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ACTA DE CONSELL DE COMÚ
5 de març del 2020
A la Casa Comuna, a les 11.00 hores del dia 5 de març del 2020, es reuneix el
Consell de Comú sota la presidència de l’Hble. Sra. Conxita Marsol Riart,
cònsol major. Després d’haver estat degudament convocada la reunió, hi
assisteixen els membres següents:
L’Hble. Sr. David Astrié Padilla
L’Hble. Sr. Miquel Canturri Campos
L’Hble. Sr. Gerard Estrella Armengol
L’Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa
L’Hble. Sr. Alain Cabanes Galian
L’Hble. Sra. Meritxell López Guitart
L’Hble. Sra. Letícia Teixeira Da Silva
L’Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma
L’Hble. Sra. Maria Dolors Carmona Filella
L’Hble. Sr. Sergi González Camacho
L’Hble. Sra. Lídia Samarra Pujol.

L’ordre del dia de la reunió és el següent:
1. Estudi i aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Comú del 30 de
gener del 2020.
2. Estudi i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’exercici
2019.
3. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’incorporar al
pressupost de l’exercici 2020 els romanents dels crèdits
pressupostaris de l’exercici 2019.
4. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’Addenda al Contracte
amb la societat Pirinenca de Serveis, SA relativa a la concessió del
servei públic comunal de recollida de diferents residus al Principat
d’Andorra.
5. Ratificació, si escau, de l’Addenda al Contracte signat el dia 24
d’octubre del 2017 amb la societat Promocions i Obres Gec, SAPROGEC, SA, relativa a la represa dels treballs de rehabilitació de
la façana i reforços estructurals del Centre Esportiu dels Serradells,
fins al seu acabament definitiu.
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6. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de Conveni de cessió
d’espais amb el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) pel
desenvolupament de l’activitat assistencial a Andorra la Vella.
7. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de nomenament dels
membres del Consell d’Administració de JOVIAL, SLU.
8. Estudi i aprovació provisional, si escau, de la proposta de
modificació del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial d’Andorra la
Vella (POUPAV) en relació amb els articles 40 i 112 de les seves
Normes Urbanístiques.
9. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de delegació de
signatura de diversos certificats.
10. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’adjudicació del
concurs nacional relatiu a les obres de reconstrucció per l’incendi,
reforç estructural i condicionament del Centre Esportiu dels
Serradells.
11. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de nomenament dels
deseners del Sometent de la parròquia d’Andorra la Vella.
12. Informació relativa als acords adoptats en les darreres Juntes de
Govern.
13. Precs i preguntes.
14. Presa de jurament o promesa dels deseners.

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.
Informa que aquesta sessió ordinària de Consell de Comú ha estat convocada
bàsicament per aprovar l'estat de comptes del darrer exercici. Com és
tradicional, aquesta sessió es desenvolupa al matí perquè després hi ha un
dinar amb els departaments implicats per celebrar el tancament dels comptes.
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,
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informa que cap conseller de Comú ha proposat la inclusió de cap nou punt a
l’ordre del dia d’avui.
Finalment, informa que, en relació amb el punt Tretzè, Precs i preguntes, el
passat dilluns 2 de març, a les 22 hores de la nit, els consellers del grup
Socialdemòcrata + Independents van enviar un correu electrònic al Comú
d’Andorra la Vella formulant una pregunta per incloure a l'ordre del dia
d’aquesta sessió de Consell de Comú d'avui. En relació amb aquest punt,
manifesta que, segons el seu punt de vista, aquesta demanda no reuneix els
formalismes necessaris perquè no està signada i està enviada per correu
electrònic. No està entrada a la Secretaria General i no està signada. No
obstant això, els membres de la majoria comunal accepten posar-la a l'ordre del
dia i serà debatuda en el punt Tretzè, Precs i preguntes. Demana que, a partir
d'ara, els Consellers de Comú que desitgin entrar a tràmit una pregunta per al
Consell de Comú ho facin amb la corresponent entrada a la Secretaria General
i que hi consti la seva signatura. Tot seguit, cedeix la paraula a la Sra. Maria
Dolors Carmona.
La Sra. Maria Dolors Carmona agraeix la consideració de la cònsol major. No
obstant això, informa que, en d’altres preguntes anteriors, els membres del
grup Socialdemòcrata + Independents havien utilitzat aquest mitjà i creien que
es tractava de la manera habitual de fer-ho, igual que ho havien fet en d’altres
ocasions.
La cònsol major respon que, en tot l’anterior mandat, només hi va haver una
pregunta en una sessió de Consell de Comú i no va ser registrada per aquest
sistema. No en recorda cap més. És veritat que la majoria comunal ha tolerat la
formulació de més preguntes en el punt relatiu a la informació sobre els acords
presos en les Juntes de Govern.
Per tant, es procedeix amb l’ordre del dia establert.
I abans de començar amb l’ordre del dia d’avui, la cònsol major, en nom i
representació del Comú d’Andorra la Vella, vol retre un homenatge al Sr. Joan
Armengol Pal, mort el passat 16 de febrer, a l’edat de 97 anys. Va ser cònsol
president del Quart d’Andorra la Vella i cònsol major de la parròquia d’Andorra,
entre els anys 1970 i 1971. Ell va presidir les primeres eleccions amb dret de
vot per a les dones. Descansi en pau.
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Primer.Estudi i aprovació, si escau, de l’acta del Consell de
Comú del 30 de gener del 2020.
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 30 de gener del 2020 ha estat tramesa als Consellers de
Comú amb la deguda antelació.
No havent-hi cap modificació ni demanda d’aclariment, queda aprovada l’acta
per unanimitat dels assistents.

Segon.l’exercici 2019.

Estudi i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de

La cònsol major cedeix la paraula al Sr. David Astrié, cònsol menor i conseller
de Serveis Públics i de Finances.
El Sr. David Astrié informa que, a partir dels registres pressupostaris
comptables tancats al 31 de desembre del 2019, s'han preparat els estats
financers del Comú d’Andorra la Vella d'acord amb la legislació vigent. Pel que
fa als registres comptables, informa que l'endeutament del Comú d’Andorra la
Vella, a 31 de desembre del 2019, és de 30,5 milions d'euros, incloent
l'endeutament de la societat JOVIAL, SLU. Per tant, en els darrers 4 anys de
mandat, el Comú ha reduït l'endeutament en gairebé 11,7 milions d'euros,
passant de 42,2 milions, al tancament de l'exercici 2015, als 30,5 milions
actuals. Tenint en compte que la quantia màxima de l'endeutament és del
200% de la mitja dels ingressos liquidats en els 3 anys immediatament
anteriors, l'endeutament del Comú d'Andorra la Vella se situa en el 76,11% o
sigui per sota del límit d'endeutament establert i per un import de 49,6 milions
d’euros. D'altra banda, el resultat de pèrdues i guanys del Comú d'Andorra la
Vella, per a l'any 2019, ha estat de 9,4 milions d'euros. Els fons propis del
Comú d'Andorra la Vella són, a 31 de gener del 2019, de 83,5 milions d'euros,
el que representa el 74% del total del passiu. Pel que fa als registres
pressupostaris, informa que la liquidació del pressupost de despeses ha estat
de 47 milions d'euros i la liquidació del pressupost d'ingressos ha estat de 48,3
milions d'euros. Per tant, el resultat pressupostari és d'un superàvit d’1,2
milions d'euros. Seguidament, detalla l'execució de la despesa. El pressupost
inicial de despesa per a l'exercici 2019 ascendeix a 47,3 milions d'euros i, un
cop incorporats els crèdits reconduïts i les modificacions pressupostàries entre
elles el GADA, el pressupost final ha estat de 53,5 milions d'euros. Les
despeses liquidades són de 47,1 milions d'euros, el que representa el 88% del
pressupost total i les despeses compromeses sumen 50,3 milions d'euros, això
representa el 93,9% del pressupost. Per tant, s’observa una execució
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pressupostària de les més altes dels darrers anys que posa de manifest una
elaboració del pressupost ajustada a la despesa real. Per capítols, el Capítol 1
(Despeses de personal) s'ha liquidat en un total de 16,1 milions d'euros el que
representa el 97,7%. D’aquest capítol, en destaca tres punts. En primer lloc, la
liquidació de la sentència del GADA, per un import d'1,1 milions d'euros, el
manteniment de l'assegurança de malaltia complementària per un import de
188.000€, finançat pel Comú al 75% i pel treballador al 25%, i la regularització
de les bandes salarials dels agents de l’administració i funcionaris comunals,
d'acord amb la modificació de l'Ordinació de la funció pública que es va aprovar
a l'agost del 2019. Pel que fa al consum de béns corrents i serveis, el Comú ha
liquidat 12,7 milions d'euros que representa el 93,3% del pressupost. Aquest
capítol preveu les despeses fixes dels manteniments i els contractes de lloguer,
així com l'estimació dels subministraments diversos i de projectes. El fet que
aquest capítol no s'executi en la seva totalitat es deu principalment a la no
execució de despeses de difícil previsió a l'hora d’elaborar el pressupost, com
poden ser els treballs realitzats per altres empreses, sobretot aquelles
empreses que estaven treballant en el Centre Esportiu dels Serradells. Quant a
les despeses financeres, s'han liquidat 320.000€, que representen el 54%. Les
despeses liquidades corresponen als interessos dels préstecs i a les
comissions pels serveis bancaris. Atès que no ha calgut utilitzar cap pòlissa de
crèdit ni formalitzar passius financers de dèficit de caixa, el Comú no ha hagut
d'afrontar despeses per interessos. Pel que fa a les transferències corrents, el
Comú ha liquidat 1,4 milions d'euros que representen el 91% del pressupost.
Aquestes despeses corresponen a diferents subvencions i col·laboracions que
s'atorguen mitjançant la convocatòria pública i per tant es líquida segons els
projectes presentats. Pel que fa a les inversions reals, s'han liquidat 13 milions
d'euros que representen el 74% del pressupostat. Les principals inversions
realitzades són l'embelliment de l'avinguda Meritxell, amb un crèdit plurianual
de 3,6 milions d'euros, els embelliments dels carrers La Borda, Bonaventura
Riberaygua i entorns per un import d’1,5 milions d'euros, la xarxa de
separatives de Santa Coloma fase 3 amb una despesa plurianual d’1,2 milions
d'euros, l'embelliment de l’avinguda Príncep Benlloch amb una despesa de
654.000€, el Parc de la Serradora amb una despesa de 551.000€, el cadastre
amb una despesa de 515.000€, la reforma del carrer del Puial amb una
despesa de 456.000€. Informa que hi ha un total de 21 inversions que es
troben detallades en la documentació enviada als Consellers de Comú. Els
crèdits d'inversió compromesos i no finalitzats a 31 de desembre del 2019 que
proposarà més tard de reconduir al 2020 ascendeixen a la quantitat 2,8 milions
d'euros que representa una execució del 90% del pressupost. Pel que fa a les
transferències de capital, s'han compromès 40.000€. En aquest capítol, hi ha la
previsió de transferència al British College corresponent al 50% del cost de
l'execució del dic de protecció al riu de la Comella. I quant als passius
financers, el Comú ha liquidat 3,3 milions d'euros que representen el 97,43%.
En aquest capítol, es troba l'amortització de diferents préstecs contractats pel
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Comú d’Andorra la Vella des de ja fa temps. A continuació, detalla l'execució
dels ingressos. El pressupost inicial d'ingressos per a l'exercici 2019, equilibrat
amb uns passius financers de 6,6 milions d'euros, ascendeix a 47,3 milions
d'euros. Amb la incorporació de romanents i les ampliacions pressupostàries
finançades contra endeutament o tresoreria, registrades en el Capítol 8 (Actius
financers), per un import de 6 milions d'euros, en resulta un pressupost
d'ingressos definitiu de 53,5 milions d'euros. Els ingressos liquidats són de 48
milions d'euros que representen el 90,3% del pressupost total. Per capítols, els
impostos directes han estat liquidats en 16,3 milions d'euros que representen el
132% del pressupostat. En aquest capítol, s'hi registren els ingressos dels
impostos de Foc i Lloc, Propietat, Inquilinat, Comerç i Drets de construcció.
Destaca aquest últim, els Drets de construcció, que ha generat drets
reconeguts per un valor de 4,7 milions d'euros, és a dir 3,7 milions d'euros més
dels previstos inicialment. El Comú havia previst 1 milió d'euros d'ingressos en
aquest concepte, pel principi de prudència. Dels impostos indirectes, s'han
liquidat 1,4 milions d'euros que representen el 112% del previst. Aquest capítol
correspon a la liquidació de l'ITP amb una previsió inicial d’1,2 milions d'euros.
Pel que fa a les Taxes i altres ingressos, s'han liquidat 19 milions d'euros que
representen el 120% del pressupostat. En aquest capítol, s’hi registren taxes
diverses. En destaca els embrancaments d'aigua, on s'han liquidat 1,7 milions
d'euros quan la previsió inicial era de 100.000€. Un cop més, això ha vingut
donat per la nombrosa construcció que hi ha hagut en el darrer any. En destaca
també les llicències urbanístiques que han estat liquidades en 1,2 milions
d'euros quan la previsió inicial era de 260.000€. També s'hi registren els preus
públics. En destaca els aparcaments on s'han liquidat 5 milions d'euros dels
quals 4,6 estaven previstos inicialment, la recaptació dels parquímetres han
ingressat 391.000€ i el cobrament de sancions ha representat 479.000€ dels
380.000€ inicials. Els ingressos extraordinaris també són registrats en el
Capítol 3 i són relatius a sentències sobre el funcionament de la Batllia, que
han representat 74.000€, l’assegurança del Centre Esportiu dels Serradells,
157.000€, i Andorra Telecom ha abonat 62.000€ en concepte dels treballs de
l'avinguda Meritxell. Pel que fa a les transferències corrents, el Comú ha
liquidat 2,6 milions d'euros que representen el 101% del pressupostat. En
aquest capítol, es registren, entre altres, les transferències del Govern
d’Andorra, mitjançant la Llei qualifica de transferències del Govern als Comuns,
per un import d’1,9 milions d'euros, que es destinen a finançar la despesa
corrent; i la tinença de vehicles per un import 638.000€. Els ingressos
patrimonials han estat liquidats en 371.000€ que representen el 86% del
pressupostat. Aquest capítol registra els ingressos de les concessions i
arrendaments del Comú, com poden ser el bar la Plaça, els pisos del Calones,
l'Alberg la Comella, les sales del Centre de Congressos i els locals de les noves
dependències a FEDA i a la UNESCO. La liquidació ha estat inferior a la
prevista inicialment a causa de la rescissió dels lloguers dels locals del Centre
Esportiu dels Serradells. Pel que fa a les transferències de capital, s'han
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liquidat 8,5 milions d'euros que representen el 99,6% del pressupostat. En
aquest capítol, es registra la Llei qualificada de transferències del Govern
d’Andorra per un import de 8,2 milions d'euros que es destinen a finançar
inversions i endeutament. S’hi poden trobar els treballs del carrer de la Plana
pels quals el Comú té un dret reconegut amb el Govern pel qual ha d’abonar al
Comú 235.000€. En relació amb les obres de l’edifici The Cloud, Andorra
Telecom ha abonat al Comú un import de 152.000€. Pel que fa als passius
financers del Capítol 9 pressupostats per a l'exercici 2019 que corresponien a
un import de 6,6 milions d'euros per poder finançar el dèficit de caixa previst,
destaca que no ha sigut necessari acudir a la formalització de cap préstec
bancari ni utilitzar, a la data del tancament, la pòlissa de crèdit, atès que el
superàvit generat d’1,2 milions d'euros així com el saldo positiu de l'estat de
tresoreria permeten afrontar, amb tota garantia, els compromisos de despesa
que es recondueixen. Finalment, comenta que es compleixen tots els requisits
establerts a la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les
finances públiques i d’estabilitat pressupostària fiscal en relació amb els
paràmetres de sostenibilitat pressupostària, quant al màxim de despesa
permesa i a l'endeutament comunal. En aquest sentit, els objectius de
sostenibilitat per al Comú d’Andorra la Vella, per a l'exercici 2019, publicats al
BOPA per part del Tribunal de Comptes, fixaven l’objectiu de deute en el 135%
i l'objectiu de la despesa corrent en el 9,5%. Ambdós conceptes es compleixen
atès que l'endeutament consolidat del Comú és del 76% i, pel que fa a l'objectiu
de la despesa corrent, no de funcionament, aquesta regla no és d'aplicació al
Comú d’Andorra la Vella perquè el deute consolidat és inferior al límit dels
180% de la mitja dels ingressos totals liquidats en els pressupostos
corresponents als 3 anys naturals immediatament anteriors. Fa esment que la
Llei 32/2014 estableix que els Comuns estaran sotmesos a una auditoria sobre
la gestió econòmica realitzada a la finalització de cada mandat polític d'acord
amb els requisits i continguts que es determinin reglamentàriament. Per tant, no
solament aquests comptes de l'exercici 2019 sinó que el conjunt del mandat
2016-2019, inclosos en el marc pressupostari del Comú d’Andorra la Vella,
seran objecte d'aquesta auditoria. Per finalitzar, presenta els comptes de
societat JOVIAL, SLU que es componen del balanç de situació, el compte de
pèrdues i guanys i la liquidació pressupostària la qual presenta un superàvit de
30.000€. Agraeix la feina del Departament de Finances i del Departament
d’Intervenció per haver concentrat tots aquests dies per poder fer el tancament
de l'exercici tal com ho marca la Llei.
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona.
La Sra. Maria Dolors Carmona agraeix l'extensa i detallada exposició del Sr.
David Astrié de l'estat de comptes de la liquidació del pressupost del 2019. A la
vegada, aprofita per felicitar els Departaments de Finances i d’Intervenció per la
gran feina que han dut a terme per poder tancar els comptes del Comú en el
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termini establert. A part d'això, exposa la situació en què es troben els 3
membres de la minoria. Avui es debat la liquidació d’un pressupost d’uns 50
milions d'euros. No es tracta d'un pressupost casolà, com el que tots els
ciutadans administren a les seves llars. Manifesta que es fa difícil poder
treballar i conèixer tota aquesta informació, poder demanar tots els
assessoraments necessaris per a cadascuna de les partides de les quals
desconeixen el contingut o el detall. Com ja ho han fet altres vegades, demana
que aquesta informació els arribi amb més antelació per poder-la contrastar i
aclarir els dubtes que puguin sorgir. Podrien mantenir reunions, en Comissió o
fora de Comissió, perquè encara no s’ha mantingut cap reunió de comissions
des del principi d'aquest mandat, i d’això ja fa 2 mesos. Així ho sap el Conseller
delegat de Finances i així el dilluns passat li brindava l'oportunitat de trobar-se
en algun moment diferent de l'espai reservat per a comissions d'aquesta
setmana. Però cadascú té la seva agenda i és complicat trobar-hi un forat.
Però, si les comissions es reunissin setmanalment o quinzenalment, aniria molt
bé fer aquest intercanvi d’informació. Això per un costat, per altra banda,
demanen de poder obtenir aquesta informació, així com ha passat en d'altres
mandats, i obtenir-la a priori perquè els membres de la minoria la puguin revisar
i poder tractar qualsevol dubte que puguin tenir directament amb la directora de
Finances o amb el Conseller corresponents. Per tant, es troben amb una
informació de difícil comprensió perquè els membres de la minoria no tenen
una formació d’economistes, ni de financers. Tampoc pretenen ser-ho. Però
allò que no acaben de veure a què obeeix, ho volen contrastar. Per tant, si la
cònsol major ho veu bé, agrairan rebre la documentació amb més antelació per
a la propera vegada i així puguin fer arribar les seves aportacions perquè
aquesta és la seva feina. Així també podrien demanar informació sobre les
partides que desconeixen o de les quals no tenen tota la informació necessària.
La cònsol major respon que no hi ha cap problema, per part dels membres de
la majoria comunal, dins de les seves possibilitats, per fer-los arribar la
informació necessària. Parlarà amb el Departament de Finances i d'Intervenció
del Comú, però no creu que hi hagi cap problema. Els membres de la majoria
comunal tampoc són tècnics, però fan absoluta confiança en aquesta qüestió
als departaments que se n’ocupen. És una qüestió molt tècnica que després ja
passarà per les revisions del Tribunal de Comptes i de les auditories. Els
membres de la majoria comunal també fa uns 3 dies que l'han rebut, però fan
plena confiança en el Departament de Finances. Es tracta d’un departament
competent, capacitat i en què confien plenament. Entén que els membres de la
minoria poden revisar el pressupost, però creu que aquestes revisions les han
de fer els auditors i el Tribunal de Comptes. Els membres de la minoria poden
contrastar i preguntar qüestions que creguin adients. Informa que està tot fet
d'acord amb les lleis. Avui en dia, tot això està molt regulat i molt establert. Pren
nota de la seva demanda. Seguidament, torna la paraula a la Sra. Maria Dolors
Carmona.
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La Sra. Maria Dolors Carmona, reprenent la informació exposada pel Sr. David
Astrié, mostra la seva sorpresa amb alguns percentatges de liquidació. Són
xifres en benefici de tots. Però veure que el Comú ha recaptat el 132%
d'impostos directes, el 112% d'impostos indirectes i aquest 121% de taxes i
altres ingressos, sobta una mica. Del petit detall de l'estat de comptes que
apareix en la documentació que han rebut els Consellers de Comú i de la
informació complementària exposada pel Sr. David Astrié, els membres de la
minoria n’extreuen que ha estat un any de bonança. Ha anat molt bé i tant de
bo el Comú tingui aquest retorn a les seves arques per poder fer altres
projectes o bé per eixugar tots aquells compromisos que té amb entitats
bancàries en la mesura que sigui possible al llarg del nou pressupost.
La cònsol major respon que està d'acord amb les manifestacions de la Sra.
Maria Dolors Carmona. Ha estat un any de bonança econòmica, però recorda
que, quan es va votar el pressupost de l'any 2019, ja van tenir aquesta
discussió. Van parlar dels passius financers que estaven previstos en 6 milions
d’euros i la majoria comunal va fer constar clarament, com ho ha mencionat el
Sr. David Astrié, que es tractava d’un pressupost molt prudent. Els membres de
la majoria eren conscients en aquell moment, i així consta en l'acta, que hi
havia moltes consultes i fins i tot alguns projectes pràcticament entrats a tràmit.
Creien que els resultats serien aquests i per això es veien amb cor de votar un
passiu financer de 6 milions d’euros que, com s'ha vist, ha quedat sobradament
cobert. La majoria comunal disposava de molta informació, però, per ser
prudents, van preferir posar els passius financers enlloc d'incrementar els
ingressos per arribar a aquest equilibri. Al final, el resultat demostra que la
majoria tenia la informació verídica. Va ser una bona decisió de ser prudents,
però realment el resultat reflecteix el convenciment que tenien gràcies a la
informació de què disposaven mitjançant les consultes fetes, el nombre de
comerços que es van obrint i les transaccions que hi ha. Tot seguit, torna la
paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona.
La Sra. Maria Dolors Carmona es mostra satisfeta pel fet que s'hagin fet realitat
les previsions inicials. Però, com diu tot bon català, no diguis blat fins que és al
sac i ben lligat. I lligat amb aquesta pregunta i com ja ha manifestat abans, els
membres del grup Socialdemòcrata + Independents no són experts en la
matèria. L’Interventor reprèn, en el seu informe, les mateixes paraules que ha
emprat el cònsol menor en el seu exposat. Fan referència, a nivell d'ingressos,
al que són els drets reconeguts i, en canvi, no reprèn els ingressos liquidats.
Demana saber doncs per quin motiu, a nivell de despesa, s'agafa la referència
de l’import liquidat i, a nivell d'ingressos, s'ha agafat el que són els drets
reconeguts, en comptes d'anar als ingressos liquidats. Els drets reconeguts són
per un import 48.367.000€ mentre que l’import dels ingressos liquidats és de
41.710.000€. Així doncs, demana conèixer la diferència entre els drets
reconeguts i l’import liquidat a nivell d’ingressos.
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La cònsol major respon que els drets reconeguts, com ho diu la pròpia paraula,
signifiquen que el Comú té dret a rebre aquests ingressos, durant un moment,
però que, en el moment en què es van tancar els comptes, encara no els havia
ingressat a caixa. Per exemple, fent referència a l'obra de Santa Coloma, al
carrer de la Plana, hi ha un ingrés d’uns 200.000€ reconegut per un conveni i
forma part d’aquest pressupost, però el Govern encara no ha liquidat aquest
import prop del Comú. No hi ha l’ingrés fet i, per tant, no pot constar en la
liquidació dels comptes. L'explicació és aquesta, dins de les capacitats de la
cònsol major que tampoc són tècniques. Seguidament, cedeix novament la
paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona.
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que havia fet la mateixa interpretació.
No havia tingut l'oportunitat tampoc de contrastar-ho perquè no s’ha vist amb
els membres de la majoria per resoldre aquest dubte. Però, parlant d’una
liquidació pressupostària, representa que aquests diners, en aquests moments,
encara no estan al sac i ben lligat. Demana saber si això és així o no.
La cònsol major respon que el Comú té el dret compromès, però els diners
encara no són a la caixa. Torna novament la paraula a la Sra. Maria Dolors
Carmona.
La. Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que això doncs no està liquidat. Si en
aquests moments es mira la liquidació, el seu import total hauria de ser de
41.710.000€.
La cònsol major respon que la diferència està entre l’import liquidat, que és
quan el Comú ja ha rebut l’ingrés corresponent, i l'altra és quan el Comú té un
dret reconegut i que acabarà cobrant durant aquest exercici comptable, encara
que l’any s'acaba un dia determinat. És com quan el Comú realitza una obra.
És el mateix problema. Moltes obres no es liquiden el mateix any, moltes
vegades, perquè les certificacions es paguen a 60 dies. Es tracta del mateix
concepte. En aquest cas, el Comú té la despesa reconeguda, però no la liquida
fins que toca. És el mateix cas com el que ha sorgit anteriorment en relació
amb els crèdits reconduïts. Tot seguit, cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria
Dolors Carmona.
La Sra. Maria Dolors Carmona accepta que es tracti del mateix concepte, però
no ho entén de la mateixa manera. Si es mira l'informe de l'Interventor, hi
apareixen els ingressos liquidats i ara s’estan tractant ingressos que no estan
liquidats. Estan compromesos, com diu la cònsol major, i són drets reconeguts
per aquest import de 48.367.000€ liquidats. Si aquests diners estiguessin
liquidats, al sac i ben lligat, serien 41.710.000€. Per tant, no es tractaria del
mateix import, però és igual. Tard o d'hora, arribaran aquests diners. Doncs, cal
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esperar que arribin i que aquest compromís realment no estigui condicionat a la
realització d'un projecte.
La cònsol major respon que el que està liquidat es considera liquidat i el dret
reconegut està compromès. Tot arribarà. Seguidament, torna la paraula a la
Sra. Maria Dolors Carmona.
La Sra. Maria Dolors Carmona agraeix aquest aclariment i confia plenament en
què aquests 48 milions d’euros realment siguin liquidats i no només
reconeguts. En el mateix informe de l'Interventor comunal, hi fa la mateixa
reflexió que ha esmentat anteriorment el Sr. David Astrié. El Comú té
compromisos. Com ho ha dit anteriorment la cònsol major, aquests
compromisos els ha de pagar el Comú. És a dir que el Comú té el compromís
d’efectuar-ne el pagament, tard o d'hora, quan estigui finalitzat el projecte. Es
tracta de 3 milions d'euros. Per tant, una cosa és aquest resultat pressupostari
d'1.193.537,12€ que ha exposat el Sr. David Astrié, però cal tenir en compte
aquests compromisos que, tard o d'hora, el Comú els haurà de pagar i s'han
reconduït al 2020. Es tracta de 3.033.000€. Per tant, el resultat pressupostari
ajustat és una altra interpretació que se'n fa i és aquesta la que cal fer perquè
cal assumir-ho. No es tracta d'un superàvit sinó que es tracta d’un pressupost
amb una pèrdua d’1.839.936,71€. És un pressupost ajustat negatiu perquè
aquests compromisos els haurà de pagar el Comú, tard o d'hora, una vegada
finalitzin aquestes obres. Per tant, això no ho ha explicitat exactament així el
cònsol menor. No obstant això, sí que ha fet referència als compromisos, però
remarca que el resultat pressupostari és negatiu d’1.839.936,71€. D'alguna
manera, cal tenir clar que el tancament serà aquest, encara que no s'hagi fet
efectiu el pagament d’aquests 3 milions d'euros. Això no és una interpretació
perquè així ho diu l’informe de l’Interventor comunal.

