
 
La cònsol major passa la paraula a l’Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS, conseller 
delegat d’Urbanisme i Aparcaments. 
 
L’Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS informa que aquestes obres consisteixen en 
la finalització de la realització de les separatives que el Comú va començar al 
carrer Prat Salit l’any 2016, després a l'avinguda d’Enclar i ara afectaria 
l’avinguda de Santa Coloma fins a l'encreuament amb el carrer Gil Torres. 
Aquestes obres serveixen també per embellir i crear la rambla que ja existeix 
en el tram de l’avinguda d’Enclar. La idea del Comú és de continuar-ho fins al 
carrer Gil Torres, sempre dins els marges que donin els límits edificatoris, 
continuant la pista ciclable, l'embelliment amb arbres i tota la rambla de vuit 
metres. De l’informe d’adjudicació redactat, es conclou que l'empresa millor 
valorada és COPSA. Informa que s’hi van presentar 8 empreses. El preu 
d’adjudicació és inferior a l’import que havia previst el Comú que era d’1,7 
milions d’euros. Per tant, proposa d’adjudicar els treballs d'embelliment urbà i 
desguàs d'aigües pluvials al sector de Santa Coloma, actuació A2, fase 3, a 
l'empresa constructora COPSA per un import d'1.600.895,35€, IGI inclòs, i amb 
un termini d’execució de les obres de 10 mesos. 
 
La cònsol major dona la paraula a l’Hble. Sra. Lídia SAMARRA. 
 
L’Hble. Sra. Lídia SAMARRA informa que, evidentment, les membres del grup 
Socialdemòcrata + Independents votaran a favor d’aquesta proposta perquè es 
tracta d’una obra que cal acabar. Però demana saber a què es van deure les 
inundacions a Santa Coloma arran de l'últim incident ocorregut a causa de les 
pluges. 
 
La cònsol major respon que no vol parlar d’inundacions perquè no ho van ser. 
Realment, la cònsol major ha viscut episodis d’inundacions en aquest país i en 
alguns casos a Santa Coloma fins i tot. En aquest cas, aquí no va passar res 
pràcticament. Vol deixar-ho clar i ho pot demostrar. El que passa és que, avui 
en dia, les xarxes socials van molt de pressa i algú va filmar aquell toll d’aigua 
concret. Si s’analitza bé el vídeo, es pot verificar que l’aigua no tapa ni un pam 
de les rodes dels vehicles. Va ser una cosa super puntual i, en menys de 10 
minuts, no hi quedava ni una gota d'aigua. Manifesta que ella mateixa hi va ser 
present.  
El que va passar és que va ploure molta quantitat d'aigua en un moment molt 
concret. El Comú ha intentat obtenir mesuraments, però no hi ha cap aparell 
d’enregistrament a Santa Coloma. El Govern només disposa d’un pluviòmetre a 
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la Comella i es fa difícil comparar-ho. Tot i així, semblaria que, en una hora, van 
caure uns 18 litres per metre quadrat. És una pluja forta en un moment. És cert 
que n’hi ha de més fortes, però manifesta que, en el tram de l’avinguda d’Enclar 
que va des de la rotonda del Parc d’Enclar fins a la cruïlla amb el carrer Prat 
Salit, no estan fetes les separatives. Aquest és el tros que s'haurà de fer i que 
queda per fer. Es van fer als carrers Verge del Remei, Prat Salit i després el 
tram que puja per a l'avinguda d’Enclar fins al tram que s’ha acabat ara i que es 
continuarà fins a la cruïlla amb el carrer Gil Torres. Finalment, la darrera fase 
que es farà és aquest tram que va des del Parc d’Enclar fins a la Renault, cosa 
per la qual el Comú va signar ja aquell conveni amb la família Riberaygua. Per 
aquest motiu, no es va acabar d’escolar tota l’aigua i es van aixecar trapes, 
perquè realment hi va passar molta aigua de cop. Però deixa constància que, si 
tota l'aigua que ha estat canalitzada fins al carrer Prat Salit que prové d'Andorra 
la Vella hagués anat cap aquell tram, llavors si que segurament hi hagués 
hagut una inundació. Perquè molta d’aquesta aigua ja es va desviar cap al 
carrer Prat Salit i cap al col·lector pertinent. Per tant, les obres han millorat 
molt, però realment a Santa Coloma no hi havia res fet. I ara encara queda 
aquest petit tros per fer. A veure si l'any vinent el Comú pot arribar a fer front a 
la despesa que suposa perquè, com es pot comprovar, és car fer totes 
aquestes separatives.  
Informa que, fins i tot, disposa de l'informe dels Bombers perquè l'ha demanat. 
Hi va haver 9 incidències en diferents punts d’Andorra, en tot el país. És a dir 
que no sols va passar aquí. A Santa Coloma, només n’hi va haver una en un 
garatge d’on van haver de treure aigua. N’hi va haver al carrer dels Barrers, a 
l’avinguda de Salou, a l’aparcament Centre Ciutat, a l’avinguda Mitjavila on hi 
van tenir lloc diferents actuacions dels bombers, així com en altres parròquies. 
Destaca que és important que l’aigua va marxar molt de pressa. Gràcies als 
trams ja fets, potser es va evitar parlar d'inundacions. Però insisteix en què no 
es va tractar d’inundacions, va ser un incident. Però aquest estiu, s'ha 
demostrat que les obres que s'estan fent de les separatives a Santa Coloma –
que són molt cares, que no es veuen perquè el que està sota terra els 
ciutadans no ho aprecien- eren necessàries, i ara s’ha pogut constatar. Tan 
aviat com el Comú tingui disponibilitat econòmica, segurament l’any vinent, 
voldria fer els treballs en aquest últim tram. Aleshores, un cop acabat aquell 
darrer tram, hauria de funcionar de manera perfecta. Però encara falta una 
mica. Finalment, agraeix la pregunta de l’Hble. Sra. Lídia SAMARRA, gràcies a 
la qual cosa ha tingut l’oportunitat d’explicar aquest incident perquè fa dies que 
se'n parla i no va ser important. Recorda a l’Hble. Sr. Victor PINTOS que, en 
aquest cas, el preu de l’adjudicació es troba per sota del preu estimatiu. En 
aquest cas, hi ha hagut més concurrència de més empreses. Espera que les 
coses vagin tornant a poc a poc al seu punt. 
 
