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ACTA DE CONSELL DE COMÚ EXTRAORDINARI 
 

15 de març del 2021 
 
 
A la Casa Comuna, a les 16.00 hores del dia 15 de març del 2021, 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. 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. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. David Astrié Padilla. 
 
 
L’ordre del dia de la reunió és el següent: 
 

Punt únic. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de concurs 
internacional, convocat conjuntament pels Comuns d’Andorra la 
Vella i la Massana, per a la concessió administrativa, la construcció 
i l’explotació d'un giny aeri de transport de passatgers per cable 
entre Andorra la Vella i el pic de Carroi (1a fase) i el pic de Carroi i 
l’Estació de Pal (2a fase). 

 
La cònsol major dona la benvinguda a tots els assistents a aquesta sessió 
extraordinària 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. 
 
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, la cònsol major 
informa que cap conseller ha entrat a tràmit cap pregunta per ser tractada en la 
sessió d’avui. 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. 
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Punt únic. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de concurs 
internacional, convocat conjuntament pels Comuns d’Andorra la Vella i la 
Massana, per a la concessió administrativa, la construcció i l’explotació 
d'un giny aeri de transport de passatgers per cable entre Andorra la Vella i 
el pic de Carroi (1a fase) i el pic de Carroi i l’Estació de Pal (2a fase). 
 
