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ACTA DE CONSELL DE COMÚ 
 

25 de juny del 2020 
 
 
A la Casa Comuna, a les 16.00 hores del dia 25 de juny 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 Cons ell de Comú del 30 
d’abril del 2020. 
 

2. Informació relativa a la liquidació del pressupo st corresponent al 
primer trimestre del 2020, en compliment de l’artic le 98 de la Llei 
10/2003, de les finances comunals. 
 

3. A tenor del conveni signat entre el Comú d’Andor ra la Vella i l’APU 
“Borda de la Margineda”, del 29 de novembre del 201 6, per a 
l’embelliment de l’avinguda Enclar, proposta d’apro vació d’una 
autorització de despesa per l’import de 677.823,84€  corresponent a 
la part de les obres d’urbanització i direcció d’ob ra que ha 
d’assumir el Comú en mèrits al referit conveni.  
 

4. Estudi i si escau, adopció de l’acord escaient e n relació amb el 
percentatge de reducció de les retribucions dels cà rrecs electes, en 
el marc de les mesures de contenció pressupostària ocasionades 
per la crisi del COVID-19. 
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5. Informació relativa als acords adoptats en les d arreres Juntes de 
Govern. 
 

6. Nomenament i presa de jurament d’un agent de cir culació comunal. 
 

7. Precs i preguntes. 
 
 
La cònsol major dona la benvinguda a tots els assistents a aquesta sessió de 
Consell de Comú que ha estat degudament convocada, d’acord amb el que 
disposen els articles 19.b i 21 de l’Ordinació d’organització i de funcionament 
dels Comuns, del 17 de novembre del 2011.  
 
Informa que la sessió de Consell de Comú d’avui té lloc, de manera 
excepcional, a la sala La Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la 
Vella a causa de les mesures sanitàries que cal prendre respecte a la 
pandèmia del COVID-19. Aquesta sala permet mantenir el distanciament social 
que exigeix la normativa sanitària en vigor, de manera que tots els consellers 
de Comú, la premsa i el públic en general puguin ser-hi presents complint amb 
totes les mesures de seguretat. 
 
Alhora, i d’acord amb el que disposen els articles 23.2 i 23.3 de l’Ordinació 
d’organització i funcionament dels comuns, del 17 de novembre del 2011, 
informa també que cap conseller ha entrat a tràmit cap pregunta per ser 
tractada en el punt de Precs i Preguntes. Així mateix, informa que cap conseller 
de Comú ha proposat la inclusió de cap nou punt a l’ordre del dia d’avui. 
 
Per tant, es procedeix amb l’ordre del dia establert. 
 
 

Punt primer. - Estudi i aprovació, si escau, de l’acta del Conse ll 
de Comú del 30 d’abril 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 d’abril del 2020 ha estat tramesa als Consellers de 
Comú amb la deguda antelació.  
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona diu que el contingut de l’acta se l’han llegit i és 
correcte. L’únic és que volen fer unes aportacions en relació amb diferents 
demandes que consten a l’acta i que algunes d’elles es reiteren en actes 
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anteriors. Demana com ho han de fer per obtenir una determinada informació 
que es reitera en aquesta acta.     
 
La cònsol major respon que, segons el Reglament, els Consellers tenen uns 
dies per demanar aclariments sobre l’acta i afegeix que ara estan fora de 
temps, d’alguna manera, perquè no s’ha fet dins del termini establert, des de 
que se’ls hi va trametre. Diu que no sap com ho poden fer. Que poden fer una 
reunió per parlar d’aquest tema i que no voldria entrar-hi ara perquè, des del 
seu punt de vista, l’acta ha estat degudament tramesa. Ara bé, diu que no té 
cap inconvenient en tractar aquest tema amb els consellers de la minoria. 
Proposa de mantenir una reunió al respecte en acabar aquesta sessió de 
Consell de Comú. La cònsol major cedeix novament la paraula a la Sra. Maria 
Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona diu que si no pot ser d’una altra manera ho faran 
així.  
 
La cònsol major comunica que, en acabar aquesta sessió de Consell de Comú, 
i una vegada atesa la premsa, s’asseuran tots i clarificaran aquests punts 
sense cap problema. 
 
No havent-hi cap modificació ni demanda d’aclariment més, queda aprovada 
l’acta per unanimitat dels assistents. 
 
 

Segon. - Informació relativa a la liquidació del pressupos t 
corresponent al primer trimestre del 2020, en compl iment de l’article 98 de 
la Llei 10/2003, de les finances comunals. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. David Astrié, cònsol menor i conseller 
de Serveis Públics i de Finances. 
 
El Sr. David Astrié, tal com preveu la Llei de les finances comunals en el seu 
article 98, informa el Consell de Comú sobre la liquidació corresponent al 
primer trimestre del 2020. 
 
En tractar-se del primer trimestre, cal dir que s’han incorporat els crèdits 
pressupostaris romanents del 2019, altrament dits reconduïts, per un import 
d’uns 3 milions d’euros, gairebé en la seva totalitat per a inversió. 
 
Per tant, el pressupost inicial de 49,7 milions d’euros, després d’incorporar-hi 
els crèdits reconduïts, passa a ser de 52,7 milions d’euros. 
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Es comença analitzant els ingressos. Al primer trimestre, s’han liquidat 12,4 
milions d’euros, el que representa el 23,5% dels ingressos previstos per a tot el 
2020. Per capítols, aquest és el detall: 
 
1.- Impostos directes: Liquidats 2,2 milions d’euros (16% del total 
pressupostat). Destaca que al mes de gener s’han facturat el Foc i lloc i l’impost 
d’Activitats comercials dels bancs. 
 
2.- Impostos indirectes: Liquidats 151.000€ (12,1% del total pressupostat). 
Correspon a la liquidació del primer trimestre de l’Impost per Transmissions 
Patrimonials (ITP). 
 
3.- Taxes i altres ingressos: Liquidats 7,4 milions d’euros (36,6% del total 
pressupostat) on s’inclouen tots els preus públics. Cal destacar l’ingrés de 3 
milions d’euros de la companyia asseguradora per les obres del Centre 
Esportiu dels Serradells. 
 
4. i 7.- Transferències corrents i de capital: s’han rebut en transferències 2,5 
milions d’euros que equival aproximadament al 24% del pressupostat. 
 
5.- Ingressos patrimonials, és a dir concessions i lloguers, s’han ingressat 
90.000€, que equival al 25,3% del pressupostat. 
 
Pel que fa les despeses, s’han liquidat 8,1 milions d’euros. S’analitzen els  
capítols més destacats: 
 
1.- Despeses de personal: s’han liquidat 3,4 milions d’euros (21,8% del total 
pressupostat). 
 
2.- Consum de béns corrents i serveis: liquidats 2,7 milions d’euros (19,1% del 
total pressupostat).  
 
4.- Transferències corrents: s’ha liquidat el 45,4%, és a dir, 735.000€.  
 
6.- Inversions reals: a 31 de març s’ha liquidat el 4,8%, és a dir, 824.000€ i 
s’han compromès 5 milions d’euros de l’exercici 2020. 
 
Un cop analitzats els ingressos i les despeses del primer trimestre, s’informa 
que el resultat pressupostari ha estat de 4.312.068€.  
 
A 31 de març, l’endeutament consolidat del Comú és de 30 milions d’euros, un 
69% del límit permès (200%).  
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L’estat de la tresoreria del Comú d’Andorra la Vella a 31 de març és de 4,6 
milions d’euros. 
 
Per últim, el resultat de la liquidació pressupostària de JOVIAL, del primer 
trimestre del 2020, és de 10.785€. La tresoreria a JOVIAL és de 464.000€. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana que l’import de l’ingrés de les 
assegurances corresponent a la reconstrucció del Centre Esportiu dels 
Serradells, ara mateix al capítol Taxes i Altres Ingressos, i tot el que el Comú el 
rep sota el mateix concepte, es destini realment al centre i expressa la seva 
preocupació ja que les obres s’han endarrerit.  
 
La cònsol major respon que aquests diners estan al compte del Comú i aquest 
és més que solvent; que té unes pòlisses de descobert d’11 milions d’euros que 
no s’han utilitzat i té tota la solvència perquè quan arribi el dia que s’hagi de 
destinar aquests diners a l’obra dels Serradells, es pugui fer. S’ha signat un 
acord amb LOCUB, SA que finança aquestes obres, per cada certificació: un 
any, en lloc de 60 dies. Afegeix que és una mesura adoptada pel Comú, i 
agraeix a LOCUB, SA l’oferiment d’aquesta facilitat sense cap tipus d’interès, 
precisament per si el Comú es trobés en alguna necessitat en aquests 
moments de crisi, post COVID, perquè si el Comú hagués de destinar aquests 
diners a alguna cosa, ho pogués fer. Per això es va fer aquest contracte 
precisament amb LOCUB, SA. No veu cap problema perquè aquests diners es 
destinin al Centre Esportiu dels Serradells. Creu que el Comú ha manifestat 
que vol reconstruir-lo, per això ha signat el contracte. Malauradament, les obres  
no han pogut començar a causa del procediment judicial. No hi veu cap 
problema, creu que els diners estan més que segurs i que la responsabilitat és 
dels que gestionen els diners, de tenir-los el dia que es necessitin. Alhora, 
comenta que aquests diners es podrien destinar al que es volgués, ja que no 
consta a la pòlissa que hagin de destinar-se obligatòriament a això. Es podria 
reconstruir per menys diners o per més diners, en funció de com vagi el 
projecte de reconstrucció ja que hi havia una sèrie de punts que no es van 
cobrir amb el sinistre perquè son coses noves que va demanar el Comú. Els 
diners hi són i estan ben reservats i no és intenció del Comú de guardar-los ni 
en un compte, ni en una guardiola. Són aquí per si es necessiten per alguna 
altra cosa poder utilitzar-los. Per aquest motiu, s’ha fet aquest tracte amb 
LOCUB, SA. Ara per ara, amb el tancament de comptes i la informació de què 
disposa del segon trimestre, que també es tancarà amb un superàvit, es pot dir 
que no hi ha cap problema. Les obres tiraran endavant tant aviat com la Batllia 
ho permeti, i espera que sigui ben aviat, perquè s’hi està treballant amb 
intensitat. El dia 30 ve el pèrit francès, i ja s’ha començat a desmuntar una part 
del fals sostre, treballs sol·licitats per aquest pèrit per poder fer les seves 
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experteses. Aquestes obres ja s’estan fent. Les està fent l’empresa LOCUB, 
SA, que n’és l’adjudicatària. Després ja es veurà qui les pagarà. S’ha informat a 
la Batllia que hauria de pagar PROGEC, SA ja que ha demanat aquest 
peritatge, però ara per ara, el Comú ho pagarà tenint en compte que són obres 
que s’havien d’acabar fent: treure tot el fals sostre. Però ara, en traurem primer 
un tros i quan es faci l’obra definitiva, tota la resta. Per exemple si no recorda 
malament, el pèrit ha autoritzat al Comú a poder desenrunar tota la part de les 
grades que també és important. Poc a poc comença a haver-hi una mica de 
moviment, tot i el peritatge a la Batllia. Però assegura que els membres de la 
minoria poden estar tranquils perquè aquests diners es destinaran al Centre 
Esportiu dels Serradells, si no surt alguna causa molt de força major cosa que, 
en tal cas, se sotmetria aquí. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona diu que entenen que a l’hora de liquidar el 
sinistre, per part de les companyies d’assegurances, no va haver-hi cap 
clàusula que condicionés l’ús que se’n fes o la destinació d’aquest import tot i 
què, si no ho té malentès, feien una reserva condicionada a l’execució de la 
reconstrucció. 
 