La cònsol major respon que l’informe diu això perquè és així. Els membres de
la majoria comunal no amaguen res. El Comú té 3 milions d’euros
compromesos que es pagaran durant aquest any 2020 i per això es
recondueixen. Aleshores, el resultat és negatiu per un import d’1.839.936,71€.
Aquest és el resultat pressupostari ajustat, però si hi afegim el romanent de
tresoreria que és d'1.773.000€ es pot cobrir aquest resultat negatiu. I això és el
que permet la Llei. Això vol dir que és una liquidació completament garantida i
correcta. No cal fer cap pas perquè la tresoreria permet cobrir aquest resultat
pressupostari ajustat i es descriu clarament en l'informe. No hi ha cap dubte al
respecte perquè el resultat de l'exercici és un superàvit d’1.193.000€. Tot
seguit, cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona.
La Sra. Maria Dolors Carmona segueix tractant de la tresoreria, a 31 de
desembre. Els deutors pendents de cobrament al final de l’exercici mostren una
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quantitat de 5,1 milions d’euros. Això ha sobtat als membres de la minoria
comunal. Entenen que tot això són cobraments que, en finalitzar l'exercici, no
han estat executats. Demana saber a què obeeixen aquests més de 5 milions
d’euros.
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. David Astrié.
El Sr. David Astrié respon que, en relació amb aquest punt que tracta dels
deutors pendents de cobrament a fi de l'exercici, a 31 de desembre del 2019,
hi ha 5,1 milions d'euros, dels quals 4,2 provenen de la promoció de llicències
d'obres de la promoció dels edificis White Angel, promoció que està efectuant
pagaments fraccionats de 146.000€ al mes, però la xifra total pendent de
cobrament és de 4,2 milions d’euros. Habitualment, aquesta xifra sempre ronda
el milió d'euros aproximadament. Si se sumen els 4,2 milions amb aquest milió
d’euros habitual s’arriba a la xifra estipulada a l'estat de romanent de tresoreria.
La cònsol major afegeix que, tot i així, com molt bé ha exposat el cònsol menor,
el romanent de tresoreria és el que compta i és positiu. La Llei permet
fraccionaments dels tributs. Aquesta empresa ha sol·licitat el fraccionament i ha
començat a pagar el mes de gener d'enguany a raó de 146.000€ mensuals.
Això ho anirà cobrant el Comú i cal tenir en compte que es disposa d’una
garantia hipotecària pactada per garantir aquest pagament per part d’aquesta
empresa. Per ara, s'està complint, sense problema, aquest pagament mensual.
El fraccionament d'aquest tipus de pagaments està completament previst a la
Llei i així s'ha fet amb tots els informes corresponents. Seguidament, torna la
paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona.
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que els membres de la minoria
comunal entenen que aquest és un dret reconegut i que es trobaria dins
d’aquell paquet perquè es tracta de 4,2 milions d’euros dels quals el Comú no
en disposa encara.
La consol major respon que no figuren a la tresoreria i per això apareixen aquí
en positiu, però són diners que el Comú cobrarà i va cobrant perquè disposa
d’un document signat on s’estipula com els cobrarà. En lloc de cobrar-los tots
de cop, els cobrarà poc a poc cada mes. A part, el Comú disposa de la garantia
hipotecària per assegurar-se’n el cobrament. Tot seguit, cedeix de nou la
paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona.
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que, si en fa referència, és pel mateix
motiu de l’exposat que ha fet anteriorment. Aquests diners encara no els té el
Comú, els té compromesos. És un dret reconegut, però si ara l'estat actual de
tresoreria és d’1.773.000€, es tracta dels comptes fets amb la previsió de
tresoreria en tancar tots els apunts del 2019 perquè el Comú té aquest dret
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reconegut. Aquests diners, de mica en mica, aniran arribant. Ara, voldria
demanar informació relativa als creditors pendents de pagament a fi de
l'exercici. Es tracta de 5.943.494€. Demana saber a què es deu aquest import.
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. David Astrié.
El Sr. David Astrié respon que li farà arribar la informació amb tot detall més
endavant. Però que es tracta de deutes contrets pel Comú a altres proveïdors i
entitats bancàries vàries.
La cònsol major torna novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona.
La Sra. Maria Dolors Carmona agraeix tota aquesta explicació a les demandes
que han fet els membres del grup Socialdemòcrata + Independents perquè
aquesta és la tasca que els pertoca. Però, com ho ha mencionat anteriorment,
es fa molt difícil poder gestionar i aportar quan no disposen del detall o quan no
disposen de la informació amb la suficient antelació.
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. David Astrié.
El Sr. David Astrié recorda que el dilluns anterior a aquesta sessió de Consell
de Comú ja va informar a la Sra. Maria Dolors Carmona que aquesta informació
la van obtenir els membres de la majoria comunal el divendres abans perquè
els tècnics comunals encara no havien pogut tancar del tot l'exercici. Tots els
Consellers de Comú han obtingut la informació gairebé al mateix temps, motiu
pel qual no s'ha fet cap Comissió. Si haguessin obtingut la informació abans,
assegura que s’hauria reunit la Comissió, però han obtingut la informació al
mateix moment, el divendres passat, i els membres de la minoria comunal la
van rebre el dilluns. Informa que ha estat estudiant la documentació durant el
mateix temps que els membres de la minoria. Confirma que, d'aquí endavant,
quan la majoria tingui la informació, es reunirà la Comissió i tindran la
informació amb antelació.
La cònsol major informa que, tenint present que avui, amb aquest tancament,
es tanquen els comptes de l'anterior Corporació tot i que correspon a aquesta
Corporació de fer-ho. Són els comptes de la Corporació sortint de la qual va
tenir també l'honor de ser-ne cònsol major. Menciona que aquella Corporació
va entrar al Comú amb un deute de 42,2 milions d’euros i aquesta Corporació
ho fa amb un deute de 30 milions d’euros. És a dir que s’ha rebaixat el deute
del 126% al 76%, tot i fer inversions per un import de 40 milions d'euros. Han
incrementat el patrimoni del Comú en general per un valor que ha passat de
164 milions d'euros a 216 milions d'euros. Es tanca l'acumulat dels exercicis
2016 a 2019 amb un resultat pressupostari positiu de 6 milions d'euros. Tot
això ho diu contenta i sobretot agraïda a la Corporació que ha treballat durant
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els darrers 4 anys, de forma tan acurada i amb tanta decisió per a la parròquia
d’Andorra la Vella i a la qual vol felicitar públicament pel gran resultat d'aquests
4 anys de treball, pel gran resultat comptable i d'inversió realitzat i per la gran
aplicació que ha tingut a la parròquia d’Andorra la Vella. És de justícia fer-ho
quan el treball s'ha fet bé i les xifres així ho reflecteixen. La parròquia també ho
reflecteix. Agraeix novament i felicita tota l’antiga Corporació que va estar al
Comú des de l'any 2016 fins a l'any 2019.
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la
proposta que s’aprova per majoria, amb 9 vots a favor per part dels membres
de la majoria comunal i 3 abstencions per part dels membres de la minoria
comunal.
S’adjunta a aquesta acta, com a annex, l’estat de comptes de l’any 2019.

Tercer.Estudi i aprovació, si escau, de la proposta
d’incorporar al pressupost de l’exercici 2020 els romanents dels crèdits
pressupostaris de l’exercici 2019.
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. David Astrié, cònsol menor i conseller
de Serveis Públics i de Finances.
El Sr. David Astrié informa que, per tal de donar compliment a l'article 64,
apartat 3, de la Llei de les finances comunals, en aquest punt, proposa que
s'aprovin els compromisos reconduïts de l'exercici 2019 per incorporar-los a
l’exercici 2020. En despesa corrent, s’incorporen crèdits per un import de
229.556€ i, en inversions reals, un total de 2,8 milions d'euros. El total
ascendeix a 3,33 milions d’euros.
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la
proposta presentada que s’aprova per majoria, amb 9 vots a favor per part dels
membres de la majoria comunal i 3 abstencions per part dels membres de la
minoria.