La cònsol major manifesta el fet especial que representa aprovar avui la 
publicació d’aquest concurs. Fa ja molts anys que es parla d’instalꞏlar un telefèric 
per arribar al pic de Carroi, segurament més de 30 anys. Per tant, avui és un dia 
important per a Andorra la Vella perquè el Comú fa un pas endavant i un pas 
ferm perquè la parròquia disposi d’un atractiu turístic de primer nivell que 
complementarà la seva oferta turística i comercial. Permetrà posar a l’abast de 
tots els ciutadans i dels visitants una espectacular vista a 2.390 metres d’altitud, 
amb tot el que es pot veure des del cim del pic de Carroi. Aquest recorregut des 
del centre d’Andorra la Vella fins al cim del pic de Carroi durarà uns 6 minuts i 
permetrà gaudir d’aquestes magnífiques vistes. El projecte del pic de Carroi 
preveu donar una nova dimensió a Andorra la Vella. Aquest és un pas important 
i decidit també per arribar fins a l’estació d’esquí de Pal. Un pas decidit perquè 
Andorra la Vella es converteixi en peu de pista i, en altres 6 minuts més, es pugui 
arribar des del pic de Carroi fins a l’estació massanenca, i amb tot el que això 
comporta. Comunica que els dos Comuns d’Andorra la Vella i de la Massana han 
arribat a un acord i, per aquest motiu, avui, realitzen una sessió de Consell de 
Comú extraordinària simultàniament perquè es tracta d’un projecte prou 
important com per fer coincidir aquestes sessions per aprovar la publicació 
d’aquest concurs i del seu plec de bases. En relació amb aquest concurs, 
destaca alguns dels aspectes més significatius del plec de bases. Informa que 
es tracta d’un concurs de concessió per a la construcció i l’explotació d’un 
telefèric que ha d’unir Andorra la Vella amb el pic de Carroi i el pic de Carroi amb 
l’estació d’esquí de Pal. Tot això queda inclòs en un projecte únic. La durada 
d’aquesta concessió és de 45 anys i el punt de sortida es preveu a l’aparcament 
dels Pouets. Destaca que es tracta d’un projecte d’inversió privada per a tot el 
tram. És a dir que el concurs es convoca per unir Andorra la Vella i Pal, en 
aquestes dues fases, i tots els concursants han de presentar l’oferta global. 
Comunica que aquesta inversió privada està xifrada sobre uns 40 milions 
d’euros. És una inversió important. Informa que cada giny ja costa uns 15 o 16 
milions d’euros. La diferència en el pressupost estimatiu engloba les 
infraestructures de sortida i arribada i les instalꞏlacions annexes. Pel que fa a la 
primera fase d’Andorra la Vella al pic de Carroi, tal com sempre ho ha manifestat, 
la inversió serà totalment privada. És a dir que el pressupost del Comú d’Andorra 
la Vella no es veurà afectat per cap despesa relacionada amb aquest projecte. 
Ans al contrari, el Comú ingressarà el cànon que percebrà a raó de la concessió. 
Pel que fa a la segona fase, la majoria comunal no la tenia prevista perquè no 
creia que pogués anar tant de pressa per convocar aquest concurs conjunt per 
a les dues fases. Però, davant d’aquesta oportunitat, era necessari fer aquest 
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esforç i publicar ja el concurs per arribar fins a Pal, cosa que és més positiva per 
a la parròquia d’Andorra la Vella. En aquest cas, el plec de bases preveu que els 
ofertants podran presentar una demanda de contraprestació econòmica especial 
per a l’import que deixaran de percebre pels usuaris que utilitzaran aquest giny 
per arribar a Pal amb el seu forfait. No es podrà fer un preu diferent en el forfait 
per a la utilització del giny. Això suposaria que l’estació d’esquí de Pal deixaria 
de ser competitiva en comparació amb la resta d’estacions. Per aquest motiu, 
per a aquesta segona fase, es preveu una demanda de contraprestació del 
licitant. En el moment de la presentació de les ofertes ja es veuran quines són 
aquestes demandes de contraprestació. Informa també que el Comú es reserva 
el dret de prorrogar 5 anys més la concessió si amb això es pot compensar 
aquesta contraprestació que puguin demanar les empreses licitants. Un altre 
punt important d'aquest plec de bases és, com ho ha indicat anteriorment, que 
es tracta d'una concessió conjunta dels dos Comuns. Dues parròquies s'uneixen 
per un projecte de país. Això és important perquè demostra tenir una visió de 
país. Es tracta d’un projecte pensat entre dos Comuns que dona una nova 
expectativa i un nou valor turístic al país. Fent referència al giny, el plec de bases 
determina molt bé de quin tipus de giny es tracta. Es tractarà d’un telefèric va i 
vé, amb cabines per a unes cinquanta persones que poden arribar a transportar 
entre 800 i 1200 persones per hora. I el trajecte dura uns 6 minuts, des d'Andorra 
la Vella fins al pic de Carroi, i del pic de Carroi fins a l'estació de Pal 6 minuts 
més perquè les distàncies són pràcticament iguals, d'Andorra la Vella al pic de 
Carroi com del pic de Carroi a l’estació d'esquí de Pal. S'ha optat per aquest tipus 
de giny perquè té menys impacte visual. Només disposarà de dues cabines, una 
que es trobarà a la base del pic de Carroi i una altra cabina que es trobarà a la 
base d'Andorra la Vella, a l’aparcament dels Pouets. En el seu moment, n’hi 
haurà una tercera que es trobarà a l’estació de Pal. Surten de la base, es creuen 
i tornen cada una la seva base. Per tant, a la muntanya de Carroi, no hi hauran 
un seguit de cabines penjades. Només hi haurà els cables i, en un moment 
determinat, circularan aquestes dues cabines. Això també ha estat important a 
tenir en compte a l’hora de prendre aquesta decisió i optar per aquest sistema 
de giny. També, comunica que els membres de la majoria comunal han valorat 
molt la qüestió del sobrevol. Això és el que els va fer decidir, com a punt de 
sortida l'aparcament dels Pouets. Precisament per evitar el sobrevol d’Andorra 
la Vella. El sobrevol no comporta cap problema però és veritat que disminueix 
l'impacte visual que la sortida se situï a la mateixa falda de la muntanya. No té 
l'impacte que representa sobrevolar tota la ciutat. Remarca que, tot i que el punt 
de sortida és l'aparcament dels Pouets, espai assenyalat pel Comú d'Andorra la 
Vella perquè els concessionaris presentin les seves ofertes, el plec de bases 
preveu que puguin presentar variants, que també seran estudiades, tant a nivell 
de sortida com del que considerin oportú. Es pot donar el cas que hi hagi alguna 
variant pel que fa a la sortida i a la qual els tècnics comunals no hi han pensat. 
Aquestes variants seran estudiades segons el que preveu el plec de bases. Un 
altre punt molt important del plec que destaca especialment és la qüestió 
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mediambiental. La majoria comunal ha fet una aposta important perquè aquest 
sigui un giny i una infraestructura integrats, sostenibles i sense impacte tant 
ambiental com visual, o que aquest sigui el mínim possible. Aquest sistema 
seleccionat és completament sostenible i, per tant, no comporta cap tipus de 
perjudici per al medi ambient. En aquest sentit, informa que el Comú ha realitzat 
estudis i que els membres de la majoria comunal s’han reunit amb una sèrie 
d'associacions d'Andorra que necessitaven obtenir informació sobre aquest giny. 
El passat 11 de desembre, aquestes associacions van trametre una carta al 
Comú que, des d'aquell moment, ha mantingut tres reunions amb elles. És 
important mencionar aquest fet perquè han fet arribar aportacions importants 
sobre el plec de bases i, algunes d'elles, s’ha reflectit en el seu redactat. Per 
exemple, s’ha inclòs al plec de bases la reflexió que van fer respecte a l'accés al 
medi, des de la zona del pic de Carroi, mitjançant el telefèric. Per tant, el plec de 
bases preveu que les empreses licitants hauran de presentar un reglament de 
com es regularà l'accés al medi per als usuaris del telefèric. Haurà de ser un 
accés al medi regulat i controlat perquè és una manera de preservar el medi 
ambient. En aquest sentit, és important assenyalar que, amb l'oferta, les 
empreses hauran de presentar una sèrie d'estudis mediambientals, així com 
també geotècnics. En el moment en què el Comú passi a analitzar les ofertes i 
seleccioni una empresa, aquesta haurà de completar aquests estudis amb uns 
estudis sectorials que hauran de ser aprovats pel Govern d'Andorra i, en concret, 
pels tècnics del seu ministeri de Medi Ambient que hauran d’observar les 
normatives vigents. Deixa clar que, abans que el Comú aprovi la instalꞏlació de 
cap telefèric o cap instalꞏlació, la majoria comunal desitja que aquest projecte 
reuneixi totes les condicions mediambientals i que siguin aprovats tots els estudis  
necessaris en la matèria, tant els que preveu actualment la legislació andorrana 
com les millores que s’aportin a aquest nivell. Fins i tot, la majoria comunal va 
tractar amb les associacions per realitzar un estudi complementari que seria 
encarregat per les associacions i subvencionat pel Comú. Ambdues parts hi van 
estar d'acord i estan treballant en aquesta línia. Aquest estudi s'aportarà a 
l'empresa adjudicatària provisional, en el seu moment, perquè el tingui en compte 
també dins de les millores mediambientals que calgui dur a terme. Per tant, 
aquest punt relatiu al medi ambient és molt important i els membres de la majoria 
en són molt conscients. El plec de bases preveu totes les possibilitats perquè 
aquest giny sigui modèlic a nivell de sostenibilitat, a nivell d'impacte 
mediambiental i a nivell d'impacte visual. Informa també que el termini de 
presentació d'ofertes serà de tres mesos i mig. L’edicte corresponent serà 
publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) el dimecres de la 
setmana vinent i, a partir d’aquest moment, les empreses interessades podran 
recollir el plec de bases corresponent i disposaran llavors de 110 dies per 
presentar les seves ofertes. A partir d'aleshores, es passarà a realitzar l'anàlisi 
de les ofertes presentades. Comunica que el Comú de la Massana facultarà, avui 
en sessió de Consell de Comú, el Comú d’Andorra la Vella per publicar l’edicte 
corresponent al BOPA, per lliurar els plecs de bases i també per recollir les 
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ofertes. Però, en el moment de realitzar l’anàlisi de les ofertes, hi hauran 
representants dels dos Comuns i els dos Comuns seran els que hauran 
d'adjudicar el projecte. És important i cal assenyalar-ho. La mesa de contractació 
serà composta pels tècnics que han ajudat a redactar els plecs de bases, els 
polítics que les dues corporacions designin i els tècnics comunals corresponents. 
A partir d'aquí, cada Comú, si tot va bé, aprovarà l'adjudicació del projecte. 
Durant aquest període de tres mesos i mig i fins que s’acordi l'adjudicació, mentre 
es realitzin els estudis complementaris i s'analitzin les propostes, les ofertes 
presentades seran posades a informació pública perquè tots els ciutadans de la 
parròquia d'Andorra la Vella puguin analitzar-les i fer les aportacions que creguin 
oportunes. D’aquesta manera, entre tots es prendrà la millor decisió per a la 
parròquia d'Andorra la Vella. Aquests són els aspectes principals d'aquest plec 
de bases. És un plec de bases llarg, molt tècnic, però que també denota la visió 
política dels dos Comuns que, per aquest motiu, hi han treballat amb intensitat. 
Hi han treballat tècnics per redactar el plec de bases, els propis tècnics comunals 
i es disposa de diferents estudis externs sobre la viabilitat i sobre l'oportunitat. El 
plec de bases ha estat revisat econòmicament pels tècnics corresponents i, per 
tant, proposa de sotmetre a votació d'aquesta Corporació l'acord per convocar el 
concurs internacional per a la concessió administrativa, la construcció i 
l’explotació d'un giny aeri de transport de passatgers per cable entre Andorra la 
Vella i el pic de Carroi (primera fase) i el pic de Carroi i l'estació de Pal (segona 
fase). Destaca que es tracta d’una sola concessió però comunica que, pel que fa 
a la fase prevista des del pic de Carroi fins a la Massana, hi ha una clàusula que 
els adjudicataris tindran quatre anys per decidir si s'executa ara o si s’executarà 
dins d'aquest període de quatre anys. L'oferta s'haurà de mantenir i hi haurà 
aquest termini de quatre anys degut als compromisos del Comú de la Massana 
en respecte a les consultes populars corresponents. Aquest és un projecte 
sostenible que, si acaba arribant fins a l’estació d’esquí de Pal, serà positiu per 
al país perquè evita molts desplaçaments de vehicles per carretera, amb el que 
això suposa a nivell de contaminació i a nivell de la seguretat viària, però també 
perquè s’aposta pel transport per cable que és una de les opcions que funciona 
avui en dia. Es disposa dels estudis oportuns que denoten que aquest tipus de 
telefèrics existeixen i conviuen perfectament en parcs naturals en molts indrets 
del món. Per tant, aquest giny pot conviure perfectament amb el nostre pic però 
caldrà esperar tots els estudis al respecte. Quan aquests estiguin sobre la taula, 
els Comuns prendran les decisions oportunes, en el moment oportú, havent 
estudiat totes les ofertes. Tot seguit, cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors 
Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana aclariments sobre alguns punts del plec 
de bases perquè són importants abans de prendre la decisió de la votació. 
 