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta, que s’aprova per unanimitat. 
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Setè.-  Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’Or dinació 
de modificació de l’Ordinació de preus públics per a l’any 2018, del 29 de 
desembre del 2017 
 
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 explica que  com passa habitualment en aquestes 
alçades de l’any, es proposa modificar l'Ordinació de Preus Públics comunal, 
tenint en compte l'inici del nou curs escolar, pel que fa al preu relacionat amb 
les escoles artístiques que estan situades al Centre Cultural La Llacuna. En 
aquest sentit, com a novetat, a part de regularitzar els preus i percentatges de 
descomptes, informa dels canvis més significatius que s’incorporen. Hi ha uns 
quants descomptes que queden igual i que són el del 10% per si hi ha tres 
germans inscrits a l’escola, el del 5% per als posseïdors de la Tarja Magna o 
targetes Or i Plata del Comú d’Andorra la Vella, el del 5% per als residents a 
Andorra la Vella i també s’aplicarà un descompte d’entre el 5% i el 10% en els 
monogràfics en funció del nombre de cursos als quals els alumnes es 
matriculin. Pel que fa als germans inscrits al Centre Cultural La Llacuna, si 
superen el nombre de 3, també disposaran d’un 10%. D'altra banda, informa 
que hi ha una variació respecte a l’Ordinació de l'any passat. Recorda que ja no 
està vigent el conveni entre les Valls del Nord i Andorra la Vella i, per tant, el 
concepte del percentatge que estava previst en aquest conveni deixa de tenir 
validesa. Informa que no hi ha hagut cap increment dels preus públics respecte 
a l’ordinació original que va aprovar el Consell de Comú. En aquest sentit, 
remarca que tampoc hi haurà cap variació.  
 