La cònsol major respon que es parla d’uns 750.000€ i que es va convenir que 
la companyia els anirà pagant a mesura de les certificacions. Es tenia un 
termini d’un any i que s’ha demanat, amb atenció a la situació, que es 
prorrogui. L’altre dia va anunciar la companyia, encara que no està escrit, que 
no hi haurà cap problema, precisament perquè en el moment en què es vagi 
certificant l’obra també es podrà anar recuperant aquests 750.000€. Però els 
3.000.000€ que van pagar al Comú, és la indemnització del Comú com a 
propietari. S’ha tingut aquesta indemnització i es podria arribar a dir que no es 
reconstrueixen els Serradells, però aquesta no és la intenció de la majoria 
comunal. El centre es reconstruirà. Però no hi ha cap clàusula que ho limiti: els 
diner son de la propietat. 
 
La cònsol major torna a cedir la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona diu que és bo que es digui això públicament en 
el Consell del Comú, i si que a la premsa s’ha dit que hi ha la total intenció. 
Però és el que volien saber perquè, no coneixent l’impacte del COVID, hi podria 
haver-hi un altre destí. Afegeix que a nivell pressupostari, el fet que estigui dins 
del pressupost provoca aquestes desviacions. És per això que quan s’analitza, 
és com fer una fotografia, que no és la real, ja que aquests diners, tot i haver-hi 
la intenció, s’han de destinar a fer una inversió que ja està prevista, i s’ha rebut 
aquest ingrés objecte del sinistre, de la liquidació del sinistre. És cert que 
aquests diners estan en un compte del Comú, però a nivell pressupostari 
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provoca aquestes desviacions perquè, tard o d’hora, s’haurà de fer la despesa, 
i s’haurà de pagar. No és un ingrés sobrevingut. És objecte d’unes obres que 
s’han de fer. 
 
La cònsol major respon que no és un ingrés sobrevingut perquè ja s’havia 
pressupostat. Constava en el pressupost. Perquè són uns diners que ha rebut 
el Comú, i són del Comú. El Comú els pot destinar, com un altre ingrés, al que 
cregui oportú. En aquests moments, creu oportú reconstruir els Serradells, però 
com ha dit la Sra. Carmona, no se sap com poden evolucionar les coses, però 
espera que la situació millorarà i que no hi haurà cap problema. Creu que, 
d’aquí a 15 o 16 mesos, es pugui re-inaugurar el Centre Esportiu dels 
Serradells. Ara si passés alguna cosa molt gran, ho portarà aquí, al Consell de 
Comú. Alhora, diu que no està d’acord en què aquest ingrés tergiversi el 
pressupost, perquè aquest diners hi són, consten a tota la documentació i són 
diners del Comú. Per tant han de fer part del pressupost. No són sobrevinguts 
perquè estaven pressupostats.   
 
La cònsol major cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona recorda que, al mes de febrer, els membres de 
la minoria comunal van demanar tot un seguit de documentació per estar al 
corrent del sinistre dels Serradells. Van rebre la documentació tècnica. 
Demanaven una altra documentació en relació amb les assegurances, als 
acords que s’havien arribat. També van rebre una síntesi i hi ha una part que 
no han rebut mai, així com van demanar les negociacions amb PROGEC, SA a 
quins acords s’havia arribat.  
 
La cònsol major respon que el conveni amb PROGEC, SA es va aprovar pel 
Consell de Comú i el van tenir. L’acord del sinistre també va ser aprovat pel 
Consell de Comú. Creu que l’haurien de tenir tots i que es pot tornar a tenir, 
que no hi ha cap secret.  
 
La cònsol major torna a cedir la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona respon que creu que és la síntesi el que van 
rebre al Consell de Comú i que volen el document complet. 
 
La cònsol major respon que creu que és el document que se’ls hi va donar i 
que no n’hi ha cap altre, que ho tornarà a mirar.  
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es dona la Corporació per 
informada. 
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Tercer. - A tenor del conveni signat entre el Comú d’Andorr a la 
Vella i l’APU “Borda de la Margineda”, del 29 de no vembre del 2016, per a 
l’embelliment de l’avinguda Enclar, proposta d’apro vació d’una 
autorització de despesa per l’import de 677.823,84€  corresponent a la part 
de les obres d’urbanització i direcció d’obra que h a d’assumir el Comú en 
mèrits al referit conveni. 
 
La cònsol major informa que es va signar aquest conveni el 29 de novembre 
del 2016, que es va aprovar durant la sessió de Consell de Comú del mateix 
dia. Es tracta del pla parcial de la zona de la Margineda que és un pla parcial 
d’iniciativa privada. Es van pactar una sèrie de carrers, una sèrie 
d’urbanitzacions que s’han anat fent i quan s’anava a fer la part de la voravia 
que dona a l’avinguda d’Enclar, el Comú va voler construir una voravia més 
ampla, donar una mica més d’importància a l’entrada d’Andorra la Vella i es va 
firmar un conveni amb la propietat pel qual el Comú assumeix la part 
d’ampliació de la voravia, que es va pactar en aquest conveni, que suposa un 
34,1 % del cost total de les obres. Per tant, avui anuncia que no hi ha hagut 
una desviació. S’està sobre els 677.000€, que és el 34% del que ha pagat o 
paga l’APU i que les obres estan acabades. S’inauguraran la setmana que ve. 
No hi haurà una inauguració formal o oficial, però si que s’obrirà perquè els 
ciutadans d’Andorra la Vella puguin gaudir d’una nova zona de passeig, que a 
més, fa un circuit amb tota l’avinguda de Salou, tota l’avinguda d’Enclar, amb 
una voravia molt ampla. Creu que, en aquests moments, que es potencia 
especialment que els ciutadans vagin a peu, que passegin, i el COVID doncs 
potser és una de les poques coses bones que ens ha portat, que la gent 
camina més, i doncs és un bon moment per tenir acabada aquesta obra. Avui 
proposa fer efectiu o formalitzar que aquest import, i com que supera els 
350.000€, cal que sigui aprovat pel Consell de Comú, tot i que creu que ja 
s’havia autoritzat el dia de l’aprovació del conveni. Per ser més transparents i 
clars, es torna a presentar avui ja que és aquest any quan s’ha de fer la 
despesa. L’important és que es té aquesta voravia molt ampla, el Comú haurà 
pagat aquest 34% i s’obrirà la setmana vinent, segurament el dijous. Hi faltarà 
només la incorporació d’alguns elements de cal·listènia que no han arribat, que 
no són imprescindibles perquè la gent pugui caminar. Tan aviat com arribin, es 
col·locaran. Ja estan pagats i estan arribant. Per tant, es tindrà una zona més 
de passeig a la parròquia d’Andorra la Vella, i avui doncs correspon aprovar el 
pagament ja que s’ha convingut amb l’APU que el Comú assumiria aquesta 
part de l’obra. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra diu que, evidentment, votaran a favor del pagament, - la 
part proporcional tal com diu el conveni -, i demana si s’ha calculat el preu del 
metre de vorera ja que és força alt.   
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La cònsol major respon que avui no l’ha calculat. Es va calcular en el seu 
moment, l’any 2016. Reconeix que potser eren uns altres preus i potser avui 
hauria sortit més bé de preu, però lamentablement és el que es va acordar i és 
l’import que cal abonar. És de granit, els elements són de qualitat i els preus es 
van pactar en el seu moment. Es van fer els informes corresponents i és tot el 
que pot dir. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra demana informació sobre la cal·listènia. 
 
La cònsol major respon que són aparells per fer gimnàstica per a la gent gran 
quan passeja, i la gent jove també quan passeja pel carrer, quan fa jogging, 
footing, es pot parar allà i fer una mica de flexions, fer estiraments i allà hi ha 
dos punts: dues zones de repòs, on s’hi ha ubicat uns bancs rodons i una zona 
de cal·listenia i una altra per als infants. En algun lloc hi ha un terra tècnic, que 
és una espècie de tartan per als infants. Entén que dona dignitat a l’entrada de 
la parròquia i es potencia que els ciutadans caminin. S’han conservat els arbres 
que hi havia, que es van voler mantenir. A la part alta, a la dreta, hi ha una 
zona verda que connecta amb el passeig del riu. La intenció seria d’acabar de 
fer la petita superfície que queda fins al pont del riu d’Enclar. Queda allà una 
porció de terreny, propietat d’un tercer, molt petita. Explica que la setmana 
vinent té una reunió amb el propietari d’aquest bocí per veure si autoritza al 
Comú a ocupar-lo i poder completar el conjunt. Creu que li donarà més 
coherència amb un cost petit, ja que es parla de poca superfície.   
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta presentada que s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 

Quart. - Estudi i si escau, adopció de l’acord escaient en  relació 
amb el percentatge de reducció de les retribucions dels càrrecs electes, 
en el marc de les mesures de contenció pressupostàr ia ocasionades per 
la crisi del COVID-19. 