La cònsol major respon que deixarà a la Sra. Maria Dolors Carmona fer les seves 
preguntes però desitjaria no entrar tècnicament a parlar del plec de bases. Els 
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membres de la minoria comunal han estat presents en força reunions, en total 
tres, on s’ha tractat i analitzat tot el plec. Els membres de la majoria comunal han 
demanat als de la minoria si volien fer aportacions i, per tant, ara demana que no 
es faci servir aquesta sessió de Consell de Comú per analitzar punt per punt el 
plec de bases. Tot i així, si la Sra. Maria Dolors Carmona vol realitzar una 
pregunta sobre algun tema genèric, la cònsol major es mostra disposada a 
respondre-hi. Seguidament, cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors 
Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que efectivament els membres de la 
minoria s'han reunit tres vegades. La primera vegada va ser en aquesta mateixa 
sala amb la presència de tots els membres de la Corporació. Les altres dues 
vegades han mantingut les reunions directament amb els cònsols major i menor 
per compartir quin era el procés de negociació i quines eren les clàusules que 
s'estaven concretant. La primera vegada que els membres de la minoria comunal 
van rebre el plec de bases va ser el divendres 5 de març, el mateix en què es va 
mantenir la primera de les tres reunions. El 22 de febrer, es van trobar a la sala 
de Consell de Comú. El 5 de març, van mantenir aquesta reunió on van compartir 
un document de treball, similar al que se’ls va fer arribar el divendres 12 de març 
perquè tot just hi havia hagut noves negociacions i modificant, en part, 
l’esborrany inicial. Els membres de la majoria comunal fa molt de temps que hi 
treballen i ja han solꞏlicitat informes però els membres de la minoria comunal no 
han pogut accedir a aquesta informació, tant pel que fa als estudis de viabilitat o 
mediambientals. La majoria n’ha disposat per poder elaborar aquest plec de 
bases. I la minoria comunal, amb els mitjans de què disposa, ha analitzat a fons 
aquest plec de bases per poder fer les aportacions que creien oportunes. Però 
això ho han pogut fer durant aquest passat cap de setmana i avui dilluns es 
troben aquí, en sessió de Consell de Comú extraordinari. Es pot suposar que els 
membres de la minoria comunal tinguin dubtes i errors que han detectat. Aquest 
plec de bases ja és definitiu però, si cal aprovar-lo, hauria de ser el definitiu. Però 
no és així i encara hi poden haver esmenes respecte al document que es posa 
a aprovació en aquests moments. Considera que seria important tenir-les en 
compte pel propi procediment administratiu i que és l'adjudicació d'aquest 
concurs. 
 
