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ACTA DE CONSELL DE COMÚ 
 

23 de juliol del 2020 
 
 
A la Casa Comuna, a les 16.00 hores del dia 23 de juliol 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 25 de 
juny del 2020. 
 

2. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’un crèdit extraordinari 
per fer front a l’aportació extraordinària al Govern d’Andorra en 
concepte de coresponsabilitat institucional, amb motiu de la 
pandèmia i crisi sanitària causada pel COVID-19. 
 

3. Estudi i aprovació, si escau, de la proposició de Llei de les finances 
comunals. 
 

4. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’Ordinació de 
modificació de l’Ordinació de preus públics del 19 de desembre del 
2019. 
 

5. Estudi i aprovació, si escau, de l’acord escaient en relació amb el 
percentatge de reducció de les retribucions dels càrrecs electes i 
els càrrecs de relació especial, en el marc de les mesures de 
contenció pressupostària ocasionades per la crisi del COVID-19. 
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6. Informació relativa als acords adoptats en les darreres Juntes de 
Govern. 
 

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. 
 
La cònsol major informa tot seguit que els Consellers de Comú han de dur les 
mascaretes posades i només se la traurà aquell que tingui el torn de paraula 
perquè la norma així ho preveu, tot i el distanciament corresponent. 
 
Alhora, i d’acord amb el que disposen els articles 23.2 i 23.3 de l’Ordinació 
d’organització i funcionament dels comuns, del 17 de novembre del 2011, 
informa que el Sr. Sergi González Camacho ha entrat a tràmit una pregunta, en 
nom del Partit Socialdemòcrata + Independents, amb el registre 749, que serà 
tractada en el punt de Precs i Preguntes. Així mateix, informa que cap conseller 
de Comú ha proposat la inclusió de cap nou punt a l’ordre del dia d’avui. Per 
tant, es procedeix amb l’ordre del dia establert. 
 
 

Primer.- Estudi i aprovació, si escau, de l’acta del Consell de 
Comú del 25 de juny 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 25 de juny del 2020 ha estat tramesa als Consellers de 
Comú amb la deguda antelació. Cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors 
Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona confirma que els membres del grup 
Socialdemòcrata + Independents aproven el contingut de l'acta perquè 
realment transcriu el que es va tractar. Tot i això, fa arribar a la cònsol major 
una carta on detalla 7 punts que van ser tractats durant aquella sessió de 
Consell de Comú i consten a l’acta i que els cal aquesta informació 
complementària per escrit. Espera que, quan tingui disponibilitat, la cònsol 
major li pugui fer arribar aquesta informació. 
 
La cònsol major contesta que hi respondrà en la forma deguda. 
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No havent-hi cap més modificació ni demanda d’aclariment, queda aprovada 
l’acta per unanimitat dels assistents. 
 
 

Segon.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’un crèdit 
extraordinari per fer front a l’aportació extraordinària al Govern d’Andorra 
en concepte de corresponsabilitat institucional, amb motiu de la 
pandèmia i crisi sanitària causada pel COVID-19. 
 
La cònsol major informa sobre la proposta de crèdit extraordinari per fer 
aquesta aportació. Proposa aprovar un crèdit extraordinari per un import de 2 
milions d'euros i amb la creació d'una partida concreta dins del pressupost que 
s’anomena Aportació fons COVID-19. Aquesta partida es finança amb la baixa 
d’una sèrie de partides, concretament amb una baixa del pressupost d'1,4 
milions d’euros que havien de destinar-se a l'edifici del Centre Esportiu dels 
Serradells. Quan es van adjudicar les obres del centre, el Comú va fer una 
reserva pressupostària de 4 milions i escaig d’euros i finalment es van 
adjudicar, per a l'any 2020, per 3 milions. Aquesta diferència era concretament 
d’1,5 milions d’euros. D’aquesta diferència, se n’agafa 1,4 milions d’euros que 
no caldran perquè el pressupost adjudicat per realitzar l'obra és més econòmic  
del que havia previst el Comú en la reserva pressupostària. Aquests diners 
consten en el pressupost i ara es poden destinar a aquesta aportació al 
Govern. Aquest crèdit també es finança amb la baixa de 400.000€ destinats a 
un vehicle succionador del Departament d'Higiene previst per a aquest any, 
però que caldrà adquirir l'any vinent, la baixa d’una partida de 160.000€ 
previstos per a la modificació el vestíbul del Teatre Comunal que s’haurà de fer 
l’any vinent, tenint en compte que enguany poques activitats hi ha al Teatre 
Comunal i finalment amb la baixa d’una partida de 40.000€ previstos per a unes 
reformes que s'havien de realitzar als vestidors de l'Estadi Comunal. La suma 
de tot això representa aquests 2 milions d’euros i aquest crèdit extraordinari es 
dota d'aquestes partides. Per tant, en la votació cal aprovar dos acords: el del 
crèdit extraordinari i el de l’aportació de 2 milions d’euros al fons de solidaritat 
del Govern d’Andorra atenent a la corresponsabilitat com a institució del país i 
atenent al fet que la parròquia d'Andorra la Vella és una de les parròquies que 
té més comerços, més empreses i, per tant, també més ERTO. Aquesta 
aportació al Govern es destinarà, entre d'altres coses, al pagament d'aquests 
ERTO dels quals es fa càrrec el Govern. La majoria comunal entén que és un 
exercici de responsabilitat i de solidaritat a nivell d'Estat i de país. Aquesta és la 
proposta d’aportació d’aquests 2 milions d’euros a aquest fons que ha 
estructurat el Govern per fer front a totes aquestes despeses extraordinàries 
que assumeix ell mateix amb motiu d'aquesta pandèmia i també per a la 
recuperació econòmica. A continuació, cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors 
Carmona. 
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La Sra. Maria Dolors Carmona, fent un resum històric dels fets, recorda que 
aquest assumpte s’ha estat tractant des del 8 d’abril. Aquell dia, la majoria 
comunal va proposar la possibilitat de contribuir en aquest fons. Els membres 
del grup Socialdemòcrata + Independents hi van estar d’acord però, des d'un 
primer moment, volien saber on aniria destinat aquest import i saber com 
repercutiria als ciutadans d’Andorra la Vella. En aquell moment, no van obtenir 
cap resposta, així com tampoc van obtenir l'estudi que van solꞏlicitar relatiu a 
l’impacte de COVID-19 en el pressupost del Comú. La majoria comunal va 
respondre que en uns 10 dies ja disposarien d’aquest anàlisi financer. No el 
van obtenir. El 30 d'abril, hi va haver sessió de Consell de Comú i la majoria 
comunal va informar que, possiblement a mitjans de maig, ja el tindrien però 
tampoc els ha arribat. En el passat Consell de Comú del 25 de juny, la cònsol 
major va confirmar que no disposava d’aquest estudi d’impacte financer  
perquè no l’havien fet. A posteriori, els membres del seu grup s’assabenten, per 
la premsa, que les inversions previstes es durien a terme. És a dir que no es 
prioritzaria cap inversió i així es va confirmar en el Consell de Comú del 25 de 
juny. Per tant, els consellers de la minoria els falta veure quin impacte i quina 
repercussió tenia fins ara perquè això no acaba aquí. Els agradaria conèixer en 
el moment en què ja es va veure que hi havia una evolució positiva respecte a 
la pandèmia quin impacte financer havia tingut per a les arques del Comú. En 
funció d'aquest estudi, es podia adoptar un criteri o un altre per valorar en quina 
quantitat podia contribuir i, a la vegada establir com calcular l’import que podia 
aportar. La cònsol major ha informat d’on surten aquests diners. Disposen de 
l’informe de l'interventor i de la directora de Finances relatius a la creació 
d’aquesta nova partida que s'ha de nodrir amb la baixa d'altres partides com 
són la millora d’edificis del Centre Esportiu dels Serradells, com és el vehicle 
succionador del Departament d’Higiene, com la millora del vestíbul del Teatre 
Comunal i la millora de la Sala Polivalent i mobiliari i estris de l'Estadi Comunal. 
Això està clar però es tracta de treure-ho d’un calaix per posar-ho en un altre. 
És evident que el Comú facilitarà al Govern aquests diners per palꞏliar l'impacte 
de la pandèmia. Però, tal com ho va proposar la cònsol major, als membres del 
grup Socialdemòcrata + Independents, els hagués agradat poder compartir 
globalment el pressupost sobretot a nivell d'inversions i analitzar com es podia 
prioritzar. Per altra banda, els hagués agradat que el Comú anés una mica més 
enllà, hagués planificat i fet alguns plans de contingència perquè aquesta crisi 
no ha acabat. Pot passar que quan acabin aquests ERTO la situació sigui 
encara més crítica. En el seu moment, ja es debatrà el pressupost del 2021 
però no s’ha d’esperar l’1 de gener. El Comú ha de fer una projecció a partir 
d'aquestes dades d'anàlisi financera que no els han pogut facilitar i que 
segurament les tenen. Cal que el Comú analitzi realment quina és la realitat i 
fer una projecció de quins poden ser els diferents escenaris per veure en què 
pot contribuir com a institució més propera als ciutadans que és el Comú. Es 
tracta d’un pla de contingència en què s'analitzen diferents escenaris i el Comú, 
com a administració pública més propera als ciutadans, ha de vetllar per donar 
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resposta a les necessitats que es detecten en aquests moments i les properes 
necessitats amb què es poden trobar els ciutadans com és la cobertura de 
necessitats bàsiques. Evidentment, el Govern disposa d’un Departament de 
Benestar Social, però el Comú també disposa del Departament de Social molt 
sensible en tots els temes relatius a aquest àmbit. És important que es pugui 
fer una planificació per poder donar resposta realment a les necessitats que 
se'n derivin. En algunes ocasions, els membres de la minoria les han 
manifestat. De vegades, possiblement, la majoria les ha detectat. Les 
necessitats estan mínimament cobertes, sigui a través dels ERTO, a través 
d'altres mesures que s'han pres com els crèdits tous i altres. Els membres del 
grup Socialdemòcrata + Independents no poden actuar d'altra manera que 
donant suport a aquesta iniciativa, però els hagués agradat, d'alguna manera, 
no només informar d’on surten aquests diners sinó haver compartit realment 
aquesta planificació i aquesta projecció perquè la situació no acaba aquí. Entre 
tots els membres de la Corporació, es pot ajudar els ciutadans de la parròquia 
en molts altres àmbits que no només cedint aquests diners al Govern perquè 
pugui donar la resposta als ERTO, que està donant en aquests moments. Vist 
que Andorra la Vella és la parròquia amb més població i més establiments i 
comerços, demana que el Comú realitzi el seguiment d'aquests 2 milions 
d'euros i quina repercussió directa tindran en els ciutadans i els negocis de la 
parròquia. 
 