 
La cònsol major informa que no s’ha enviat cap documentació als Consellers 
perquè no hi ha cap decisió adoptada. Es volia parlar amb els consellers de la 
minoria i la idea era ara proposar de mantenir una reunió, tenint en compte que 
la majoria és una coalició, a la qual hi assistissin els dos cònsols, un 
representant del Partit Liberal, un representant de SDP i un representant de la 
minoria, amb vot ponderat, per prendre la decisió escaient. Però tenint en 
compte que en acabar aquesta sessió de Consell de Comú es veuran per 
tractar sobre els temes de l’acta, potser valdria la pena tancar el tema, parlar, i 
si es pot arribar a un acord seria bo, aprofitant que hi seran tots. La seva 
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proposta és efectuar una reducció dels salaris i acabar de determinar com, 
quan i de quina manera. També comunica que les nòmines es paguen el 25 del 
mes que toca i que ha donat instruccions al Departament de Recursos Humans 
per tal que la nòmina dels consellers de Comú no es faci efectiva, esperant dos 
o tres dies a què es prengui una decisió. Avui, s’han signat les nòmines i els 
consellers de Comú no la rebran fins d’aquí a dos o tres dies, fins que s’hagi 
tancat el tema. Comenta que si es tarda es pagarà igual i després es farà el 
retroactiu. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona agraeix el fet de poder compartir aquesta 
proposta, ja que els ha sobtat molt de veure-ho a l’ordre del dia i no tenir cap 
informació, ni cap contacte. El contacte els hi va arribar el dimarts. No va poder 
respondre a les trucades. Després va veure un missatge de la cònsol major. No 
han tingut el temps ni l’oportunitat per examinar com i què fer. És important 
compartir la informació. Tots són una mateixa corporació, independentment que 
cadascú representi el seu partit polític. També és important valorar bé la 
mesura a adoptar. Si poden aportar, tant de bo, són els primers a oferir-se. 
Però els hi sobta llegir que només afecti als càrrecs electes. Ells volien saber 
més enllà, perquè també hi han els càrrecs de confiança i és una cosa a 
replantejar-se. No són electes però són de confiança dels electes. Aleshores és 
important poder-ho tractar i poder parlar, sigui avui o un altre dia, per acabar de 
tancar aquest tema. Entén que, malgrat no consti expressament a la proposta, 
la majoria també s’ho havia plantejat. 
 
La cònsol major respon que està d’acord, que també s’ho han plantejat, i que 
avui estava llegint la proposició de llei que es presenta al Consell General, i 
aquesta parla dels càrrecs de confiança, fent una referència que ens pot ajudar.  
Per tant, quan s’acabi aquest Consell de Comú, es reuniran i si es pot tancar 
avui millor, i si no es tancarà en un parell de dies. Afegeix que s’ha oblidat de 
dir que també tenen independents a la coalició, per tant són uns quants i si són 
tots millor, així estaran tots representats. Demana si tothom està d’acord amb 
aquest procediment per acabar de decidir i facultar la Junta de Govern per 
aprovar i donar oficialitat a l’acord que s’adopti entre tots. 
 
Per unanimitat dels presents, s’aprova la proposta ulteriorment presentada per 
la cònsol major. Aquest acord implica l’ajornament de la decisió sobre el punt 
quart de l’ordre del dia de la reunió. 
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Cinquè. - Informació relativa als acords adoptats en les da rreres 
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 d’abril, 6, 13, 20 i 27 de 
maig i 3 de juny del 2020. Tot seguit, cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors 
Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona diu que el fet que s’hagi reactivat o iniciat les 
comissions, no obliden que tenen 16 comissions, són moltes, que per a ells 
representa 4 o 5 comissions per Conseller, però que són poques les que s’han 
reactivat. Demana a la cònsol major si es recorda que van demanar més 
planificació encara que sigui per trimestre, perquè es puguin organitzar. Es 
troben que aquesta setmana s’han convocat 4 o 5 comissions, casi be d’un dia 
per altre. Dins dels dies que havien acordat, això sí. Però al veure que no hi ha 
una planificació, tothom disposa de la seva agenda i la va nodrint d’altres coses 
i es poden trobar que no sempre hi poden assistir. 
 
La cònsol major respon que no es fàcil, és cert que aquests 2 mesos i mig del 
COVID, ho han desorganitzat completament, i no hi ha hagut potser unes 
necessitats de fer comissions, tot i que ara comencen a sorgir aquestes 
necessitats. Però be, s’intentarà, a veure si es pot fer. Es podria preveure cada 
3 o 4 dies abans, i si el conseller president considera que no hi ha matèria 
suficient com per fer una comissió, suspendre-la. Es mirarà de fer l’esforç de 
preparar un calendari, almenys d’aquí a finals d’any. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona sol·licita informació sobre l’acord pres per la 
Junta de Govern del 22 d’abril del 2020, pel qual s’acorda aplicar una reducció 
sobre la renda dels immobles arrendats al Comú, construïts o sense construir, 
amb l’ordre següent: aparcaments horitzontals, parcs i zones de lleure i locals 
Centres de Salut, amb un 50%, 100% i 50% de reducció respectivament. Vist 
que s’ha pres aquest acord, i la llei ho preveu, -no és cap acord diferent al que 
marca la llei-, demana si se’ls pot informar globalment de l’import que 
representa aquesta reducció pel Comú, per saber de que s’està parlant. Per si 
s’està parlant de 100.000€ de 500.000€, o s’està parlant de quin import. També 
sol·licita el detall d’aquesta reducció que correspon a cadascun d’aquests 
immobles. 
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La cònsol major respon que són els lloguers que paga el Comú. Per exemple, a 
nivell d’aparcaments, pràcticament tots els aparcaments es troben en terrenys 
de lloguer, no són propietat del Comú lamentablement. Aquests són 
l’aparcament del Parc Central 1, Parc Central 2, l’aparcament del Fener, 
l’aparcament de la Serradora, el de Santa Coloma, el del Solà del Jan, de 
l’estació d’autobusos o estació central i el de Meritxell. Diu que no ho pot dir de 
memòria, no disposa d’aquesta informació en aquests moments, però és el 
50% de l’import que pagava el Comú, per un import aproximatiu d’uns 200.000€ 
al mes. Aquesta és la quantitat que el Comú ha deixat de pagar, d’estalvi, un 
estalvi que no s’hagués volgut, però que hi és. Uns 200.000€ de lloguers en 
aparcaments. Els parcs i zones de lleure, com per exemple el Parc Central, hi 
ha la part del parc i la part de l’aparcament. De la part del pàrquing, el Comú 
n’ha pagat el 50% i per la part del parc, no ha pagat res perquè estava tancat 
per llei. Ara ja s’ha començat a obrir. Això va canviar casi cada mes. Ara s’ha 
començat a obrir la zona verda. En canvi la zona dels gronxadors no s’obra ara 
fins la setmana que ve. Aleshores es va adaptant en funció i en la mesura que 
es va obrint. Per exemple, el parc de la Serradora a Santa Coloma, la zona del 
skate park sí que la van deixar obrir. Per tant aquest ja s’ha pagat, si no 
recorda malament, el 50%. Cada mes va canviant una mica perquè va haver-hi 
unes modificacions a la llei també. Això és el que hi havia el 22 d’abril i els 
200.000€ és el total: aparcaments, parcs i zones de lleure. En quant als 
Centres de Salut, hi ha només el de Santa Coloma, el del carrer de la Sardana i 
el de la plaça Guillemó. I se’ls va aplicar la reducció, tot i què ells van estar 
oberts, però la llei establia que encara que estiguessin oberts, se’ls havia 
d’aplicar un 50%. No són uns lloguers molt elevats. És a dir en total uns 
200.000€ aquest mes, ara el mes de juny segurament serà una mica diferent, 
es pagarà una mica més o s’ha pagat una mica més.    
 
La cònsol major cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona agraeix l’aportació. Globalment, és unes de les 
preguntes que demanava; són aquests 200.000€. Demana a la cònsol major si 
els hi podria donar el detall del que representa per cadascuna d’aquestes 
instal·lacions que el Comú té.   
 
La cònsol major respon que també hi ha l’Estadi Comunal i que el Comú té 
moltes coses llogades. Diu que es té aquesta informació, que es pot preparar i 
que donarà instruccions perquè se’ls hi trameti.  
 
La cònsol major cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona agraeix i demana un altre aclariment. Estan 
parlant dels Centres de Salut que han continuat la seva activitat. Tot i així, amb 
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l’activitat, demana si també s’ha aplicat aquest import. A causa de la no activitat 
econòmica, però s’entén que s’ha aplicat. 
 
La cònsol major respon que sí, que van tenir bastantes interpretacions sobre 
aquest punt. Però la llei semblava clara que, encara que estiguessin oberts, 
s’havia d’aplicar la reducció del 50%. I és el que el Comú ha aplicat i el Govern 
també. I creu que els altres Comuns l’han aplicat idènticament, d’acord amb el 
que establia la llei. No sembla gaire normal però és com els lloguers de les 
botigues d’alimentació, doncs també era un 50% amb un altre nivell, és el que 
establia la llei. Diu que el Comú l’ha aplicat i que, en principi, no ha sorgit cap 
problema amb cap propietari. Tothom ho ha acceptat sense cap problema, 
perquè també s’havien fet assessorar i han vist que era lo que corresponia.   
 