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 el marc d’autonomia administrativa i financera dels Comuns, al qual fa referència 
l’article 80.1 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 de preus públics per a l’any 2018, del 29 de desembre del 2017. 
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El Comú d'Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 13 de setembre del 
2018, ha aprovat la següent: 
 
 

Ordinació del 13-9-2018 de modificació de l’Ordinac ió de preus públics per a 
l’any 2018, del 29-12-2017 

 
 
Article 1 
Es modifica l’“Annex 10: Activitats per a infants i adults (Articles 24, 25 i 26)”, 
ACTIVITATS CULTURALS, concepte “A) Institut de Música, Curs 2018-2019”, apartats 
“Descomptes” i “Descomptes monogràfics”, el qual queda redactat com segueix: 
 

ACTIVITATS CULTURALS   

A) Institut de Música   

Curs 2018-2019   

Descomptes  

5 % de descompte als residents a la parròquia d’Andorra la 
Vella, en la matrícula i en les mensualitats dels tallers de 
sensibilització musical, la línia acadèmica i formació 
complementària 

 

Descomptes monogràfics  

Persones no matriculades/2n monogràfic 
5% de descompte en 
el preu de no 
matriculats 

Persones no matriculades/3r o més monogràfics 
10% de descompte 
en el preu de no 
matriculats 

Persones matriculades en qualsevulla de les escoles/2n 
monogràfic 

5% de descompte en 
el preu de matriculats 

Persones matriculades/3r o més monogràfics 
10% de descompte 
en el preu de 
matriculats 

 
 
Article 2 
Es modifica l’“Annex 10: Activitats per a infants i adults (Articles 24, 25 i 26)”, 
ACTIVITATS CULTURALS, B) “Aula de Teatre i Dansa, Curs de teatre 2018-2019”, 
apartats “Descomptes” i “Descomptes monogràfics”, el qual queda redactat com 
segueix: 
 
 
 



ACdC núm. 18/08 
13/09/18 

18 
 

“Annex 10: Activitats per a infants i adults (Artic les 24, 25 i 26) 
ACTIVITATS CULTURALS   

B) Aula de Teatre i Dansa   

Curs de teatre 2018-2019   

Descomptes  

5 % de descompte als residents a la parròquia d’Andorra la 
Vella, en la matrícula i en les mensualitats dels tallers juvenils 
i adults 

 

Descomptes monogràfics  

Persones no matriculades/2n monogràfic 
5% de descompte en 
el preu de no 
matriculats 

Persones no matriculades/3r o més monogràfics 
10% de descompte 
en el preu de no 
matriculats 

Persones matriculades en qualsevulla de les escoles/2n 
monogràfic 

5% de descompte en 
el preu de matriculats 

Persones matriculades/3r o més monogràfics 
10% de descompte 
en el preu de 
matriculats 

 
 
Article 3 
Es modifica l’“Annex 10: Activitats per a infants i adults (Articles 24, 25 i 26)”, 
ACTIVITATS CULTURALS, B) “Aula de Teatre i Dansa, Curs de dansa 2018-2019”, 
modificant el preu de l’activitat “Pirouette” i els apartats “Descomptes” i “Descomptes 
monogràfics”, el qual queda redactat com segueix: 
 
“Annex 10: Activitats per a infants i adults (Artic les 24, 25 i 26) 

ACTIVITATS CULTURALS   

B) Aula de Teatre i Dansa   

Curs de dansa 2018-2019   

Pirouette 29,00 euros/mes 

Descomptes  

5 % de descompte als residents a la parròquia d’Andorra la 
Vella, en la matrícula i en les mensualitats de dansa  

Descomptes monogràfics  
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Persones no matriculades/2n monogràfic 
5% de descompte en 
el preu de no 
matriculats 

Persones no matriculades/3r o més monogràfics 
10% de descompte 
en el preu de no 
matriculats 

Persones matriculades en qualsevulla de les escoles/2n 
monogràfic 

5% de descompte en 
el preu de matriculats 

Persones matriculades/3r o més monogràfics 
10% de descompte 
en el preu de 
matriculats 

 
 
Article 4 
Es modifica l’“Annex 10: Activitats per a infants i adults (Articles 24, 25 i 26)”, 
ACTIVITATS CULTURALS, “C) Escola d’Art, Curs 2018-2019”, modificant els apartats 
“Descomptes” i “Descomptes monogràfics”, el qual queda redactat com segueix: 
 
“Annex 10: Activitats per a infants i adults (Artic les 24, 25 i 26) 

ACTIVITATS CULTURALS   

C) Escola d’Art   

Curs 2018-2019   

Descomptes  

5 % de descompte als residents a la parròquia d’Andorra la 
Vella, en la matrícula i en les d’adults i infants  

Descomptes monogràfics  

Persones no matriculades/2n monogràfic 
5% de descompte en 
el preu de no 
matriculats 

Persones no matriculades/3r o més monogràfics 
10% de descompte 
en el preu de no 
matriculats 