La cònsol major respon que, quant al pressupost del Comú, no li ha fet arribar 
cap informe perquè, per ara, no és necessari. Per als membres de la majoria, 
l’informe és el tancament de comptes. Ja es va fer públic el resultat del primer 
trimestre. Pràcticament, està enllestit el tancament de comptes del segon 
trimestre que ben aviat se sotmetrà a l’aprovació d’aquest Consell de Comú i 
també presentarà un resultat positiu. Per tant, l'impacte a la parròquia 
d’Andorra la Vella, fins al moment, està funcionant. El Comú ha cobrat tots els 
tributs perquè la majoria es van facturar abans de la crisi sanitària. Falta 
ingressar una part del tribut de radicació d'empreses perquè una part ja s’havia 
cobrat a començaments d'any, el que afecta al sector bancari. La facturació 
d’aquesta part d’aquest tribut el Comú la realitzarà al mes d’octubre. En 
aquelles reunions de la Junta de Govern ampliades ja ho va comentar que el 
Comú prendrà unes mesures per les quals s’aplicaria una reducció proporcional 
a tots els mesos que han estat tancats els comerços i això afectarà la 
recaptació en concepte de radicació empresarial aquest any. Però tot i així, 
l'import no modifica el pressupost d’aquest any. Es mostra d'acord amb la Sra. 
Maria Dolors Carmona que caldrà estudiar bé el pressupost per a l’exercici 
2021 per si sorgeixen problemes, cosa que espera que no sigui així. Per tant, la 
majoria ha cregut convenient no modificar el pressupost d’enguany, tot i que 
han fet una demanda de contenció de la despesa a tots els departaments i 
s'està fent i es veurà clarament en el passament de comptes perquè hi ha molts 
departaments que, a nivell de despesa, es troben molt per sota del 50% en què 
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haurien d'estar per l’època d’execució en què es troba el pressupost. Per tant, 
el Comú ja està fent aquesta contenció, però no hi ha necessitat de cap estudi 
ni de cap informe. No hi ha cap estudi que li pugui lliurar. Aquest estudi s’ha 
realitzat en base a tota aquesta documentació i al fet que el comerç està 
funcionant més o menys. No hi ha tancaments de comerços i per tant no hi ha 
aquesta necessitat. A nivell social, les ajudes que es presten des del Comú, 
dins de les seves competències, les està assumint, però tampoc es denota una 
demanda fora del normal en relació amb els altres anys. Estan dins de la 
normalitat. Ahir mateix, la Junta de Govern va aprovar una sèrie d’ajuts a 
proposta de la Comissió tècnica de Social com, per exemple, en relació amb 
les escoles bressols i aquestes qüestions. Està tot dins de la normalitat. Però 
manifesta que Andorra és un Estat de dret amb un Govern que té unes 
competències i aquestes són competències del Govern. I ara, el Comú 
d'Andorra la Vella ajuda aportant aquests 2 milions d'euros perquè retornaran a 
tot el país, no només als ciutadans d'Andorra la Vella, perquè Andorra la Vella 
és solidària i aconseguirà que retornin a tot el país però també als ciutadans 
d’Andorra la Vella perquè el 33% dels ERTO tenen lloc a Andorra la Vella. Per 
tant, és de justícia que la parròquia d’Andorra la Vella prengui aquesta mesura, 
que és apropiada, de fer aquesta colꞏlaboració al Govern perquè cal creure 
amb la bona praxis del Govern de què aquests diners els gestionarà com toca 
destinant-los als ERTO, a finançar crèdits tous o, fins i tot, a donar ajudes 
socials perquè Andorra la Vella té el pressupost més alt perquè és la que rep 
més transferències del Govern, la que té més habitants, la que té més 
empreses i, si s'han de donar ajudes als ciutadans, també serà la parròquia 
que en necessitarà més. El Comú ha pactat amb el Govern que aquesta 
aportació es destinarà bàsicament al pagament dels ERTO. Agraeix als 
membres de la minoria comunal que continuïn donant suport a aquesta 
proposta i així es va tractar en aquelles reunions de la Junta de Govern 
ampliades on ja es va establir aquesta quantitat de 2 milions d’euros. És una 
quantitat que els membres de la majoria han calculat en funció del pes de les 
transferències rebudes del Govern. Si s’hagués calculat en funció del 
pressupost, no hagués estat equitatiu perquè hauria estat massa alt. Però a 
nivell de les transferències del Govern, el Comú d'Andorra la Vella, amb un pes 
del 18% o 19%, es troba sobre aquestes xifres d’1,9 o 2 milions d’euros. I la 
resta de comuns, més o menys, estant en aquesta línia. El Comú d’Encamp ha 
aprovat l’aportació d’1,5 milions d’euros, el Comú de Canillo 1 milió, etc. Això 
és el que toca i ha estat calculat sobre les transferències. Per tant, no pot fer 
arribar als membres de la minoria cap estudi sobre el pressupost perquè no hi 
haurà cap modificació i els crèdits que rebaixa per poder efectuar aquesta 
aportació no es veuran afectats en res, perquè l'import més important és el de 
l’1,4 milions d’euros que no seran necessaris gràcies a la reserva 
pressupostària feta per a aquest any, que era de 4,5 milions d’euros i s'ha 
adjudicat l'obra a l’empresa LOCUB, SA, per a l'any 2020, per 3 milions d'euros. 
Per tant, aquests 1,5 milions d’euros permeten perfectament pagar aquest 
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import. Això fa que no sigui necessari tocar pràcticament cap més partida, ni 
reajustar el pressupost. Fins i tot informa que es podria haver dotat aquest 
crèdit amb diners de tresoreria que se situa sobre els 11 milions d’euros en 
aquests moments. El Comú d'Andorra la Vella es troba en una bona posició, 
està retornant els préstecs i està funcionant perquè les obres que estaven 
previstes segueixen endavant i s'han facturat. Encara falta que n’entrin a tràmit 
un parell més i els tributs s'han cobrat. Manifesta que el Comú tindrà més 
problemes l'any vinent. Però tot i així, el Comú podrà afrontar l'any vinent amb 
molta garantia per la situació en què es troba en aquest moment, amb un deute 
situat al 66%. Cada trimestre s’està rebaixant. El Comú ha fet una bona feina 
de contenció i no creu que el Comú pugui tenir problemes econòmics. I tot això 
sense la necessitat de renunciar a cap projecte, només fent un esforç. La 
pandèmia, durant aquests 3 mesos, ha frenat l’activitat i això fa que molts 
projectes s'hauran d'adjudicar l’any vinent. Però aquest és el primer any del 
mandat i els membres de la majoria ja havien previst no executar molts 
projectes. Havien previst més aviat fer alguns estudis i votar les execucions de 
cara a l'any que ve. Anuncia que, l'any vinent, sí que el Comú haurà d’analitzar 
amb molta més atenció el pressupost. Però enguany amb aquestes mesures, 
es pot estar tranquil perquè la situació està controlada. La parròquia d’Andorra 
la Vella té capacitat per afrontar els problemes que puguin sorgir. Espera que 
no sigui així i que tot comenci a funcionar bé. Si no, els podrà afrontar però 
també conjuntament amb l'Estat, amb el Govern i la resta de comuns perquè 
tots som el país. Cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona espera que continuï aquesta situació de 
bonança perquè tots en sortim beneficiats i sobretot perquè aquelles persones 
que ho requereixin puguin tenir resposta quan calgui. Aquest és el tema. Cal 
poder planificar a l’avança. Veient que els ERTO acaben al desembre. Al 
gener, hi haurà una altra realitat. Però tot allò que pugui preveure el Comú 
abans del tancament de l'exercici serà bo. Per tant, agafa la paraula de la 
cònsol major per poder-ho analitzar de manera més aprofundida quan 
s'escaigui i no esperar al final de l’any. Per altra banda, en el seu moment, la 
cònsol major va parlar d'un pla de reactivació econòmica, a part de la reducció 
de la taxa, a què ha fet referència la cònsol major anteriorment, i voldria saber 
si la majoria està duent a terme aquest pla i si ja es pot materialitzar. 
 
La cònsol major respon que els membres de la majoria estan treballant en 
aquest pla. Hi ha coses que s’estan fent ara com, per exemple, aquest anunci 
publicitari per intentar revitalitzar i animar la parròquia. Posteriorment, en 
aquesta sessió de Consell de Comú, es debatrà l’aprovació d’una modificació 
de l'Ordinació de preus públics per la qual es proposa de realitzar una rebaixa 
dels lloguers dels estands de la Fira d’Andorra la Vella. Però la majoria també 
està treballant en d'altres qüestions i la seva voluntat és que, de cara al mes 
d'octubre, es pugui treballar en aquests punts. La majoria vol reactivar la 
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parròquia, però no sols reduint el pressupost, sinó fent que la parròquia generi 
riquesa. És a dir que, la majoria vol aconseguir, si la situació sanitària ho 
permet, una Fira d’Andorra la Vella amb molta activitat. Han d'aconseguir un 
Poblet de Nadal que aporti molt, que sigui més lluït que mai als efectes de 
generar que vinguin turistes i compradors a aquesta parròquia perquè és del 
que viu el país. Prefereix que l'actitud del Comú sigui proactiva en aquest sentit 
i, si hi ha necessitats, les afrontarà. Però si el Comú pot aconseguir que la 
parròquia funcioni i que els inversors continuïn creient en Andorra la Vella, que 
es treballi, que es construeixi, que el mercat immobiliari funcioni, que es vinguin 
a instalꞏlar en residències secundàries persones, gràcies a la seguretat que 
dona el país i per la serietat que ha demostrat amb la crisi sanitària, tot això és 
una riquesa cap on els membres de la majoria es volen enfocar. Però, si hi ha 
necessitats socials, el Comú serà el primer en respondre-hi, dins de les seves 
competències, i sinó colꞏlaborarà amb el Govern en aquest sentit. El Comú està 
en aquesta línia i aquest pla es presentarà segurament cap a finals de 
setembre i s’hi veurà tot el que ha fet i vol fer el Comú per reactivar la 
parròquia: el comerç bàsicament perquè som una parròquia principalment 
comercial i empresarial. La voluntat dels membres de la majoria és d’anar cap 
aquí i continuar creient en millorar zones de la parròquia com a atractius 
turístics. Com ho ha dit diverses vegades, des del punt de vista de la majoria 
comunal, ara és el millor moment per fer-ho segons la seva visió d'afrontar la 
parròquia.  
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta presentada, desglossada com segueix:  
 

a) L’aprovació d’un crèdit extraordinari a favor de la partida pressupostària 
40101/92901/463002 (Comptabilitat i facturació/Aportació fons COVID-
19), per un import de 2.000.000€, i 
 

b) L’aportació de l’import de 2.000.000€ al fons de solidaritat del Govern 
d’Andorra, atenent a la corresponsabilitat com a institució del país. 

 
Ambdues propostes s’aproven per unanimitat dels assistents. 
 
La cònsol major agraeix el suport dels membres de la minoria, sobretot en 
aquelles reunions de la Junta de Govern ampliada. Es mostra contenta pel fet 
que tots els Consellers de Comú entenguin aquesta necessitat i aquesta 
solidaritat de la parròquia d'Andorra la Vella envers els seus propis ciutadans i 
envers al país. 
 
 
 
 



ACdC núm. 20/07 
23/07/2020 

 9

El text aprovat és el següent: 
 

ORDINACIÓ 
 
Vistos l’article 71.2 de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals, i 
l’article 7 de l’Ordinació de Pressupost per a l’exercici 2020, del 19 desembre del 2019; 
 
Atesa la voluntat del Comú d’Andorra la Vella de fer front a l’aportació extraordinària al 
Govern d’Andorra en concepte de coresponsabilitat institucional, amb motiu de la 
pandèmia i crisi sanitària causada pel COVID-19; 
 
Atès que la partida pressupostària no té crèdit inicial; 
 
Atès l’informe de l’interventor comunal; 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 23 de juliol del 2020, 
ha aprovat la següent: 
 
 

ORDINACIÓ  
 
 
Article 1 
S’aprova un crèdit extraordinari per un import de 2.000.000€, amb la creació de la 
partida pressupostària 40101/92901/463002 (Comptabilitat i Facturació/Aportació fons 
COVID-19), per fer front a l’aportació extraordinària al Govern d’Andorra en concepte 
de coresponsabilitat institucional, amb motiu de la pandèmia i crisi sanitària causada 
pel COVID-19. 
 
Article 2 
Aquest crèdit extraordinari es finança amb la baixa de les partides següents: 
 

- De la partida 80301/34202/612000 (C. E. Serradells/Millora d’edificis) per un 
import d’1.400.000€ 

- De la partida 50301/16300/604000 (Higiene/Vehicles) per un import de 
400.000€. 

- De la partida 60102/33500/612000 (Teatre Comunal/Millora d’edificis) per un 
import de 160.000€. 

- De la partida 80201/34201/605000 (Estadi Comunal i Sala Polivalent/Mobiliari i 
estris) per un import de 40.000€. 

 
 
Disposició final 
Aquesta Ordinació 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. 
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Tercer.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposició de Llei de 
les finances comunals. 
 