La cònsol major torna a cedir la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La. Sra. Maria Dolors Carmona diu que és l’últim que demana i recorda que en 
el seu moment la cònsol major els hi va comentar que hi havia algun propietari 
que havia proposat, fins i tot condicions més favorables pel Comú. També 
demana si tenen el detall de cadascun d’aquests propietaris i l’impacte que ha 
tingut perquè es tracta d’uns acords d’aplicació general, però demana saber si 
hi ha d’altres realitats. 
 
La cònsol major respon que són 2 o 3 propietaris que no han girat rebuts i els 
informaran de qui són. 
 
La cònsol major cedeix ara la paraula al  Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González diu que és novell amb la política, però ha trobat que 
aquestes darreres setmanes, quan han fet comissions, analitzar les Juntes de 
Govern és molt més fàcil per a ells, per tant demana a la cònsol que no sigui un 
esforç fer un planning, si no que sigui una realitat, perquè és molt més fluid per 
tots poder analitzar aquestes juntes. Seguidament sol·licita informació sobre 
l’acord pres en la mateixa Junta de Govern del 22 d’abril, pel qual s’acorda 
pagar unes factures del despatx Arqués Ribert Junyer Advocats, per uns 
imports de 9.000 i 15.000€. Voldria saber quines feines es van realitzar. Quin 
és el total. També diu que estaria bé saber quin és el total de les factures que 
ha pagat el Comú a tercers pel tema del sinistre dels Serradells i en quin 
concepte. 
 
La cònsol major respon que, si no erra, aquestes són les úniques factures a 
tercers que ha pagat el Comú per aquest concepte. No sap ara si s’ha pagat 
alguna cosa molt puntual a nivell de l’Àrea d’Esports. Diu que es va parlar en el 
seu dia i que tot va ser pagat per l’assegurança, ho va anant pagant. Després 
quan es van fer els comptes, es va calcular dins de la indemnització, i a nivell 
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d’advocats, l’únic advocat que ha contractat el Comú és el bufet Arqués. Diu 
que són diners públics i són responsabilitat pública, i que van considerar que 
era bo que hi hagués un bufet perquè analitzés bé la proposta que fes 
l’assegurança i també sobretot el conveni amb PROGEC, SA i que són 
aquestes feines que va fer el bufet Arqués. També afegeix que el bufet Arqués, 
vist el peritatge que s’havia tancat, l’expedient aquí està acabat, però ara com a 
causa que cal tornar a obrir i del peritatge que ha demanat PROGEC, SA, la 
Batllia ha dit que no es podien començar les obres, així doncs s’ha tornat a 
demanar al bufet Arqués que s’ho vagi mirant per si hi hagués alguna cosa en 
tot aquest procés i que no arribés a portar algun perjudici al Comú en el seu 
moment. La seva labor és, més que res, en aquest punt, mínimament 
d’assessorament. Per tant les dues factures són aquestes. Afegeix que no té 
constància que n’hi hagi d’haver més, a part del que s’ha iniciat ara. Però del 
que es va fer per la negociació amb la companyia d’assegurança i del que és la 
negociació i la redacció del conveni amb PROGEC, SA és aquest el tema, són 
aquestes factures. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
  
La Sra. Maria Dolors Carmona diu que, lligat amb els Serradells, també recorda 
perfectament que es va fer un encàrrec a l’interventor per fer una anàlisi de la 
repercussió que tenia l’impacte del sinistre a nivell d’ingressos que s’han vist 
reduïts. És a dir quins són els efectes colaterals que ha tingut el sinistre, 
demana si les companyies al final han donat resposta al respecte.  
 
La cònsol major respon que van fer aquest estudi. Diu que es tracta d’una 
espècie de lucre cessant, el que s’ha deixat de guanyar amb el que són els 
abonaments, amb el que paga el ciutadà per anar al centre. Les companyies 
d’assegurances no el cobreixen. Aquest punt l’ha de reclamar el Comú a 
PROGEC, SA si finalment hi ha aquest plet amb PROGEC, SA. De totes 
maneres si que es va fer estudiar a l’advocat. No s’acaba de veure clar. No 
s’està parlant d’una quantitat molt important, perquè els abonaments dels 
Serradells no són excessius, tothom n’és coneixedor, tenen uns preus molt 
moderats i l’escola bressol, el gimnàs, molta cosa va poder funcionar al cap de 
pocs mesos i no era una quantitat molt important. Es va fer, i es tenia clar que 
les companyies d’assegurances no l’assumirien, i que el Comú ho havia de 
reclamar a PROGEC, SA dins del plet dels danys que el Comú pugui demanar 
de més a més a PROGEC, SA. I ho està valorant. Es té un any de termini des 
de que es va tancar. Diu que l’advocat ho està valorant per veure si és una 
cosa que pot portar bon fi al Comú o no i farà el seu assessorament al 
respecte.    
  
La cònsol major cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
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La Sra. Maria Dolors Carmona diu que si no recorda malament era als voltants 
de 700.000€ o 800.000€. 
 
La cònsol major respon que té mala memòria per a les xifres, però això són 
molts més diners. Creu recordar que es tractava d’uns 70.000€ o 80.000€. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona respon que l’import aproximat era aquest, que 
s’havia fet una extrapolació una mica els darrers anys sobre els ingressos 
segons un informe que havia fet l’interventor. 
 
La cònsol major respon que aquestes coses no son fàcils de provar en un judici 
perquè l’altra part podrà dir que això és una previsió que fa el Comú durant el 
temps de tancament. És tot una previsió. No és evident provar aquestes coses, 
són difícils de provar en un judici i que surtin bé. L’advocat haurà de dir si 
considera escaient fer-ne la reclamació o si considera que arribarà a bon fi 
aquesta reclamació. Però està sobre la taula fer-la. 
 
La cònsol major cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona respon que més que tot, com es va allargant, es 
va comentar que en 12 mesos es faria, ja quasi bé s’arribarà a l’inici de les 
obres amb la coincidència del segon aniversari del sinistre i els 700.000€ potser 
es transformen encara en més diners. Afegeix que tot i que sigui difícil, són 
diners públics i que li sembla que s’ha d’anar a les últimes conseqüències, 
perquè l’impacte hi és i la realitat hi és. 
 
La cònsol major respon que es va fer un informe, no sap si està acabat però  
n’han parlat, i està d’acord, però una mica com li deia, quan les coses es 
judicialitzen, es compliquen. Per això l’interès del Comú en aquell moment de 
firmar l’acord amb la companyia d’assegurances. També diu que està contenta 
d’haver-lo tancat perquè creu que ara, s’està en una posició molt més còmoda 
que si s’hagués hagut d’anar a la Batllia a judici, sense haver cobrat cap 
indemnització a tots nivells. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González demana a la cònsol major si els hi pot explicar, a nivell de 
PROGEC, SA aquest enrenou que ara tenim a la Batllia, per entendre-ho una 
mica. 
 
La cònsol major respon que PROGEC, SA ha demanat a la Batllia una mesura 
per assegurar la prova. Hi ha el peritatge independent que van fer les 
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assegurances per una empresa independent, que n’era conscient tothom, 
PROGEC, SA també el tenia, així com totes les parts. Però finalment 
PROGEC, SA, que està en el seu dret, va considerar que també volia fer un 
peritatge propi en el moment de defensar-se. Tothom té dret a defensar-se, i 
aleshores ho va demanar a la Batllia. Molt positivament per part de la Batllia en 
aquest cas, creu que ha fet bé de demanar un peritatge judicial perquè així ja 
no serà un peritatge de part, serà judicial i ja no podran entrar a demanar un 
tercer peritatge o que llavors vingui un peritatge judicial. Han anat directament 
al judicial. Creu que bé, és un dret que tenen. Es mostra però sorpresa, diu que 
li va saber greu, perquè s’havien reunit pocs dies abans amb PROGEC, SA i no 
la van informar d’aquesta intenció. Des de finals del mes de novembre, tenien 
el peritatge. Havien tingut temps de sobra per haver demanat aquesta mesura. 
No la van demanar. Ells també tenen els seus assessors. L’han demanat ara. I 
ara el que fa la Batlle és nomenar un pèrit, que haurà d’assumir el cost qui l’ha 
demanat o totes les parts, ja ho pactaran. El Comú no està amb aquesta part. 
El Comú només està com a propietari de la instal·lació que ha de donar accés i 
ha de controlar. Ara hi estan treballant, hi haurà aquest peritatge. El que si ha 
assegurat el pèrit, - és francès i l’ha nomenat la Batllia-, és que si el dia 30 ja ha 
pogut agafar bastantes mostres, encara que el seu informe no sigui tancat amb 
les mostres que tindrà, ja segurament ben aviat donarà el permís perquè es 
pugui anar fent més part d’obra. Són qüestions judicials que una vegada hi 
entres s’allarguen. La Batlle ha demostrat interès. Va nomenar el pèrit de 
seguida, perquè la Batlle també és conscient que això és una instal·lació 
d’interès públic. Diu que està contenta de la manera que ha actuat la Batllia, ha 
anat molt de pressa per nomenar el pèrit que va venir de seguida. Sovint, 
aquestes coses s’allarguen perquè una part no accepta el pèrit, i l’altra part 
tampoc i després n’han de nomenar un altre. És complicat. En aquest cas totes 
les parts han acceptat el pèrit que ha proposat la Batllia i s’ha avançat. És el 
que pot dir fins ara.   
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona sol·licita informació sobre l’acord de la Junta de 
Govern de la mateixa data, 22 d’abril, pel qual s’acorda contractar, pel 
procediment de contractació directa, l’Agència de Notícies Andorrana ANA. Vol 
saber si és la producció de vídeos i infografies, per l’import de 12.664,40€ i aquí 
vol saber, -que d’infografies ja n’ha vist-, a quins vídeos es fa referència. No 
sap de l’existència de cap vídeo. Demana informació sobre aquest punt. 
 