Quart.Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’Addenda
al Contracte amb la societat Pirinenca de Serveis, SA relativa a la
concessió del servei públic comunal de recollida de diferents residus al
Principat d’Andorra.
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Gerard Estrella, conseller de
Sostenibilitat i Innovació.
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El Sr. Gerard Estrella informa que l’empresa Pirinenca de Serveis, SA, que fa la
recollida dels cartrons, havia de pagar 15€ per tona de cartró. Aquesta
empresa, el passat mes de novembre, va fer arribar una carta al Comú
informant que no podia seguir assumint aquest cost perquè el preu de mercat
havia caigut. La Comissió de seguiment del Contracte, formada per tots els
Comuns, va demanar un treball d’auditoria a una empresa anomenada Lovic
que va determinar que efectivament el preu de mercat havia caigut tant a
Espanya com a França. Arran d’aquest informe, la comissió va proposar de
redactar una Addenda al Contracte per la qual accepta la proposta d’aquesta
empresa que li permet no efectuar el pagament d’aquests 15€ per tona de
cartró recollit fins que el mercat no es recuperi. A partir del moment en què el
mercat es recuperi, es tornarà a aplicar el Contracte principal i l’empresa
tornarà a efectuar el pagament d’aquests 15€ per tona. Amb la documentació
enviada als Consellers de Comú, s’hi pot trobar l'informe i l’auditoria que ha fet
una anàlisi dels recorreguts, de les recollides i el temps que hi dedica
l’empresa. I de fet, es pot comprovar que la feina es fa, que hi ha hagut un
increment, potser també a causa de l’increment dels residus que genera la
població. Possiblement, en un futur, caldrà tornar a valorar aquest assumpte. I,
si en un futur, hi ha una disminució de la utilització dels plàstics, també caldrà
tenir en compte aquesta situació.
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Sergi González.
El Sr. Sergi González informa que no s’ha mantingut cap reunió de la Comissió
corresponent. N’ha parlat amb el conseller. Els membres de la minoria comunal
van rebre aquesta informació amb un munt de dades. Demana saber quin és el
posicionament de la resta dels Comuns i si tots aprovaran les mateixes
mesures. Voldria conèixer l’import anyal que representa aquesta proposta i si
l'any 2019 el Comú va percebre aquesta quantitat de 15€ per tona.
La cònsol major torna de nou la paraula al Sr. Gerard Estrella.
El Sr. Gerard Estrella respon que l’informe fou redactat el 15 d'octubre del
2019. En la reunió de la Comissió de seguiment del 27 de novembre del 2019,
d'acord amb l’informe aportat per l’empresa Lovic, la comissió proposa
d’acceptar l’Addenda a aquest Contracte. Per tant, són tots els Comuns qui
accepten aquesta situació.
La cònsol major afegeix que és una proposta que prové de la Reunió de
Cònsols. Es va tractar a finals del darrer mandat i va obtenir l’acord de tots els
cònsols d’Andorra. Seguidament, cedeix novament la paraula al Sr. Sergi
González.
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El Sr. Sergi González demana conèixer l’import que representarà al Comú el fet
de deixar de cobrar aquests 15€ per tona i si el Comú els ha percebut durant
l’any 2019.
La cònsol major respon que el Comú ha percebut aquest import. Fa temps que
s'estava negociant aquest assumpte i, per això, es va crear aquesta Comissió
de seguiment. Com ho ha exposat el Sr. Gerard Estrella, això era objecte
d'aquests canvis de preu del mercat internacional del cartró. En aquest
moment, no disposa de la informació corresponent, però es pot calcular. Xifra
aquest import per al 2019 entre 15.000€ i 18.000€. Seguidament, cedeix la
paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona.
La Sra. Maria Dolors Carmona demana saber en quin concepte de la liquidació
dels comptes del 2019 es troben aquests ingressos.
La cònsol major respon que això està dins del Capítol 3, Taxes i altres
ingressos. Aquest import ve com a conseqüència d'un ingrés que prové com a
conseqüència d'un Contracte que el Comú manté amb l'empresa. Cedeix de
nou la paraula al Sr. Sergi González.
El Sr. Sergi González aporta una proposta. Estudiant aquest informe d’auditoria
tècnica on posa de rellevància els diferents tipus de residus, on es troben el
plàstic, el vidre i el paper, veient que ara ha sorgit aquest problema i se
soluciona amb aquesta Addenda perquè l’empresa concessionària deixi de
pagar al Comú, demana d’anar al quid de la qüestió. El problema és que es
generen massa residus. La proposta dels membres del grup Socialdemòcrata +
Independents és que el Comú redacti un pla de sostenibilitat a nivell de residus,
començant pel paper perquè realment es genera molt de paper. Demana de
tractar aquest assumpte en les reunions de la Comissió de Sostenibilitat.
Demana doncs de fer un estudi per valorar com es pot mirar de reduir el paper
a tots els serveis que ofereix el Comú.
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Gerard Estrella.
El Sr. Gerard Estrella respon que li sembla una idea interessant. Proposa
d’estudiar-ho en un futur. Recorda que hi ha un procés que es comença a
treballar i que és la digitalització de l’Administració. A partir d’aquí, l'objectiu de
la majoria comunal, així com la resta d’administracions, és de reduir la despesa
de paper i passar cada vegada més al món digital. Això també permet reduir,
no sols el paper, sinó també les tintes que també són contaminants. Es tracta
d’un procés llarg, però ja s'hi està treballant. Informa que, si aquest projecte no
veu la llum enguany, serà en breu perquè és una cosa que s’està fent a tot
arreu. I aquest és l’objectiu general de les administracions comunals.
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No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la
proposta presentada que s’aprova per unanimitat dels assistents.

Cinquè.Ratificació, si escau, de l’Addenda al Contracte signat
el dia 24 d’octubre del 2017 amb la societat Promocions i Obres Gec, SAPROGEC, SA, relativa a la represa dels treballs de rehabilitació de la
façana i reforços estructurals del Centre Esportiu dels Serradells, fins al
seu acabament definitiu.
La cònsol major informa de l’Addenda al Contracte per als treballs de
rehabilitació de la façana i dels reforços estructurals del Centre Esportiu dels
Serradells. Aquest és un Contracte que va signar el Comú el 24 d’octubre del
2017 amb l'empresa PROGEC, SA que va ser l'adjudicatària, en aquell
moment, del concurs per als treballs de rehabilitació de la façana i reforços del
Centre Esportiu dels Serradells. Recorda que aquell Contracte es va veure
interromput lamentablement per l'incendi al centre, el 22 de novembre del 2018.
La voluntat del Comú ja ha estat manifestada en diverses ocasions en aquesta
sala, fins i tot quan es va aprovar l'acord amb les companyies d'assegurances.
Aquesta voluntat és d’arribar a un acord amb PROGEC, SA perquè els
membres de la majoria comunal entenen i defensen que PROGEC, SA havia
d'assumir la part d'obra que estava realitzant i que no estava recepcionada pel
Comú. Per tant, PROGEC, SA ho havia d'assumir a les seves costes.
Finalment, ambdues parts van poder arribar a tancar aquest acord pel qual
PROGEC, SA assumeix aquesta obra que havia realitzat i que ascendeix a 1,6
milions d’euros aproximadament i el Comú no haurà de pagar. Els membres de
la majoria comunal entenen que és un acord positiu. Permet que el Comú no
hagi d’acudir a la Batllia. Entre l'acord tancat entre el Comú i la companyia
d'assegurances i l’acord tancat entre el Comú i l’empresa PROGEC, SA, el
Comú podrà reconstruir la piscina dels Serradells sense haver de fer efectiu
cap import. PROGEC, SA assumeix la seva part d'obra i la resta es finança
amb la indemnització que van pagar les assegurances i que ja va ser aprovat
per aquest Consell de Comú, a principis del passat mes de gener. Per tant, el
conveni és un Contracte de continuació d'aquell Contracte. Caldrà fer l'obra i hi
haurà dues empreses que treballaran conjuntament. Això comportarà més
treball i esforç dels tècnics de la direcció facultativa que controlarà l'obra, però
és una molt bona solució a la qüestió del Centre Esportiu dels Serradells que
permet bàsicament no haver d'acudir a la Batllia i estar-hi discutint, durant 3, 4
o 5 anys, sense saber-ne el resultat definitiu. Ara, el Comú disposa d’aquest
acord tancat en tots els aspectes, tant a nivell d’assegurances com a nivell de
PROGEC, SA. Com es veurà en un altre punt de l'ordre del dia d'avui, els
treballs del Centre Esportiu dels Serradells podran continuar. Seguidament,
cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona.
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La Sra. Maria Dolors Carmona reprèn les paraules de la cònsol major. Els
membres de la majoria comunal ja coneixen aquest acord. Els membres de la
minoria comunal se n’acaben d’assabentar. Aquesta informació els va arribar el
dilluns, tot i que l’havia sol·licitat a la cònsol major el mateix dia 17, quan la va
trucar personalment per informar-la que havia pogut arribar a aquest acord. Els
membres de la minoria comunal van haver d’entrar a tràmit una carta demanant
tota la informació detallada que finalment han pogut aconseguir aquesta
mateixa setmana tot just i no els ha donat el temps material de valorar la
proposta. Manifesta que els sap greu de trobar-se altra vegada en aquesta
situació. No sap com dir-ho més. Els membres de la minoria comunal també
són Consellers de Comú. En el primer Consell de Comú, semblava que hi havia
la voluntat i les ganes de mirar de solucionar el fet que no sempre els arribava
la documentació i ara s’hi tornen a trobar contínuament. Si els membres de la
minoria comunal coneixen les propostes, hi poden estar a favor o en contra.
Però, moltes vegades, s’han d’abstenir perquè no coneixen l'abast del projecte,
de la situació o de l'incident. Com a mínim, han pogut saber que, amb aquest
conveni, el Comú contracta una pòlissa de responsabilitat civil a tot risc. Com a
mínim, disposen d’aquesta informació. Els sembla perfecte el fet que s’hagi
pogut avançar en aquest assumpte que va ser el tema en qüestió d’una sessió
de Consell de Comú passada i saber qui se'n faria càrrec perquè no era evident
que la situació es pogués resoldre. Per un costat, els sembla prou bé haver
pogut arribar a aquest acord, sense haver d’anar als tribunals perquè això
endarreriria encara més els procediments. Per una altra banda, el fet d'haver de
contractar un tercer per coordinar els treballs serà una complexitat afegida. Els
membres de la minoria comunal no és que no estan a favor que es
reconstrueixi el centre. Creuen que s'hauria d'haver fet abans, fins i tot. No
entenen que l’assumpte de les assegurances hagi tardat 15 mesos per tractar
aquest tema i per poder tirar endavant la reconstrucció. És molt complicat i és
per això que els membres de la minoria comunal demanen tota la informació
per acabar d'entendre aquesta situació quan es tracta d’un servei públic del
qual es poden beneficiar tots els ciutadans de la parròquia i que, durant tot
aquest temps, no hi han tingut accés. El seu posicionament és d’abstenció en
aquest punt. Això no és perfecte per a ells perquè els sap greu per tots els
motius que ha exposat anteriorment.
La cònsol major respon que lamenta el posicionament d’abstenció dels
membres de la minoria comunal. Aquest acord és un bon resultat degut a un
gran esforç que han fet els membres de la majoria comunal per aconseguir
aquest acord, tant per part del Comú d’Andorra la Vella com per la pròpia
empresa PROGEC, SA. Tots han fet un gran esforç. Això permet la
reconstrucció del Centre Esportiu dels Serradells. Com molt bé ha dit la Sra.
Maria Dolors Carmona, la cònsol major recorda que li va trucar per informar-la
de la signatura de l'acord final. Això no deixa de ser una continuïtat del
Contracte que es va adjudicar el 24 d’octubre del 2017, que soluciona el temps
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de suspensió. Les parts estan d'acord i deixa clar que PROGEC, SA ha de
pagar la part de l’obra que havia realitzat i que el Comú no havia recepcionat.
No hi ha cap més misteri. Les coses no són fàcils i les parts han mantingut una
negociació difícil, llarga i complicada. L'equip de la majoria comunal, tant
l’actual com a l'anterior, li va fer confiança perquè no podien estar tots els
membres del Consell de Comú presents a totes les reunions gairebé diàries
que s’han mantingut perquè això hagués estat molt complicat de gestionar.
S’ha tardat 15 mesos, però la fase més llarga i complicada ha estat destinada
als peritatges que es van entregar al Comú el 8 de novembre. Del 8 de
novembre al 17 de febrer, no ha passat tant de temps. Tots els actors implicats
han estat prou capaços de veure la urgència i la necessitat que hi havia.
Finalment, es tanca un acord perfecte pel qual el Comú no ha de pagar res, pot
reconstruir l'obra i sobretot no ha d'anar a la Batllia. Per tant, lamenta que els
membres de la minoria comunal no vegin la possibilitat i la gestió feta per tirar
endavant aquesta Addenda al Contracte, com en el seu dia tampoc la van
veure de l'acord al qual van arribar amb les companyies d'assegurances.
Respecta la seva posició i informa que els membres de la majoria comunal
intentaran, dins de les seves possibilitats, de millorar.
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la
proposta presentada que s’aprova per majoria, amb 9 vots a favor per part dels
membres de la majoria comunal i 3 abstencions per part dels membres de la
minoria.

Sisè.Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de Conveni
de cessió d’espais amb el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) pel
desenvolupament de l’activitat assistencial a Andorra la Vella.
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Meritxell Pujol, consellera de Social.
La Sra. Meritxell Pujol informa que la parròquia d’Andorra la Vella disposa de 3
Centres d'Atenció Primària (CAP), un al carrer La Llacuna, un altre a la plaça
de la Sardana i un altre a Santa Coloma. Aquest darrer estrenava les
instal·lacions a l'estiu, més grans, accessibles i funcionals. Es va inaugurar el
passat mes d’octubre. Els Comuns s’encarreguen de llogar els espais dels
diferents CAP i els cedeixen al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS)
perquè hi desenvolupi l'activitat assistencial. Així s'ha fet en el decurs dels anys
i per acord no escrit. Seguint el que dicta la Llei de col·laboració entre
l'Administració i els Comuns de l'any 2018, avui proposa de procedir a la
regularització d'aquesta situació i a formalitzar aquest conveni de cessió
d'espais del Comú al SAAS perquè doni el servei als ciutadans des dels
Centres d'Atenció Primària.
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La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona.
La Sra. Maria Dolors Carmona agraeix la informació, tot i que aquesta proposta
ja havia estat tractada en Comissió. Per aquest motiu, felicita a la consellera de
Social per haver convocat als membres de la minoria comunal i els mantingui al
corrent dels diferents acords a què es van arribant. En contrapartida, el Comú
també es beneficiarà pel fet de mantenir els CAP oberts durant més hores. Això
és interessant perquè els ciutadans estaran millor atesos. Els membres del
grup Socialdemòcrata + Independents es mostren a favor d’aquesta proposta
de conveni de cessió d'aquests espais per poder tenir l'atenció del metge
preferent amb una dedicació més ampla.
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la
proposta presentada que s’aprova per unanimitat dels assistents.

Setè.Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de
nomenament dels membres del Consell d’Administració de JOVIAL, SLU.
La cònsol major informa que la societat JOVIAL, SLU és una societat limitada
unipersonal amb un únic soci que és el Comú d'Andorra la Vella i, com
preveuen els seus estatuts, hi ha un Consell d'Administració que el Comú ha de
nomenar els seus membres. Proposa que aquest Consell d’Administració de
JOVIAL, SLU estigui format pels consellers del Comú següents:
-

Sra. Conxita Marsol Riart
Sr. David Astrié Padilla
Sr. Alain Cabanes Galian
Sra. Maria Dolors Carmona Filella.

La cònsol major informa que està previst de mantenir una reunió del Consell
d’Administració el proper dia 13 de març per començar a treballar assumptes
relacionats amb la societat JOVIAL, SLU.
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la
proposta presentada que s’aprova per unanimitat dels assistents.
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Vuitè.Estudi i aprovació provisional, si escau, de la proposta
de modificació del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial d’Andorra la
Vella (POUPAV) en relació amb els articles 40 i 112 de les seves Normes
Urbanístiques.
La cònsol major fa distribuir la documentació relativa a aquest punt de l’ordre
del dia a tots els membres del Consell de Comú. Tot seguit, passa a informar
sobre la proposta d’aprovació provisional d'una modificació del Pla d'ordenació i
urbanisme parroquial d’Andorra la Vella (POUPAV). Aquesta aprovació
provisional, un cop aprovada pel Consell de Comú, serà sotmesa a l'aprovació
prèvia del Govern perquè posteriorment passi per l'aprovació definitiva del
Consell de Comú. Concretament, proposa modificar l'article 40.8, l'article 40.12
i l'article 5 de l'apartat 112. De l'article 40, proposa modificar-ne dos punts.
Informa que no es tracta d'una modificació de cap element substancial. Per
aquest motiu, es pot fer una modificació i no cal fer cap revisió del POUP.
Exposa la proposta de modificació de l’article 40.8. Bàsicament, aquest article
tracta dels xamfrans de les edificacions de nova construcció que resulten del
planejament urbanístic. És a dir que afecta les noves construccions, en les
unitats d'actuació que es desenvolupin per Pla Parcial o per Pla Especial i no
afecta al sòl urbà ja que aquest ja està consolidat i, per a les quals aquest tipus
de propostes serien difícils d'aplicar. Aquesta proposta és una manera de fer
que el radi del carrer on hi ha l'edifici no acabi en punxa, perquè permeti molt
més la mobilitat, sinó que acabi en una forma arrodonida que permeti aquesta
mobilitat en els carrers nous que es construeixin a mesura que es desenvolupin
els plans especials i plans parcials. Dins del casc urbà, ja no es pot fer perquè
està tot molt consolidat. És a dir que l’article 40.8 obliga a modificar aquest
sistema de xamfrans. Paral·lelament, en el moment d’efectuar aquesta revisió,
la cap d’Àrea d’Urbanisme del Comú ha constatat un error. Quan fa referència
al punt 8, relatiu als xamfrans, explica exactament, amb més detall tècnic, que
l’espai que s'allibera, que passarà a l'espai públic, a la planta baixa ha de
quedar incorporat al sistema viari, pel que fa al seu ús públic, però no pel que
fa a la propietat. Aquest espai podrà ser ocupat en plantes soterrànies per part
de la propietat. I a partir dels 7 metres d'alçada, la propietat també en podrà fer
l'aprofitament superior volant. Ahir mateix, es va detectar aquesta errada i, per
aquest motiu, ha fet repartir la documentació definitiva i corregida. A l’informe
tècnic, ja constava aquest extrem i proposa d’afegir aquest paràgraf en el
redactat del punt 8 de l’article 40. Si no és així, queda buit de contingut perquè
no especifica com queda aquest espai que ara els propietaris es veuran
obligats a deixar la part de superfície a ús públic. Però podran utilitzar el
soterrani i el sobrevol. Aquesta és la modificació que aporta aquesta
modificació provisional del POUPAV. Després, pel que fa a l'apartat 12 del
mateix article 40, pel que fa a les places soterrànies, es proposa procedir a un
canvi de criteri. Es tracta de criteris molt tècnics. Fins ara, quan una part
construeix una edificació ubicada entre dos carrers un carrer en un nivell i l'altre
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carrer en un nivell inferior, a nivell d'edificabilitat, el Comú es trobava amb què
les plantes que només tenien una façana i per l’altra banda estaven en un
semisoterrani només comptava, a nivell de còmput d'edificabilitat, els primers
10 metres. Els metres del darrera no es comptaven com a edificables. Aquest
és un criteri que ja estava establert en les ordinacions comunals. Ara, amb
aquesta modificació, la majoria comunal proposa que, encara que no hi hagi un
carrer i sigui un terreny natural al darrera, s'apliqui el mateix criteri. Aquella part
de carrer es considerarà semisoterrani també i no es comptarà a nivell
d’edificabilitat. En aquest cas, a diferència dels carrers, només s’aplicarà si
s’utilitza com a aparcament. És a dir que s’aplicarà si és entre 2 carrers, si
s’utilitza com a aparcament o si s’utilitza com a local comercial o magatzem. En
aquests casos, es podrà utilitzar i no computarà com a edificabilitat. En canvi, si
es tracta d’un terreny natural i es construeix un aparcament, tampoc es
computarà com a edificabilitat. Aquestes són les 2 propostes que afecten
aquest article. Són normes de les què ja disposen alguns Comuns i van sortint
a mesura que es van presentant projectes al Comú. La darrera modificació, que
afecta a l’apartat 5 de l’article 112, fa referència a les parcel·les mínimes.
També és complicat. Amb la normativa actual, el POUPAV estableix les
parcel·les mínimes a 400 metres quadrats per poder construir en zona
residencial. Hi ha un article que permetia mancomunar dues parcel·les de 300
metres quadrats perquè el parcel·lari existia abans que el POUPAV del 2007.
És a dir que, a partir del Pla d'ordenació i urbanisme parroquial del 2007, el
mínim de parcel·la construïble es va establir en 400 metres quadrats, però es
va respectar que, si ja hi havia parcel·les definides anteriorment i que eren
inferiors a aquesta superfície, però amb un mínim de 300 metres quadrats, es
continuaven tenint en compte i es podien continuar edificant. La norma
permetia que, si es disposava de dues parcel·les de 300 metres, es podien
mancomunar i permetia construir un edifici amb dos habitatges unifamiliars.
Amb aquesta modificació, s’incrementa aquesta superfície. Així, es podrà fer
també amb parcel·les de fins a 1.000 metres quadrats. Existia un buit legal.
Estava regulat que es podia mancomunar fins als 600 metres quadrats, però si
amb aquesta mancomunitat s’obtenia una parcel·la de 1.000 metres quadrats
no es permetia construir un sol edifici unifamiliar amb dos habitatges. No es
podia fer un edifici plurifamiliar. Per construir una edifici plurifamiliar, cal tenir
una parcel·la de més de 2.000 metres quadrats. Aquest és el canvi. És una
mica complicat, però s’entén que existia un buit legal perquè, si s’arribava als
600 metres quadrats, es podia mancomunar, però no regulava les parcel·les
que es trobessin entre els 600 i els 2.000 mestres quadrats que es necessiten
per fer un habitatge plurifamiliar. És un assumpte difícil d’explicar. Ho va fer
durant la reunió de la comissió amb la Sra. Lídia Samarra, juntament amb el
tècnic comunal i amb els plànols corresponents. Es tracta de qüestions
tècniques que van sorgint a mesura que es van presentant demandes de
permisos de construcció al Comú. Com que es tracta de modificacions, el
Comú les ha d’anar adaptant. Recorda que es tracta d’una modificació
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provisional. Seguidament, el Comú l’enviarà al Govern que haurà de redactar
l'informe corresponent. Si aquest és favorable, el tornarà al Comú perquè
procedeixi a l’aprovació definitiva d'aquesta modificació del Pla d'ordenació i
urbanisme parroquial en aquests dos apartats de l'article 40 i un apartat de
l'article 112. Aquesta proposta té com a objectiu d’agilitzar el funcionament,
tenint en compte que, amb el primer punt, quan es referia a que no computa en
l’edificabilitat, la resta dels altres paràmetres si que compten i no es modifiquen
ni les alçades, ni els conceptes d'aprofitament. Només es tracta de facilitar una
mica situacions que, de vegades, la norma no les preveu d'entrada perquè van
apareixen en casos concrets. I així es van adaptant. Totes aquestes tres
modificacions proposades ja estan en aplicació en diversos Comuns. I ara s’hi
comença a trobar el Comú d’Andorra la Vella. Per aquest motiu, la cònsol major
proposa modificar el Pla d'ordenació i urbanisme parroquial perquè cal que el
Comú sigui àgil i ha de permetre que els administrats puguin aprofitar els seus
terrenys dins de la legalitat. I sobretot la modificació que facilita la construcció
d'aparcaments, sense dubte, ha de poder ajudar.
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la
proposta presentada que s’aprova per unanimitat dels assistents.
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 (LGOTU), del 29 de desembre
del 2000 i posteriors modificacions;
Vist el Decret del 12-10-2017 pel qual s’aprova definitivament la primera revisió del Pla
d’ordenació i urbanisme parroquial d’Andorra la Vella (POUPAV);
Vistos els articles 105 i 106 de la LGOTU, que estableixen el procediment de
modificació del Pla, per aquells canvis que no suposin una alteració de cap dels
continguts essencials d’aquest;
Vista la justificació que acompanya la modificació de planejament que es pretén dur a
terme a través d’aquest Decret, la qual s’adjunta en el document annex 2;
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 5 de març del 2020,
ha aprovat el següent:
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Decret del 5-3-2020 pel qual s’aprova provisionalment la modificació del Pla
d’ordenació i urbanisme parroquial d’Andorra la Vella (POUPAV) en relació amb
els articles 40 i 112 de les seves Normes Urbanístiques