La cònsol major informa que, des de la Reunió de Cònsols, des de fa ja uns 
tres anys, s'està treballant en una modificació de la Llei de les finances 
comunals. Avui es presenta una proposta de Proposició de Llei que els 7 
comuns sotmetran a l’aprovació del Consell General perquè entri a tràmit 
parlamentari. Es tracta d’una modificació que ha estat treballada molt 
tècnicament per part dels interventors de les 7 parròquies, tot i que la Reunió 
de Cònsols va contractar una empresa que ha fet el treball. Durant l’anterior 
mandat comunal, uns representants d’aquesta empresa ja van fer una 
presentació als membres del Comú on també hi era present la Sra. Maria 
Dolors Carmona. L’empresa va explicar totes aquestes modificacions. 
Finalment, els Comuns ja disposen d’un text tancat i els membres de la 
Corporació l'han pogut analitzar. Bàsicament, modifica la Llei del 2003 que és 
una llei que ha tingut ja moltes modificacions. I ara es modifica en funció de les 
necessitats dels comuns que han anat sorgint durant aquests anys d'aplicació. 
Es modifica les diferents normatives existents, es milloren definicions, 
s'eliminen topalls màxims de l’impost de radicació perquè, per exemple, si 
l'import de radicació d’un banc era com a màxim de 100.000€, ara no hi haurà 
un màxim. Cada Comú tindrà més llibertat per modificar-ho. S'elimina el sostre 
del 20% sobre els ingressos de la càrrega financera anual. Aquest era un 
requisit de la llei però és cert que el Comú d'Andorra la Vella mai havia arribat a 
aquest 20%, ni molt menys. Concretament, es tracta dels interessos i quotes 
d'amortització i préstecs que no poden passar del 20% dels ingressos liquidats 
en els últims 3 anys. El Comú d’Andorra la Vella no hi ha passat des de fa 
molts anys. Tot i així, s’anulꞏla aquest topall perquè no serà necessari. 
S'estableixen modificacions en les taxes, es defineixen els impostos amb més 
detall i també es fa referència a l'obligatorietat d'aplicar les normes NICSP a 
partir de l'1 de gener de l'any 2021 que el Govern ja les està aplicant i els 
Comuns tenen l'obligació de començar-les a aplicar a partir del 2021. Aquest és 
el resum que pot fer la cònsol major. És un treball força tècnic. Per aquest 
motiu, en el seu moment, va fer venir l’empresa perquè ho expliqués. I en la 
darrera Reunió de Cònsols, es va prendre la decisió de tirar-ho endavant. Hi ha 
alguns Comuns que ja l'han aprovat i, quan estigui aprovada per tots els 
Consells de Comú, se sotmetrà a tràmit parlamentari. Un cop això fet, cada 
grup parlamentari podrà presentar les esmenes que cregui convenients i potser 
aquesta llei serà aprovada amb un text molt diferent de la proposta dels 
comuns. Però aquesta llei afecta els Comuns i espera que els grups 
parlamentaris no la modifiquin molt perquè realment és molt necessària pels 
Comuns i està molt treballada, amb molta serietat i responsabilitat. Tot seguit, 
cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
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La Sra. Maria Dolors Carmona entén que es tracta d’un text molt tècnic, tracta 
de facilitar la gestió dels Comuns i d’endreçar un text que ja havia patit petites 
esmenes i ara era l’oportunitat de poder encabir-ho tot. L’estudi comparatiu ja el 
van fer els tècnics, en el seu moment. Però hi ha 2 temes que potser la cònsol 
major li pot aclarir. El primer tracta de l'impost dels rendiments arrendataris que 
es fixa en un 6% com a màxim. Demana saber si el Comú d’Andorra la Vella el 
té situat al 4%. 
 
La cònsol major respon que està situat actualment entre el 3% i el 4%. Per tant, 
ara, el Comú podrà augmentar aquest impost fins al 6% si ho desitja. Cedeix 
novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana saber si hi ha l’obligatorietat 
d’augmentar-lo o Cada comú podrà decidir de fer-ho. 
 
La cònsol major respon que el Comú d’Andorra la Vella no té aquesta intenció. 
Aquesta mesura es pren perquè la vocació d’aquesta llei és que duri uns 
quants anys i es preveu que, si algun Comú, dins de les responsabilitats, 
volgués apujar aquest impost, ho pogués fer. El Comú d’Andorra la Vella és 
dels Comuns que té el percentatge més elevat per a aquest concepte. Però no 
hi ha cap intenció d’apujar aquest impost momentàniament. Però la llei 
permetrà que, si algun Comú ho vol fer algun dia, sigui més lliure de fer-ho. 
Cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana informació sobre els articles del 43 al 
47 que fan referència als preus públics. S’hi proposa l’ampliació de la 
possibilitat d’establir preus públics de la licitació general del cost el servei o del 
preu de mercat. Fins ara, s’entén que això passava per raons de caire social i 
ara s'amplia a caire cultural, esportiu, turístic o d'interès públic. Demana saber 
si això és així. 
 
La cònsol major respon que s'ha ampliat i la llei dona la possibilitat de poder-ho 
fer. 
 
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 aprovació, si escau, de la proposta d’Ordinació 
de modificació de l’Ordinació de preus públics del 19 de desembre del 
2019. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Meritxell López, consellera de 
Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Projectes Participatius. 
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La Sra. Meritxell López proposa fer una modificació del preu de les inscripcions 
de la Fira d’Andorra la Vella per ajudar i donar un impuls comercial a tots els 
possibles expositors d'aquest esdeveniment. Proposa un descompte addicional 
del 10% sobre els preus que ja estava oferint anteriorment el Comú. Es tracta 
d’un descompte del 10% sobre el preu final, previ impostos. El primer 
descompte del 20% ja estava previst sobre els primers 635€ de la inscripció per 
aquells interessats que ho fessin abans d'una certa data per pagament 
anticipat. Aquelles inscripcions que s'hagin fet durant aquest primer termini 
gaudiran del 20% sobre els primers 635€, més un descompte del 10% 
addicional. Es tractarà d’un nou preu públic. A totes les empreses que ja 
estiguin inscrites, a dia d'avui, se’ls aplicarà aquest descompte de manera 
retroactiva.  
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Meritxell Pujol, consellera de Social. 
 
La Sra. Meritxell Pujol proposa crear alguns serveis nous per tal de donar una 
oferta més àmplia a les famílies. Es tracta del servei de matí i a L’estem de 
festa. D'altra banda, proposa unificar els preus perquè les activitats d'estiu, tant 
del Departament d'Esports com les del Departament de Social, tinguin el mateix 
cost per a les famílies. 
 
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: 
 

ORDINACIÓ 
 
Vist el marc de la potestat tributària dels comuns, al qual fa referència l’article 80.2 de 
la Constitució; 
 
Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, del 4 de 
novembre del 1993; 
 
Vista l’Ordinació de preus públics per a l’any 2020, del 19 de desembre del 2019, i la 
seva posterior modificació del 30-4-2020. 
 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 23 de juliol del 2020, 
ha aprovat la següent: 
 
 

Ordinació del 23-7-2020 de modificació de l’Ordinació de preus públics per a 
l’any 2020 
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Article 1 
Es modifica l’“Annex 14: Fira d’Andorra la Vella (Article 30)”, ampliant el període 
d’inscripcions dels espais interiors i aplicant un descompte addicional del 10% sobre el 
preu final abans d’impostos per a totes les inscripcions, el qual que queda redactat 
com segueix: 
 
“Annex 14: Fira d’Andorra la Vella (Article 30) 

Concepte Import 

.../...  

Descomptes especials 

Inscripció espais interiors abans del 19 de juliol de 2020 
20% dte. sobre els 

primers 635,00 euros 

Descompte addicional del 10% sobre el preu final abans 
d’impostos per a totes les inscripcions 

10%  

.../...”  

 
 
Article 2 
Es modifica l’“Annex 10: Activitats per a infants i adults (Articles 24, 25 i 26), Activitats 
de Social, A) Casal d’Infants El Llamp i Ludoteca de Santa Coloma, Activitats Estiu 
2020 Casal d’Infants El Llamp i Ludoteca de Santa Coloma”, incloent el servei de 
menjador en els torns de 4 i 5 dies (segons calendari 2020), incrementant l’import de la 
reserva de torn, eliminant el servei d’acollida de matí així com la diferència de preu 
corresponent al criteri de residència, el qual queda redactat com segueix: 
 
“Annex 10: Activitats per a infants i adults (Articles 24, 25 i 26) 

Concepte Import / percentatge 

Activitats de Social  

A) Casal d'Infants El Llamp i Ludoteca de Santa 
Coloma 

 

Activitats Estiu 2020 Casal d'Infants El Llamp i 
Ludoteca de Santa Coloma 

 

Pre-reserva per torn 20,00 euros 

.../...  

Preu torn servei matí (menjador inclòs)  

Torn activitats de 5 dies 58,60 euros 
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Torn activitats de 4 dies 45,48 euros 

Preu torn servei dia (menjador inclòs)  

Torn activitats de 5 dies 66,26 euros 

Torn activitats de 4 dies 51,60 euros 

Preu torn Estem de festa  

Torn d’un dia 7,65 euros 

.../...  

 
 
Disposició final única 
Aquesta Ordinació 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. 
 
 

Cinquè.- Estudi i aprovació, si escau, de l’acord escaient en 
relació amb el percentatge de reducció de les retribucions dels càrrecs 
electes i els càrrecs de relació especial, en el marc de les mesures de 
contenció pressupostària ocasionades per la crisi del COVID-19. 
 
La cònsol major recorda que, en acabar la darrera sessió de Consell de Comú, 
es van reunir els membres de la majoria i de la minoria i van adoptar un acord 
de reducció dels salaris o retribucions dels càrrecs electes. La proposta 
acordada és d’aplicar un 10% de reducció per a les retribucions dels càrrecs 
electes. Pel que fa al personal de relació especial, la proposta és d’aplicar les 
mateixes condicions que ordena la llei que va aprovar el Consell General per la 
qual s’aplica una reducció dels salaris d’entre 4.000€ i 5.000€ d’un 25% i els 
que es troben entre els 5.000€ i els 6.000€ una reducció del 30%. Tots els 
càrrecs que tenen una retribució inferior als 4.000€ no tindran cap reducció de 
salari. D’aquesta manera, s’aplica el mateix criteri que ha aprovat el Consell 
General per llei pel que fa als càrrecs de confiança. Pel que fa als consellers i 
cònsols de la Corporació, la proposta pactada després de l'acord a què van 
arribar molt de pressa és d’aplicar aquest 10%. Pel que fa a l'import resultant 
d’aquestes reduccions, manifesta que, després de tractar-ho amb els membres 
de la minoria, han acordat no deixar aquests diners al Comú perquè, en aquest 
moment, no té aquesta necessitat. I per tant, han acordat fer un acte de 
donació a una entitat del país com és Càritas Andorrana perquè el destini a 
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ajudar a les persones que ho necessitin de la parròquia d’Andorra la Vella. Si 
existeixen casos de fora de la parròquia, evidentment el Comú ha de ser 
solidari amb el país, però els membres de la Corporació entenen que s’haurien 
de dedicar als habitants de la parròquia d’Andorra la Vella. En això, tots els 
consellers de Comú hi estan d'acord i és una bona iniciativa. Ara, és el moment 
de fer-ho. Cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona recorda que efectivament van parlar d’aquest 
assumpte. No recorda si es va tancar l’acord concret, però tots els membres de 
la Corporació anaven per la mateixa línia. Això és veritat. Els membres del grup 
Socialdemòcrata + Independents ja ho havien anunciat anteriorment que 
aquesta reducció del 10% era l'aportació que podien fer. Es tracta d’una 
aportació solidària a una causa, cosa que van demanar perquè realment 
repercutís directament a un gruix important de la ciutadania i aquesta proposta 
de fer la donació a Càritas Andorrana i més concretament al Banc d'Aliments va 
en la mateixa línia que proposaven i hi estan completament d'acord. Ara, 
demana saber a quins càrrecs de relació especial afecta directament aquesta 
reducció. I també conèixer quina és l’estimació econòmica que això suposa. 
 
La cònsol major respon que, pel que fa als càrrecs de relació especial, afecta al 
Secretari general i a l'interventor comunal que són els dos càrrecs que es 
troben per sobre dels 5.000€. Després, també afecta al Sr. Xavier Palma, cap 
del Gabinet dels Cònsols, el Sr. Xavier Gilabert, coordinador de Tràmits, i el Sr. 
Miquel Rossell, coordinador de Mobilitat. Aquests són els cinc càrrecs de 
confiança a qui afecta aquesta mesura i que tenen els salaris perquè se'ls 
pugui aplicar aquesta mesura. L'import total, entre els consellers i els càrrecs 
de confiança, ascendeix a 4.650,06€ mensuals. Això fa un total de 32.550,42€. 
Aquest seria l’import que es farà arribar a Càritas Andorrana. Proposa de 
realitzar el lliurament del xec d’aquest import, conjuntament amb la Sra. Maria 
Dolors Carmona a Càritas Andorrana. Cedeix novament la paraula a la Sra. 
Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana saber si aquesta mesura es posa en 
funcionament ja des d’aquest mes de juliol i amb la paga doble de Nadal 
inclosa. 
 