La cònsol major respon que es mostra d’acord amb la Sra. Maria Dolors 
Carmona. Es pot rectificar el redactat del plec però segons fins a quin detall es 
vulgui arribar. Segons a quin detall s’arribi, ja comunica que no hi haurà temps 
per corregir. Ja hi haurà temps per reunir-se demà i prendre les consideracions 
necessàries. Però sobre el fons del plec de bases, no ha canviat ni es canviarà 
res. A nivell de forma, assumeix que hi pot haver algun error segurament. Avui 
encara s’està revisant i, fins que no es comenci a lliurar a les empreses, encara 
falten 7 o 8 dies. Si hi ha qüestions que els membres de la minoria comunal 
consideren molt importants, es mostra disposada a parlar-ne. Torna a cedir la 
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paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que voldria aclariments en relació amb 
dos assumptes. D’una banda, hi ha alguns extrems que s’hauran de replantejar. 
Per altra banda, també vol posar de manifest una sèrie d’apreciacions sobre 
diferents temàtiques que ha exposat la cònsol major. 
 
La cònsol major respon que, sobre les temàtiques més generals, no hi ha hagut 
cap canvi del que va exposar en les reunions mantingudes, o ha canviat molt 
poc. Informa que, divendres passat, va posar sobre la taula tota la situació. Des 
del divendres, no ha canviat res. Fins i tot, des del dia en què els va lliurar 
l’esborrany del plec de bases, fa uns deu dies, bàsicament el concepte no ha 
canviat molt perquè han mantingut tres reunions. La base és la mateixa que els 
ha explicat i informat perfectament. Els membres de la minoria comunal en tenien 
coneixement. Per tant, no hi ha qüestions que es puguin replantejar. Tot seguit, 
cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González manifesta que, en aquest punt, es tracta d’aprovar un 
esborrany preliminar per a la seva revisió. Això ja ha quedat clar. En l’exposat 
que ha fet la cònsol major, ha esmentat que és un punt fonamental el tema de la 
sostenibilitat i relatiu al medi ambient. I així els ho va fer saber durant les reunions 
mantingudes. Citant l’article 31 de la Constitució d’Andorra, diu que “ ... és funció 
de l’Estat vetllar per la utilització́ racional del sòl i de tots els recursos naturals, 
amb la finalitat de garantir a tothom una qualitat de vida digna i de restablir i 
mantenir per a les generacions futures, un equilibri ecològic racional en 
l’atmosfera, l’aigua i la terra i defensar la flora i la fauna autòctones”. Tot seguit 
cita l’article 1 de la Llei 7/2019, del 7 de febrer, de conservació́ del medi natural, 
de la biodiversitat i del paisatge que diu: 
 
“Article 1. Objecte  
Aquesta Llei té per objecte establir el regim jurídic de protecció, conservació, 
millora, restauració i usos sostenibles del medi natural, la biodiversitat i el 
paisatge del Principat d’Andorra, tant per a les generacions actuals com per a les 
futures, i en especial els habitats per aconseguir que la fauna i la flora autòctones 
es conservin en un estat favorable, en el marc de la funció encomanada a l’Estat 
de vetllar per la utilització racional del sòl i de tots els seus recursos naturals, 
establerta a l’article 31 de la Constitució.” 
  
Aquesta Llei també promou la informació, l’educació, la sensibilització i la 
participació del conjunt de la societat. Recorda que han mantingut tres reunions, 
on els membres de la majoria comunal han fet referència a tres informes en cap 
dels quals es parla d’estudis mediambientals ni de sostenibilitat. Tal com ho 
explicita la Llei 7/2019, cita el seu article 6 que parla del procediment d’avaluació 
ambiental, on hi diu: “Les actuacions, les planificacions i les activitats que puguin 
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afectar espais naturals protegits o espècies amenaçades, s’han de sotmetre al 
procediment d’avaluació ambiental abans d’iniciar-les.” El principi bàsic de 
l'avaluació d'impacte ambiental és que és millor prevenir les pertorbacions a 
l'origen que combatre'n els efectes després, segons l’Organització Mundial de la 
Salut. Per tant, els membres del grup Socialdemòcrata + Independents 
demanen, abans de tirar endavant amb aquest plec de bases, que els Comuns 
interessats en aquest projecte realitzin un estudi de sensibilitat mediambiental 
inicial. 
 