Article 1. Modificació de l’article 40 de les Normes Urbanístiques del POUPAV
Es modifiquen els apartats 8 i 12 de l’article 40 de les Normes Urbanístiques, que
queden redactats com segueix:
“Article 40. Definicions
8. Xamfrans: les edificacions de nova construcció en parcel·les resultants d’un
instrument de planejament derivat amb façana a dos carrers oblics s’alinearan en la
seva cantonera entre els dos carrers, segons una circumferència de 8 metres de radi.
Aquesta línia corba podrà ser substituïda per qualsevol altra figura inscriptible dins de
la pròpia circumferència. S’exceptua d’aquest compliment les edificacions de zona de
Casc Antic, Z-1.
L’espai que s’allibera en planta baixa ha de quedar incorporat al sistema viari pel que
fa al seu ús públic, però no pel que fa a la propietat. Aquest espai podrà ser ocupat en
plantes soterrànies i a partir dels 7 metres d’alçada per aprofitament privat.
12. Planta semisoterrani: és la planta que per causa de la configuració del terreny té
algunes cares enterrades mentre que altres constitueixen façanes amb possibilitat
d’obertures a l’exterior.
En ordenació d’edificacions per alineació a carrer podran tenir aquesta consideració
les plantes que, en alguna de les seves cares mitgeres, quedin soterrades respecte del
terreny natural i confrontin contra aquest terreny natural.
A nivell de superfícies computables, es consideren els criteris següents:
- En ordenacions d’edificacions per alineacions a carrer, en els quals la parcel·la
confronti amb dos carrers a diferent nivell que dona lloc a les plantes semisoterrànies,
es considerarà superfície soterrània i per tant no computable, l’espai situat a més de
10 metres des de la façana amb possibilitat d’obertures, sempre que els usos siguin
aparcament, local comercial, restauració o magatzem. Per a la resta d’usos,
computarà el 100 % de la superfície.
- En ordenacions d’edificacions per alineacions a carrer, en els quals la parcel·la
confronti en alguna de les seves cares mitgeres amb terreny natural que li faci tenir
consideració de soterrani, es considerarà superfície soterrània i per tant no
computable, l’espai situat a més de 10 metres des de la façana amb possibilitat
d’obertures, sempre que l’ús sigui aparcament i els seus usos complementaris trasters
i locals tècnics. Per a la resta d’usos, computarà el 100% de la superfície.
- En ordenacions d’edificació per parcel·lació en què la modificació del terreny dona
lloc a la creació de terrasses, les plantes semisoterrànies que donin front a un
d’aquests murs, quin ús sigui propi d’una planta soterrània i que no tingui obertures a
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menys d’1,60 metres d’alçada, tindrà la consideració de planta soterrània i no
computable.
Zona d’edificació per alineació a carrer: segons annex 1.”

Article 2. Modificació de l’apartat 5 de l’article 112 de les Normes urbanístiques
del POUPAV
Es modifica l’apartat 5 de l’article 112, el qual queda redactat com segueix:
“Article 112. Característiques de la parcel·la
5. En parcel·les situades en subzona d’edificació aïllada semi intensiva unifamiliar, Z3.1, es podran mancomunar dues parcel·les unifamiliars de 300 m2 de superfície
mínima existents abans de l’acord d’exposició pública d’aquest POUP, per construir un
únic edifici de dues vivendes. El mateix serà d’aplicació a una parcel·la preexistent de
superfície entre 600 i 800 m2 i qualsevol parcel·la de superfície mínima 800 m2.
S’hauran de respectar la resta de paràmetres reguladors.”

Article 3. Publicació de l’acord provisional i de la justificació que el sustenta
D’acord amb el que estableix l’article 106 i concordants de la LGOTU, es fa públic
l’acord d’aprovació provisional de la modificació del Pla d’ordenació i urbanisme
parroquial d’Andorra la Vella (POUPAV), juntament amb la justificació que el sustenta,
la qual queda annexada a aquest Decret.

Article 4. Remissió al Govern
Es remet al Govern la modificació del POUPAV perquè, si procedeix, n’acordi
l’aprovació prèvia d’acord amb la legislació urbanística aplicable i lliuri el seu informe
favorable, d’acord amb el que disposa l’article 99 de la LGOTU.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.
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Annex 1: Zona d’edificació per alineació al carrer
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Annex 2: Justificació de la modificació del Pla

Modificació de l’article 40.8 de les Normes Urbanístiques del POUPAV
L’apartat 8 de l’article 40 de les Normes Urbanístiques defineix la formació de
xamfrans en edificacions de nova construcció de la manera següent:
“8. Xamfrans: les edificacions de nova construcció o substitució d’existents amb
façana a dos carrers oblíquos s’alinearan en la seva cantonera entre els dos
carrers, segons una circumferència de 8 metres de radi. Aquesta línia corba
podrà ser substituïda per qualsevol altra figura inscriptible dins de la pròpia
circumferència. S’exceptua d’aquest compliment a les edificacions de zona de
Casc Antic (Z-1).”
L’aplicació d’aquest article en parcel·les de zona de densificació urbana, en la major
part dels casos classificades com a sòl urbà consolidat, suposa, en molts casos, un
gran perjudici per a les edificacions projectades o, fins i tot, la impossibilitat d’encabir
un nou edifici que compleixi aquesta condició d’alineació en xamfrà.
Per aquest motiu es considera que aquesta condició només ha de ser aplicada en els
casos d’unitats d’actuació de sòl urbà no consolidat o sòl urbanitzable, on el procés de
planejament derivat podrà recollir aquestes condicions i compensar-les dintre de la
pròpia unitat, sense haver d’ocasionar un perjudici a cap parcel·la.
Per altra banda, la intenció d’aquesta definició és la d’alliberar i millorar la visibilitat de
les cruïlles, resultant per tant necessària la seva aplicació únicament els primers
metres d’alçada i permetent el lliure aprofitament de la parcel·la en la resta d’alçada,
complint en tot moment els paràmetres urbanístics atorgats pel planejament. Es
considera que una alçada adequada d’aplicació obligatòria són 7 metres que equivalen
a planta baixa i primera.
L’espai que s’allibera en planta baixa ha de quedar incorporat al sistema viari pel que
fa al seu ús públic, però no pel que fa a la propietat. Aquest espai podrà ser ocupat en
plantes soterrànies i a partir dels 7 metres d’alçada per aprofitament privat.

Modificació de l’article 40.12 de les Normes Urbanístiques del POUPAV
L’actual definició i regulació de planta semisoterrània a l’article 40 de les Normes
Urbanístiques del POUPAV és la següent:
“12. Planta semisoterrani: és la planta que per causa de la configuració del
terreny té algunes cares enterrades mentre que altres constitueixen façanes
amb possibilitat d’obertures a l’exterior.
A nivell de superfícies computables, es consideren els criteris següents:
- En ordenacions d’edificacions per alineacions a carrer, es considerarà
superfície computable la franja de 10 metres des de la façana amb possibilitat
d’obertures, sempre que els usos siguin aparcament, local comercial,
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restauració o magatzem. Per a la resta d’usos, computarà el 100 % de la
superfície.
- En ordenacions d’edificació per parcel·lació en què la modificació del terreny
dóna lloc a la creació de terrasses, les plantes semisoterrànies que donin front
a un d’aquests murs, quin ús sigui propi d’una planta soterrània i que no tingui
obertures a menys d’1,60 metres d’alçada, tindrà la consideració de planta
soterrània i no computable.”
En ordenacions d’edificacions per alineacions a carrer, per a considerar si una planta
té una o vàries cares enterrades, cal considerar que el nivell de referència ha de ser
els carrers amb els quals confronta la parcel·la. És a dir, únicament es considera una
cara semisoterrània aquella que està sota rasant respecte al carrer al que confronta,
sense poder tenir aquesta consideració una cara per la seva condició soterrada
respecte al terreny natural quan aquesta confronta amb un límit en mitgera, és a dir
que mai podria tenir obertures, estigui o no soterrada.
Actualment es constata la manca de places d’aparcament a la pràctica totalitat de la
parròquia, compte tingut a més de la provisionalitat de moltes de les places ofertes per
l’administració comunal.
La modificació proposada consisteix en poder donar la condició de planta
semisoterrània a aquelles que, en alguna de les seves façanes mitgeres queden
soterrades respecte al terreny natural donant front a aquest, sempre que l’ús al qual es
destinin sigui principalment d’aparcament podent complementar-se amb altres usos
propis de plantes soterrànies, com és trasters o locals tècnics.
En aquests casos la superfície computable mantindrà el criteri establert de considerar
computable una franja de 10 metres des de la façana amb possibilitat d’obertures,
sempre que l’ús sigui d’aparcament, amb possibilitat de complementar-se l’ús amb
trasters o locals tècnics. Per a la resta d’usos computarà el 100% de la superfície.
Es complementarà aquest article amb la inclusió de croquis que aclareixin els
conceptes explicats.

Modificació de l’article 112.5 de les Normes Urbanístiques del POUPAV
En aquest article es regulen les condicions mínimes de parcel·la en zona d’edificació
aïllada semi intensiva (Z-3), i en concret en aquest apartat es regula la possibilitat de
mancomunar dos habitatges en una única parcel·la. En concret aquest apartat diu:
“5. Es podran mancomunar dues parcel·les unifamiliars de 300 m2 de
superfície mínima existents abans de l’acord d’exposició pública d’aquest
POUP, per construir un únic edifici de dues vivendes. El mateix serà d’aplicació
a una parcel·la preexistent de superfície entre 600 i 800 m2. S’hauran de
respectar la resta de paràmetres reguladors”
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La redacció d’aquest apartat pot portat a alguna interpretació que no s’ajusta a les
intencions del regulador. Caldria aclarir que aquesta consideració només és d’aplicació
per a la subzona Z-3.1, edificació aïllada semi intensiva unifamiliar. També s’ha
presentat el cas d’algun propietari amb una parcel·la de 1.000 m2 i que, d’acord amb la
redacció actual no podria acollir-se a la possible construcció d’un únic edifici amb dos
vivendes, creant en aquest cas un greuge respecte a altres propietaris. Per tal de
solucionar aquestes situacions es permetrà la possibilitat de construir dos habitatges
en un únic edifici en parcel·les de superfície mínima de 800 m2 i únicament per a la
subclau Z-3.1.
Aquestes modificacions no suposen l’alteració de cap dels continguts essencials que la
LGOTU preveu al seu article 103, com són: els sistemes generals de comunicació, la
classificació del sòl i les reserves de sòl destinades a infraestructures, equipaments i
serveis públics, i per tant pot tenir aquesta consideració de modificació del planejament
i tramitar-se segons l’establert als articles 105 i 106 de la LGOTU.

Novè.Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de
delegació de signatura de diversos certificats.
La cònsol major proposa delegar indistintament en el Sr. Àngel Grau Navarro,
Secretari general, en la Sra. Maria-Clara Gonçalves Alves, cap de Servei de
Secretaria general, i en les persones següents adscrites al Departament de
Tràmits i Tributs:
-

Sr. Xavier Gilabert Porta, coordinador de Tràmits, Tributs i Deutors
Sr. Xavier Burgos Mateu, cap de Servei de Tràmits i Tributs
Sra. Maria Teresa Del Pino Gutiérrez, responsable de Tràmits i Tributs
Sra. Neus Berruezo Carrasco, responsable de Tràmits
Sr. Gabriel Palau Porta, responsable de Tràmits i Tributs.

la signatura dels documents següents:
-

Certificats de residència
Certificats de baixa del cens de població
Certificats de fe de vida
Certificats de convivència.

La cònsol major informa que aquesta proposta es fa amb la clara voluntat
d'agilitzar els tràmits perquè els ciutadans que sol·liciten un certificat no hagin
d'esperar que els cònsols puguin signar aquests documents, sinó que el mateix
funcionari que els atén el pugui signar en el mateix moment i lliurar-lo. Això ja
es va fer durant l'anterior mandat i segurament en mandats anteriors.
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No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la
proposta presentada que s’aprova per unanimitat dels assistents.
El text aprovat és el següent:
DECRET
Atesa la voluntat d’agilitar els tràmits administratius i prestar un millor servei als
ciutadans que s’adrecen a les oficines comunals;
Vistos els articles 34 i 35 del Decret legislatiu, del 3 de juliol del 2019, del text refós del
Codi de l’Administració, del 29 de març del 1989, i els articles 9, 10 i 17 de l’Ordinació
d’organització i funcionament dels Comuns, del 17 de novembre del 2011;
Vistos el Decret de nomenament del Secretari general del Comú, del 10 de gener del
2020, i el Decret de delegació de signatura del Secretari general en la cap de Servei
de Secretaria General, del 30 de gener del 2020;
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 5 de març del 2020,
ha aprovat el següent

Decret del 5-3-2020 de delegació de la signatura de diversos certificats

Article únic
Es delega indistintament en el Sr. Àngel Grau Navarro, Secretari general del Comú, en
la Sra. Maria Clara Gonçalves Alves, cap de Servei de Secretaria General, i en les
persones següents, adscrites al Servei de Tràmits i Tributs, del Departament de
Tràmits, Tributs i Deutors:
-

Sr. Xavier Gilabert Porta, coordinador de Tràmits, Tributs i Deutors
Sr. Xavier Burgos Mateu, cap de Servei de Tràmits i Tributs
Sra. Maria Teresa Del Pino Gutierrez, responsable de Tràmits i Tributs
Sra. Neus Berruezo Carrasco, responsable de Tràmits i Tributs
Sr. Gabriel Palau Porta, responsable de Tràmits i Tributs.

la signatura dels documents següents:
-

Certificats de residència
Certificats de baixa del cens de població
Certificats de fe de vida
Certificats de convivència.
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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 coneixement general.