Persones matriculades en qualsevulla de les escoles/2n 
monogràfic 

5% de descompte en 
el preu de matriculats 

Persones matriculades/3r o més monogràfics 
10% de descompte 
en el preu de 
matriculats 

 
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. 
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Vuitè.-  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 25 de juliol, 1, 8, 22 i 29 d’agost 
i 5 de setembre 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 de l’1 d’agost del 2018, pel qual s’acorda -de 
conformitat amb l'article 23 de la Llei 18/2017 de 20 d'octubre, Qualificada de 
Transferències al Comuns- procedir al dret d’impugnació davant del Govern 
d’Andorra en relació amb la liquidació de la transferència corresponent a l’any 
2018, efectuada el 2 de juliol del 2018, en favor del Comú d’Andorra la Vella, la 
qual fou complementada amb l'informe rebut el 20 de juliol del mateix any. 
Demana a la cònsol major explicacions sobre què ha passat en relació amb 
aquest assumpte. 
 
La cònsol major recorda que les transferències es van liquidant trimestralment. 
Les del primer trimestre, es van liquidar i es va afegir una nota indicant que 
eren un estimatiu i que s’anirien regularitzant en les liquidacions següents. Pel 
que fa al segon trimestre, la liquidació ja porta associada una explicació de com 
el Govern interpreta la nova Llei qualificada de transferències al Comuns, però 
el Comú no acaba d'estar d'acord en la manera amb què el Govern d’Andorra 
ha calculat l’import de la transferència, una vegada ja anul·lada una part de la 
Llei per part del Tribunal Constitucional. La majoria comunal ho interpreta d’una 
manera diferent a la que ho va interpretar el Govern en el moment de fer el 
càlcul de la part de transferència. Aleshores, d'acord amb el que estableix la 
llei, el Comú té dret a impugnar-ho i doncs el Comú va fer ús d’aquest dret i va 
presentar aquesta impugnació i ara espera la resposta del Govern. Li consta 
que el Govern ha fet els tràmits pertinents, enviant-ho a la resta de Comuns 
perquè també existeix un termini perquè els altres Comuns es manifestessin al 
respecte. A hores d’ara, suposa que el Govern ja ha recollit tota aquesta 
informació i, a partir d'aquí, donarà una resposta en breu. Aquesta és tota la 
qüestió. Es tracta de la interpretació de la sentència del Tribunal Constitucional 
que anul·lava uns quants articles, no tots, no anul·lava una disposició 
transitòria que feia referència també a les transferències aquestes concretes, i 
aleshores aquí sorgeix una interpretació que els membres de la majoria 
comunal han volgut argumentar-la. Cal esperar a veure què considera el 
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Govern al respecte. Fent memòria, informa que es tracta d’uns 300.000€ de 
diferència del que ha liquidat el Govern al que el Comú creu que li pertoca, 
segons els seus càlculs. Recorda que avui mateix el Consell General ha 
aprovat la liquidació dels comptes i això també pot facilitar els càlculs. Cal 
esperar a veure com evoluciona aquest tema i cal esperar la resolució del 
Govern. Quan el Comú rebi aquesta resposta, n’informarà als consellers de 
Comú. De seguida, dona de nou la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon 
MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN entén que la sentència, per la informació 
de què en disposa, era bastant clara en els capítols afectats. Suposa que el 
Comú va elaborar un informe jurídic valorant-ne els interessos. 
 
La cònsol major respon que els articles són clars, però la majoria comunal veu 
un problema amb la disposició transitòria. I aleshores, si s’analitza el contingut 
de la sentència, en els fonaments de dret, hi ha una possible interpretació que 
pot beneficiar al Comú. Per aquest motiu, la majoria comunal ha cregut 
convenient exposar-la. Seguidament, passa de nou la paraula a l’Hble. Sr. Jordi 
Ramon MINGUILLÓN. 
 
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN diu que justament ho mencionava per 
aquest motiu. No es tracta de que aquesta demanda beneficiï al Comú sinó que 
li pertoca. 
 
La cònsol major respon que aquesta és la paraula correcta. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es dona la Corporació per 
informada. 
 
 

Novè .- 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 agraeix als consellers de Comú que aquesta hagi estat una 
sessió ràpida i el suport que han donat per aprovar majoritàriament totes les 
propostes presentades. 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a les 16.45 
hores. 