La cònsol major respon que ja ha respost a aquesta pregunta en diferents 
ocasions. Per això, el plec de bases preveu que les diferents ofertes han de 
presentar aquests estudis previs mediambientals i geotècnics, d’acord amb la 
legislació andorrana. I això serà una condició sine qua non perquè es pugui 
valorar l’oferta. Un cop l’oferta valorada i els Comuns considerin que una oferta 
és correcta i es pot adjudicar, encara caldrà realitzar els estudis sectorials que 
hauran de complir amb totes aquestes normatives. I això serà abans que s’aprovi 
el projecte. Si no es compleixen totes aquestes normes, el projecte no 
s’aprovarà. Aquest punt és clar i transparent. Cedeix de nou la paraula al Sr. 
Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González recorda que els Comuns han realitzat tres estudis però en 
cap d’ells s’ha dut a terme un estudi a nivell de sensibilitat mediambiental, pagat 
pels dos Comuns. Es mostra sorprès perquè, per realitzar el Pla nacional 
d’infraestructures energètiques d’Andorra, encarregat pel Govern d’Andorra, es 
va redactar un estudi de sensibilitat mediambiental. 
 
La cònsol major respon que els Comuns no realitzaran aquest estudi perquè 
l’hauran d’aportar les empreses ofertants. El Pla sectorial ha d’anar signat per 
una empresa independent. Aquí hi hauran totes les garanties. Cal que sigui 
aprovat pel ministeri corresponent del Govern d’Andorra. El projecte no 
s’aprovarà si no reuneix tots aquests requisits. Segurament, són dues maneres 
de fer. Potser, els membres de la minoria comunal haurien encomanat un estudi 
preliminar però la majoria comunal prefereix que siguin les empreses qui el 
presentin. Després, el Govern serà qui haurà d’aprovar aquest projecte 
mitjançant aquests informes. I si el Govern no ho aprova, les empreses hauran 
d’aportar les millores necessàries, i això sempre abans d’adjudicar aquest 
concurs. I fins i tot, posteriorment, hi haurà aquest estudi que encomanaran els 
Comuns conjuntament amb les associacions i que realitzarà una universitat 
estrangera. Per tant, la majoria comunal no veu la necessitat d’aportar aquest 
estudi en aquest moment, sinó que ho faran quan hi hagi un projecte més ferm 
sobre la taula. I aquesta és la manera de veure dels membres de la majoria 
comunal. Però queda clar que no s’adjudicarà aquest concurs sense disposar de 
tots els estudis mediambientals aprovats pel Govern d’Andorra que és l’òrgan 
competent per a aquestes qüestions. Si hi ha millores a aportar, a part de les que 
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pugui preveure la llei, es valorarà la seva inclusió. La majoria comunal no té cap 
interès a fer cap mal a la muntanya, tot al contrari, se l’estimen com qualsevol 
ciutadà del país. Per això, no es publicarà un plec de bases que permeti instalꞏlar 
qualsevol cosa al pic de Carroi. Seguidament, cedeix de nou la paraula al Sr. 
Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González informa que els membres de la minoria comunal tenen 
claríssima aquesta postura de la majoria comunal. Però es mostren sorpresos 
pel fet que els Comuns hagin encomanat tres estudis i cap és relatiu a la viabilitat 
mediambiental. S’han demanat estudis d’explotació, un de comptabilitat 
tecnicofinancera però cap de mediambiental ni de sostenibilitat. 
 
La cònsol major respon que ha mantingut reunions amb el Govern d’Andorra al 
respecte en què aquest va aportar un plànol on s’aprecien totes les possibles 
afectacions sobre la fauna i la flora. El Govern això ja ho tenia fet i ara el Comú 
en disposa. I els Comuns no aprovaran cap projecte que no compleixi i respecti 
aquests estudis, no solament pel que fa a la gestió sinó també que s’haurà de 
vetllar durant la fase de construcció del giny amb tots aquests requisits. I els 
membres de la majoria comunal es mantenen en aquesta posició en aquest 
assumpte. Cedeix novament la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González fa esment ara a l’article 8 d’aquesta llei que parla de la 
Comissió de coordinació i desenvolupament de l’Estratègia nacional de la 
biodiversitat d’Andorra (CENBA). Una de les tasques d’aquesta comissió és de 
poder mantenir reunions temàtiques plenàries i en subcomissions i grups de 
treball tècnics, si escau, als quals poden assistir tècnics externs i representants 
de diversos sectors de la societat relacionats amb la conservació del medi 
natural. Demana a la cònsol major de convocar el CENBA per mantenir una 
reunió temàtica sobre la viabilitat mediambiental del projecte i que el CENBA 
pugui emetre un informe no vinculant sobre si és viable aquest projecte. 
 
La cònsol major es mostra totalment d’acord amb el Sr. Sergi González. Però 
manifesta que això ho farà quan es disposi del projecte que, de moment, no té. 
Cedeix de nou la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González es mostra d’acord perquè primer cal tenir el projecte sobre 
la taula. 
 
La cònsol major afegeix que, abans d’aprovar el projecte de manera definitiva, el 
Comú encomanarà aquest estudi com caldrà realitzar la resta d’estudis. Com 
més estudis disposin els Comuns per tirar endavant aquest projecte, més 
complert serà. Seguidament, cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
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El Sr. Sergi González agraeix la pro activitat que ha demostrat sempre la cònsol 
major en aquest projecte però demana que el Comú no escatimi en estudis a 
nivell mediambiental. 
 