Desè.Estudi i aprovació, si escau, de la proposta
d’adjudicació del concurs nacional relatiu a les obres de reconstrucció
per l’incendi, reforç estructural i condicionament del Centre Esportiu dels
Serradells.
La cònsol major informa que, com ja ho ha fet referència en l’exposat del Punt
Cinquè d’aquest ordre del dia, el Consell de Comú va acordar convocar el
concurs per adjudicar les obres de reconstrucció de la piscina del Centre
Esportiu dels Serradells. Aquest concurs preveia dos sistemes d'adjudicació.
Un sistema d'adjudicació que anava en funció de si s'arribava, abans de
l'obertura de plecs, a un acord amb PROGEC, SA. El lot 2 que correspon a
l'obra que tenia adjudicada en un inici PROGEC, SA, de l'any 2017, quedava
fora del concurs. Aleshores, les empreses només concorrerien per al lot 1 que
tracta de l’enderroc de l’edifici i el lot 3 que és per a la reconstrucció de la part
que, en el seu dia, no tenia contractada PROGEC, SA. Tenint en compte que
es va arribar a un acord amb PROGEC, SA abans de l'obertura de les
propostes fetes per les diferents empreses que es van presentar al concurs,
únicament s'han analitzat els lots 1 i 3. S'adjudica, de manera independent i no
en global, per un costat el lot 1 i per un altre costat el lot 3. D'acord amb els
informes que ha redactat el Departament d'Urbanisme del Comú, degudament
validats per l’Interventor comunal, la cònsol major proposa adjudicar els lots 1 i
3 a l'empresa LOCUB, SA. El lot 1 s’adjudica per un import de 461.408,46€,
IGI inclòs i per un termini de realització de les obres d'enderroc de 3 mesos, i el
lot 3 per un import de 3.728.168,24€, IGI inclòs, amb un termini de realització
de les obres d'11 mesos. De l'anàlisi de les propostes, constata que els criteris
que s'han tingut en compte per fer l'adjudicació és el pressupost ofert, que
pesava el 70%; el termini proposat, que pesava el 20%; i l'experiència que
pesava el 10%. Fets totes les anàlisis i els càlculs d'aquests lots, i aplicant la
puntuació corresponent, el resultat final mostra que LOCUB, SA és l'empresa
adjudicatària per aquest import total de 4.189.576,07€. Recorda que el Comú ja
va aprovar una previsió pressupostària per a l'any 2020 per un import de 4,5
milions d’euros i una previsió de despesa plurianual per a l'any 2021 per un
import de 2.303.000€. Això feia una previsió pressupostària total, en base als
estimatius de què disposava el Comú, de 6.803.000€. La proposa d’avui és
d’adjudicar l'obra per un import de 4.189.576,07€. Això demostra clarament que
els peritatges i els pressupostos estimatius, en aquest cas, estaven molt ben
fets i això permet al Comú d’Andorra la Vella d’adjudicar l'obra per un import
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molt inferior al que va reservar pressupostàriament. Això representa que el
compromís pressupostari per al 2020 passa a ser de 3 milions d’euros i, per al
2021, passar a ser d’1.189.576,07€. Com que el Comú ja tenia aprovat el crèdit
plurianual per al 2021 de 2.303.000€, la cònsol major anuncia que, en el seu
dia, el Comú ja el regularitzarà. Per tant, per a l'any 2021, el Comú tindrà
menys compromís. I per a l’any 2020, es dona la mateixa situació. Dels 4,5
milions que havia reservat pressupostàriament el Comú, n’hi destinarà 3
milions. Això permetrà que els passius financers que van ser aprovats en el
pressupost del Comú per al 2020 per un import de 2 milions d’euros, amb
aquesta operació, ja estaran pràcticament recuperats o permetrà fer alguna
altra inversió en algun altre indret de la parròquia que ho mereixi.
Aquesta proposta d’avui és un bon resultat. S'ha demostrat que aquest concurs
estava treballat, amb molta constància i molta dedicació. I el resultat final és bo.
Tractant-se d’instal·lacions esportives, informa que l’IGI és deduïble. Així
doncs, l’import final d’aquests treballs no serà de 4.189.576,07€ sinó que serà
de 4.009.000€. Aquest serà l’import final que haurà de pagar el Comú per a la
reconstrucció del Centre Esportiu dels Serradells. És a dir que és una bona
proposta d’adjudicar a LOCUB, SA. Aquesta empresa ha acreditat l'experiència
i ha donat un termini més curt i, per això, ha obtingut una millor nota perquè no
era l’empresa més barata. Pel que fa al preu de l'enderroc, era l'empresa més
barata però, quant al preu de valoració, n'hi havia una que anava una mica més
barata, tampoc molt més, però el fet que LOCUB,SA proposa de fer els treballs
en 11 mesos, en lloc de 12, ha fet que aquest 20% del termini li vagi a favor i
quedi primera en la puntuació global. I això també permet adjudicar els dos lots
a la mateixa empresa: LOCUB, SA. Seguidament, cedeix la paraula a la Sra.
Maria Dolors Carmona.
La Sra. Maria Dolors Carmona informa que la Sra. Lídia Samarra ja li havia fet
arribar aquesta grata notícia perquè és interessant. Els membres del grup
Socialdemòcrata + Independents ja s’han queixat diverses vegades i ho tornen
a fer. S’assabenten de les propostes a través de les reunions de les
Comissions però, en la documentació que reben, la informació hi és a mitges.
La Sra. Maria Dolors Carmona informa que volen donar molta confiança a la
majoria comunal perquè volen que el Centre Esportiu dels Serradells s'arregli al
més aviat possible. Tots els Consellers de Comú ho desitgen però cal agilitzar
aquests tràmits. A més a més, amb aquestes millores que es poden incorporar
dins d'aquest mateix pressupost, el fet que s’alliberin aquests 2 milions d’euros
del pressupost farà que el Comú pugui estalviar i invertir-los en d'altres
projectes que potser no estaven previstos actualment. La Sra. Maria Dolors
Carmona demana que els membres del grup Socialdemòcrata + Independents
puguin ser partícips també, amb les seves aportacions, en aquests projectes.
És una cosa a tenir en compte.
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La cònsol major respon que hi està plenament d'acord. En poden parlar durant
la propera reunió de la Comissió d’Urbanisme on poden exposar les idees que
puguin aportar perquè, com ho ha mencionat la Sra. Maria Dolors Carmona, la
cònsol major està segura i convençuda que els Consellers de Comú volen el
millor per a la parròquia. Si el Comú vol fer una altre projecte, de ben segur que
es podran entendre. Tot és valorable i segur que s’entendran. En aquest sentit,
no hi ha d'haver cap problema. Els agraeix especialment la seva proposta de
col·laboració. La majoria comunal ha fet un gran esforç perquè es pugui
començar la reconstrucció del Centre Esportiu dels Serradells ben aviat i amb
un cost que demostra que la feina ha estat ben feta. Els membres de la majoria
comunal van ser molt previsors amb aquesta valoració pressupostària
elaborada en funció dels estimatius que de què disposaven. Tot seguit, torna
de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona.
La Sra. Maria Dolors Carmona demana saber en quin moment el Comú
percebrà els diners provinents de l’acord amb les assegurances o si ja els ha
percebut.
La cònsol major respon que el Comú ja els ha percebut en part. Ja s’ha cobrat
3,2 milions d’euros i la resta es va cobrant a mesura que es va fent l'obra. Això
significa que el Comú disposa, en aquests moments, d’una bona i molt
important tresoreria que xifra en uns 6 o 7 milions d'euros. La cònsol major
aprofita l’avinentesa per agrair l’esforç que han realitzat totes les parts
implicades en aquest projecte. Finalment, el més important és poder reconstruir
el Centre Esportiu dels Serradells i començar aquestes obres aquest mateix
mes de març per tenir-lo acabat al més aviat possible i oferir de nou aquest
servei als ciutadans de la parròquia d’Andorra la Vella i de tot el país.
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la
proposta presentada que s’aprova per unanimitat dels assistents.

Onzè.Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de
nomenament dels deseners del Sometent de la parròquia d’Andorra la
Vella.
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Gerard Menardia, conseller
d’Aparcaments i de Patrimoni Natural, i Capità del Sometent de la parròquia
d’Andorra la Vella.
El Sr. Gerard Menardia informa que, en la sessió de Consell de Comú del
passat 28 de desembre, va ser nomenat Capità del Sometent, a proposta dels
cònsols major i menor. El Reglament d'organització comunal del Sometent de la
Parròquia d’Andorra la Vella, de l’1 de març del 1995, estableix que, en cas de
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catàstrofe o situació greu, el Comú posa en marxa el cos del Sometent, integrat
per tots els andorrans, residents a la parròquia, majors de 18 anys i menors de
60. Li correspon a ell mateix, com a Capità, dirigir aquest cos i disposar de les
figures de tres deseners per realitzar aquestes tasques de coordinació del
Sometent per al període 2020-2023, corresponent a l'actual mandat. Els
deseners són els tres últims andorrans casats durant l'any 2019, que siguin
residents i que hagin contret matrimoni a la parròquia d’Andorra la Vella. En
aquesta ocasió, el nomenament correspon als Srs. Julià Rodríguez Fernández,
Miquel Rossell Badia i Jorge Palacios Montero. Al final d'aquesta sessió de
Consell de Comú, hauran de jurar o prometre el càrrec de deseners del
Sometent.
La cònsol major reitera que es tracta dels 3 darrers casats a la parròquia i
informa novament que, un cop acabi aquesta sessió de Consell de Comú, els
prendrà jurament. Seguidament, cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors
Carmona.
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que no té res a dir en aquesta ocasió.
Es tracta dels tres darrers casats. Són els que són i està molt bé. També,
manifesta que els membres del grup Socialdemòcrata + Independents valoren
molt el nostre patrimoni, tant material com immaterial, per poder mantenir les
tradicions. En aquest cas, es tracta d’un patrimoni immaterial. Deixa clar que
estan completament d'acord amb aquesta proposta. Però demana quin és el
paper que hi poden jugar les dones. És important. Tot just fa quatre dies, es va
reunir la Consòrcia de casats d'Andorra la Vella i la Síndica General va assistir
al dinar de germanor d’aquesta germandat. Vol reivindicar el rol de les dones i
així ho manifesta. Demana que el Comú valori el paper de les dones perquè
puguin formar part dels deseners de la parròquia.
La cònsol torna de nou la paraula al Sr. Gerard Menardia.
El Sr. Gerard Menardia respon que s’ha tractat aquest assumpte. Informa que
es vol treballar en aquesta proposta perquè les dones també optin a ser
deseners i fins i tot a participar del Sometent, si és necessari.
La cònsol major afegeix que espera que no hagi de convocar el Sometent de la
parròquia perquè això realment voldrà dir que passa una cosa molt grossa.
Però està bé incorporar les dones a aquesta organització. Cal evolucionar.
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la
proposta presentada que s’aprova per unanimitat dels assistents.
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Dotzè.Informació relativa als acords adoptats en les darreres
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 22 i 29 de gener i 5 i 12 de
febrer del 2020. Tot seguit, cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona.
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que potser moltes de les preguntes
que faran els membres del grup Socialdemòcrata + Independents en aquest
punt se les podrien haver pogut estalviar. Informa que hi ha 16 Comissions
creades en aquest mandat 2020-2023 i només 6 s’han posat en funcionament.
És ambiciós crear 16 comissions. Els membres del grup Socialdemòcrata +
Independents volen fer-ne el seguiment i esperen que es posaran en
funcionament les comissions que encara no ho han fet. Així mateix, desitjarien
disposar d’un calendari de les reunions de cada Comissió. Entenen que sempre
pot sorgir algun imprevist que, en un moment determinat, pot fer que aquest
calendari no es pugui dur a terme perquè tots els Consellers de Comú tenen
altres compromisos i és important que aquestes reunions es puguin programar.
I si s’anul·la alguna reunió o se n’ha de mantenir alguna d’extraordinària, doncs
serà extraordinària. Però pel que fa a les reunions ordinàries, agrairien poder
disposar d’aquest calendari.
La cònsol major respon que els membres de la majoria comunal ho estudiaran i
valoraran. És cert que es van fixar uns dies concrets per mantenir les reunions
d’aquestes Comissions. Es va establir que fossin els dilluns i els divendres.
Això s'està respectant. Ara cal mirar d’anar una mica més lluny, presentant un
calendari trimestral. Els membres de la majoria comunal ho valoraran.
Seguidament, torna de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona.
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que els membres de la minoria
comunal posaran preguntes que potser s’haurien pogut resoldre en un altre
espai. Aleshores, demana informació sobre l’acord de la Junta de Govern del 5
de febrer del 2020, pel qual s’acorda l'atorgament d'un import de 51,20€ per
mes als Consellers de la majoria, al Secretari general i al Coordinador de
Mobilitat, per pagar les despeses corresponents al telèfon personal, el qual es
farà efectiu al final de cada trimestre. A la pàgina següent, hi apareix un altre
acord pel qual s’acorda contractar un forfet 36,58€ per als Srs. Cinta Audí i
Antoni Lara per a la gestió de les xarxes socials del Comú, el qual farà efectiu
cada trimestre. Manifesta que no recorda que s’hagués pres aquest acord en
mandats anteriors.
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La cònsol major respon que, durant el mandat anterior, segur que es va
acordar. En mandats anteriors no ho pot corroborar. En lloc que el Comú hagi
de contractar línies de telèfon i adquirir telèfons, el Comú va acordar, en aquell
moment, que poguessin continuar utilitzant el seu telèfon personal per no haver
d’efectuar canvis de números i que el Comú els pagués aquest forfet. Assegura
que durant el mandat passat es va fer així. Sembla que també es feia en
mandats anteriors. Tot seguit, torna la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona.
La Sra. Maria Dolors Carmona planteja que els membres del grup
Socialdemòcrata + Independents també realitzen gestions i moltes les fan per
telèfon. Desconeix si la resta de membres del seu grup ho volen sol·licitar però,
si més no, haurien de tenir la possibilitat d’accedir a obtenir aquest forfet.
Hagués estat bé que se’ls hagués ofert, com a Consellers de Comú que són i
perquè també participen de totes les comissions.
La cònsol major respon que no hi hauria d’haver cap problema perquè els
membres de la minoria comunal puguin gaudir d’aquest forfet. Segurament,
durant l’anterior mandat no es va demanar o no es va tractar però, si no hi ha
cap inconvenient, s’ocuparà de gestionar-ho. Seguidament, cedeix la paraula al
Sr. Sergi González.
El Sr. Sergi González demana informació relativa a l’acord de la Junta de
Govern del 5 de febrer a què ha fet referència la Sra. Maria Dolors Carmona en
relació amb el forfet de 36,58€ mensuals contractat per al Departament de
Comunicació per a la Sra. Cinta Audí i el Sr. Antoni Lara per a la gestió de les
xarxes socials del Comú. Demana saber a què correspon aquesta despesa i
perquè han de disposar d’aquest forfet.
La cònsol major respon que es tracta del mateix criteri perquè, moltes vegades,
es cobreixen notícies o esdeveniments que cauen en cap de setmana o fora
d’horaris laborals. Aleshores, aquestes persones treballen directament des dels
seus propis telèfons mòbils. Per evitar que el Comú hagi d’adquirir un telèfon
nou i contractar una nova línia telefònica, s’ha cregut més adient prendre
aquest acord. El Comú els hi paga aquest forfet perquè així poden utilitzar el
seu propi mòbil. I es tracta de poder penjar fotos a les xarxes socials quan hi ha
un esdeveniment i així ser més àgils i sobretot quan aquest acte té lloc en cap
de setmana perquè així ho pengen directament des dels seus mòbils.
Seguidament, torna de nou la paraula al Sr. Sergi González.
El Sr. Sergi González demana informació sobre l’acord pres per la Junta de
Govern del 5 de febrer del 2020, pel qual s’acorda la formalització d’una
proposta d’Addenda al Contracte, signat el 30 de setembre, entre el Comú
d’Andorra la Vella i la societat Vallsegur per a la modificació dels horaris de
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vigilància del Parc Central i del Parc de la Serradora. Demana saber a què
correspon aquesta modificació de Contracte, si es tracta dels horaris o si
s’incrementa l'import a pagar.
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Gerard Estrella, conseller de
Sostenibilitat i Innovació.
El Sr. Gerard Estrella respon que l’any 2019 el Comú va fer un seguiment del
comportament ciutadà i va detectar que l'incivisme havia baixat. Aquesta
empresa cobria les 24 hores del dia el Parc Central i el Parc de la Serradora i,
degut a aquesta disminució de les incidències per incivisme, el Comú decideix
d’adaptar els horaris per intentar reduir aquest pressupost, beneficiant-se
alhora d’un estalvi. Enguany, el Comú revisarà si continuen aquestes
incidències estables i, en cas que augmentin, doncs haurà de prendre mesures
al respecte. Aquesta Addenda serveix per adaptar el Contracte a la millora del
comportament que demostren els ciutadans a Andorra la Vella, modificant els
horaris perquè hi hagi el màxim de vigilància durant la jornada. Durant els
mesos de gener, febrer i març, octubre, novembre i desembre, l’horari serà de
8 hores al dia, de les 15 hores fins a les 23 hores, tant en dies laborables com
festius. Els mesos d'abril, maig i setembre, l’horari serà de 16 hores al dia, dies
laborables i festius, de les 7 hores fins a les 23 hores. I els mesos de juny, juliol
i agost, els parcs estaran oberts les 24 hores del dia, tant si és laborable com
festius perquè és quan hi ha més concurrència, tant de dia com de nit.
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona.
La Sra. Maria Dolors Carmona demana informació sobre l’acord de la Junta de
Govern del 5 de febrer relatiu al Departament de Recursos Humans. Informa
que es va mantenir una reunió d’aquesta Comissió on hi va assistir la
consellera delegada i la directora del departament, i on es van exposar els
acords presos per les diferents reunions de la Junta de Govern que havia tingut
lloc i va ser una reunió molt productiva per conèixer realment quina és la
realitat, a nivell dels recursos humans del Comú d’Andorra la Vella, en aquests
moments. Aprofita l’avinentesa per demanar informació relativa a aquest
Departament per l’acord aprovat per la Junta de Govern del 5 de febrer del
2020 pel qual s’acorden 6 Complements de Responsabilitat Addicional (CRA).
La major part de les persones a qui la majoria atorga aquests CRA ja ocupaven
aquests llocs de treball anteriorment. Demana saber la previsió dels membres
de la majoria comunal per publicitar aquestes places de recursos humans per
tal de publicar un concurs i que hi pugui optar el personal de l'Administració
primer per concurs intern i posteriorment per edicte extern. Ho demana per
donar transparència i oportunitats a la resta de treballadors del Comú.
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La cònsol major respon que, pel que fa a aquestes 6 persones, el Comú els va
mantenir el CRA de què ja disposaven l'any passat i que acabarà amb el
mandat actual. Els membres de la majoria comunal ho van deixar ben clar
perquè, quan entri al Comú una altra Corporació, no tingui cap obligació envers
aquestes persones. Ara, la majoria comunal els ha tornat a posar en aquestes
condicions, però es tracta d’un complement momentani mentre treballin en
aquests conceptes. Precisament, la Junta de Govern d’ahir va acordar
començar a publicar alguns edictes relatius a diferents places. Segurament, es
començarà per cobrir els llocs de treball de persones que es troben en comissió
de serveis, que n'hi ha algunes que estan en comissió de serveis en una plaça
diferent de la seva des del 2015. La Junta de Govern va acordar de començar a
publicar edictes per cobrir places en aquest nivell, per a les persones que es
troben en comissió de serveis des del 2015, 2016 i 2017. És a dir que fa 3 o 4
anys que estan ocupant aquestes places. Per tant, sembla que hi ha la
necessitat de que les ocupin. Val la pena que el Comú valori la possibilitat de
publicar aquests edictes perquè s'hi puguin presentar les persones que ja hi
són i d'altres persones que ho desitgin. Després, ja entrarà a exposar més
informació sobre els CRA. Tot seguit, cedeix la paraula al Sr. Sergi González.
El Sr. Sergi González demana informació sobre l’acord de l’acta de la Junta de
Govern del 12 de febrer del 2020, pel qual s’acorda la contractació de
l’empresa Senyalitzacions Stop per al subministrament i instal·lació d’una minideixalleria a l'aparcament del Trillà. Sol·licita conèixer la previsió que té el
Comú sobre la instal·lació d’aquests equipaments i perquè s’ha triat aquesta
zona. Quina previsió de mini-deixalleries té la majoria comunal.
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Gerard Estrella, conseller de
Sostenibilitat i Innovació.
El Sr. Gerard Estrella respon que bàsicament, per a la instal·lació en aquesta
zona en qüestió, es tracta d'una demanda dels veïns del barri. N’hi havia una
ubicada en aquesta zona, però no era confortable ni adient per als usuaris.
Aquesta serà fixa i amb un sòcol de formigó. La voluntat del Comú és d’ubicar
mini-deixalleries en aquests barris que tenen més afluència de persones.
Després, hi ha la previsió d’ubicar-ne en diferents zones de la parròquia perquè
els membres de la majoria comunal s’han adonat que cal apropar les
deixalleries al ciutadà i cal fer-ho en barris com Terra Vella, al Pont Pla, etc.
Però cal ubicar-les d’una en una perquè, així com passa a la zona del Trillà, es
tracta de barris petits. Cal que el ciutadà s’acostumi a tenir-les a prop i a portarhi les seves deixalles. També cal evitar que els industrials tirin els seus
materials en aquestes mini-deixalleries. La voluntat del Comú és d’anar
analitzant els diners disponibles per a aquesta partida i estudiar les zones més
necessitades, tenint en compte que no és fàcil d’ubicar-les en totes les zones.
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La cònsol major afegeix que aquesta mini-deixalleria concretament s’ubicarà a
l’Aparcament del Trillà perquè és un lloc més còmode per als ciutadans.
Seguidament, cedeix la paraula a la Sra. Lídia Samarra.
La Sra. Lídia Samarra sol·licita informació sobre l’acord de la Junta de Govern
del 12 de febrer del 2020, pel qual s’acorda convocar un concurs d’àmbit
nacional per adjudicar les obres de construcció d’una plataforma i un parc a la
parcel·la situada a l'avinguda Príncep Benlloch, 41. Manifesta que aquesta
Comissió si que s’ha reunit, però no es va tractar aquesta proposta. Demana
saber a què fa referència aquest acord.
La cònsol major respon que és cert que va oblidar exposar aquesta proposta a
la Comissió. Es tracta d’una qüestió que ja se n'havia encarregat el projecte,
durant l’anterior mandat comunal. És una parcel·la que va llogar el Comú a
l’avinguda Príncep Benlloch que dona al carrer del Pui. És on el Comú va
instal·lar les bústies de Nadal durant el Poblet de Nadal. A la part superior, hi
anirà una zona amb una solera de formigó on s’ubicarà una zona de repòs,
amb bancs i jardineres. I per la banda del carrer del Pui, s'aprofitarà per fer un
parc infantil. No és una parcel·la gaire gran però és un barri molt densificat a
nivell de construcció. El Comú disposa d’aquesta opció i, l'any passat, quan el
Comú va acordar contractar l’arrendament de la parcel·la, ja va encarregar el
projecte. Tot seguit, torna de nou la paraula a la Sra. Lídia Samarra.
La Sra. Lídia Samarra sol·licita poder obtenir una còpia d’aquest plec de bases.
La cònsol major respon que no hi ha cap problema. Està disponible a la
Secretaria General del Comú. Dona les instruccions perquè el manador en vagi
a buscar una còpia a l’instant. D’aquesta manera, el tindran tan aviat com els
Consellers de Comú surtin de la sala de Consell. Cedeix novament la paraula a
la Sra. Lídia Samarra.
La Sra. Lídia Samarra sol·licita informació sobre l’acord de la Junta de Govern
del 12 de febrer del 2020, pel qual s’acorda encarregar el projecte de millora i
ampliació de les sales de vetlla. Demana saber si és un projecte molt ambiciós i
quin abast té.
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. David Astrié, cònsol menor i conseller
de Serveis Públics i Finances.
El Sr. David Astrié respon que l’acord al qual fa referència la Sra. Lídia Samarra
és per a la contractació dels serveis d'un arquitecte. En concret, es tracta del
Sr. Antoni Riberaygua Magallón. El Comú va publicar una consulta de preus a
la qual es van presentar diferents tècnics. Ara, el Sr. Riberaygua comença a
treballar en l'estudi i la redacció del projecte per a l’ampliació de les sales de
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vetlla. Aquestes sales són molt importants, vist el seu volum d'utilització. En
aquestes sales de vetlla, en determinats moments, les persones es troben
massa exposades al carrer. Els membres de la majoria comunal volen fer-hi
una reforma perquè les persones hi puguin tenir una mica més d’intimitat. A
més a més, es vol també ampliar el nombre de sales, els lavabos i el despatx
que ocupen les empreses funeràries. Per dur a terme aquest projecte,
s’ocuparan part dels locals que actualment ocupa el Servei de Circulació i que,
en aquests moments, no estan massa ocupats.
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es dona la Corporació per
informada.