La cònsol major respon que creu que si hi ha hagut algun d’aquests vídeos 
perquè són els que es passen per les xarxes socials. Però això forma part de la 
comunicació del Comú i aquests 12.000€ són per a tot l’any. Ara se n’ha fet 
alguns, però d’aquí a finals d’any se’n faran més. És una manera de no 
solament comunicar mitjançant paper sinó també comunicar més per xarxes 
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socials amb vídeos i infografies. És una manera de treballar i si que se n’ha fet 
algun. Això és per tot l’any. Encara falten uns quants mesos i s’aniran veient. 
Surten a les xarxes socials. Se n’ha fet. N’hi ha de diferents departaments. Se’n 
va fent, és una manera de treballar a nivell de comunicació.   
 
La cònsol major cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona diu que són ells, que ningú els hi ha dit res, i 
creien que anaven lligats al COVID i a la urgència del COVID i per això ha fet 
referència a determinades infografies que han vist i entenien la contractació 
directa com a urgència vist el moment, l’excepcionalitat del moment. Si no és 
així no entén el perquè d’una contractació directa, si és a llarg termini.   
 
La cònsol major respon que és per un any. 
 
La cònsol major cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona afegeix que no tenen el detall. 
 
La cònsol major respon que s’acostuma a fer a casi tots els mitjans del país. Es 
fan contractes a diferent nivell i un també és amb aquesta agència, per 
diferents comunicats del Comú, es fan aquests tipus de contractes durant tot 
l’any, i en diferents mitjans. Afegeix que la llei ho permet per contractació 
directa i en aquest cas s’ha fet així perquè és l’Agència de Notícies Andorrana. 
Diu que és una manera de funcionar i ja hi havien treballat, no és la primera 
vegada que hi treballen, i han tornat a renovar, per dir-ho d’alguna manera per 
un any. 
 
La cònsol major torna a cedir la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona afegeix que una cosa és amb els diferents 
mitjans de comunicacions si que n’hi ha perquè ho ha vist. 
 
La cònsol major respon que l’Agència passa comunicació a d’altres mitjans, 
llavors moltes vegades des de Comunicació del Comú s’envia a l’Agència. 
L’Agència ho envia a la resta de mitjans. És una manera de treballar. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona diu que això ho poden arribar a entendre, però 
han vist un encàrrec molt concret que són unes infografies, que són uns vídeos, 
i clar és un encàrrec que es pot fer, que no cal que sigui l’Agència de Notícies, 
en una empresa de comunicació o algú altre. Demana saber perquè el 
Departament de Comunicació del Comú, tot i què és un departament que avui 
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en dia compta amb tres persones a dedicació completa, ha d’anar més enllà del 
que pot fer el departament de Comunicació. 
 
La cònsol major respon que va més enllà, que és molt més tècnic. 
 
La cònsol major cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La. Sra. Maria Dolors Carmona diu que ja no és difusió del que fa el Comú sinó 
que això són encàrrecs concrets. 
 
La cònsol major respon que és difusió del que fa el Comú i amb encàrrecs 
concrets, doncs es pot fer un encàrrec de dir ara ve la Festa Major i es vol fer 
un encàrrec d’un vídeo per promocionar els concerts de la Festa Major o per 
promocionar si s’acaba fent la plataforma per reservar el teu concert. És tot. És 
el que va sortint. És la necessitat que va sortint del Comú i amb el COVID 
també s’ha necessitat. Doncs també s’ha fet servir. És una manera de treballar 
i s’ha optat per treballar amb aquesta.  
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona diu que és com un forfet amb l’empresa i 
demana si és així. 
 
La cònsol major respon que sí i que és el mateix preu que el de l’any passat. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona sol·licita informació sobre l’acord pres a la Junta 
de Govern del mateix dia 22 d’abril, pel qual s’acorda la compra de mascaretes 
quirúrgiques. La realitat del moment feia que fos necessari, sobretot la primera 
part, la protecció dels treballadors del Comú. Però al veure que també que es 
compraven per a la ciutadania en general, vol saber si en algun moment es van 
distribuir mascaretes a la ciutadania, amb quin criteri, com es va fer. Més que 
tot és el contingut del punt de l’ordre del dia. 
 
La cònsol major respon que és un error de redacció. No eren per a la 
ciutadania en general, son pels treballadors del Comú. Ara clar potser en aquell 
moment, quan es va prendre la decisió, potser es va pensar, a veure si hi ha un 
dèficit a la parròquia o un problema de subministrament de mascaretes, millor 
que en tinguem i si s’ha de donar o s’ha de vendre a la ciutadania, potser se’n 
va parlar a la Junta de Govern i ha quedat redactat d’aquesta manera. Però les 
mascaretes, per sort, només s’han utilitzat, i s’estan utilitzant encara, pel 
personal del Comú. Es rectificarà l’acta.  
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La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra sol·licita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern del 29 d’abril, pel qual s’acorda aplicar el principi d’equilibri financer i 
acordar l’exempció del pagament de l’immoble del British College. No sap si la 
llei ho preveu, pensa que és una activitat que no ha parat, que s’ha fet 
teletreball. Demana saber perquè s’exempta totalment. A més, els pares han 
continuat pagant. 
 
La cònsol major respon que és el mateix concepte, és el que estableix la llei. És 
una mica el que es deia abans amb els Centres de Salut. El Comú ho va 
interpretar d’aquesta manera, disposa dels informes corresponents, i entén que 
se’ls hi apliqui. A sota també hi ha la pista de pàdel, el bar interior; es va fer el 
mateix concepte amb tots els que el Comú té serveis concessionats d’alguna 
manera. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra Pujol sol·licita informació sobre l’acord pres per la Junta 
de Govern del mateix dia 29 d’abril, en què es parla que el Ministre 
d’Ordenament Territorial ha desestimat el requeriment formulat pel Comú 
d’Andorra la Vella. Vol saber quins són els arguments del Govern per no fer 
front a la despesa compromesa. 
 
La cònsol major respon que el Comú va signar un conveni amb el Govern, que 
va aprovar el Govern d’Andorra, per acord del seu Consell de Ministres. Es va 
aprovar i es va firmar amb el corresponent acord. És a dir que, no només l’ha 
signat un ministre, sinó que hi ha un acord del Consell de Ministres. Ara, al 
moment de pagar, la Intervenció General del Govern diu que això no és 
competència del Govern i que això ho ha de pagar el Comú. Resulta que 
aquest conveni no es va fer amb la deguda legalitat. Davant d’aquesta situació, 
el Comú va enviar una carta sol·licitant que el Govern honori el seu compromís, 
perquè està firmat en un conveni, passat per Consell de Ministres, passat per 
aquest Consell de Comú i ara quan és el moment de pagar, quan està tot fet, 
s’havien fet els mesuraments, els tècnics de Govern hi havien participat, tot 
tirava en davant, és la Intervenció del Govern que ha fet un informe 
argumentant que no correspon fer efectiu aquest import al Comú d’Andorra la 
Vella perquè no és la seva competència. Davant d’aquesta situació, el Comú, 
com no pot ser d’una altra manera, farà la seva reclamació judicial perquè 
entén que té tot el dret i el conveni ho establia. És una cosa que ja venia de fa 
temps. És un conveni de fa molts anys, que ara es va actualitzar en el moment 
de fer el carrer i els hi corresponia pagar els serveis. I els havien de pagar, i així 
va estar d’acord el Govern. Però ara resulta que tècnicament la Intervenció diu 
que no es pot i aquesta és la situació actual. 
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La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González sol·licita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern del mateix dia 29 d’abril, pel qual s’acorda d’iniciar els treballs de 
redacció dels plecs de condicions administratives i tècniques per unitats i per 
lots per a la futura convocatòria d’un concurs públic per al subministrament de 
motius de Nadal, destinats a diverses places i carrers. Han passat quasi dos 
mesos i demana saber si s’ha fet aquesta proposta, saber si hi ha un increment 
de la inversió respecte a l’any passat, que els informin una mica d’aquesta 
situació.  
 
La cònsol major passa la paraula al Sr. David Astrié, cònsol menor i conseller 
de Serveis Públics i de Finances. 
 
El Sr. David Astrié informa que aquests treballs de redacció de plecs de 
condicions es fan perquè el lloguer dels equipaments que tenien fins ara s’ha 
exhaurit amb la qual cosa s’ha de renovar tot l’equipament d’enllumenat de 
Nadal d’aquest any i també s’enfoca per als 3 anys vinents. Els tècnics encara 
estaran treballant en aquest plec. El que si que han optat és per unificar els 
ornaments de Nadal, en funció del tipus de fanal. Això és una cosa molt 
tècnica, però els fanals de 10 metres tindran un ornament de 3 metres, els 
fanals de 7 metres tindran els ornaments de 2 metres, etc. Per tant, aquest plec 
de bases recollirà una mica aquesta homogeneïtzació de l’enllumenat de 
Nadal. Repeteix que els tècnics encara l’estant treballant i que encara no ha 
passat per la Junta de Govern. Encara s’està treballant tot i que ara comença a 
ser urgent perquè aquest concurs ha de sortir ja, per si es vol l’enllumenat per 
aquest Nadal. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra Pujol sol·licita informació sobre l’acord pres per la Junta 
de Govern del mateix dia 29 d’abril, pel qual s’acorda posposar l’execució del 
projecte de construcció del portal d’entrada a la parròquia. Diu que ja va 
demanar en el seu moment si li podien fer arribar l’informe del Departament de 
Patrimoni Cultural del Govern. 
 
La cònsol major respon que no té constància d’haver rebut aquest informe. 
Disposa del de l’Àrea de Mobilitat, però el de Patrimoni Cultural no. Però bé, si 
li arriba li farà arribar. Demana al Secretari general que en prengui nota. Diu 
que el de l’Àrea de Mobilitat segur que ha arribat i que hi posava algun 
problema però res que no tingui solució. Pel que fa al Patrimoni Cultural, 
recorda que va parlar amb la Ministra corresponent. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
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La Sra. Lídia Samarra Pujol respon que, lligat amb això, la majoria va dir que 
faria una anàlisi de les prioritats d’inversió, i que els hi van dir que els 
convidarien. No sap si l’han fet i si els continuaran convidant.   
 