La cònsol major respon que està totalment d’acord amb el Sr. Sergi González en 
aquest punt. Com ja ho ha exposat anteriorment, és molt important per a la 
majoria comunal el tema mediambiental en tots els aspectes, tant l'impacte com 
la fauna i la flora i tot el medi ambient de manera global, i la muntanya en si. Per 
tant, es mostra d'acord amb el Sr. Sergi González en aquest aspecte. I dins del 
termini establert perquè les empreses puguin presentar els estudis definitius, es 
mantindran reunions per tal de valorar tots aquests estudis presentats. Comunica 
que si el Comú no obté de cap manera un estudi mediambiental favorable, no 
adjudicarà aquest projecte perquè el Comú no té cap interès a fer malbé res per 
només per tirar-lo endavant. Manifesta que hi ha diferents exemples de ginys 
semblants a Andorra i dubta que aquest giny al pic de Carroi sigui el que presenti 
l’impacte ambiental més gran. Seguidament, cedeix novament la paraula al Sr. 
Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González demana que la majoria comunal pensi en el futur que 
deixarà aquest projecte per al país. Per acabar, manifesta que hi ha una cosa 
fonamentalment incorrecta i que és tractar el medi ambient com si fos un negoci. 
 
La cònsol major respon que els membres de la majoria comunal tenen molt clara 
aquesta manifestació. Manifesta que cada vegada està més sensibilitzada en 
aquests assumptes. Juntament amb el cònsol menor, han fet d'aquest tema una 
de les prioritats del concepte d’aquest projecte. Per aquest motiu, el Comú ha 
volgut reunir-se amb les associacions i escoltar-les. Un cop els Comuns disposin 
de les ofertes, les farà analitzar per totes les parts que intentaran fer el millor 
possible en tots els aspectes. Seguidament, cedeix la paraula a la Sra. Lídia 
Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra manifesta que la cònsol major ha defensat sempre aquest 
projecte per ser de cost cero, però no és ben bé així. Des del punt de vista de la 
inversió si que, a part de les factures d’alguns estudis tècnics que hi ha d’haver, 
el projecte no implica res més. Ara bé, llegint el plec de bases, es pot comprovar 
algunes despeses que haurà d’assumir el Comú d’Andorra la Vella. Per 
començar, els Comuns hauran d’abonar la contraprestació anual per compensar 
l’eventual dèficit d’explotació de la segona fase.  
 
La cònsol major respon que no és segur que els Comuns hagin d’abonar aquesta 
contraprestació perquè pot ser que l’empresa adjudicatària no la demani. Tindrà 
el dret a demanar-la però, per saber-ho, també caldrà esperar a disposar de les 
ofertes. Aquesta contraprestació afecta únicament la segona fase. El Comú 
d’Andorra la Vella sempre ha defensat que la inversió és totalment privada des 
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d’Andorra la Vella fins al pic de Carroi. Aquesta segona fase no estava prevista 
fa un any però la situació ha evolucionat molt favorablement i és una bona 
oportunitat. Cedeix novament la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra afegeix que els Comuns hauran d’encarregar un estudi 
independent en matèria d’impacte ambiental, tal com ho ha mencionat la cònsol 
major a càrrec d’una entitat especialitzada abans del projecte executiu. Els 
Comuns també hauran de contractar un equip tècnic extern perquè realitzi les 
funcions d’assistència tècnica durant l’execució de l’obra que, evidentment, és 
important que hi sigui. L’aportació d’altres terrenys públics en l’àrea d’influència 
de les instalꞏlacions i, quan la concessió s’aproximi al termini pel qual ha estat 
atorgada i durant un període mínim de 5 anys, el concedent designarà un 
interventor tècnic que haurà de donar el vistiplau a l’Administració amb les 
apreciacions tècniques prèvies a la finalització del contracte, amb acceptació 
expressa dels períodes d’amortització als efectes que el concessionari no tingui 
cap objecció en realitzar les inversions que consideri necessàries fins al final de 
la concessió. A més de tot això, si el giny surt de l’edifici de l’aparcament dels 
Pouets, el Comú està hipotecant una vegada més un bé comunal durant 45 anys. 
És cert que actualment aquell edifici no té cap activitat. Però pot arribar a ser 
necessari com a edifici comunal. I el Comú tornarà a deixar en mans privades un 
bé de tots com el British College o el Museu de la Bicicleta. 
 