La cònsol major respon afirmativament a partir de la nòmina d’aquest mes de 
juliol i fins al mes de desembre inclòs. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta presentada que s’aprova per assentiment dels assistents. 
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Sisè.-  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 10 i 17 de juny i 1 i 8 de juliol 
del 2020. Tot seguit, cedeix la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita informació sobre l’acord de l’acta de la Junta de 
Govern del 10 de juny del 2020, pel qual s’acorda contractar l’empresa Adserà 
Group-Gerard Adserà Barral i Josep Adserà Grifé per a la redacció del projecte 
i direcció de les obres d’embelliment de l’avinguda Príncep Benlloch, des del 
número 1 fins al número 35, per un import total de 9.934,48€, IGI inclòs 
(50101/15500/609000), dels quals 7.189,26€, IGI inclòs, corresponen a la 
redacció del projecte i 2.745,22€, IGI inclòs, a la direcció de les obres. Demana 
obtenir més detall del projecte en qüestió, quina és la despesa prevista i quan 
es preveu dur a terme el projecte. 
 
La cònsol major respon que aquesta obra és la continuació del projecte que el 
Comú ja va iniciar a l’avinguda Príncep Benlloch, que va acabar a la cruïlla amb 
el carrer Ciutat de Valls. Ara, el Comú vol continuar amb el mateix concepte de 
projecte i que continuï fins a la plaça Príncep Benlloch. En aquesta obra no hi 
entrarà la plaça. Arribarà fins just abans d’entrar-hi i seguint amb el mateix 
criteri d'eixamplament que es pugui de la voravia, aprofitant el granit que ja hi 
ha fent-ne una ampliació. Es colꞏlocarà el mateix tipus de fanal i s’arreglarà 
qualsevol detall o problema que pugui sorgir durant el desenvolupament de 
l’obra. Encara no disposa de l’import dels treballs. Això se sabrà un cop el 
Comú disposi del projecte que encara no ha estat presentat. En funció del cost, 
la voluntat de la majoria comunal és de, tan aviat com disposi del projecte, 
publicar el concurs per adjudicar les obres durant el mes de setembre. 
Després, caldrà valorar quina època serà la més idònia per realitzar les obres. 
La majoria té interès en adjudicar-ho enguany perquè pressupostàriament hi ha 
disponibilitat suficient. Informa que s’ha reunit un parell de cops amb els veïns 
de la zona i preveu mantenir-hi alguna reunió més. Lamentablement, ja no es 
tracta d’un carrer comercial i per tant, potser la millor època per fer-ho és quan 
no hi hagi escola. Cal estudiar-ho, però no afectarà molt a la circulació perquè 
bàsicament es tracta d’ampliar les voravies. Cedeix novament la paraula a la 
Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra demana, tenint en compte que quan es va fer la primera 
fase de l’avinguda van sortir algunes irregularitats amb les voreres, com poden 
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ser embassaments d’aigua, si el Comú tindrà això en consideració. També, 
voldria saber si el Comú ha previst els punts de reciclatge necessaris en 
aquesta zona perquè en la primera fase aquell punt s’ha quedat curt. 
 
La cònsol major respon que no en té constància. És cert que va sorgir un petit 
problema davant de l’edifici Interceus, però es va arreglar i tot funciona 
normalment. Pel que fa als punts de reciclatge, informa que els membres de la 
majoria ja hi estan treballant. Aquell punt de reciclatge soterrat no acaba de 
donar el resultat esperat i ara el Comú està pactant amb els propietaris d'aquell 
terreny que hi ha una mica més amunt de l’edifici Interceus on està ubicada una 
empresa d'obra pública que fa servir de magatzem. La voluntat del Comú és de 
colꞏlocar un punt de reciclatge allà dins, que sigui més potent i que no quedi 
davant de cap façana perquè realment no va ser encertat posar-lo davant d’una 
botiga. La voluntat del Comú és millorar aquell punt. Tot seguit, cedeix la 
paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González pregunta sobre l’acord de la Junta de Govern de la 
mateixa data pel qual s’acorda adquirir un tendal per protegir del sol una part 
de la plaça del Poble a l’empresa Toldecor, per un import de 9.405€, IGI inclòs 
(50210/15500/217010). Solꞏlicita conèixer si el Comú va demanar pressupostos 
a diferents empreses, si la instalꞏlació estava inclosa en el preu, si es va 
demanar un informe als tècnics dels Comú previ a la instalꞏlació. I vist l’incident 
d’ahir dimecres, voldria saber si el Comú preveu reclamar danys i perjudicis a 
l’empresa instalꞏladora i, en el cas de danys materials i personals, si el Comú té 
assegurada aquesta instalꞏlació. 
 
La cònsol major respon que el Comú va realitzar una demanda de preus 
perquè no és un import molt important, però calia fer-ho. Es va adjudicar a 
l’empresa Toldecor. En el moment del seu muntatge, la cònsol major mateixa hi 
era present i va manifestar a l’empresa que això no era el que havia solꞏlicitat el 
Comú. Va demanar que vinguessin els tècnics comunals i ja es va adonar que 
allò no aguantaria. No estava tant foradat i era molt més pesant que el que 
s’havia instalꞏlat l'any passat i l'anterior. Els tècnics van parlar amb l'empresa i 
van dir que l'havien canviat. Però creu que no ho van fer. Ho diu sincerament. 
Aquest matí ho estava consultant amb el cònsol menor. I no ha aguantat. A la 
primera ventada que va fer, es va doblegar el suport. Per sort, no ha fet cap 
mal i, per tant, no hi ha cap problema d'assegurances perquè tampoc ha 
trencat res. Ho va fer enretirar immediatament ahir i, a les alçades de juliol en 
què ens trobem, ja casi haurà passat l'estiu quan es pugui disposar d’un nou 
tendal. L’empresa no ha acabat de trobar el què solꞏlicitava el Comú. No ha 
tingut temps d'analitzar exactament el que va demanar, mitjançant el Servei de 
Compres a nivell de gruix, perquè no han tingut temps. Però a simple vista, ja 
es va veure que no era el mateix sistema que s’havia colꞏlocat els 2 o 3 anys 
anteriors. Ho va veure de seguida que allò no aguantaria i, per mala sort, ho va 
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encertar. Això va ser ahir, i ara cal valorar què ha passat. Però, a les alçades 
d’estiu en què ens trobem, segurament no valdrà la pena posar-ne cap perquè 
tampoc hi ha gaires activitats i segurament no hi haurà molta necessitat. És cert 
que els 3 mesos del COVID-19 van fer endarrerir les demandes de preus i, un 
cop va arribar el tendal, no era el que havia demanat el Comú. I la prova està 
en què el suport no ha aguantat perquè pesava més. Es veia a simple vista que 
allò no aguantaria. El tendal el va colꞏlocar l'empresa adjudicatària, però amb la 
colꞏlaboració del Departament Tècnic que és qui va posar els suports per 
aguantar-ho. Cedeix de nou la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González demana si l’asseguradora del Comú, si hagués passat 
algun accident, cobriria aquesta responsabilitat. 
 
La cònsol major respon que sí perquè es tracta de responsabilitat civil. No hi 
hauria cap problema perquè el Comú està cobert. Per sort, no va passar res, 
però millor així perquè l’acabaven de posar i no va aguantar ni un dia. Ja ho va 
veure que no funcionaria. Potser ja no l’hauria d’haver deixat posar. Es va 
equivocar deixant-lo instalꞏlar aquesta segona vegada quan va fer treure el 
primer. Cedeix novament la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González demana saber quines actuacions emprendrà ara el 
Comú. 
 
La cònsol major respon que ara toca analitzar exactament el que va demanar el 
Comú per valorar si és un error del Comú o si és un error de l'empresa en el 
subministrament i, en funció d'això, es decidiran les accions a emprendre. 
Torna a cedir la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González demana informació sobre l’acord de la Junta de Govern 
de la mateixa data pel qual s’acorda una transferència de crèdit a la partida 
90102/43300/227400 (Promoció Comercial/Estudis i treballs tècnics) de la 
partida 90101/43200/227400 (Promoció Turística/Estudis i treballs tècnics) per 
un import d’11.000€, per poder fer front a la despesa d’assessorament i creació 
de l’Observatori d’Intelꞏligència Competitiva per ajudar a la reactivació de 
l’economia local. Demana saber en què es basa l’esmentat assessorament i 
quin és el seu cost total previst. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Meritxell López, consellera de 
Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Projectes Participatius. 
 
La Sra. Meritxell López respon que es tracta d’un projecte que comptava 
inicialment amb aquesta partida d'11.000€. Aquest projecte estava 
pressupostat per diferents senyalitzacions de la zona de la plaça del Poble i 
l’aparcament Centre Ciutat que estava previst no executar i la majoria va 
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decidir transferir aquest import a la Conselleria de Desenvolupament Estratègic 
i Comercial, en concepte d'aquest servei d’Observatori de la Intelꞏligència 
Competitiva. L’adjudicació està especificada en una acta posterior de la Junta 
de Govern. S’adjudica a l'empresa Tècniques d'Avantguarda, SL el servei 
d’Observatori de la Intelꞏligència Competitiva que correspon a un servei de 
consultoria que el Comú contracta per una durada de 6 mesos, per aquest 
import d’11.000€, en concepte d’estudi de projectes que puguin ajudar al Comú 
a reactivar l'economia i a guanyar més atractivitat comercial i turística. Es tracta 
de reactivar els negocis de la parròquia d'Andorra la Vella sobretot enfocant a 
la situació post COVID-19. Aquesta adjudicació està encarada a fer estudis i 
recerca d’iniciatives que estan fent altres països i altres ciutats a nivell mundial 
que es puguin assimilar realment a la realitat d’Andorra la Vella com a 
parròquia, perquè no es pot comparar a una gran ciutat. Ara el Comú comença 
a arrencar aquest projecte i encara es troba en una fase molt inicial. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González demana saber si el Comú ha marcat algun topall en 
relació amb aquest projecte. 
 
La cònsol cedeix de nou la paraula a la Sra. Meritxell López. 
 
La Sra. Meritxell López respon que la majoria ha establert els criteris que ha 
cregut convenients, però l’empresa ha d’aportar idees i projectes que 
corresponguin a l'àmbit d'aplicació del Comú d’Andorra la Vella i, per tant, que 
siguin realment realistes. No poden ser de l'àmbit d'aplicació d’un privat sinó 
que no siguin d’àmbit d'aplicació pública i realment aquest servei està enfocat a 
la recerca i a la definició de quins projectes es podrien executar. No es tracta 
de l'execució directa d’aquests projectes perquè això ja seria una següent fase 
que el Comú haurà de decidir internament d’executar o no. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González demana conèixer aquests barems marcats pel Comú 
perquè siguin projectes que es puguin executar per la idiosincràsia d’Andorra la 
Vella, però que també puguin ser assumibles econòmicament. És important 
tenir això en compte quan el Comú encarrega aquests encàrrecs. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula a la Sra. Meritxell López. 
 
La Sra. Meritxell López respon que la majoria comunal ho enfoca en què siguin 
projectes que realment pugui executar el Comú amb els recursos de què 
disposa. Si hi hagués alguna cosa fora del seu àmbit i dels seus recursos 
actuals, caldria estudiar si realment val la pena la seva execució. 
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La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern del 17 de juny del 2020, pel qual s’acorda formalitzar un conveni entre 
la societat SAÜC, SL i el Comú d’Andorra la Vella, per a la cessió temporal i 
gratuïta de l’ús de la parcel.la situada entre el carrer Gil Torres i el carrer Solà 
del Jan, propietat de la referida societat, d’una superfície de 763,04 m2, per a 
destinar-la a zona pública i d’esbarjo. Demana poder obtenir una còpia del 
conveni a què fa referència i saber a partir de quan es preveu fer efectiu el 
conveni i per quin període de temps es preveu la cessió. 
 
La cònsol major respon que es tracta d’un conveni relatiu al terreny on s’ubica 
l’aparcament Solà del Jan, situat als carrers Bonavista i Gil Torres. Aquest 
terreny ja l'està utilitzant el Comú. Des del carrer Gil Torres, hi ha unes escales 
per accedir a l’aparcament. Allà, el Comú ja disposava d’un contracte de lloguer 
per a l’aparcament. Aquest tros de parcelꞏla, l'estava utilitzant el Comú sense 
tenir cap document reconegut amb la propietat. El propietari és de molt bona fe 
i no deia res, però al final va parlar d’aquest assumpte amb la cònsol major i 
van acordar formalitzar un document que és un conveni sense cap import però 
es tracta de reconèixer que és de la seva propietat i que forma part de tot 
l'aparcament. El conveni estipula una durada de sis mesos però, el dia en què 
el necessiti el propietari, el Comú li retornarà el terreny. De fet, es tracta de 
regularitzar una situació que ja s'estava produint des de fa bastant temps. 
Cedeix novament la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra demana saber si el Comú té previst instalꞏlar-hi algun 
equipament o mobiliari. 
 