La cònsol major respon que no l’han fet. Per ara no han vist la necessitat. 
Mantenen el pressupost tal com havien previst al començament i més tenint en 
compte que està evolucionant favorablement tot. Sí que han fet unes reserves 
pressupostàries, a cada departament, per prudència, i han pres una sèrie de 
decisions, que han quedat en espera, per ara això no es fa. Ho faran en funció 
de com vagin evolucionant les coses. Ara quan es tanqui el tercer trimestre, es 
veurà si el Comú ho pot fer o no i es treballarà en aquesta línia. Per ara no s’ha 
suspès pràcticament res. Un exemple és el camió succionador, que xucla les 
clavegueres. El Comú en disposa d’un de molt vell, però que encara funciona 
una mica. Però de tant en tant, s’avaria i el Comú havia previst substituir-lo 
aquest any. Sempre dona aquest exemple perquè val uns 400.000€. Per ara, 
es troba en stand by, i hi han unes quantes inversions en la mateixa situació. 
Doncs aquestes són les coses que han dit d’esperar. La majoria esperarà a 
veure com va funcionant el pressupost. Però si tot funciona com fins ara, no té 
intenció de limitar, i ha tret algunes coses. Per exemple, s’ha eliminat la Festa 
del Poble, la Festa de la Primavera. Hi ha moltes coses que no s’estan fent per 
si soles. Però per ara els membres de la majoria no tenen intenció de tocar res 
fins a que es tanqui el segon trimestre, que sembla que tindrà un resultat 
positiu. Potser de cara al tercer trimestre, veuran i acabaran de fer totes 
aquestes previsions. Van fer un informe, amb tots els departaments, i els hi van 
demanar el que no era excessivament urgent i que podia esperar l’any que ve. 
S’està parlant d’uns 3.000.000€ i algunes coses doncs estan allà, no hi ha res 
parat, però estan esperant. Com vagi evolucionant el pressupost n’aniran 
parlant. Per tant, per ara no han pres cap decisió. Si més endavant han de 
prendre una decisió, doncs en parlaran.     
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González diu que, referent a aquest tema, és una mica 
contradictori, perquè des de la Junta del 8 d’abril, quan ja havia demanat com 
estaven les finances, els ingressos i les despeses i al Consell de Comú del 30 
d’abril, els hi van dir que a mitjans de maig ja tindrien aquest informe i també 
que lligat amb això, al voltant del 10 de juny, ja tindrien el pressupost que el 
Comú d’Andorra la Vella aportaria a aquest fons del Govern i estan a dia 25 i 
els membres de la minoria només tenen notícies mitjançant la premsa de que 
es faran totes les inversions. Des de la seva posició, li agradaria que els hi 
poguessin dir actualment quins són els ingressos i les despeses del Comú. 
Tota aquesta informació que acaba de donar la cònsol major, els membres de 
la minoria se n’assabenten ara, després de 2 mesos. 
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La cònsol major respon que no hi ha cap canvi, que la majoria tenia la intenció 
d’adaptar el pressupost, però van veure que no era necessari i per  tant no ho 
faran, momentàniament perquè hi ha una eina pròpia interna que els ho 
permet. Volen ser cauts i guardar-se una sèrie d’actuacions i decidir si això, per 
ara, es fa o no es fa. El Departament de Serveis Públics havia de comprar un 
camió doncs, per ara, no es compra. Però això no comporta tocar el pressupost 
perquè segurament potser el podran comprar d’aquí a finals d’any, ja es veurà. 
La mateixa situació es dona amb la modificació del marc pressupostari, fins que 
no es tingui tancat el pressupost, no el modificaran, perquè potser no serà 
necessari. Aleshores estan en aquesta fase. És veritat que com diu el Sr. Sergi 
González, es va parlar, perquè en aquell moment estaven més ofuscats. Ara 
han vist que hi ha d’altres eines a la llei que els hi permet, sense modificar el 
pressupost, ser prudents i no estan gastant més del que poden. Hi ha eines 
que permeten donar instruccions als departaments perquè, ara per ara, això no 
es tiri endavant, amb els consellers oportuns. Si d’aquí a tres mesos es veu que 
els ingressos continuen al bon ritme, i tot va bé, doncs llavors si que es podrà 
adquirir aquest camió. Però no volen tocar el pressupost momentàniament 
perquè entenen que no és necessari. Ho faran segurament més de cara al final 
d’any, cap al tercer trimestre si és necessari.  
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González agraeix la resposta. 
 
La cònsol major respon que falta el tema de les transferències. Recorda que ja 
en van parlar en aquelles reunions que feien de Junta de Govern ampliada, 
d’on més o menys va sorgir un acord. Però com que hi ha el Comú d’Escaldes-
Engordany que no s’acaba de manifestar, la resta de Comuns ho estan 
esperant. Però tant aviat ho tinguin tancat, el que van parlar aquell dia, aquella 
reunió en què el Comú d’Andorra la Vella entenia que era el que havia d’aportar 
més en aquest fons, perquè és el Comú més gran, el que té més comerços, el 
que tindrà més retorns amb ERTOS. Doncs continuaran dins de la mateixa línia 
i espera que finalment tots entrin dins d’aquesta dinàmica i entre tots poder 
tirar-ho endavant. Afegeix, però, momentàniament també fins i tot ni que s’arribi 
a aportar al voltant dels 2.000.000€, en aquest fons de compensació, no caldrà 
tocar encara el pressupost. Diu que actualment no han necessitat la pòlissa de 
descobert. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González sol·licita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern del 13 de maig, pel qual s’acorda, d’una part, contractar els serveis de 
consultoria i d’assistència tècnica per la implantació de l’administració 
electrònica a l’empresa AGTIC Consulting, SL, per un import de 18.200€, i, 
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d’altra part, contractar pel procediment de contractació directe els serveis de 
consultoria en sistemes i aplicacions de gestió tributària, comptable i financera 
per l’any 2020 a l’empresa Galbis i Mendiola Consultors, SL, per un import de 
26.125,00€. Demana si els hi poden explicar el projecte d’administració 
electrònica, en quina fase està actualment, i que es vol aconseguir.  
 
La cònsol major passa la paraula a la Sra. Letícia Teixeira, consellera delegada 
de Tràmits, Tributs i Deutors i de Recursos Humans. 
 
La Sra. Letícia Teixeira respon que aquest projecte és per crear un full de ruta 
per estudiar el camí a seguir pel Comú en el tema de l’administració 
electrònica. És per veure la situació en què s’està i a la situació a la qual es vol 
anar. És per començar una mica a treure el paper. Començar cap a 
l’administració electrònica bàsicament.  
 
La cònsol major afegeix que és un primer pas, una anàlisi, un full de ruta com 
diu la Sra. Letícia Teixeira per anar marcant com han de treballar. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González demana si tenen un termini de temps per saber quan es 
començarà i quan es finalitzarà. 
 
La Sra. Letícia Teixeira respon que ja han començat i en principi serà fins a 
l’octubre.  
 
La cònsol major diu que a l’octubre tindran un primer informe o valoració. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Letícia Teixeira. 
 
La Sra. Letícia Teixeira continua dient que al mes d’octubre hi haurà el full de 
ruta fet. 
 
La cònsol major afegeix que ja el podran sotmetre. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona sol·licita informació sobre l’acord pres per la 
Junta de Govern del mateix dia 13 de maig, pel qual s’acorda la prolongació de 
dues comissions de serveis i la prolongació d’una comissió de serveis i un 
CRA. El primer fa referència a prolongar un màxim de dos anys, la comissió de 
serveis del recepcionista/administratiu de l’Espai Ciutadà, l’altre fa referència a 
una tècnica administrativa del Departament de Serveis Públics, Urbanisme i 
Aparcaments, d’un màxim d’un any. El segon és la prolongació d’una comissió 
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de servei i d’un complement de responsabilitat addicional (CRA) de la 
responsable de l’Aula de Teatre. Vist que per transparència, fa dies que en 
parlen, demana quan es preveu publicar aquestes places. Aquest any, aquests 
dos anys, s’està parlant de que hi ha dues, quatre, cinc anys de places. 
Aleshores el Comú s’haurà de plantejar, en algun moment, si són necessaris 
aquests llocs de treball. Doncs perquè aquesta situació, el que deien, aquesta 
concurrència perquè puguin optar-hi altres treballadors del Comú es veu 
limitada pel fet de prolongar aquesta situació.   
 
La cònsol major respon que no és evident, que no és fàcil i menys ara en 
aquests moments, com estan canviant les coses. Diu que està d’acord, que un 
dia o altre el Comú haurà de prendre la decisió de si es prolonguen més o si 
aquestes places són necessàries o no són necessàries. No estan encara en 
aquesta situació. Diu que li agradaria que passessin uns quants mesos per 
veure com evoluciona tot. Ara mateix l’Aula de Teatre ha estat sense funcionar 
durant aquests mesos, per causa del COVID, com d’altres departaments, però 
aquest no podia pas fer classe. L’Institut d’Estudis Musicals ha funcionat. Han 
fet moltes classes telemàticament i ha anat funcionant. Però per exemple, 
l’Aula de Teatre així com l’Escola d’Art, tampoc no han funcionat gens. Clar, és 
una qüestió que s’haurà de veure ara com aniran les matrícules, les 
inscripcions de cara a aquest proper curs, que començarà al setembre i a partir 
d’aquí veuran quines decisions es prenen al respecte. Caldrà prendre decisions 
i que està d’acord. Però, ara per ara, prefereixen allargar una mica aquesta 
situació actual i si l’han d’acabar abans, l’acabaran abans. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona respon que entenen la situació del moment. El 
que passa que prolongar dos anys és agafar compromisos. Entenen que també 
els treballadors es mereixen una estabilitat laboral i això també ho entenen. 
Entenen les dues parts. Ara bé si és un tema, doncs que d’aquí uns mesos han 
de plantejar-se, si s’agafa el compromís amb aquests treballadors, amb un 
termini de dos anys les expectatives són unes altres. Per tant, hi han aquestes 
places que difícilment sortiran publicades, potser en sortiran d’altres, però 
sortiran a concurs.   
 