Tretzè.-

Precs i preguntes.

La cònsol major recorda que, com ja n’ha informat al principi, els membres del
grup Socialdemòcrata + Independents van presentar una pregunta per tractar
en aquest punt de l’ordre del dia. Reparteix una còpia de la carta a cada un
dels Consellers de Comú. Seguidament, cedeix la paraula al Sr. Àngel Grau,
Secretari general del Comú, perquè procedeixi a la lectura de la pregunta.
“Tal com l'Ordinació d'organització i funcionament dels Comuns, del 17 de
novembre del 2011, i en concret l'article 23 Ordre del dia 2), sol·licitem incloure,
en l’ordre del dia de la sessió Consell de Comú que tindrà lloc el proper dia 5
de març, la pregunta del grup PS+Independents que tenim a continuació:
Quins càrrecs de confiança, personal de relació especial i coordinadors de
projectes i/o de serveis ha contractat el Comú d'Andorra la Vella, a l'inici del
mandat 2019-2023? Es demana que la informació es detalli, tenint en compte
els paràmetres següents:
- La relació detallada del personal de relació especial i/o càrrecs de
confiança, així com la seva dependència orgànica,
- Les funcions que s'atribueixen a cadascun dels llocs de treball del
personal de relació especial i/o de càrrecs de confiança,
- El nivell i la posició dins de la graella salarial, si escau, de cadascun dels
llocs de treball ocupats pel personal de relació especial i/o dels càrrecs
de confiança,
- La retribució (salari brut) corresponent a cada un dels llocs de treball del
personal de relació especial i/o dels càrrecs de confiança.”
La cònsol major respon que la relació detallada del personal de relació especial
i/o càrrecs de confiança, així com la seva dependència orgànica figuren a les
actes aprovades de la Junta de Govern dels dies 15 i 22 de gener del 2020,
que van ser degudament trameses el dia 27 de gener i el dia 10 de febrer
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respectivament als membres de la minoria del Comú. Per tant, aquesta
informació dels càrrecs de confiança que s'han nomenat consta en aquestes
actes i hi apareix degudament detallada sobre quin és el lloc que ocupen i la
seva dependència orgànica, i si depenen dels cònsols o de qui depenen. Les
funcions que s'atribueixen a cadascun dels llocs de treball del personal de
relació especial i/o càrrecs de confiança no figuren en aquestes actes, però no
hi ha cap document on estiguin detallades, com poden ser el cap de Gabinet
dels Cònsols o el coordinador de Mobilitat. Són càrrecs de confiança que
depenen directament de la cònsol major. Aquestes persones van treballant en
funció de les necessitats i de l'organització dels departaments i en funció de les
ordres que van rebent per part de la cònsol major. Per tant, no existeix, en
aquest moment, cap detall de les funcions atribuïdes a aquestes persones. Hi
ha altres persones, com pot ser el coordinador de Tràmits, Tributs i Deutors,
que exerceix una funció totalment administrativa i que forma part del
Departament de Tràmits, Tributs i Deutors, o com pot ser la plaça d'un
professor de l'Institut de Música que fa classes de música. Els càrrecs de
confiança del Comú que s'han aprovat estan degudament detallats. Pel que fa
a les funcions que se'ls atribueix, potser quan l’actual majoria comunal tingui
una mica més de rodatge, estarà en disposició de fer una mica més de detall
de les funcions que hagin anat assumint i continuaran assumint. A nivell de la
posició en la graella salarial, informa que consta degudament detallat a les
actes de la Junta de Govern que ha mencionat anteriorment. En alguns casos
hi figura la posició de banda, graella i número i, en d'altres casos, fins i tot, hi
apareix l'import exacte del salari perquè no queden incloses en cap banda
salarial. Quant a la retribució del salari brut que correspon a cadascun
d'aquests llocs de treball, per a alguns casos consta el seu salari en les actes
de la Junta de Govern que ha mencionat anteriorment i, per a la resta de casos,
hi consta la banda i el nivell. Per tant, els membres de la minoria han de
repassar la taula salarial que es va publicar en el seu dia i de la què disposen.
Enguany, se’ls va fer arribar una còpia d’aquesta graella. Hi trobaran clarament
a què corresponen aquestes bandes. Les dues actes a què ha fet referència,
no tan sols han estat enviades als Consellers de Comú, sinó que també estan
publicades a la pàgina web del Comú. Per tant, són públiques, en ares a la
transparència que la majoria comunal sempre ha demostrat. Venen publicant
les actes de la Junta de Govern des del mandat anterior i ho continuaran
publicant. Aquestes actes concretament es van publicar a la web del Comú el 4
de febrer de l'any 2020. Per tant, la majoria comunal dona per contestada
aquesta pregunta amb aquesta informació. Però, amb aquesta pregunta
tramitada pels Consellers de la minoria comunal, la cònsol major entén que
volen demanar si hi ha molts càrrecs de confiança i si això representa una
despesa important a nivell de salaris. Per aquest motiu, la cònsol major s'ha
permès fer una mica de resum històric dels càrrecs de confiança des del
moment en què aquesta figura va començar a existir, que va ser cap a l’any
2003 o 2004, quan els Comuns van tenir la possibilitat de contractar aquesta
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figura de càrrec de confiança. Realment, informa que el mandat comunal
anterior (2016-2019), en què va tenir l’honor de ser-ne cònsol major, és de llarg
el que presenta la xifra més baixa de càrrecs de confiança de tots els mandats
que hi hagut. El mandat del 2004-2007, moment en què el Comú era governat
pel Partit Socialdemòcrata, els càrrecs de confiança eren 11, sense comptar el
Secretari general, ni l’Interventor comunal. Perquè aquests dos càrrecs poden
ser càrrecs de confiança, però els membres de la minoria comunal també van
votar favorablement al seu nomenament, tant del Secretari general com de
l'Interventor comunal. Aquestes dues figures estan establertes per Llei. En el
mandat 2004-2007, aquestes 11 persones representaven uns 29.000€
mensuals. En el mandat 2008-2011, també sota el govern del Partit
Socialdemòcrata, hi consten 14 càrrecs de confiança que significaven uns
50.000€ euros mensuals. En el mandat 2012-2015, es va reduir una mica i es
troben 10 càrrecs de confiança que representen uns 40.000€. En el primer
mandat del partit Demòcrata, 2016-2019, es va reduir a 6 persones, sense
comptar el Secretari general ni l'Interventor comunal, i representaven uns
salaris per un import de 29.000€. Finalment, en aquest mandat, 2020-2023, la
majoria comunal ha nomenat 6 càrrecs de confiança, sense comptar el
Secretari general ni l'Interventor comunal, i representen una despesa de
gairebé 33.000€ mensuals. Recorda també que, en els mandats 2004-2007 i
2008-2011, hi havia Consellers de Comú a ple temps, cosa que ara no n'hi ha.
Per tant, aquesta Corporació és molt prudent amb el nomenament dels càrrecs
de confiança. Els ha limitat molt, tant a nivell de persones com a nivell de
salaris. En aquest sentit, els membres de la majoria comunal estan molt
tranquils i no veuen la necessitat de posar sobre la taula aquesta pregunta
perquè no hi ha cap abús dels càrrecs de confiança per part d'aquesta
Corporació. Recorda que, fins i tot, hi ha alguns càrrecs de confiança actuals
que provenen de nomenaments de l'any 2004. Aquesta persona ha continuat
ocupant aquest lloc de treball perquè realitza tasques administratives i no
caldria considerar-lo com a càrrec de confiança. Però, continua treballant al
Comú i està fent una bona feina. Els membres de la majoria comunal no tenen
cap inconvenient en que continuï treballant en el departament corresponent.
Seguidament, cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona.
La Sra. Maria Dolors Carmona agraeix la informació que li ha facilitat la cònsol
major. Tot i que no ho expressaven en la carta, sol·licita poder disposar
d’aquesta informació per escrit. Els aniria bé de tenir-ne el detall. Si poden
trobar aquesta informació a partir de les actes de la Junta de Govern, ho
agafaran d’allà. Però si poden disposar de la informació per escrit millor.
La cònsol major respon que, molta informació apareix a les actes, però si els
membres de la minoria desitgen disposar del document de reforç, no hi ha cap
problema per fer-los-hi arribar. Tot seguit, torna la paraula a la Sra. Maria
Dolors Carmona.
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La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que aquesta demanda que han fet els
membres del seu grup la va fer directament a la directora del Departament de
Recursos Humans del Comú. La seva resposta va ser que no hi hauria cap
inconvenient per fer-li arribar aquesta informació, per qüestions de
transparència. Això és el que desitgen els membres del grup Socialdemòcrata
+ Independents. Tots els ciutadans de la parròquia han de conèixer aquesta
informació. La Sra. Maria Dolors Carmona només demanava informació sobre
l’actual mandat. La cònsol major ha respost fent un resum històric, cosa que la
Sra. Maria Dolors Carmona ja havia demanat anteriorment també. Demana a la
cònsol major que els hi faciliti també. Els anirà molt bé perquè és important
conèixer aquesta informació. Però més que res, els membres del seu grup fan
aquesta pregunta per saber l'objecte pel qual es proposa la contractació d'un
càrrec de confiança. La cònsol major ha respost que les funcions s’aniran
detallant. La Sra. Maria Dolors Carmona no és del mateix parer. Quan un
cònsol creu necessari contractar un càrrec de confiança o un coordinador
d’algun servei, significa que hi ha una complexitat afegida, s’entén que ho fa
perquè ha vist unes necessitats. Per tant, ja hi ha una definició d'aquest lloc de
treball i el perquè d'aquella contractació. En aquest perquè, és on es detallen
les funcions d’aquest lloc de treball. La majoria comunal actual no ho ha fet fins
ara, però tenia molt clar que era necessari, doncs demana que li facin arribar
aquesta informació quan la majoria disposi d’aquesta documentació. I això es
bo que ho sàpiga la ciutadania. I els consellers de la minoria comunal també ho
han de saber perquè també els ho pregunten pel carrer i no poden donar-hi
resposta perquè la majoria encara no en té ni tan sols definides les funcions.
Entenen que és necessari però és important que tots els Consellers de Comú
disposin de la mateixa informació perquè cal honorar el Comú d'Andorra la
Vella i la gestió que se'n fa. La transparència és molt important.
La cònsol major respon que hi ha funcions, com pot ser la de cap de
Comunicació, que es poden descriure, però la majoria comunal ja entén quines
són les seves funcions i quines són les funcions que pretenen d'aquest cap de
Comunicació o d'aquest coordinador de Mobilitat. La majoria comunal no ha fet
l'exercici de descriure'ls perquè, com que són persones de confiança, treballen
a ple temps al Comú i seguint les directrius polítiques perquè no deixen de ser
càrrecs de confiança de la majoria. Algunes de les fitxes d’aquests càrrecs de
confiança ja estan detallades perquè un senyor que fa classes a l’Institut de
Música no representa cap problema. Es tracta únicament de dues o tres
persones a qui caldria descriure’ls la fitxa de treball. Fins i tot podria anar bé de
fer-ho. Seguidament, cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona.
La Sra. Maria Dolors Carmona agraeix la informació. Manifesta que potser no
hagués arribat a aquesta pregunta si hagués obtingut la informació directa des
del Departament de Recursos Humans. No ha estat possible per aquesta via,
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per tant demana si la cònsol major els pot fer arribar aquesta documentació per
escrit, i amb el resum comparatiu per mandats.
La cònsol major respon que no hi ha cap problema per fer-los arribar aquesta
documentació, inclòs el resum comparatiu. Li ha agradat veure aquesta
informació per valorar com evolucionen les coses.
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es dona la Corporació per
informada.

Catorzè.-

Presa de jurament o promesa dels deseners.

La cònsol major informa que el Reglament d'organització comunal del Sometent
de la parròquia d’Andorra la Vella, de l’1 de març del 1995, estableix que, en
cas de catàstrofe o situació greu, el Comú té la potestat de convocar el
Sometent, una sèrie de persones, d'una edat determinada. Fins ara, la tradició
feia que es tractés dels homes, casats a la parròquia d'Andorra la Vella i que
residien a la parròquia d’Andorra la Vella. El Sometent s'ha anat convocant al
llarg dels anys. Recorda que la darrera vegada que es va convocar va ser amb
motiu de la visita a Andorra del Copríncep francès, l’Excm. Sr. François
Mitterrand. Es va convocar el Sometent per cobrir, a nivell de seguretat,
pràcticament tot el país perquè amb els efectius del Servei de Policia i dels
Serveis de Circulació comunals no n’hi havia prou. Espera que no hagi de
convocar mai el Sometent perquè això significa que alguna cosa potser no va
bé del tot. Però, el Sometent té la seva responsabilitat i és important que
existeixi perquè, en una societat com l’andorrana i en un país com Andorra, que
és petit i on per sort no hi ha exèrcit, i on per sort també els cossos del Servei
de Policia i dels Serveis de Circulació comunals tampoc són molt nombrosos,
és important que la societat civil i les persones de la parròquia es vinculin, es
motivin per aquest tipus d'activitats i formin part i sentin seu el país i la seva
seguretat. Recorda quan van tenir lloc els aiguats de l’any 1982 quan el
Sometent va tenir lamentablement un gran paper. Cal donar-li la importància
que es mereix el Sometent de la parròquia d’Andorra la Vella, tot i que espera
que no l'hagi de convocar durant els propers 4 anys. El cos que en forma part
són els homes casats a Andorra la Vella, dirigits pels deseners que són els 3
darrers casats a la parròquia i el capità n’és el Sr. Gerard Menardia que ben
aviat es reunirà amb els 3 deseners, que prendran càrrec avui, per explicar-los
el funcionament d’aquest cos. Com s’ha exposat anteriorment, la cònsol major
informa que el Comú d’Andorra la Vella donarà l'opció perquè les senyores
també puguin entrar a formar part d'aquest cos perquè cal normalitzar-ho. Cada
vegada més, cal que es produeixin aquests canvis de mentalitat. El Comú
d’Andorra la Vella hi treballarà perquè, segurament, per al proper mandat,
pugui jurar o prometre el càrrec de desener en aquest acte alguna senyora.
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Es procedeix a la presa de jurament o promesa dels Srs. Julià Rodríguez
Fernández, Miquel Rossell Badia i Jorge Palacios Montero.