La cònsol major respon que ja està tot colꞏlocat. Informa que es tracta d’unes 
escales ubicades al carrer Gil Torres, just abans d’arribar al terreny propietat 
del Comú (conegut com a terreny de Casa Ribaló). I aquest conveni és per 
regularitzar aquesta petita part d’aparcament. Cedeix la paraula al Sr. Sergi 
González. 
 
El Sr. Sergi González demana informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de la mateixa data pel qual s’acorda formalitzar un conveni entre el 
Comú d’Andorra la Vella i els consorts Srs. Bonaventura Riberaygua Esteve i 
Esther Sasplugas Capdevila, per a la cessió gratuïta, per part de la família 
Riberaygua Sasplugas, de la seva colꞏlecció de bicicletes, altres ginys 
d’impulsió humana i els seus accessoris, per tal que el Comú la destini a la 
creació del fons museístic de la bicicleta, en la forma d’exposició permanent 
oberta al públic i a disposició dels ciutadans i visitants. Demana poder obtenir 
una còpia d’aquest conveni. 
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La cònsol major respon que la família propietària ja l’ha signat però ella encara 
no. Els titulars són d’una edat avançada i l’han signat a casa. Ja han tractat 
aquest projecte en diverses ocasions. La família Riberaygua Sasplugas té una 
colꞏlecció de bicicletes de primer nivell mundial i fa una cessió d’ús gratuïta al 
Comú d'Andorra la Vella perquè pugui fer aquesta exposició i aquest Museu de 
la Bici. És molt important. I això fa que sigui l'inici d'aquesta ciutat de la bicicleta 
que està desenvolupant el Comú. Totes les bicicletes ja estan inventariades 
amb tots els detalls. Un cop estigui signat el conveni, li’n farà arribar una còpia. 
No hi ha cap despesa per al Comú. Hi ha l'informe favorable d'Intervenció. El 
Comú només haurà de pagar una assegurança per si hi hagués algun 
desperfecte en alguna bicicleta. El Comú no podrà exposar totes les bicicletes 
alhora però això permetrà una rotació de l’exposició. Cedeix novament la 
paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González solꞏlicita saber si el Comú ja disposa d’una idea de 
proposta sobre el tipus de museu que s’hi durà a terme. 
 
La cònsol major respon afirmativament. El Comú està treballant en el plec de 
bases per contractar uns interioristes i un enginyer per començar a definir 
l'espai que es troba sota la Sala Àgora, en tot l’espai que estava ocupat per 
l'antiga casa pairal i les oficines de social. Aquestes instalꞏlacions ja han estat 
buidades i ara el Comú publicarà un plec de bases per contractar aquests 
professionals amb la idea que no calgui dur a terme una gran obra civil i que 
utilitzin l'espai de què disposa i adaptar-lo al màxim. Evidentment, s’hi haurà de 
fer un mínim d'obra, cosa que el Comú ja té previst econòmicament. La majoria 
comunal havia arribat a un acord fins i tot amb el Govern perquè colꞏlaborés en 
el projecte amb una quantitat de 50.000€ o 100.000€. El Comú d’Andorra la 
Vella hi destinarà uns 300.000€. Aquest és un pas més de l'evolució que ha de 
fer Andorra en relació amb la bicicleta. No solament es tracta d’un museu sinó 
que ha de ser molt més. Però aquest és el primer pas i cal habilitar aquest 
espai ben aviat. El Comú no disposa del projecte encara, però si del plec de 
bases. La Sra. Esther Cervós, tècnica contractada per aquesta Corporació, s'ha 
dedicat també molt a treballar en aquest plec de bases per contractar aquests 
experts a nivell nacional. El Comú disposa de l’espai i té clar el concepte de la 
bicicleta. Ara, demana una proposta de projecte de com adaptar aquest espai a 
exposició de les bicicletes. Un cop fet això, ja vindrà la fase de la promoció. 
Ara, cal començar amb la part d'obra civil. La majoria hi està treballant amb 
intensitat, encara que el COVID-19 ha frenat el projecte, però ara ja hi torna a 
treballar. Ben aviat, el Comú publicarà aquest concurs per contractar aquests 
interioristes. Cedeix de nou la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González demana saber si es tractarà d’un concurs d'idees. 
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La cònsol major respon que no. Va més enllà perquè els membres de la 
majoria ja tenen clara la idea del què volen fer. Ara cal aplicar aquesta idea 
transformant-la en un projecte per saber quines accions cal prendre per posar 
en funcionament el museu. El Comú ja disposa de l’espai i no vol fer una gran 
despesa, adaptant-ho a l'espai de què disposa. La majoria no vol construir cap 
edifici per ubicar-hi el museu sinó que es tracta d’aprofitar un edifici del què no 
es treu un rendiment suficient perquè és un soterrani on no hi volia estar la gent 
gran, ni els treballadors de l’Àrea de Social. I la majoria ha cregut que es tracta 
d’un bon lloc per ubicar-hi aquest museu. Cedeix novament la paraula al Sr. 
Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González demana si l’arxiu comunal i el Casal d’Infants El Llamp 
podran conviure amb aquest museu o hauran de desplaçar-se. 
 
La cònsol major respon que podran conviure tranquilꞏlament i també hi restarà 
la sala de formacions de què disposa el Servei de Circulació. Això és manté i 
s'independitza completament. El Casal d’Infants El Llamp ja disposa d’un accés 
tant des de la plaça directament com des de l'aparcament. Té dos accessos i, si 
cal fer-ne un altre, es farà. La sala del Servei de Circulació també 
s'independitza. La resta d’aquests espais no s'utilitzen. Ara cedeix la paraula a 
la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita informació en relació amb la Junta de Govern 
de la mateixa data, en la qual hi consta que el Comú d’Andorra la Vella ha 
arribat a un acord amb l’empresa LOCUB, SA, adjudicatària de les obres dels 
lots 1 i 3 del Centre Esportiu dels Serradells, pel qual l’empresa, a demanda del 
Comú, ha acceptat modificar la forma de pagament de l’import de cada 
certificació d’obra executada, acceptant el seu ajornament durant el termini de 
12 mesos a comptar de la data de cada certificació, en cas de necessitat del 
Comú, sense cap tipus d’interès. Als efectes de formalitzar aquesta entesa, 
s’acorda modificar el contracte detallant l’anterior. Així mateix, s’acorda 
modificar i adaptar el contracte amb motiu de les mesures excepcionals i 
urgents aprovades pel Consell General en diferents lleis i les decretades pel 
Govern d’Andorra, com a conseqüència de la pandèmia del COVID-19, així 
com també de l’aute del 19 de maig del 2020 del Tribunal de Batlles. Solꞏlicita 
disposar d’una còpia de les modificacions i les adaptacions del contracte amb 
l’empresa LOCUB,SA. 
 
La cònsol major respon que es tracta del contracte que es va licitar en el seu 
moment i que es va enviar a l’empresa. Ara, s’hi han afegit dos punts. Un és 
que l'empresa accepta que el Comú pugui pagar les certificacions en un termini 
de fins a 12 mesos, sense cap tipus d'interès. L’altra modificació és per 
prorrogar el termini com a conseqüència del COVID-19. Es tracta de 2 articles 
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del contracte administratiu que ja s'han signat amb LOCUB, SA. Cedeix 
novament la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra demana informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda encomanar a l’empresa LOCUB, 
SA, en la seva qualitat d’adjudicatària dels lots 1 i 3 del Centre Esportiu dels 
Serradells, la realització dels treballs, obres i altres, solꞏlicitats pel pèrit judicial 
Sr. Yves Baduel, en els informes i notes que prèviament han estat posats en 
coneixement i autoritzats per la Batllia. L’import al qual ascendeixin aquests 
treballs, descomptant aquells que ja figurin inclosos en el contracte 
d’adjudicació dels lots 1 i 3, que seran satisfets pel Comú, es trametrà a la 
Batllia als efectes que sigui sufragat per les parts que han instat les proves 
pericials contradictòries. Demana obtenir informació detallada de la situació 
actual en relació amb el peritatge judicial encomanat per la Batllia, i si ja s’ha 
solꞏlicitat algun encàrrec per part del pèrit judicial. 
 
La cònsol major respon que el pèrit ja hi ha estat dues vegades. Hi està 
treballant i sembla que, en principi, funciona bé. D'acord amb la previsió, 
sembla que el proper mes de setembre el Comú podrà començar les obres. El 
pèrit està agafant les mostres. Va venir fa pocs dies, va agafar mostres i ja ha 
dit que, quan ja disposi de totes, ja no caldrà esperar el resultat. Posteriorment, 
redactarà el seu informe. Paralꞏlelament, fa pocs dies, la Batlle ha autoritzat 
que l’empresa Mauco pugui enretirar la bastida de fora. El Comú d'Andorra la 
Vella ha hagut de contractar una empresa de seguretat i control perquè vigili 
que quan s’enretiri la bastida no es perjudiqui al Comú. Això també ho descrivia 
la Batlle en el seu aute. La darrera informació que ha rebut de la Batllia és que 
tot funciona bé i que segurament l’1 de setembre es podran iniciar finalment les 
obres. Tot i que el pèrit ja ha autoritzat a treure una part de la graderia que 
estava cremada i l’empresa LOCUB, SA ja ho està realitzant perquè no afecta 
en res a la tasca del pèrit. Es pot dir que una part de l'obra ja ha començat. 
Cedeix de nou la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra demana informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern en la mateixa sessió, pel qual s’acorda contractar a Andorra Telecom la 
relació de diferents packs pels imports següents: 
 
- 6 packs residencials d’internet, a 300 Mbps, per als aparcaments horitzontals 
de la Serradora, de les Escoles, Antic Camí Ral, Centre Ciutat Busos Estació 
Central, Parc Central 2, per un import de 235,41€/mensual, IGI no inclòs 
(50503/1330200/222000). 
 
- 4 packs professionals “MAI”, a 700 Mbps, per als aparcaments horitzontals del 
Parc Central 1, Fener 1 i 2, Valira i Meritxell, per un import de 236,02€/mensual, 
IGI no inclòs (50503/1330200/222000). 
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- 1 pack residencial d’internet, a 300 Mbps, per a l’aparcament vertical del 
Centre Històric, per un import de 39,23€/mensual, IGI no inclòs i 1 pack 
professional “MAI”, a 700 Mbps, per a l’aparcament vertical Centre Ciutat, per 
un import de 59€/ mensual, IGI no inclòs (50501/1330101/222000). 
 
Demana conèixer quin és l’import anual previst per a tots aquests packs. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Gerard Menardia. 
 
El Sr. Gerard Menardia respon que es tracta d’uns 4.000€ anyals. 
 
La cònsol major afegeix que, a l’acta, hi apareix l’import mensual ben detallat i 
cedeix novament la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra volia saber si el preu mensual exposat a l’acta és per a 
un pack o per al total dels packs. 
 
La cònsol major respon que es tracta del preu de tots els packs. 
 
La Sra. Lídia Samarra demana informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern en la mateixa sessió, pel qual, vist l’Edicte del 17 de març del 2020, 
mitjançant el qual es va suspendre, entre altres i a conseqüència de la crisi 
sanitària, la data límit establerta per a la presentació d’ofertes en relació amb la 
construcció d’una plataforma i parc a la parcel.la situada a l’avinguda Príncep 
Benlloch, núm. 41, publicat al BOPA núm. 29, any 2020, del 18 de març del 
2020, s’acorda reprendre el procés de licitació i publicar al BOPA l’Edicte 
corresponent. Demana poder obtenir una còpia del projecte de la construcció 
de la plataforma i parc i quin és el cost estimatiu del projecte. 
 
La cònsol major respon que encara no disposa d’aquesta documentació perquè 
es va suspendre i ara s'ha reiniciat el procés. Demà, s’efectuarà l’obertura dels 
plecs de bases del concurs. Ara, cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González demana informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de la mateixa data pel qual s’acorda adquirir un vehicle patrulla a 
l’empresa Automòbils Pyrénées, SAU, per un import de 15.454€, IGI inclòs 
(50401/13300/604000). Seguint amb la política de sostenibilitat mediambiental, 
demana saber si es tracta d’un vehicle elèctric. Perquè el Comú n’ha adquirit un 
per al Servei de Pintura també. Demana saber si es tracta de vehicles elèctrics. 
 