La cònsol major respon que dos anys són massa i que està d’acord amb la Sra. 
Maria Dolors Carmona, i que un any hagués estat més apropiat com és la 
qüestió de l’aparcament, que estan parlant d’un període no superior a un any. 
Diu que és veritat que el recepcionista/administratiu de l’Espai Ciutadà i la 
responsable de l’Aula de Teatre, s’està parlant de com a màxim d’un període 
no superior a dos anys. Diu que això no vol dir, que segons evolucionen les 
coses, el Comú d’aquí a tres mesos, pugui publicar un edicte per a aquesta 
plaça o consideri que aquesta plaça potser no és necessària i torna cadascú al 
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seu lloc. Per tant, ara no és potser el millor moment, però en tres o quatre 
mesos, s’hauria de tornar-ne a parlar. Diu que hi està d’acord.  
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González informa que ja ho han tractat a la darrera comissió, 
d’Higiene i Innovació, amb el cònsol menor, però ara sol·licita informació sobre 
l’acord pres per la Junta de Govern del mateix 13 de maig, pel qual s’acorda 
l’execució de la clàusula d’opció de compra sobre diversos ornaments per a 
l’enllumenat de Nadal a l’empresa Elèctrica Les Valls per un import de 
61.579,28€. Tot i que no era una comissió de Serveis Públics, diu que amb el 
cònsol menor van estar parlant i que li va explicar una mica. Li va dir que li 
agradaria tenir aquest contracte signat del 2016 fins al 2020. Li va explicar una 
mica quins ornaments eren. Diu que ell volia tenir el plec de bases, perquè volia 
saber perquè s’han comprat aquests ornaments i el perquè d’aquesta clàusula.    
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. David Astrié. 
 
El Sr. David Astrié respon que ja li va explicar en aquella comissió, no d’Higiene 
sinó de Serveis Públics. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González reafirma que era d’Higiene, parlant d’un tema del rènting 
d’un cotxe. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula al Sr. David Astrié. 
 
El Sr. David Astrié li respon que això és transversalitat. Efectivament el 
contracte al qual feia al·lusió fa un moment, ja va vèncer, i aquest contracte 
preveia l’opció de compra de certs ornaments, de fet de molts ornaments i 
després el Comú es reservava la possibilitat d’adquirir aquests ornaments de 
forma definitiva. Doncs bé, s’escau que uns ornaments, en concret els 
meteorits penjats, que són els que estaven com ornaments a l’avinguda 
Meritxell, són aquelles boles amb punxes que ells li diuen meteorits, que els hi 
agraden molt, que en certa forma s’han convertit en un símbol d’identitat 
d’ornament de Nadal, de les festes d’Andorra la Vella, doncs se’ls han quedat. 
Ja ho preveia el plec de condicions. Diu que li va enviar l’altre dia, que li va dir 
quan se’l va trobar pel carrer, que li havia enviat, però l’arxiu pesava massa i 
ahir era la Festa del Poble i no va consultar el correu, però va veure que li 
havien retornat perquè pesava massa. Avui li ha imprès i li ha portat.   
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
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El Sr. Sergi González agraeix la resposta tot rebent el document que li tramet el 
Sr. cònsol menor. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona sol·licita informació sobre l’acord pres per la 
Junta de Govern del mateix dia 13 de maig, pel qual s’acorda l’ampliació de 
crèdit del capítol 1 de JOVIAL per un import de 19.820€, per contractar els 
serveis d’una persona per portar la gestió de JOVIAL. El motiu el van estar 
compartint amb el cònsol menor, tot just en la comissió de Finances que ha fet 
referència abans. Diu que estan d’acord que hi hagi una persona que 
globalment i de manera transversal pugui abastar tot el que és la gestió i els 
diferents serveis, de vetllar pel bon funcionament de JOVIAL, amb això estan 
completament d’acord. Però com així també ho va posar de manifest al Sr. 
David Astrié, és una mica el decalatge d’aquesta informació. D’acord que hi ha 
hagut el COVID, però clar el dia 13 de març, tot just estava confinada el 13 de 
març, es recorda que la cònsol major li va trucar i li va dir que havien de fer 
aquesta comissió sense disposar del detall que no va tenir fins a principis de 
juny, quan va demanar l’acta d’aquell Consell d’Administració. Per tant el mes 
de febrer van aprovar el pressupost i recorda a la cònsol major que no havien 
fet cap Consell d’Administració de JOVIAL, i ja s’estava aprovant el pressupost 
de JOVIAL. Al mes de març es fa aquest Consell d’Administració i s’acorda la 
contractació d’aquesta persona per portar la gestió. Diu que el mes de maig es 
quan passa per Junta de Govern. Està parlant del 13 de maig, quan apareix 
l’acord d’ampliació d’aquest crèdit i fins al mes de juny no reben aquesta 
informació de manera formal i de manera detallada, després que demanés al 
Secretari general que li fes arribar l’acta corresponent. Com a membre del 
Consell d’Administració, i així li va dir al cònsol menor, que considerava que era 
menystenir o no considerar el paper que també tenen les minories dins 
d’aquest Consell d’Administració. Doncs perquè, assabentar-se el mes el juny 
que aquesta persona des del mes de març està contractada i ha cobrat el seu 
salari també és una mica un decalatge, que d’acord que hi ha hagut el COVID 
entre mig, però que és important poder disposar o vetllar perquè aquesta 
informació la rebin quan s’escau i que també es faci en el moment que s’escau. 
Afegeix que volia posar de manifest això i així li va dir al cònsol menor. Diu que 
ell li va explicar, li va donar més detalls de quines funcions tenia aquesta 
persona perquè les desconeixia i no tenia la informació, i torna a dir, el què ha 
dit des d’un principi, li sembla molt bé i potser tornar a què hagi un gestor, per 
dir-lo d’alguna manera, que s’ocupi de tots els serveis i de les diferents 
variables que intervenen en la gestió d’un edifici com és JOVIAL, és important 
doncs perquè la informació la té de primera mà i no ha d’esperar tercers que 
l’informin i esperen que sigui un èxit realment, doncs perquè es pugui millorar i 
puguin fer el seguiment que s’escau.   
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La cònsol major afegeix que és amb aquesta voluntat que s’ha fet i que està 
segura que aquell Consell d’Administració de JOVIAL, que el van fer d’aquella 
manera, que ella li va trucar i li va explicar dues o tres coses, no se’n recorda 
perquè era un dia una mica complicat. Si segurament l’haguessin pogut fer amb 
normalitat tot això i el que acaba de dir, segurament li haguessin dit en aquell 
moment. Aquesta persona pot fer una bona feina i ja ha estat treballant. I ben 
aviat, suposa que quan toqui, es mantindrà un altre Consell d’Administració i 
s’aniran posant al dia. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González sol·licita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern del 20 de maig, pel qual s’acorda modificar un acord de la Junta de 
Govern de l’11 de març, relatiu a la convocatòria d’un concurs pel procediment 
selectiu d’ingrés per contractar 4 auxiliars. Vol saber el motiu d’incrementar de 
4 a 8 auxiliars. 
 
La cònsol major passa la paraula al Sr. Gerard Estrella, conseller delegat de 
Sostenibilitat i Innovació. 
 
El Sr. Gerard Estrella respon que es va passar de 4 a 8 perquè eren 4 pel 
primer mes i 4 pel segon mes per donar suport. Afegeix que ha quedat una 
mica mal redactat o mal explicat dins de l’acta.   
 
La cònsol major cedeix novament la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González diu que per tant entén que són 8 en total, 4 pel juliol i 4 
per l’agost. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra sol·licita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern del 27 de maig, pel qual s’acorda autoritzar el Centre Comercial 
Andorrà a ocupar un espai corresponent a dues places de la zona càrrega i 
descàrrega, situada al carrer de l’Aigüeta 15. Diu que això ho entenen i 
pregunta que com està el tema del passatge Biscariet.  
 
La cònsol major respon que li sembla que avui no toca parlar del passatge 
Biscariet, però que en parlaran ben aviat. Diu que està bé. Potser no tothom hi 
estarà d’acord, però està bé i ben aviat han de fer una reunió. Diu que el Comú 
ja disposa del projecte. Un projecte important que ha entrat fa 4 o 5 dies o 
potser una setmana. Per tant, els hi comunicaran aviat, faran una reunió i els 
informaran de com està la qüestió i com ho veu la majoria comunal. 
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La cònsol major cedeix novament la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra sol·licita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern del mateix dia 27 de maig, pel qual s’acorda convocar un concurs 
d’àmbit nacional per adjudicar les obres d’ampliació de voravia al carrer Prada 
Motxilla. Voldria saber quin és aquest projecte ja que no sap res.  
 
La cònsol major passa la paraula al Sr. David Astrié, cònsol menor i conseller 
de Serveis Públics i de Finances. 
 
El Sr. David Astrié diu que, de fet, no és tan sols una demanda de l’associació 
de pares d’alumnes del Lycée, sinó també una mica amb la voluntat que tenen  
que les voravies siguin més amples, siguin més utilitzables pels vianants. És 
una política que van desenvolupant des de fa 4 anys. Diu que pensen que la 
voravia que ve de Prada Motxilla, que baixa cap al Lycée, hauria de ser una 
voravia més ampla per garantir una mica la seguretat de tots els alumnes que 
hi circulen. Diu que allà hi ha cotxes aparcats als dos costats i pensen que 
conservant tan sols un costat és suficient, sempre que tot això reverteixi cap a 
la seguretat dels alumnes que van cap al Lycée Comte de Foix. Per tant s’ha 
decidit treure un concurs per poder justament eixamplar aquestes voravies 
d’accés al Lycée Comte de Foix.   
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González sol·licita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern del 3 de juny, pel qual vist l’acord i vista la demanda presentada per 
part de l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres, s’acorda 
atorgar-los una subvenció per al desenvolupament d’una pàgina web i 
l’activació a les xarxes socials, amb una aportació econòmica per un import de 
4.900€. Diu que això també ve de l’Associació del Centre Històric que també es 
van donar 42.000€ pel dinamitzador. Demana si es comença a fer un 
plantejament a nivell de tots els barris. Si és té aquesta visió i perquè és dona 
més al Centre Històric que a aquesta associació.   
 