La cònsol major no es mostra favorable a aquestes posicions perquè realment 
l'aparcament dels Pouets és una obra de fa moltíssims anys, que no ha funcionat 
molt i que ha generat moltes despeses per al Comú d'Andorra la Vella. Ara, la 
majoria comunal li troba una possible sortida, tot dependrà de les ofertes que es 
presentin al concurs. Aquesta possibilitat podria fer que aportés alguna cosa a la 
parròquia d'Andorra la Vella. A més, es tractaria d’un complement important a 
nivell turístic per millorar l’oferta de la parròquia, per generar una reactivació 
econòmica a la parròquia, per crear llocs de treball. Per tant, aquesta és una 
bona sortida per a l’aparcament dels Pouets. És una infraestructura que fa més 
de 20 anys que està parada i que difícilment trobarà altra sortida. La inversió del 
projecte és totalment privada. Però si el Comú ha de pagar els estudis 
mediambientals, ho farà perquè són necessaris. Aquest projecte, en la fase que 
afecta a Andorra la Vella, suposa una inversió privada d’uns 30 milions d’euros. 
Si el Comú ha de pagar 20.000€ o 25.000€ per a dos estudis que són necessaris, 
això no es pot considerar una quantitat important a satisfer per part del Comú 
d'Andorra la Vella. Quant als darrers cinc anys de la concessió, quan el 
concessionari vulgui fer una modificació important, si no està amortitzada al cap 
d'aquells cinc anys, la inversió l'haurà de pagar el Comú. Però també apareix la 
figura que diu que necessitarà l'autorització del Comú per fer aquesta inversió. 
Si el Comú no autoritza aquesta inversió, l’empresa no la podrà fer. Si el Comú 
l'autoritza, doncs s’haurà de redactar un pla d’amortització i el Comú valorarà si 
li interessa o no. Es tracta de molts anys però això és necessari per garantir que, 
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en el moment en què el giny torni a ser possessió del Comú d'Andorra la Vella, 
torni en condicions de funcionament correctes. També, cal entendre que la 
inversió privada, quan és una inversió d'aquest tipus, busca fer negoci. Cal ser-
ne conscients. Aquí cada part aconsegueix el que necessita. Per aquest motiu, 
és important que l’empresa no deixi el giny sense cap millora durant els darrers 
cinc anys. Aquestes millores poden ser bones per quan el Comú el reprengui. 
Per aquest motiu, el plec de bases preveu aquests cinc anys. Pel que fa a 
l’aparcament dels Pouets, com ja ho ha manifestat, actualment no funciona. Els 
membres de la majoria comunal creuen que aquesta és una bona manera de 
donar-li una sortida per al bé d’Andorra la Vella i per aportar valor afegit a la 
parròquia amb la sortida del giny. Seguidament, cedeix la paraula a la Sra. Maria 
Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que el ple del Consell de Comú és un 
lloc de debat. És un lloc on els consellers de Comú poden tractar aquells temes 
que afecten de manera directa a la vida dels ciutadans de la parròquia. Per tant, 
aquests posicionaments als quals la cònsol major no vol entrar a debatre perquè 
els membres de la minoria comunal ja disposaven de la informació dolen. 
 
La cònsol major respon que no ha volgut evitar el debat. Ha dit que no volia entrar 
a revisar el plec de bases punt per punt. Però el debat portat fins ara està molt 
bé i és correcte. Cada part ha exposat les seves posicions i no mostra cap 
inconvenient a continuar en aquesta línia. Per tant, si ha donat peu a aquest 
malentès, no era la seva intenció. És evident que es pot mantenir un debat al 
respecte. Però analitzar el plec de bases, punt per punt, no és correcte i la cònsol 
major no hi vol entrar. Cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona segueix dient que, tot i que els membres de la 
minoria han fet la feina, els consellers de la minoria disposen de la informació al 
darrer moment. Això ja ho ha manifestat en diverses ocasions. Aquesta és la 
realitat. Els membres del grup Socialdemòcrata + Independents han fet la feina 
que els pertoca i hi han dedicat totes les hores de què han disposat perquè 
realment volien fer-se ressò de tot el contingut d'aquest plec de bases. Les seves 
aportacions sempre intenten ser constructives tot i que no comparteixin un mateix 
model. En la mesura que detecten que hi ha coses que es podrien fer de manera 
alternativa, ho fan arribar als membres de la majoria comunal. La seva intenció, 
en la primera part dels seus exposats, era de fer-los arribar una sèrie 
d'aportacions. Si no és el moment per no allargar aquesta sessió, doncs es pot 
posposar i, si els membres de la majoria comunal ho consideren escaient, els 
membres de la minoria es posen a disposició per tractar aquests punts en un 
altre moment, per poder-ho compartir. Però pel que fa a la segona part de 
l’exposat, cada conseller de la minoria, des del seu àmbit, ha exposat quina és 
la seva concepció d’aquest projecte i el que creuen que es podria millorar al 
respecte. Quan es refereixen al projecte, no parlen del projecte d’execució o del 
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projecte de construcció. Fan referència a tirar endavant el projecte d’instalꞏlació 
d’aquest giny, a partir de la primera fase que és l'aprovació del plec de bases i 
les fases següents. Abans d’entrar en el seu exposat, demana a la cònsol major 
un aclariment sobre una informació que ha donat. Un cop l'equip tècnic valori 
aquestes ofertes seguint els criteris que marca el plec de bases, l'Administració 
concedent, en aquest cas els dos Comuns de manera conjunta, és qui decidirà 
la proposta guanyadora, a partir de la informació tècnica de l'equip que es 
configuri. Demana conèixer la configuració d’aquest equip, vist que no ho han 
trobat en el contingut del plec de bases. A part d’això, es proposarà l'aprovació 
provisional i a posteriori l'aprovació definitiva. Entre tant, es durà a terme 
l’exposició pública. En la primera versió del plec de bases que els va fer arribar, 
en aquell moment, la majoria comunal també citava la qualificació del projecte 
d'interès nacional. Ara, ja no apareix en aquest apartat del plec de bases, sinó 
que ho fa en un altre apartat on apareixen les condicions de l'execució. Per altra 
banda, la cònsol major ha informat que l'aprovació seria de l'Administració 
concedent. Demana saber si aquesta adjudicació serà aprovada pel Consell de 
Comú d’Andorra la Vella. En altres apartats, el plec de bases fa referència al fet 
que han d'estar ratificats pel Consell de Comú. Però no han trobat aquesta 
aprovació per part del Consell de Comú en el document. Consideren que és prou 
important que aquest fet hi quedi palès. Després, tractant-se d’un projecte 
conjunt, si una de les dues Administracions no l’aprova, demana conèixer quin 
serà el procediment a seguir. 
 