La cònsol major respon que no són elèctrics i cedeix de nou la paraula al Sr. 
Sergi González. 
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El Sr. Sergi González demana saber perquè la majoria comunal no segueix el 
pla mediambiental que es va fixar. 
 
La cònsol major respon que, en aquest cas, la majoria ha considerat que no és 
el tipus de vehicle adient perquè ja havien tingut alguna experiència a l’Àrea de 
Medi Ambient. Cedeix novament la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González demana informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de la mateixa data pel qual s’acorda adjudicar el concurs nacional 
relatiu al subministrament i la instalꞏlació d’un analitzador pel tractament de 
l’aigua destinada al consum humà a l’empresa Bioma, SLU, per un import de 
31.714,09€, IGI inclòs (50202/16100/608000), i amb un termini de realització 
dels treballs de 3 mesos a comptar de la data de signatura del contracte. 
Solꞏlicita conèixer la ubicació i el motiu de la instalꞏlació d’aquest analitzador. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. David Astrié, cònsol menor i conseller 
de Serveis Públics i de Finances. 
 
El Sr. David Astrié respon que aquest equipament està previst que s'instalꞏli al 
dipòsit de la Birena. Quan es va realitzar una visita als llocs, just abans de la 
crisi sanitària, es va explicar quins eren els diferents tractaments que 
existeixen. El dipòsit de la Birena es caracteritza per tenir una aigua què té un 
component que és l'arsènic i el qual es neutralitza amb un substrat que s'ha 
d'anar renovant cada any. Aquest analitzador verifica contínuament el nivell 
d'arsènic a l’aigua per conèixer, en temps real, el seu nivell. Aprofita per 
informar que el nivell d’arsènic es troba molt per sota de les recomanacions de 
la Organització Mundial de la Salut (OMS). De fet, es tracta d’obtenir 
simplement la traçabilitat de quin és el nivell d'aquest component a l'aigua que 
distribueix el Comú. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana informació sobre l’acord pres per la 
Junta de Govern de la mateixa data pel qual s’aprova l’escrit d’alꞏlegacions a 
formular en relació amb l’informe dels treballs de fiscalització corresponents al 
tancament de l’exercici 2018, del Comú d’Andorra la Vella, i s’acorda presentar-
lo davant del Tribunal de Comptes. Per tal de poder-se assabentar directament 
pel Comú i no per la premsa, solꞏlicita que la majoria li faci arribar l’escrit 
d’alꞏlegacions que ha presentat el Comú al Tribunal de Comptes corresponent 
al tancament de l’exercici 2018. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. David Astrié, cònsol menor i conseller 
de Serveis Públics i de Finances. 
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El Sr. David Astrié respon que, com cada informe que emet el Tribunal de 
Comptes, el Comú d'Andorra la Vella pot formular les alꞏlegacions referents a 
cada punt que aixeca el Tribunal de Comptes. En aquest cas, el Departament 
d'Intervenció va fer una sèrie d'alꞏlegacions a l'informe emès pel Tribunal de 
Comptes i el Comú li va fer arribar. Aquestes alꞏlegacions ja han estat 
recollides i penjades a la pàgina web. Són de domini públic i es poden 
consultar. Tot i això, li’n fa arribar una còpia. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra demana informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda procedir al pagament de les 
factures relatives a les activitats realitzades per l'Associació Ull Nu amb motiu 
del Festival Ull Nu per un import de 14.704€, a parts iguals entre el Ministeri de 
Cultura i el Servei de Joventut del Comú d'Andorra la Vella, és a dir un import 
de 7.352€/cadascú (70401/23105/482900). Tenint en compte que no es va 
poder dur a terme el festival, solꞏlicita saber a què correspon la despesa de 
7.352€. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Alain Cabanes, conseller d’Esports i de 
Joventut. 
 
El Sr. Alain Cabanes recorda que enguany hi havia diferents activitats previstes 
i que desgraciadament moltes s’han hagut d’anulꞏlar. El Festival Ull Nu n’és una 
d’elles. Però hi ha una planificació i una programació i aquest import correspon 
a aquestes despeses. 
 
La cònsol major cedeix de nou la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González demana saber si aquesta planificació i programació valen 
7.352€. 
 
La cònsol major cedeix de nou la paraula al Sr. Alain Cabanes. 
 
El Sr. Alain Cabanes respon que li farà arribar el detall del diners que s'han 
avançat. Recorda també que es tracta d’un import que es comparteix amb el 
Govern d’Andorra. És un projecte per als joves. Molta part d’aquest projecte es 
tracta d’ilꞏluminació i és bastant car. Hi ha una prereserva que inevitablement 
s'havia d'abonar. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González demana informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda convocar un concurs d’àmbit 
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nacional per adjudicar la contractació dels serveis de conceptualització, 
disseny, construcció, muntatge i desmuntatge dels espais expositius del Comú 
d’Andorra la Vella per a la Fira d’Andorra la Vella 2020. A tal efecte, s’aproven 
els plecs de condicions administratives i tècniques i es publica al BOPA l’edicte 
de licitació. Demana poder obtenir una còpia del plec de bases dels serveis de 
conceptualització, disseny, construcció, muntatge i desmuntatge dels espais 
expositius del Comú d’Andorra la Vella per a la Fira d’Andorra la Vella 2020. 
Voldria saber quina és l’estimació pressupostària prevista, si el Comú preveu 
reutilitzar i/o reciclar la instalꞏlació prevista i, en el cas que la instalꞏlació sigui 
efímera i no es pugui reutilitzar ni reciclar, si preveu reduir la inversió. 
 
La cònsol major respon que aquesta proposta entra precisament dins de totes 
les mesures que els membres de la majoria comunal estan estudiant per 
revitalitzar la parròquia comercialment i econòmicament. Enguany, aquesta 
conceptualització és molt més que el tradicional estand institucional del Comú. 
Va molt més enllà. Tot seguit, cedeix la paraula a la Sra. Meritxell López, 
consellera de Desenvolupament Estratègic Comercial i de Projectes 
Participatius. 
 
La Sra. Meritxell López recorda que, cada any, el Comú convoca un concurs 
per a la realització de la conceptualització de l'estand institucional del Comú 
d'Andorra la Vella per a la Fira d’Andorra la Vella i cobreix des del disseny fins 
a la construcció de l'estand institucional i després el desmuntatge. Farà arribar 
una còpia del plec de bases. Enguany, l’estand institucional s’ha enfocat a 
promoure la mobilitat sostenible. 
 
La cònsol major cedeix de nou la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González demana si el Comú ja té algun import destinat a aquest 
projecte. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula a la Sra. Meritxell López. 
 
La Sra. Meritxell López respon que hi ha destinats al voltant dels 30.000€ i va 
en la línia de la despesa que hi destina el Comú cada any. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana informació sobre l’acord pres per la 
Junta de Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda suspendre, amb caràcter 
temporal, la concessió de llicències per a l’explotació de terrasses a l’avinguda 
Meritxell, fins i tant el Comú no hagi estudiat i decidit en relació amb la vocació i 
concepte d’aquesta avinguda, davant la proliferació de demandes de terrasses 
de bar en diferents indrets de la parròquia i també a l’avinguda Meritxell. 
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Demana saber si s’està respectant l’ordinació on es regula la tipologia 
d’equipaments de les terrasses a l’avinguda Meritxell, com i quan es preveu 
procedir a fer realitzar aquesta anàlisi i si el Comú preveu encarregar l’estudi 
sobre l’impacte de les terrasses a l’avinguda Meritxell a una empresa externa. 
 
La cònsol major respon que aquest és un acord que s’han plantejat els 
membres de la majoria comunal a conseqüència dels canvis que està 
experimentant l'economia del país. Lamentablement, el comerç, com ha dit 
diverses vegades, està patint problemes i, amb el COVID-19, encara sorgeixen 
molt més de pressa. Per tant, ara és el moment de reflexionar sobre com ha 
d'evolucionar l'avinguda Meritxell. D'entrada, la majoria comunal vol estudiar 
l’escenari en què l’avinguda es transformés en una zona plena de terrasses i 
que els ciutadans o els visitants no poguessin ni caminar ni veure els aparadors 
de les botigues. Aquest canvi d’hàbits preocupa els membres de la majoria 
comunal. Anteriorment, a l’avinguda Meritxell, pràcticament no hi havia bars ni 
restaurants i era tot zona comercial. Ara s'està notant un canvi i cada vegada hi 
ha més bars i més restaurants. Abans d’arribar a la situació en què tota 
l'avinguda es converteixi en una zona de terrasses, la majoria vol analitzar i 
estudiar la situació. De moment, no s’ha avançat més en aquesta situació que 
es troba en aquest punt. Els membres de la majoria volen publicar aquest acord 
al BOPA. Encara no ho han fet. Es tracta d’una mesura temporal per la qual no 
s'autoritzaran més terrasses momentàniament a l'avinguda Meritxell fins que la 
majoria tingui clara la vocació que ha de tenir aquesta avinguda. No vol que 
això s’allargui, però ho vol analitzar. No pot confirmar que el Comú encarregui 
un estudi però hi està treballant. De moment, les terrasses ja instalꞏlades  
compleixen la normativa. És cert que el Comú els ha deixat una mica més de 
llibertat, excepcionalment aquest estiu, tant les de l'avinguda Meritxell com les 
de la zona de l’edifici The Cloud o a la plaça Guillemó. El Comú està intentant 
ser molt flexible dins del que permet la legislació i sobretot per a la seguretat 
dels usuaris perquè es respectin els espais de distanciament social. El Comú 
està sent tolerant, facilitant que tinguin una mica més d'espai les terrasses que 
estan autoritzades més que el que tenien l'any passat. És a dir que el Comú no 
és tan estricte en el moment d'anar a controlar l'espai que ocupen perquè 
precisament vol ajudar també aquest sector que disposa de terrasses i que és 
una zona que als ciutadans els sembla que estan a l'aire lliure i estan més 
tranquils que dins dels establiments. A tots els negocis que ho demanen, el 
Comú intenta de ser una mica més tolerant. La majoria ha pres aquesta mesura 
cautelar, però no hi ha treballat més. Cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria 
Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana, tractant-se de l’Àrea de Tràmits, 
Tributs i Deutors, si la majoria té la intenció de mantenir alguna reunió 
d’aquesta Comissió perquè encara no n’hi ha hagut cap des de l’inici del 
mandat. Seria interessant poder compartir els afers que afecten aquesta àrea. 
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A banda d’això, aquesta proposta és més un assumpte de promoció turística i 
comercial. Demana si el Sr. Sergi González podrà participar activament de les 
reunions que en mantinguin sobre aquest assumpte. 
 
La cònsol major respon que la majoria ha volgut fer constar aquest acord a la 
Junta de Govern perquè normalment l'autorització de terrasses les dóna el 
Departament de Tràmits, Tributs i Deutors. Però és cert que es tracta d’un 
concepte més global que formarà part de tot aquest estudi de reactivació on 
s’hi caldrà incloure la qüestió de les terrasses. Cedeix la paraula a la Sra. Lídia 
Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra demana informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de l’1 de juliol del 2020, pel qual s’acorda la solꞏlicitud número 
5108124, a nom de British Colleges Overseas, SL, relativa a la demanda 
d’ampliació de l’edifici situat a la carretera de la Comella d’Andorra la Vella. 
Voldria conèixer quin tipus d’instalꞏlació hi volen realitzar, a què compromet 
l’ampliació solꞏlicitada respecte a la instalꞏlació inicial i com queda reflectida en 
el contracte d’arrendament. 
 
La cònsol major recorda que el Comú ja va autoritzar una ampliació de la part 
esportiva i aquesta autorització és més aviat de la part educativa. S’hi faran 
unes quantes classes més i, dins de la concessió, ja es preveia que es podria 
fer una ampliació del 50% de l'espai que tenen concessionat. I aquesta és 
l’ampliació que fan. Li pot mostrar el projecte i el que representa, fins i tot pot 
passar directament pel Departament d’Urbanisme perquè li ho ensenyin 
exactament. Es tracta de 3 o 4 classes de més perquè realment l'escola està 
funcionant i tenen moltes inscripcions. És una inversió que fa el British College i 
que, d'acord amb el conveni signat, el dia que l’escola marxi d’allà, quedarà 
propietat del Comú d'Andorra la Vella. La inversió la fa l’escola. Cedeix la 
paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona recorda que, quan el Comú va autoritzar la 
instalꞏlació corresponent a activitats esportives en un poliesportiu que té una 
superfície d’uns 500 m2, es va fer una addenda al contracte. Demana si el 
Comú preveu redactar una altra addenda al respecte d’aquesta ampliació. 
 