La cònsol major comenta, abans de passar la paraula a la Sra. Meritxell López, 
que li pot dir que és veritat que s’ha donat més a l’associació del Centre 
Històric perquè és una associació molt més estructurada des de fa molt més 
temps, que es va aprovar el Pla Estratègic del Centre Històric, que no es va fer 
amb els altres barris i aquí es va fer. Diu que ara amb el Shopping Mile, també 
ja es comença a funcionar. És veritat que el COVID ho va parar. Però l’altre dia 
es van tornar a reunir, i l’Associació de Comerciants de Riberaygua doncs és 
potser la que ha demanat menys coses i ara va demanar això, doncs també li 
han donat. Informa que precisament té convocada una reunió amb els 
representants de totes les associacions de comerciants de la parròquia, de 
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Riberaygua, del Centre Històric, de Meritxell i també de Fener Bulevard, perquè 
entén que ara és el moment d’anar tots a la una i de fer una actuació conjunta, 
a nivell del que és el comerç a la parròquia d’Andorra la Vella i fins i tot al país. 
Però com a mínim a la parròquia d’Andorra la Vella. I que per tant tots han de 
ser conscients de fins on es pot arribar i que els esforços han de ser conjunts. 
També diu que la seva intenció és, potser avui sortirà, passar aquest missatge 
a tots els presidents de les associacions en aquest sentit. Diu que han de 
començar a treballar tots amb la mateixa finalitat i el Comú haurà d’acabar 
valorant per on s’està destinant diners i potser s’ha de fer una cosa més global, 
que ajudi més a la parròquia en conjunt. Diu que som relativament petits, que 
som grans però som petits, com perquè cada barri comercial tingui el seu 
espai, la seva fisonomia, el seu tipus de clients, clar que sí, però això no treu 
que les promocions, les actuacions, les ajudes, se centrin. Diu que ara s’està 
avançant una mica, estava pensant fer com una assemblea d’associacions i 
que allà es reuneixin tots i es prenguin mesures generals. Després cada barri 
ha de poder tenir el seu detall, però els ho vol plantejar. Se’n va parlar en Junta 
de Govern, fa potser 15 dies i la idea és aquesta i ara és el moment de fer ho, 
en la situació que s’està, de treballar conjuntament tots, per a la parròquia i per 
al país. Però al Comú li toca treballar per a la parròquia i ho farà. Està segura 
que els presidents o els representants de les associacions ho entendran i 
veuran que entre tots, els esforços poden ser encara més importants i poden 
tenir més visibilitat en general. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González respon que agrairia que quan es fes aquesta 
convocatòria els convoquessin i hi poguessin assistir.  
 
La cònsol major comenta que poden anunciar que, en aquesta línia, estan 
editant un vídeo promocional de la parròquia, amb especial incidència en el 
comerç, però també en la natura, perquè som una parròquia que tenim natura, 
tenim zones amples per caminar, tenim seguretat, tenim espais i segurament la 
setmana que ve el presentarem i el volem divulgar per les televisions franceses 
i espanyoles per complementar amb el que està fent Andorra Turisme, però per 
potenciar i per donar aquesta imatge de la parròquia d’Andorra la Vella com a 
centre comercial, de natura, d’oci, de seguretat i a veure si un impuls més de 
cara al comerç d’aquesta parròquia, de la parròquia en general. I està una mica 
dins d’aquesta línia de parlar, de fer els esforços conjunts. I ara comenta que 
fins i tot els hi dirà quan té aquesta reunió i diu que no té cap inconvenient que 
hi assisteixin. Comenta que, al contrari, que potser li donaran més força amb 
les associacions i diu que entre tots els hi podran fer entendre.   
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
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La Sra. Maria Dolors Carmona, reprenent aquest tema, comenta que la els 
membres de la majoria són els reis de la planificació, els hi encanta les coses 
planificades. Per tant, sentir el que els hi acaba de dir, a nivell de promoció 
turística i comercial de la parròquia, considera que és molt important, perquè el 
Comú ha de tenir aquesta visió global de parròquia i cada barri té la seva 
especificitat, té la seva idiosincràsia, té la seva realitat. Afegeix que no s’ha 
d’oblidar que també hi viuen ciutadans. Continua dient que no s’ha d’oblidar 
també aquesta part per l’impacte que puguin tenir les accions que es puguin 
desprendre. Afegeix que es tingui aquesta visió de conjunt li sembla molt bé i 
que els tindrà al seu costat quan calgui, perquè creuen que no es poden fer 
petits projectes, que es poden contradir fins i tot, respecte a d’altres que es 
puguin fer en un barri proper i que han de tenir aquesta visió de parròquia i cap 
a on s’ha d’anar. Diu que per tant els tindrà al seu costat en tot això.  
 
La cònsol major respon que amb la consellera estan treballant en general i els 
hi dirà quin dia fan la reunió perquè li sembla que ja la té marcada. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona sol·licita informació sobre l’acord pres per la 
Junta de Govern del mateix dia 3 de juny, pel qual s’acorda el reingrés al servei 
actiu del Sr. GGJ, en la plaça vacant d’educador social. S’està parlant d’una 
plaça, doncs que aquest educador va agafar una excedència, i el que voldrien 
saber en primer ordre és qui ha cobert aquesta plaça d’aquest educador social 
durant la seva excedència.      
 
La cònsol major respon que és un tema que es va parlar molt en la Junta de 
Govern, que va costar perquè no era gaire partidària. Afegeix que és veritat que 
el Departament de Social té unes necessitats i per això van decidir que 
s’incorporés de nou, aquesta persona, i en aquests moments potser, encara 
més se necessita. 
 
La cònsol major passa la paraula a la Sra. Meritxell Pujol, consellera delegada 
de Social. 
 
La Sra. Meritxell Pujol respon que és veritat que aquesta plaça no s’havia 
cobert fins ara i potser no hi havia ara mateix la necessitat real. Però diu que 
tenen un projecte d’un multi generacional i seria perfecte que aquesta persona, 
amb els estudis que té, i l’experiència, fos l’educador que estigués en aquest 
centre.   
 
La cònsol major afegeix que n’han parlat, i està situat a Ciutat de Valls. També 
diu que ara estan acabant el projecte, que ja tenen les aules, que ja ho tenen 
tot, i també amb el COVID s’ha retardat. Diu que creu que faltava una porta i ja 
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l’han posat o l’estant acabant de posar i per tant, ben aviat, el Departament de 
Social està presentant el projecte, i aleshores van veure que aquesta persona 
encaixava molt bé en aquell espai. 
 
La cònsol major passa la paraula a la Sra. Meritxell Pujol. 
 
La Sra. Meritxell Pujol afegeix que el projecte s’està treballant entre Social i 
Joventut i que ben aviat ho tindran tot enllestit.  
 
La cònsol major continua dient que és intergeneracional i per això volen que 
sigui dels dos Departaments.   
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona felicita la conselleria de Social que tiri endavant 
aquest projecte juntament amb la conselleria de Joventut. Afegeix que estan 
completament d’acord. Consideren que un educador social, i si pot ser encara, 
amb funcions més extenses, i en aquest cas, aquest projecte intergeneracional, 
benvingut sigui. Però clar, ells s’havien plantejat el fet que si no estava coberta 
aquesta plaça, que la veien necessària, no només per aquest projecte, sinó 
perquè la figura de l’educador de carrer, que en el seu moment s’ha tingut a la 
parròquia d’Andorra la Vella, valorant l’impacte que havia tingut i la necessitat 
del moment, també era necessària, aquestes funcions d’aquest educador 
social. Per això volen posar de manifest que la necessitat hi és. I el fet que 
s’incorpori i a més fent les mateixes tasques ho valoren positivament. Afegeix 
que per últim, ja que s’està parlant d’un nou projecte, d’aquest projecte saben 
coses, però que no saben res en conjunt. Per tant, sí que han fet comissió de 
Social, li consta que la Sra. Lídia Samara  ha fet comissió de Joventut i 
comenta que els hi agradaria saber-ho de primera mà, no saber-ho per la 
premsa.  
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es dona la Corporació per 
informada. 
 
 

Sisè.-   Nomenament i presa de jurament d’un agent de 
circulació comunal 
 
La cònsol major informa que el Sr. Albert Gavaldà Sanromà va incorporar-se 
com a aspirant a agent de Circulació el 13 de maig del 2019 i va realitzar el 
curs parroquial i bàsic d’agent de circulació del 10 de juliol fins a finals de 
desembre del 2019. Va estar, durant tot l'any, en període de prova. Finalment 
el 12 de maig del 2020, va superar aquest període de prova.  
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A continuació, la cònsol major pren jurament o promesa al nou agent de 
Circulació del Comú d'Andorra la Vella, d'acord amb el que preveu l'article 5 de 
la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals, que 
estableix que, una vegada superats els períodes de prova d'aptitud i abans de 
prendre possessió del càrrec com a agent de circulació i a fora del període de 
formació, ha de jurar o prometre acatar la Constitució i les normes del Comú 
d'Andorra la Vella així com la resta de l’ordenament jurídic. 
 
La cònsol major dona la benvinguda al nou agent de circulació comunal i li 
desitja molts encerts en la seva nova tasca. 
 
 

Setè.-  Precs i preguntes. 
 
La cònsol major informa que no ha estat entrada a tràmit cap pregunta. Per 
tant, aquest punt queda sense efecte. 
 
 
 
I, esgotat l’ordre del dia, la cònsol major aixeca la sessió. Són les 17.40 h de la 
tarda.  