I, esgotat l’ordre del dia, la cònsol major aixeca la sessió. Són les 13.15 h de la
tarda.
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Comptes anuals de l’exercici 2019

A.

Documents presentats

Formen part dels comptes anuals del Comú d’Andorra la Vella els documents
següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La memòria
El balanç de tancament de l’exercici
El compte de resultat economicopatrimonial
El romanent de tresoreria
El quadre de finançament
La liquidació del pressupost de despeses i d’ingressos
Estat de gestió comptable de tresoreria
Estat de gestió comptable del patrimoni
El quadre d’endeutament.

A partir dels registres pressupostaris i comptables tancats el 31 de desembre
del 2019, s’han preparat els estats financers del Comú d’Andorra la Vella
d’acord amb la legislació vigent.
Tal com especifica el Pla general de comptabilitat pública del Principat
d’Andorra, aprovat el 27 de gener del 1999, en aquests estats financers es
presenta, a més del saldo de l’exercici actual, el corresponent a l’exercici
anterior.

B. Memòria
1. Organització del Comú
El Comú d’Andorra la Vella és un ens públic amb personalitat jurídica pròpia
que representa i administra la parròquia i forma part del conjunt d’institucions
del Principat d’Andorra.
Els representants del Comú d’Andorra la Vella en l’àmbit polític, durant
l’exercici 2019, han estat les persones següents:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hble. Sra. Conxita Marsol Riart, cònsol major i consellera delegada de
Cultura
Hble. Sr. Miquel Canturri Campos, cònsol menor i conseller delegat de
Serveis Públics i Circulació
Hble. Sra. Mònica Codina Tort, consellera major i consellera delegada
de Promoció Turística i Comercial i de Recursos Humans
Hble. Sra. Maria Carme Nin Sans, consellera menor i consellera
delegada de Finances, Comptabilitat i Administració
Hble. Sr. Josep Antoni Cortés Puig, conseller delegat d’Urbanisme i
Aparcaments
Hble. Sr. David Astrié Padilla, conseller delegat de Medi Ambient i
Innovació
Hble. Sr. Alain Cabanes Galian, conseller delegat de Joventut,
Participació Ciutadana i Esports
Hble. Sr. Carles Areny Delpech, conseller delegat de Social
Hble. Sra. Maria Dolors Carmona Filella, consellera de Comú
Hble. Sra. Lídia Samarra Pujol, consellera de Comú
Hble. Sr. Jordi Ramon Minguillon Capdevila, conseller de Comú
Hble. Sr. Victor Pintos Morell, conseller de Comú.

Els òrgans col·legiats del Comú s’estructuren en el Consell de Comú, format
per tots els consellers electes, la Junta de Govern, formada pels cònsols i pels
consellers de la majoria, i per les comissions de treball.
Els càrrecs de comandament que comprenen la jerarquia administrativa i que
estan sota la dependència directa de Consell de Comú i/o de la Junta de
Govern són:
1) Secretari general: Sr. Jordi Puy Segura.
2) Interventor comunal: Sr. Joan Obiols Legrain.
3) Directors:
• Directora de Finances: Sra. M. Àngels Velando Salvador
• Directora de Recursos Humans: Sra. Carme Esteve Quirós.
El Comú elabora, cada any, un pressupost regulat per la Llei 10/2003, de les
finances comunals, del 27 de juny, i subsegüents modificacions, i per
l’Ordinació pressupostària comunal. El pressupost comunal és l’expressió
xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions i dels recursos previstos per
un any natural. Durant l’exercici corrent es comptabilitzen les operacions
realitzades i s’obtenen la liquidació pressupostària, el balanç i el compte de
resultat.
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2. Informació de caràcter financer
• De la comptabilitat financera de l’exercici 2019
1) L’endeutament del Comú d’Andorra la Vella, a 31 de desembre del 2019, és
de 30.527.345,97 euros, incloent l’endeutament de la societat JOVIAL, SLU.
La Llei 32/2012, del 22 de novembre, de modificació de la Llei 10/2003, del
27 de juny, de les finances comunals, ha fixat la quantia màxima de
l’endeutament en el 200% de la mitja dels ingressos liquidats en els
pressupostos, corresponents als tres anys naturals immediatament
anteriors. És a dir, per aquest exercici 2019 computen els anys 2016, 2017 i
2018. L’endeutament total a 31 de desembre del Comú d’Andorra la Vella
se situa en el 76,11% o sigui per sota del límit d’endeutament establert, i per
un import de 49.693.124,68 euros.
2) El resultat economicopatrimonial del Comú d’Andorra la Vella per a l’any
2019 ha estat de 9.464.018,44 euros.
3) Els fons propis del Comú d’Andorra la Vella són, a 31 de desembre del
2019, de 83.501.940,93 euros que representa el 74,45% del total del passiu.
4) Durant l’exercici 2019, l’import de les transferències que el Comú d’Andorra
la Vella ha rebut de l’Administració general ha estat de 10.129.595,92 euros.
L’aplicació de les transferències s’ha fet a altura d’un 46,55% per a inversió,
amb un import de 4.715.552,53 euros, un 34,15% a la reducció de
l’endeutament, mitjançant l’amortització dels préstecs amb un import de
3.459.335,21 euros, i finalment un 19,30% a despesa corrent (subvencions i
activitats esportives i de lleure, entre altres) amb un import d’1.954.708,77
euros.
En aquest exercici 2019, els ingressos afectats provinents de la cessió
econòmica per un import total de 1.642.228,42 euros, s’han aplicat a
depesa d’inversió de béns destinats a l’ús general.

• Comptabilitat pressupostària de l’exercici 2019
1) Liquidació del pressupost de despeses
El pressupost total de despesa per a l’exercici 2019, aprovat en la sessió del
Consell de Comú del 13 de desembre del 2018, va ser de 47.376.125,55 euros
i presentava un augment de l’1,87% respecte a l’exercici anterior.
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Durant l’exercici 2019, el pressupost ha experimentat les modificacions
pressupostàries següents:
Ampliacions de crèdit
Total

1.208.967,21€
1.208.967,21€

En el mateix exercici, també s’han incorporat 5.002.491,28 euros de reconduïts
procedents de l’exercici 2018, que es desglossen com segueix:
Reconduïts
Despesa corrent
Inversió

5.002.491,28€
296.471,74€
4.706.019,54€

El pressupost total de despeses de l’exercici 2019 és de 53.587.584,04 euros.
El total de despeses liquidades és de 47.173.771,69 euros, el que representa
88,03% del pressupost total.
El total de despeses compromeses és de 50.323.883,01 euros, el que
representa 93,91% del pressupost total.
En el capítol 1, “Despeses de personal”, s’ha liquidat el 97,71% del pressupost,
que correspon a 16.180.488,28 euros.
En el capítol 2, “Consum de béns corrents”, s’ha liquidat el 93,38% del
pressupost, que correspon a 12.784.049,41 euros.
En el capítol 6, “Inversions reals”, s’ha liquidat el 74,04% del pressupost. Les
inversions per conceptes són:
Descripció
Béns destinats a l'ús general

Import
10.093.347,81€

Millora d’edificis

726.731,11€

Maquinària, instal·lacions i equipaments

701.657,87€

Estudis i projectes d'inversió

588.621,30€

Vehicles

573.511,11€

Altre immobilitzat material

170.319,66€

Aplicacions informàtiques

141.065,23€

Equips per a processos d'informació

59.850,04€

Mobiliari i estris

53.308,05€

Total inversions
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Els crèdits plurianuals que afecten a exercicis futurs són:
Plurianuals 2020

Any 2020

Any 2021

Concessió servei bicicleta
elèctrica compartida any
32.143,00
32.143,00
2017 al 2027
Reconstrucció per l'incendi,
reforç
estructural
i
4.500.000,00 2.303.000,00
condicionament Serradells
any 2020-2021
Ampliació carrer Doctor
100.000,00
400.000,00
Vilanova
Rampa accés aparc. Centre
400.000,00
1.000.000,00
Històric
Rotonda i entorns

60.000,00

Unificació bases de dades
cadastre
Contractació brigada medi
ambient
Vigilància
Parc
Central
gener-abril 2020
Rènting
escombradora
higiene VE3156 anys 2016
al 2020
Rènting
escombradora
higiene Ausa B200H 2017 al
2021
Rènting
escombradora
higiene VE3338 2019 al
2023
Rènting circulació L9418
any 2016 al 2020
Rènting 2 grues circulació
M0361-M0362 anys 2016 al
2020
Rènting circulació M7186
any 2019 al 2022
Temporada Música i Dansa
2020
Caramels reis 2020

Total

Any 2023

32.143,00

32.143,00

35.695,12

Any 2024

32.143,00

800.000,00

765.125,00
1.706,90
26.133,95
7.584,00

45.144,00

33.858,00

53.542,68

53.542,68

53.542,68

7.044,00

7.044,00

2.348,00

100.000,00

100.000,00

3.900,00
28.488,42

19.603,96

Subvenció COA
Subvencions
gener-juny 2019

Any 2022

12.000,00
esportives

224.264,00
6.974.679,91 4.141.587,68
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2) Liquidació pressupost d’ingressos
El pressupost d’ingressos aprovat en la sessió del Consell de Comú del 13 de
desembre del 2018, per a l’exercici 2019, va ser de 47.376.125,55 euros.
El pressupost total d’ingressos de l’exercici 2019, amb la incorporació dels
reconduïts i de les modificacions pressupostàries, és de 53.587.584,04 euros.
La liquidació d’ingressos ha estat de 48.367.308,81 euros, és a dir d’un 90,26%
dels ingressos pressupostats.
El quadre següent resumeix la “Liquidació Econòmica del Pressupost”:
2019
Total despeses
Total ingressos
Resultat

Pressupost
Pressupost
Liquidat
Inicial
Final
47.376.125,55€ 53.587.584,04€ 47.173.771,69€
47.376.125,55€ 53.587.584,04€ 48.367.308,81€
1.193.537,12€

El resultat pressupostari ha estat d’un superàvit de 1.193.537,12 euros, que
correspon a la diferència entre les despeses liquidades i els ingressos liquidats.

• Balanç de tancament
La situació patrimonial del Comú d’Andorra la Vella quant a la composició de
fons propis i endeutament es de 74,45% i 19,76% respectivament.
(Veure quadre adjunt)

• Compte de resultats economicopatrimonial
El quadre annex relatiu a aquest punt informa que el resultat de l’exercici de
l’any 2019 ha estat de 9.464.018,44 euros.

• Romanent de tresoreria
El romanent de tresoreria (indicador de liquiditat del Comú d’Andorra la Vella),
calculat en base a tots els resultats pressupostaris acumulats per al Comú al
llarg dels diferents exercicis tenint en compte el romanent afectat i no afectat és
el següent:
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1
2
3
4
5

Estat del romanent de tresoreria a 31/12/19
Concepte
Deutors pendents de cobrament a fi d'exercici
Creditors pendents de pagament a fi d'exercici
Fons líquids de tresoreria a fi d'exercici
Romanent de tresoreria afectat
Romanent de tresoreria no afectat
Romanent de tresoreria total

Import en €
+ 5.100.338,60
- 5.943.494,55
+ 2.616.975,92
0,00
1.773.819,97
1.773.819,97

• Quadre de finançament
(Veure quadre adjunt)

• Estat de gestió comptable de tresoreria i del patrimoni
(Veure quadre adjunt)

• Quadre d’endeutament
L’endeutament consolidat (inclòs JOVIAL, SLU) del Comú d’Andorra la Vella, a
31 de desembre del 2019, és de 30.527.345,97 euros el que representa un
76,11% (mitja dels ingressos totals liquidats en els pressupostos corresponents
als tres anys naturals immediatament anteriors, calculat d’acord amb l’establert
en la Llei de les finances comunals), es respecta per tant el compliment de les
obligacions en matèria de limitació de l’endeutament, establertes a l’article 12
de la Llei 32/2014.
L’endeutament a llarg termini és de 26.997.450,29 euros i els 3.529.895,68
euros restants són a curt termini.

Andorra la Vella, 5 de març del 2020
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Data de Referència: 31/12/2019
Data de Creació: 27/02/2020

ANDORRA LA VELLA

Balanç de Situació
Núm.dels comptes

ACTIU
A) Immobilitzat

200
201
202
208
(292)

I. Inversions destinades a l'ús general
1. Terrenys i béns naturals
2. Infraestructures i altres béns destinats a l'ús general
3. Béns comunals
4. Béns del patrimoni històric, artístic i cultural
5. Provisions

210
212
215
216
217
(281)

II. Immobilitzacions inmaterials
1. Despeses de recerca i desenvolupament
2. Propietat industrial
3. Aplicacions informàtiques
4. Propietat intel.lectual
5. Drets sobre béns en règim d'arrendament financer
6. Amortitzacions
III. Immobilitzacions materials
1. Terrenys i construccions
2. Instal.lacions tècniques i maquinària
3. Utillatge i mobiliari
4. Altre immobilitzat
5. Amortitzacions

220,221
222,223
224,226
227,228,229
(282)
23

Exercici 2018

104.058.333,07

97.844.813,88

56.662.088,44
30.200.239,08
71.834.991,09

49.529.057,81
30.200.239,08
61.242.034,17

-45.373.141,73

-41.913.215,44

959.736,28
573.575,98

976.316,77
645.817,69

1.631.756,34

1.527.239,11

-1.245.596,04

-1.196.740,03

46.328.838,14
83.656.394,80
15.478.804,25
4.644.865,19
8.610.710,96
-66.061.937,06

47.231.969,09
82.930.441,25
14.889.162,23
4.610.580,17
8.254.213,17
-63.452.427,73

107.670,21
102.672,21

107.470,21
102.672,21

4.998,00

4.798,00

IV. Inversions gestionades
V. Inversions financeres permanents
1. Cartera de valors a llarg termini
2. Altres inversions i crèdits a llarg termini
3. Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini
4. Provisions

250,251,256
252,253,257
260,265
(297)
27

Exercici 2019

B) Despeses a distribuir en diversos exercicis
C) Actiu circulant

30
31,32
33,34
35
36
(39)

I. Existències
1. Comercials
2. Primeres matèries i altres aprovisionaments
3. Productes en curs i semiacabats
4. Productes acabats
5. Subproductes, residus i materials recuperats
6. Provisions
II. Deutors

43
44
45
470,471
550,555,558
(490)

540,541,546,(549)
542,543,544,545
547,548
564,566
(597),(598)
57
480,580

1. Deutors pressupostaris
2. Deutors no pressupostaris
3. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics
4. Administracions públiques
5. Altres deutors
6. Provisions

255.622,03

7.889.826,40

8.209.032,73

100.241,19
100.241,19

121.618,77
121.618,77

5.172.609,29
10.499.279,22
10.996,50

4.411.616,07
8.576.233,90
16.014,50

69.863,42
24.973,66
-5.432.503,51

247.430,50
13.570,10
-4.441.632,93

III. Inversions financeres temporals
1. Cartera de valors a curt termini
2. Altres inversions i crèdits a curt termini
3. Fiances i dipòsits constituïts a curt termini
4. Provisions
IV. Tresoreria

2.616.975,92

3.675.797,89

112.164.345,57

106.309.468,64

V. Ajustaments per periodificació

Total general actiu (A+B+C):

Data d'Impressió: 27/2/2020

216.186,10

Pàg.: 1
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Data de Referència: 31/12/2019
Data de Creació: 27/02/2020

ANDORRA LA VELLA

Balanç de Situació
Núm.dels comptes

PASSIU
A) Fons propis
I. Patrimoni
1. Patrimoni
2. Patrimoni rebut en adscripció
3. Patrimoni rebut en cessió
4. Patrimoni lliurat en adscripció
5. Patrimoni lliurat en cessió

100
101
103
(107)
(108)
11

Exercici 2019

Exercici 2018

83.501.940,93

74.037.922,49

15.334.177,47
18.879.779,36

15.334.177,47
18.879.779,36

-3.545.601,89

-3.545.601,89

58.703.745,02
58.703.745,02

48.836.182,35
48.836.182,35

9.464.018,44

9.867.562,67

228.981,23

242.067,30

19.104.108,23

22.315.085,48

II. Reserves
III. Resultats d'exercicis anteriors
1. Resultats positius d'exercicis anteriors
2. Resultats negatius d'exercicis anteriors

120
(121)
129

IV. Resultats de l'exercici

13

B) Ingressos a distribuir en diversos exercicis

14

C) Provisions per a riscos i despeses
D) Creditors a llarg termini
I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables
1. Obligacions i bons
2. Deutes representats en altres valors negociables
3. Interessos d'obligacions i altres valors
4. Deutes en moneda estrangera

150
155
156
158,159

II. Altres deutes a llarg termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres deutes
3. Deutes en moneda estrangera
4. Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

170,176
171,173,177
178,179
180,185
259

19.104.108,23
18.947.558,97

22.315.085,48
22.144.729,98

156.549,26

170.355,50

III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits
9.329.315,18

E) Creditors a curt termini

9.714.393,37

I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables
1. Obligacions i bons a curt termini
2. Deutes representats en altres valors negociables
3. Interessos d'obligacions i altres valors
4. Deutes en moneda estrangera

500
505
506
508,509

520
526

40
41
45
475,476
521,523,527,528
529,550,554,559
560,561

II. Deutes amb entitats de crèdit
1. Préstecs i altres deutes
2. Deutes per interessos

3.313.549,94
3.220.770,36
92.779,58

3.438.126,49
3.336.209,88
101.916,61

III. Creditors
1. Creditors pressupostaris
2. Creditors no pressupostaris
3. Creditors per administració de recursos per compte d'altres ens públics
4. Administracions públiques
5. Altres creditors

6.015.765,24
4.902.165,13
926.788,00

6.275.643,77
5.416.684,14
715.294,03

123.613,98
63.198,13

122.271,83
21.393,77

6. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

485,585

IV. Ajustaments per periodificació

623,11

F) Provisions per a riscos i despeses a curt termini
495

Provisió per a devolució d'impostos

Total general passiu (A+B+C+D+E+F):

Data d'Impressió: 27/2/2020

Pàg.: 2

112.164.345,57

106.309.468,64

ANDBalanc

Data de Referència: 31/12/2019
Data de Creació: 27/02/2020

ANDORRA LA VELLA
ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

IMPORTS
1.- (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FI D' EXERCICI

5.100.338,60

DE PRESSUPOST D'INGRESSOS. PRESSUPOST CORRENT
DE PRESSUPOST D'INGRESSOS. PPOSTS. TANCATS
D'OPERACIONS COMERCIALS (*)
DE RECURSOS D' ALTRES ENS PÚBLICS
D'ALTRES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES
MENYS = SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT
MENYS = INGRESSOS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA

6.656.885,15
3.842.394,07
0,00
0,00
96.761,02
-5.432.503,51
-63.198,13

2.-(-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FI D'EXERCICI

5.943.494,55

DE PRESSUPOST DE DESPESES. PRESSUPOST CORRENT
DE PRESSUPOST DE DESPESES. PPOSTS. TANCATS
DE PRESSUPOST D'INGRESSOS
D'OPERACIONS COMERCIALS (*)
DE RECURSOS D' ALTRES ORGANISMES PÚBLICS
D'ALTRES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES
MENYS = PAGAMENTS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA

4.897.796,62
4.368,51
0,00
0,00
0,00
1.066.303,08
-24.973,66

3.- (+) FONS LÍQUIDS DE TRESORERIA A FI D' EXERCICI

2.616.975,92

4.- ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

0,00

5.- ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (1 - 2 + 3 - 4)

1.773.819,97

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1 - 2 + 3) / (4 + 5)

1.773.819,97

1.773.819,97

(*) NOMÉS ORGANISMES AUTÒNOMS NO ADMINISTRATIUS

Data d'Impressió: 27/2/2020

Pàg.: 1

A140

Data de Referència: 31/12/2019
Data de Creació: 27/02/2020

ANDORRA LA VELLA
LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES. PRESSUPOST 2019
Resum per Classificació Econòmica
Codi
1
2
3
4
6
7
9

Descripció Econòmica

Import
Pressupostat

Import
Autoritzat

Import
Compromès

Import
Liquidat

Import
Pagat

DESPESES PERSONAL
CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
PASSIUS FINANCERS

16.560.509,52
13.690.569,52
586.000,00
1.606.514,62
17.703.990,38
40.000,00
3.400.000,00

16.213.613,46
12.975.998,67
320.256,14
1.518.812,15
15.993.449,06
40.000,00
3.312.610,53

16.213.613,46
12.975.998,67
320.256,14
1.517.955,15
15.943.449,06
40.000,00
3.312.610,53

16.180.488,28
12.784.049,41
320.256,14
1.467.955,15
13.108.412,18
0,00
3.312.610,53

16.165.331,61
10.512.741,37
320.246,28
1.179.772,20
11.093.115,74
0,00
3.312.610,53

TOTAL GENERAL

53.587.584,04

50.374.740,01

50.323.883,01

47.173.771,69

42.583.817,73

Data d'Impressió: 27/2/2020

Pàg.: 1

ANDDespClEcon

Data de Referència: 31/12/2019
Data de Creació: 27/02/2020

ANDORRA LA VELLA
LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DEL PRESSUPOST. EXERCICI 2019
Import
Pressupostat

Capítol

Reconducció
Pressupost 2018

Ampliacions
i Baixes 2019

Suplements i
Crèdits Extr.

Transferències de Crèdit
Augment
Disminució

Total
Pressupost

%
Liquidat

Liquidat

Saldo
Pendent

DESPESES
1 DESPESES PERSONAL

15.538.500,76

0,00

13.739,00

1.008.269,76

4.800,00

4.800,00

16.560.509,52

16.180.488,28

2 CONSUMS DE BÉNS CORRENT

13.173.116,60

250.012,33

184.958,45

95.165,00

343.096,04

355.778,90

13.690.569,52

12.784.049,41

93,38%

906.520,11

586.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

586.000,00

320.256,14

54,65%

265.743,86

3 DESPESES FINANCERES
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
6 INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITA
9 PASSIUS FINANCERS
Total Pressupost de Despeses

97,71%

380.021,24

1.555.672,35

46.459,41

-8.300,00

0,00

12.682,86

0,00

1.606.514,62

1.467.955,15

91,38%

138.559,47

13.122.835,84

4.706.019,54

-272.555,00

147.690,00

198.500,00

198.500,00

17.703.990,38

13.108.412,18

74,04%

4.595.578,20

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00%

40.000,00

3.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.400.000,00

3.312.610,53

97,43%

87.389,47

47.376.125,55

5.002.491,28

-82.157,55

1.291.124,76

562.078,90

562.078,90

53.587.584,04

47.173.771,69

88,03%

6.413.812,35

12.320.000,00

16.319.292,18

132,46%

-3.999.292,18

INGRESSOS
1 IMPOSTOS DIRECTES
2 IMPOSTOS INDIRECTES
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITA
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS
Total Pressupost d'Ingressos

RESULTAT:

Data d'Impressió: 28/2/2020

12.320.000,00

0,00

1.250.000,00

0,00

1.250.000,00

1.409.813,32

112,79%

-159.813,32

15.603.596,40

181.808,45

15.785.404,85

19.094.941,37

120,97%

-3.309.536,52

2.541.056,44

18.889,00

2.559.945,44

2.610.118,97

101,96%

-50.173,53

428.750,89

0,00

428.750,89

371.259,89

86,59%

57.491,00

8.595.330,11

0,00

8.595.330,11

8.561.883,08

99,61%

33.447,03

0,00

6.010.761,04

6.010.761,04

0,00

0,00%

6.010.761,04

6.637.391,71

0,00

6.637.391,71

0,00

0,00%

6.637.391,71

47.376.125,55

6.211.458,49

53.587.584,04

48.367.308,81

90,26%

5.220.275,23

0,00

1.193.537,12

0,00

Pàg.: 1

ANDLiqEconPpt

Data de Referència: 31/12/2019
Data de Creació: 27/02/2020

ANDORRA LA VELLA

LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT D'INGRESSOS. PRESSUPOST 2019
Classificació per Conceptes
Codi
1
2
3
4
5
7
8
9

Ingressos
Pressupotats

Descripció Concepte

Drets
Reconeguts

Ingressos
Liquidats

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

12.320.000,00
1.250.000,00
15.785.404,85
2.559.945,44
428.750,89
8.595.330,11
6.010.761,04
6.637.391,71

16.319.292,18
1.409.813,32
19.094.941,37
2.610.118,97
371.259,89
8.561.883,08
0,00
0,00

12.994.412,96
908.606,73
16.524.378,99
2.610.118,97
346.050,38
8.326.855,63
0,00
0,00

TOTAL GENERAL

53.587.584,04

48.367.308,81

41.710.423,66

Data d'Impressió: 27/2/2020

Pàg.: 1

ANDIngrClEcon

Data de Referència: 31/12/2019
Data de Ref. Secundària: 31/12/2018
Data de Creació: 27/02/2020

ANDORRA LA VELLA

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL
DEURE
Comptes
71

Denominació

601, 602
611, 612
607

640, 641
642, 644
645

68
692, (792)
693, (793)
675,694,
(794),(795)
62
63
676

Exercici 2019

Exercici 2018

Comptes

A) Despeses
1. Reducció d'existencies de productes acabats i en
curs de fabricació
2. Aprovisionaments

600 (608)
(609) 610

HAVER

a) Consum de mercaderies

a) Despeses de personal
a1) Sous, salaris i similars
a2) Càrregues socials
b) Prestacions socials
c) Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat i
variacions de fons de provisió per a reparacions
c1) Dotacions per a amortitzacions
c2) Variació de provisió per a reparacions
d) Variació de provisions de tràfic
d1) Variació de provisions d'existències
d2) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobr
e) Altres despeses de gestió
e1) Serveis exteriors
e2) Tributs
e3) Altres despeses de gestió corrent
f) Despeses financeres i assimilables

661, 662
663, 665,
669

f1) Per deutes

666, 667

f2) Pèrdues per inversions financeres

77.981,04

68.489,93

77.981,04

68.489,93

36.671.191,14

31.350.409,91

16.180.488,28

14.922.709,51

13.795.930,75

12.736.676,81

2.384.557,53

2.186.032,70

6.728.864,73

4.593.825,71

3.268.938,44

3.080.054,13

3.459.926,29

1.513.771,58

990.870,58

-479.326,64

990.870,58

-479.326,64

12.467.401,04

12.025.539,26

12.454.630,39

12.016.477,61

6.245,64

5.884,94

6.525,01

3.176,71

303.566,51

287.662,07

303.566,51

287.662,07

700,
701,702,
703, 704

g) Variació de les provisions de les variacions
financeres

Data d'Impressió: 27/2/2020

Exercici 2018
9.676.636,03

9.829.961,67

9.676.636,03

24.154.269,83

18.073.826,05

24.154.269,83

18.073.826,05

11.538.241,79

11.343.905,62

1.409.813,32

1.330.418,24

4.781.050,39

977.327,79

6.425.164,33

4.422.174,40

4.- Altres ingressos en gestió ordinària

2.623.641,40

2.343.000,03

a) Reintegraments
b) Treballs realitzats per a l'entitat
c) Altres ingressos de gestió

2.621.946,40

2.340.370,60

2.621.946,40

2.280.338,84

b) Prestacions de serveis

(708),(709)

c) Devolucions i ràpels sobre vendes

71

720
725
730
732
733
734
735
739
740
743
744
729

773
78

790

Pàg.: 1

a) Vendes

705,741,742

775,776,777
696, 698,699
(796) (798)

Exercici 2019
9.829.961,67

1.Vendes i prestacions de serveis

b) Consum de primeres matèries i d'altres materials c
c) Altres despeses externes
3. Despeses de gestió ordinària, de funcionament dels
serveis i de prestacions socials

Denominació
B) Ingressos

2. Augments d'existències de productes acabats i en
curs de fabricació
3.- Ingressos de gestió ordinària
a) Ingressos tributaris
a1) Impostos estatals
a2) Impostos locals
a3) Impostos sobre transmisions i actes jurídics documentats

a4) Impostos especials
a5) Impost sobre construcció instal.lació i obres
a6) Impost sobre mercaderies indirecte
a7) Cànon STA/FEDA
a8) Altres impostos
a9) Taxes per prestació de serveis o realització
d'activitats
a10) Taxes fiscals
a11) Contribucions especials
b) Cotitzacions socials

c1) Ingressos accesoris i altres de gestió corrent
c2) Excés de provisions de riscos i despeses

60.031,76

ANDCteEP

Data de Referència: 31/12/2019
Data de Ref. Secundària: 31/12/2018
Data de Creació: 27/02/2020

ANDORRA LA VELLA

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL
DEURE
Comptes
(796) (798)
(799)
668

Denominació

Exercici 2019

Comptes
760

h) Diferències negatives de canvi

761, 762

a) Transferències corrents
b) Subvencions corrents
c) Transferències de capital
d) Subvencions de capital

1.467.955,15

1.301.397,36

432.614,07

251.958,25

1.035.341,08

1.049.439,11

763,765 769
766
768

5.- Pèrdues i despeses extraordinàries
670, 671

Exercici 2018

Denominació

Exercici 2019

Exercici 2018

financeres

4.- Transferències corrents
650
651
655
656

HAVER

a) Pèrdues procedents de l'immobilitzat

715.498,19

861.871,38

166.228,26

451.367,99

674

b) Pèrdues per operacions d'endeutament

678

c) Despeses extraordinàries

239.996,90

94.914,04

679

d) Despeses i pèrdues d'altres exercicis

309.273,03

315.589,35

750
751
755

RESULTAT DE L'EXERCICI

Data d'Impressió: 27/2/2020

Estalvi

38.932.625,52

33.582.168,58

9.464.018,44

9.867.562,67

Pàg.: 2

1.695,00

1.695,00

e) Ingressos per valors negociables i de crèdits de
l'actiu immobilitzat
934,43

f) Altres ingressos i ingressos assimilats
f1) Altres interessos

934,43

f2) Beneficis per inversions financeres
g) Diferències positives de canvi
5.- Transferències i subvencions

11.172.002,05

11.960.288,92

a) Transferències corrents
b) Subvencions corrents
c) Transferències de capital

2.608.118,97

2.541.500,63

2.000,00

6.474,20

8.561.883,08

9.412.314,09

616.769,01

1.395.980,22

a) Beneficis procedents de l'immobilitzat

31.063,16

48.086,10

772

b) Subvencions de capital traspassades al resultat de
l'exercici

13.086,07

13.086,07

774

c) Benefici per operacions d'endeutament

778

d) Ingressos extraordinaris

556.370,70

1.316.250,59

779

e) Ingressos i beneficis d'altres exercicis

16.249,08

18.557,46

48.396.643,96

43.449.731,25

6. Beneficis i ingressos extraordinaris
770, 771

Total Deure

d) Ingressos de participacions en capital

Total Haver

ANDCteEP

JOVIAL, S.L.U.

31/12/2019

BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU

2019

2018

A) Immobilitzat

7.722.665,10

8.044.711,60

II Immobilitzacions materials
Construccions
Maquinària
Mobiliari
Altre immobilitzat
Amortitzacions

7.722.665,10

8.044.711,60

COMPTES

221
223
226
227, 229
(282)

10.998.596,90
850,00
861,12
2.952,51
-3.280.595,43

10.998.596,90
850,00
861,12
1.263,51
-2.956.859,93

B) Actiu circulant

468.744,08

442.300,23

I Deutors
Deutors pressupostaris
Deutors no pressupostaris
Administracions públiques
Altres deutors
Provisions

18.505,38

10.586,96

57

II Tresoreria

450.238,70

480

III Ajustaments per periodificació

43
44
470
555
(490)

TOTAL ACTIU GENERAL A+B

14.165,72

10.586,08

4.897,22
5.845,28
-6.402,84

3.649,14
454,13
-4.102,39

8.191.409,18

PASSIU

2019

2018

A) Fons propis

-224.902,04

-238.761,87

100

I Capital social

30.300,00

30.300,00

11

II Reserves

2.233.589,77

1.939.589,77

120

III Resultat d'exercicis anteriors

-2.208.651,64

-1.945.455,94

129

IV Resultat de l'exercici

-280.140,17

-263.195,70

13

B) Ingressos a distribuir en diversos exercicis

7.127,14

7.469,02

C) Creditors a llarg termini

8.082.219,95

8.383.107,77

I Altres deutes a llarg termini
Deutes amb entitats de crèdit
Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

8.082.219,95

8.383.107,77

COMPTES

170
180,185

8.049.891,32
32.328,63

8.357.037,35
26.070,42

D) Creditors a curt termini

326.964,13

335.196,91

I Deutes amb entitats de crèdit
Préstecs i altres deutes

309.125,32

309.398,13

520

II Creditors
Creditors pressupostaris
Creditors no pressupostaris
Administracions Públiques

17.327,92

40
41
476
485

III Ajustaments per periodifiació

431.713,27

8.487.011,83

TOTAL PASSIU GENERAL A+B+C+D

Pàgina 1

309.125,32

17.024,49
303,43
0,00

309.398,13

25.526,86
24.765,04
569,11
192,71

510,89

271,92

8.191.409,18

8.487.011,83

21/2/2020

JOVIAL, S.L.U.

31/12/2019

COMPTE DE RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL
DEURE
Comptes

Denominació
1. Despeses de gestió ordinària

640
642

a) Despeses de personal
a1) Sous, salaris i similars
a2) Càrregues socials

68

a) Dotacions per amortitzacions de
l'immobilitzat i provisions per a reparacions
a1) Dotacions per a amortitzacions

b) Variació de provisions de tràfic
694,(794) b1) Provisió per a insolvències

HAVER
2019

2018

538.553,14

516.596,40

4.013,16
3.474,60
538,56

10.117,20
8.759,50
1.357,70

323.735,50

Comptes

323.735,50
2.300,45

1. Ingressos d'explotació

775,776

769

323.661,62

135.041,59

62
63

73.462,44

66

d) Despeses financeres
d1) Interessos de deutes

678
679

a) Pèrdues i despeses extraordinàries
a1) Despeses extraordinàries
a2) Despeses i pèrdues d'altres exercicis

Total deure

256.776,44

254.704,36

255.712,09
255.712,09

253.590,36
253.590,36

1.064,35

1.114,00

1.064,35

1.114,00

341,88

341,88

341,88

341,88

3. Beneficis i ingressos extraordinaris

1.294,65

179,09

a) Beneficis procedents de l'immobilitzat
b) Ingressos extraordinaris
c) Ingressos i beneficis d'altres exercicis

1.294,65

179,06

0,00

0,03

2. Transferències i subvencions
a) Transferències de capital

108.695,39

116.720,92

90.439,06

18.320,67

18.256,33
73.956,74

73.462,44

73.956,74

0,00

1.824,63

2. Pèrdues i despeses extraordinàries

b) Altres ingressos
b1) Altres interessos

2018

165,45

755
c) Altres despeses de gestió
c1) Serveis exteriors
c2) Tributs

a) Ingressos de gestió
a1) Ingressos de gestió corrent

2019

323.661,62
165,45

2.300,45

Denominació

0,00

771
778
779

1.824,63
0,00

1.824,21

0,00

0,42

538.553,14

518.421,03

Total haver

RESULTAT DE L'EXERCICI

Desestalvi

Pàgina 1

258.412,97

255.225,33

280.140,17

263.195,70

21/2/2020

Data de Referència: 31/12/2019
Data de Creació: 21/02/2020

JOVIAL,S.L.U.
LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DEL PRESSUPOST. EXERCICI 2019
Import
Pressupostat

Capítol

Reconducció
Pressupost 2018

Ampliacions
i Baixes 2019

Suplements i
Crèdits Extr.

Transferències de Crèdit
Augment
Disminució

Total
Pressupost

%
Liquidat

Liquidat

Saldo
Pendent

DESPESES
1 DESPESES PERSONAL

12.141,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.141,00

4.013,16

33,05%

8.127,84

124.387,00

9.332,97

10.000,00

0,00

0,00

0,00

143.719,97

134.814,79

93,80%

8.905,18

69.301,00

0,00

4.412,00

0,00

0,00

0,00

73.713,00

73.689,24

99,97%

23,76

6 INVERSIONS REALS

21.138,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.138,00

1.689,00

7,99%

19.449,00

9 PASSIUS FINANCERS

317.133,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

317.133,00

307.418,84

96,94%

9.714,16

Total Pressupost de Despeses

544.100,00

9.332,97

14.412,00

0,00

0,00

0,00

567.844,97

521.625,03

91,86%

46.219,94

-1.380,01

2 CONSUMS DE BÉNS CORRENT
3 DESPESES FINANCERES

INGRESSOS
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS

1.600,00

0,00

1.600,00

2.980,01

186,25%

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

294.000,00

0,00

294.000,00

294.000,00

100,00%

0,00

5 INGRESSOS PATRIMONIALS

248.500,00

0,00

248.500,00

255.091,08

102,65%

-6.591,08

0,00

23.744,97

23.744,97

0,00

0,00%

23.744,97

544.100,00

23.744,97

567.844,97

552.071,09

97,22%

15.773,88

0,00

30.446,06

8 ACTIUS FINANCERS
Total Pressupost d'Ingressos

RESULTAT:

Data d'Impressió: 21/2/2020

0,00

Pàg.: 1

ANDLiqEconPpt