La cònsol major respon que ho estan treballant els tècnics de Serveis Públics i, 
en aquestes dates on molts treballadors comencen vacances, potser no ho han 
acabat de tancar encara. Però, l'altra vegada es va fer una addenda i aquesta 
vegada, com que la concessió ja ho permet, l’escola ha demanat el permís i 
segurament no serà necessari signar cap addenda. De tota manera, ho 
valorarà. El permís està demanat i atorgat d'acord amb la concessió. Per tant, 
dubta que sigui absolutament necessari, però no costa res verificar-ho. Ho 
tractarà amb el Servei Tècnic i valoraran si és necessari. No té clar si amb 
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l'autorització n’hi ha prou. Informa que, en els propers dies, té programada una 
visita amb la direcció de l’escola. Potser, li portaran algun conveni abans per 
valorar. Cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González demana informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de la mateixa sessió, pel qual s’acorda convocar un concurs d’àmbit 
nacional per adjudicar el subministrament de lluminàries Led per a l’enllumenat 
públic de la parròquia d’Andorra la Vella. A tal efecte, s’aproven els plecs de 
condicions administratives i tècniques i es publica al BOPA l’edicte de licitació. 
Solꞏlicita si li poden facilitar una còpia del plec de bases del concurs, on van 
destinades les lluminàries i quin és l’import estimatiu. 
 
La cònsol major respon que potser els membres de la minoria comunal es 
volen presentar als concursos que publica el Comú perquè demanen còpia de 
tots els plecs de bases. Els plecs de bases són tècnics. Però no hi ha problema 
per facilitar-los-hi. Cedeix de nou la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González manifesta que no estan informats de tots aquests 
assumptes perquè les Comissions no es reuneixen. Per aquest motiu, quan 
troben aquests acords de les reunions de la Junta de Govern, van perduts. Per 
aquest motiu, demanen tanta documentació, per poder estar informats. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. David Astrié, cònsol menor i conseller 
de Serveis Públics i de Finances. 
 
El Sr. David Astrié respon en relació amb els 3 punts d’aquesta Junta de 
Govern que afecten al Servei d’Enllumenat. Es tracta de 3 plecs de bases. El 
primer va destinat a fer el canvi de la lluminària de l'enllumenat públic. Ja fa un 
temps que el Comú d’Andorra la Vella aposta per la sostenibilitat i l'estalvi 
energètic. D'aquesta forma, s'han anat substituint totes les làmpades antigues 
de sodi per tecnologies més eficients i sostenibles. Aquest concurs recull les 
necessitats de futur de tots els llocs on encara no s'han canviat. Li pot facilitar 
també els llocs on es canviaran i s'agrupen totes en un mateix concurs perquè 
les empreses oferents puguin fer millors preus. La majoria juga amb l’economia 
d’escala. Per tant, el Comú podrà aconseguir millors preus. El segon i el tercer 
concurs fan referència a l'enllumenat de Nadal. Com ja ho va explicar 
anteriorment, el segon concurs és per substituir l’enllumenat de Nadal que ja 
està caducat. Era un contracte de 3 anys i ara calia renovar-lo. Com a novetat, 
enguany, la majoria ha fet una unificació dels ornaments de Nadal en funció del 
tipus de lluminària de què disposa el Comú. Per exemple, en tots els suports de 
7 metres, s’hi colꞏlocarà una lluminària concreta, d’uns 2,5 metres. Els fanals de 
10 metres d’alçada disposaran d’ornaments de 3 metres. I aquells suports que 
fan més de 10 metres d’alçada tindran llums de Nadal d’uns 3,5 metres. En tot 
cas, es tracta de lluminàries que també s'han de canviar i se signa un contracte 
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per a 3 anys de lloguer. Pel que fa al tercer concurs, es tracta d’un arbre de 
llum i so. Com és sabut, el Comú d’Andorra la Vella cada any aposta per una 
novetat per canviar els atractius dels espectacles de Nadal i, enguany, el Comú 
d’Andorra la Vella vol apostar per un arbre de dimensions considerables amb 
un espectacle de llum i so, motiu pel qual es convoca aquest concurs. És un 
motiu produït amb tecnologia eficient. Es tracta d’un arbre amb pantalles Led i 
què lluirà, de ben segur, durant totes aquestes festes amb un espectacle que 
agradarà a tots els visitants. 
 
La cònsol major cedeix de nou la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González informa que avui no volia demanar informació sobre els 2 
concursos següents, però agraeix tota la informació que li ha donat el cònsol 
menor. No es reuneixen les comissions de treball però almenys, d’aquesta 
manera, els membres de la minoria estan informats de diversos assumptes. 
Demana conèixer l’import estimatiu dels ornaments de Nadal i de l’arbre de 
Nadal. I demana saber si el concurs dels ornaments és per a 3 anys o per a 4. 
 
La cònsol respon que el concurs dels ornaments és per a 4 anys. Pel que fa al 
pressupost estimatiu, caldrà esperar que proposen les empreses. Cedeix la 
paraula de nou al Sr. David Astrié. 
 
El Sr. David Astrié respon que hi ha unes estimacions base, però no les 
recorda exactament. Li farà arribar el plec de bases. Pel que fa al primer 
concurs, informa que el Comú disposa d’una dotació pressupostària de 
190.000€ per poder comprar aquestes lluminàries de baix consum. 
 
La cònsol major cedeix de nou la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González solꞏlicita saber quin percentatge de lluminàries de la 
parròquia ja són Led.  
 
La cònsol major cedeix la paraula de nou al Sr. David Astrié. 
 
El Sr. David Astrié respon que, actualment, Andorra la Vella disposa d’entre el 
50% i el 60% de les lluminàries de baix consum instalꞏlades. Precisament, per 
aquest motiu, el Comú publica aquest plec de bases perquè, a l'horitzó del 
2022 o 2023, Andorra la Vella pugui assolir el 100%. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra demana informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de l’1 de juliol del 2020, pel qual s’acorda la contractació de diversos 
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concerts en el marc de la Festa Major 2020 a l’empresa Andorra Animació, pels 
imports següents (60101/33801/226610): 
- Pep Plaza, per un import de 13.500€ 
- Fundació Tony Manero, per un import de 7.500€. 
I s’acorda contractar l’actuació de la cobla orquestra “La Principal de la Bisbal” 
en el marc de la Festa Major 2020 a l’empresa Músics de Catalunya SCCL, per 
un import de 15.900€ (60101/33801/226610). Encara que el Sr. Miquel Canturri 
li va exposar un primer esborrany de Festa Major per a enguany, demana saber 
quin projecte de Festa Major està preparant actualment el Comú i quan es 
preveu fer la reunió de la comissió prevista per al mes de juliol. 
 
La cònsol major respon que no pot donar cap resposta al respecte perquè la 
majoria no ho sap ara mateix. Espera que en 2 o 3 dies sabran més 
exactament els actes que es podran dur a terme. Aquesta situació està 
evolucionant cada dia. La majoria ha fet alguna previsió, tot i així encara no 
s’ha signat cap contracte. La majoria comunal vol esperar una mica per veure 
què pot passar a les festes majors d’Escaldes-Engordany i de Sant Julià de 
Lòria. Cal tornar a parlar amb el Govern. Ja es va mantenir una primera reunió 
amb el Govern, però el Comú hi vol tornar a parlar, abans de decidir. Enguany 
és un any difícil. Si es fa res, cal preveure el màxim de seguretat. No es pot 
tardar molt perquè falta poc temps. Els informarà però els membres de la 
majoria comunal volen ser molt curosos. Cedeix novament la paraula a la Sra. 
Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra manifesta que li sembla bé la postura presa per la 
majoria comunal, encara que, fins i tot, no es faci cap acte per la Festa Major. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra demana informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de la mateixa sessió, pel qual s’acorda formalitzar un conveni de 
colꞏlaboració entre el Colꞏlegi Anna Maria Janer de Santa Coloma i el Comú 
d’Andorra la Vella per reubicar i organitzar diferents activitats infantils d’estiu 
2020, garantint les mesures preventives de la pandèmia del COVID-19, per un 
import total de 13.500,00€, IGI inclòs, desglossat com segueix: 
- 9.500€ a la partida 80101/34100/226890 
- 4.000€ a la partida 70601/23100/226575. 
Demana conèixer a quins serveis responen aquests pagaments. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Alain Cabanes. 
 
El Sr. Alain Cabanes respon que el Colꞏlegi Anna Maria Janer, durant aquest 
estiu, cedeix al Comú les instalꞏlacions per ubicar els serveis dels esports 
d'estiu. El Comú els hi ha llogat la piscina i tota la planta baixa. Cal incloure-hi 
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la neteja. Es tracta de llogar tots els espais de l’escola durant els dos mesos 
d’estiu. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra demana que li confirmin que el colꞏlegi Anna Maria Janer  
no cedeix res gratuïtament. 
 
La cònsol major cedeix de nou la paraula al Sr. Alain Cabanes. 
 
El Sr. Alain Cabanes respon que l’escola factura els espais a un preu per a tot 
l'estiu. 
 
La cònsol major cedeix de nou la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra manifesta que el colꞏlegi Anna Maria Janer demostra 
tenir molt poca solidaritat en aquests moments. 
 
La cònsol major afegeix que cal tenir present, en aquesta qüestió, que el Comú 
s’ha vist obligat a buscar més dependències perquè ha necessitat més aules 
per atendre-hi els infants, per complir la normativa de ràtios d’infants per aula. 
El colꞏlegi Anna Maria Janer és un dels llocs que funciona molt bé perquè 
l'accés dels infants es pot fer directament al pati i a més disposa d’una piscina, 
cosa que també és un avantatge. Aquests són els preus que s’han convingut. 
Recorda que el Comú també ha signat un conveni amb l'Escola Andorrana. 
 
La cònsol major torna a cedir la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra recorda que l’Escola Andorrana cedeix les instalꞏlacions 
gratuïtament i l’edifici del colꞏlegi Anna Maria Janer també és propietat del 
Govern d’Andorra. Pot entendre que es facturi la neteja o l’ús de la piscina, 
però que el colꞏlegi facturi per les instalꞏlacions no li sembla correcte. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula al Sr. Alain Cabanes. 
 
El Sr. Alain Cabanes respon que els conceptes de la facturació són la neteja i 
l’ús i control de la piscina. És a dir totes les despeses inherents del servei que 
està oferint l’escola. 
 
La cònsol major informa que aquest mateix matí ha signat aquest conveni. I 
recorda que s’hi estipulaven aquests serveis. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
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La Sra. Maria Dolors Carmona demana informació sobre l’acord pres per la 
Junta de Govern del 8 de juliol del 2020 pel qual s’acorda procedir al pagament 
de la factura número 158 presentada per la pastisseria El Tortell, per un import 
de 10.690,45€, corresponents als àpats dels stoplabs. Demana saber si el 
Comú va fer una consulta de pressupostos per oferir aquest servei. 
 
La cònsol major respon que creu recordar que no. En aquell moment, Andorra 
es trobava de ple enmig de la pandèmia del COVID-19. El Comú va demanar 
alguns serveis a una pastisseria i uns altres serveis a una altra. Es va 
encomanar subministraments a 2 o 3 establiments de la parròquia. No recorda 
si es va fer una consulta de preus però, en aquest cas, es va encomanar a la 
pastisseria El Tortell. Però aquells dies, tot anava una mica sobre la marxa. 
Tampoc se sabia exactament quants àpats s’haurien de servir perquè això va 
anar creixent. Primer, només era per al personal del Comú, després es van 
servir àpats a tots els voluntaris, als sanitaris i als membres de la Creu Roja 
Andorrana, a tothom. Fins i tot, es van servir àpats a la caserna de Bombers. El 
Comú va colꞏlaborar i és una quantitat de diners més que el Comú d'Andorra la 
Vella ha aportat en tota aquesta qüestió. En un principi, es tractava d’una 
quantitat més petita però, cada vegada, el Comú va haver de servir més àpats 
perquè anava en funció de les demandes. Recorda haver contractat 3 
empreses i cada una servia una cosa diferent. Aquest devia ser l’import més 
gran. La resta potser eren imports més petits perquè segurament van donar 
servei a un altre departament. No recorda la situació exacta però mirarà de 
buscar aquesta informació. Però es tracta dels àpats per a totes les persones 
que treballaven aquí i a la caserna de Bombers també. Cedeix novament la 
paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana informació sobre l’acord pres per la 
Junta de Govern de la mateixa data, pel qual s’aprova contractar un aparell 
comptador de vehicles per instalꞏlar al carrer Bonaventura Riberaygua. Solꞏlicita 
saber a quin projecte obeeix aquesta contractació i quin procediment de 
contractació es preveu. 
 
La cònsol major respon que es tracta d’un lloguer. És un aparell que s’instalꞏla 
durant 15 dies i després el Comú rep les dades. Ja se’n va instalꞏlar un al carrer 
Ciutat de Valls quan el Comú estava analitzant la circulació a l’avinguda 
Príncep Benlloch. Tot això forma part dels estudis que està fent el Comú als 
efectes de potenciar econòmicament també tota la zona de Riberaygua i 
Travesseres. La majoria està treballant allà i està fent actuacions que poc a poc 
aniran sortint i es tracta d’anar buscant informació per valorar si hi passen molts 
vehicles o pocs. El Comú vol intentar millorar l'accés a aquell barri. S’instalꞏla el 
comptador i després amb un ordinador faran arribar una relació per hores de 
tots els vehicles que hi han passat. Cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria 
Dolors Carmona. 
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La Sra. Maria Dolors Carmona demana que, un cop el Comú disposi d’aquest 
estudi, se’ls informi. 
 
La cònsol major respon que els informarà ben aviat perquè la majoria té la 
intenció de fer coses en aquell barri, segurament a començaments del mes de  
setembre. Cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana informació sobre l’acord pres per la 
Junta de Govern de la mateixa data, pel qual s’aprova donar d’alta d’ofici les 
unitats immobiliàries no inscrites al Comú d’Andorra la Vella adquirides durant 
l’any 2019, segons les llistes de transaccions immobiliàries trameses al Comú 
pels Notaris. Demana saber de quantes unitats immobiliàries es tracta i quin és 
l’import estimatiu dels impostos que han deixat de pagar l’impost de propietat 
immobiliària perquè, si no s’havien donat d’alta, no havien estat facturats. 
 
La cònsol major respon que el Comú disposa d’aquesta informació en base a la 
documentació que li trameten els Notaris. Per tant, de l'any 2019, se’ls 
facturarà. Ara, aquestes persones rebran la factura de tots els anys i, per tant, 
el Comú no deixarà de percebre cap import, des del moment en què el Notari 
va notificar al Comú que hi ha hagut una transacció sobre aquest bé. Aquestes 
transaccions corresponen a les unitats adquirides durant l’any 2019, però 
rebran el rebut corresponent als anys 2018, 2019 i 2020 perquè aquest impost 
no prescriu fins als 3 anys. Per tant, el Comú està dins del termini. No li pot 
informar sobre els imports que representen aquests ingressos. Informa que 
aquesta operació es realitza sovint perquè el Comú primer rep la informació 
dels Notaris on consta tota la relació. El Comú dona un temps perquè molts 
propietaris ho inscriuen personalment i, un cop ha passat un temps prudencial, 
en aquest cas pràcticament 1 any, aleshores els que no han vingut els inscriu el 
Comú d’ofici i se’ls factura els rebuts corresponents. Per tant, no ha de quedar 
cap import per cobrar, des del moment en què el Notari ho ha notificat al Comú. 
Torna a cedir la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana saber si es tracta d’una pràctica 
habitual. 
 
La cònsol major respon afirmativament. És un seguiment que fa el Comú de les 
persones que no ho tramiten directament al Comú i llavors es valora qui no ha 
fet la inscripció corresponent i se’ls inscriu d’ofici i se’ls factura el rebut. Cedeix 
novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana informació sobre l’acord pres per la 
Junta de Govern de la mateixa data, pel qual s’aprova efectuar una 
transferència de crèdit de despesa corrent a la partida 903001/43202/227900 
(Centre de Congressos/Altres serveis a l’exterior) de la partida 
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90301/43202/213000 (Centre de Congressos/Maquinària, instalꞏlacions i 
equipaments), per un import de 6.000€, per poder fer front a la despesa de 
contractació de personal extern per realitzar els muntatges i els desmuntatges 
de diferents esdeveniments. Solꞏlicita saber de quin tipus d’esdeveniments es 
tracta i per quin motiu no ho pot assumir el personal del Comú. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Miquel Canturri, conseller de Cultura i 
de Promoció Turística. 
 
El Sr. Miquel Canturri respon que aquesta és una pràctica habitual del Comú. 
Durant el passat mandat i aquest mateix, només hi ha una persona pel que fa 
al Departament de Manteniment adscrita al Centre de Congressos. Quan cal 
realitzar muntatges de les sales del centre, el Comú contracta una empresa de 
treball temporal per ajudar en el muntatge de les diferents sales del Centre de 
Congressos. 
 
La cònsol major cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana doncs que el Comú no disposa del 
personal suficient per cobrir aquestes necessitats i, per altra banda, si aquests 
serveis es facturen igualment al client, perquè una cosa és l'exoneració del 
lloguer de la sala i una altra cosa són les activitats complementàries que 
solꞏlicita l'entitat organitzadora. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Miquel Canturri. 
 
El Sr. Miquel Canturri respon que, primer, el centre disposa de dues persones 
més que es troben en situació de baixa mèdica de llarga durada que porten 
més de 2 anys de baixa. Així doncs, la solució que ha trobat el Comú és 
aquesta. Per no incrementar el personal del Comú, s’ha decidit contractar una 
empresa. I és per realitzar tots els muntatges i desmuntatges de totes les sales. 
I, dins del que permet l’Ordinació de preus públics comunal, el centre cobra 
aquests serveis als clients. 
 
La cònsol torna a cedir la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana informació sobre l’acord pres per la 
Junta de Govern de la mateixa data, pel qual s’aprova validar el protocol de 
prevenció i actuació dels comuns en cas de violència de gènere i domèstica, 
elaborat amb la participació Ministeri d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, la 
Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica 
(CONPVGD) i els tècnics designats de cada un dels comuns. Demana poder 
obtenir una còpia d’aquest protocol de prevenció per estar al corrent del tema. 
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La cònsol major respon que ja fa uns 2 anys que s’està treballant en aquest 
protocol. El Comú d’Andorra la Vella va designar la Sra. Laura Camps per 
assistir a les reunions de preparació d’aquest document. L'altre dia, el 
Departament de Social va rebre el protocol. Els hi farà arribar una còpia del 
protocol.  
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra demana informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de l’1 de juliol del 2020, pel qual s’acorda ajornar el projecte relatiu a 
l’espai intergeneracional de Ciutat de Valls fins al proper exercici, tenint en 
compte la situació creada per la pandèmia del Covid-19, per realitzar activitats 
conjuntes. Informa que n'ha parlat diverses vegades amb el Sr. Alain Cabanes 
molt per sobre i solꞏlicita poder obtenir una còpia d’aquest projecte. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Alain Cabanes, conseller d’Esports i de 
Joventut. 
 
El Sr. Alain Cabanes recorda que aquest projecte és compartit entre el 
Departament de Joventut i Participació Ciutadana i el Departament de Social. 
Van presentar l’avantprojecte corresponent durant la darrera reunió de la Junta 
de Govern, però encara és un projecte molt embrionari perquè l'espai està per 
adequar i també la situació sanitària tampoc és la millor per ajuntar gent gran i 
joves. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es dona la Corporació per 
informada. 
 
 

Setè.-  Precs i preguntes. 
 
La cònsol major informa que el Sr. Sergi González Camacho ha entrat a tràmit 
una pregunta, en nom del Partit Socialdemòcrata + Independents, amb el 
registre 749. 
 
El Secretari general procedeix a la seva lectura: 
“En nom del grup Partit Socialdemòcrata + Independents, us fem arribar 
aquesta carta solꞏlicitant la següent informació per tractar al proper Consell de 
Comú del 23 de juliol del 2020. 
 
Referent a l’acció de comunicació i campanya publicitària de la parròquia 
durant aquest mes de juliol. 
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El passat divendres 3 de juliol, vaig assistir a la reunió que van convocar amb 
les diferents associacions de comerciants d'Andorra la Vella, durant aquesta 
reunió, es va presentar un espot publicitari qui s’emetria per diferents medis i 
també el Sr. Xavier Palma ens va informar també es faria una acció a nivell 
online. 
 
El passat 7 de juliol, vaig demanar al Cap de Comunicació, el Sr. Xavier Palma, 
la següent informació: 
 
Voldria conèixer: 

- Cost realització vídeo i quina empresa ens ho ha fet 
- Cost dels anuncis a les diferents televisions i quantes vegades surt 

l'anunci 
- Quin període de temps és la campanya. 

El Sr. Palma em va respondre: 
He comentat a la cònsol major la teva demanda d'informació i m’ha tramès que 
les demandes d'informació les hi heu de formular a ella personalment a través 
de Secretaria general. 
 
Així ho vaig realitzar el passat dia 9 de juliol. Li vaig enviar un correu electrònic 
al Secretari general, solꞏlicitant aquesta informació. 
 
A dia d'avui, no ha rebut cap resposta ni informació, és per això que voldria que 
la meva pregunta es pogués incloure i respondre en aquest Consell de Comú. 
 
Torno a formular-la: 
 
Voldríem conèixer els costos totals d'aquesta campanya de 
comunicació/publicitat: 

- Cost de realització de l'anunci i quina empresa ho ha realitzat? 
- Cost de la campanya publicitària en diversos mitjans? 
- Cost d'altres accions i publicitat que s'han realitzat? 
- Durada d'aquesta campanya de publicitat.” 

 
La cònsol major respon que la idea, la conceptualització i el guió han estat 
elaborats directament per part del Departament de Comunicació del Comú 
d'Andorra la Vella. La gravació ha estat encarregada a l'empresa Retina 
Produccions, SL. Aquest servei contractat inclou la producció, la gravació, 
l’edició amb figurants, les veus en off en els 3 idiomes. El pressupost d’aquesta 
gravació és de 4.131€. Això és pel que fa a la primera part de la pregunta. En 
relació amb el cost de la campanya publicitària en diversos mitjans, el cost total 
de televisió més internet és de 74.256€ que es poden desglossar de la manera 
següent: 

- Televisió de Catalunya: 30.278€ per a 26 espots. 
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- Tele Madrid: 6.750€ per a 50 espots. 
- Aragón Televisión: 3.300€ per 50 espots que passen en diferents 

franges de prime time, és a dir en moments d'audiència important. 
- France3 Sud Occitanie: 30.528€. Hi ha 2 desconnexions: la desconnexió 

a Midi Pyrénées (16.657€) i la desconnexió de Languedoc-Roussillon 
(13.871€) per a 35 espots durant 4 setmanes a cada una de les 2 
desconnexions. Per tant, el total és de 70 espots. 

 
Tots els espots duren 30 segons i la campanya ha començat el 6 de juliol a tot 
arreu. La campanya a França s'allarga una mica més que la d'Espanya. Pel 
que fa a altres actuacions i publicitats que ha realitzat el Comú, són de 3.400€. 
Hi ha la campanya realitzada per YouTube, per un import de 3.000€ per a 
260.000 impressions, i 400€ per a Facebook i Instagram. Aquestes són 
publicitats que apareixen quan les persones es connecten a aquestes xarxes. 
Aquesta és la resposta a les preguntes del Sr. Sergi González i si aquest 
necessita més informació li pot donar sense problema. Tot seguit, cedeix la 
paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sergi González felicita el Departament de Comunicació per realitzar el guió, 
la imatge i el concepte. L’anunci ha agradat, els felicita perquè els treballadors 
del Comú tinguin aquesta idea i els demana de continuar així. Agraeix la cònsol 
major per tota la informació que li ha fet arribar. 
 
La cònsol major recorda que encara no està decidit si se celebraran actes per 
la Festa Major, com ho ha exposat anteriorment, però n’informarà els membres 
de la minoria abans de fer pública qualsevol decisió al respecte. Tot i això, ja 
avisa que pocs actes es podran dur a terme. El més important és la seguretat 
de tots i que tot això es pugui continuar controlant com fins ara. 
 
 
 
I, esgotat l’ordre del dia, la cònsol major aixeca la sessió. Són les 17.50 h de la 
tarda. 