La cònsol major respon que l’adjudicació l’aprovarà cada Comú. I, en el cas que 
un dels dos Comuns no l’aprovi, el projecte no quedarà aprovat. És un concurs 
conjunt. Però el plec de bases ja preveu que el concurs es pot declarar desert en 
la seva totalitat o en part. Pot passar que les dues Administracions decideixin 
declarar el concurs desert parcialment. Però d’entrada, les dues Administracions 
han d’estar d’acord. Per aquest motiu, són les dues Administracions qui 
convoquen el concurs. Seguidament, cedeix novament la paraula a la Sra. Maria 
Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona solꞏlicita que quedi una constància més explícita 
en el plec de bases de com seria l'adjudicació. 
 
La cònsol major respon que l'adjudicació serà de la manera que acaba d’explicar 
i així constarà en aquesta acta. Una adjudicació tant important com aquesta, tot 
i que no valgui diners per a les arques del Comú perquè segurament a nivell 
econòmic serà la menys important per al Comú, però, en canvi, pel concepte i 
pel que representa per a la parròquia, serà una de les adjudicacions més 
importants. És evident que l’adjudicació haurà de ser aprovada pel Consell de 
Comú d’Andorra la Vella i pel Consell de Comú de la Massana. I si un dels dos 
Comuns no l’aprova, doncs no s’aprovarà el projecte. Torna a cedir la paraula a 
la Sra. Maria Dolors Carmona. 
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La Sra. Maria Dolors Carmona demana saber si el Consell de Comú haurà 
d’aprovar les dues fases, tant l'aprovació provisional com la definitiva. 
 
La cònsol major respon que, en el moment de l'aprovació provisional, si tot va 
bé, s'aprovarà la concessió de les dues fases d’Andorra la Vella fins a Pal. Però, 
com ho esmenta el plec de bases, la part concedent decidirà si s'executa o no la 
part del pic de Carroi fins a Pal. I la part concedent són els dos Comuns. Però, 
queda clar que, en aquest punt, és el Comú de la Massana qui acabarà decidint. 
La proposta del Comú d’Andorra la Vella serà d’adjudicar-ho tot. Serà com una 
adjudicació condicionada a que, en aquest termini de quatre anys, els ciutadans 
de la Massana es manifestin si estan d’acord o no en què es faci aquest giny. 
Pel que fa a la segona aprovació, pel que fa al Comú d’Andorra la Vella, si el 
Comú adjudica el projecte a la primera votació, segurament ja es proposarà 
d’aprovar el projecte de forma definitiva. El Comú d’Andorra la Vella en podria 
tenir prou amb una única votació perquè, si tot va bé, la voluntat és adjudicar tota 
la concessió fins a Pal. Però, pot ocórrer que la segona fase no sigui aprovada. 
Això provocaria que decaigui tot el projecte en la seva segona fase i només 
quedaria vigent la primera fase. En aquest cas, és quan l’adjudicació passa de 
ser de 45 anys a 35 anys. Tampoc tindrà lloc la contraprestació, en aquest cas. 
Però, en el moment en què es pugui procedir a l'adjudicació, Andorra la Vella 
proposarà d’aprovar tot el projecte. Pot passar que hi hagi una sorpresa i que, 
abans de fer l'adjudicació, ja hagi quedat clara la qüestió de la Massana, i es 
pugui adjudicar per part dels dos Comuns. Per tant, la fase més important 
d’aquest plec de bases és el fet de disposar de totes les ofertes. Quan estiguin 
valorades i analitzades, aquell serà el moment més important i és quan caldrà 
prendre les decisions que corresponguin i s'hauran de prendre en aquest Consell 
de Comú. Cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona destaca que és prou important el que estan 
parlant perquè després aquesta situació no presti a equívoc. És millor que quedi 
negre sobre blanc. D’aquesta manera, totes les parts seran coneixedores del que 
han d’acatar. Es mostra desconcertada per les manifestacions que acaba de fer 
la cònsol major informant que pot ser que no sigui necessària l'aprovació 
definitiva per a la primera fase. La segona adjudicació definitiva, com marca el 
plec de bases, és que s’aprova el projecte executiu de la primera fase. 
 
La cònsol major respon que s’ha equivocat. Feia referència als quatre anys de 
termini de la Massana. Rectifica i informa que hi haurà una aprovació provisional 
i posteriorment la definitiva i totes dues aprovacions per part d’aquest Consell de 
Comú. El Comú d’Andorra la Vella farà l’aprovació provisional i llavors l’empresa 
seleccionada disposarà d’un termini d’uns 3 mesos perquè presenti el projecte 
executiu amb el qual haurà de presentar tots els estudis esmentats anteriorment. 
Aquests estudis hauran de ser tots favorables i validats pel Govern d’Andorra  
que també haurà d’haver declarat el projecte d'interès nacional. I aleshores és 
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quan el Comú podrà procedir a l'aprovació definitiva del concurs. Torna a cedir 
la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona fa referència a l'article 68 del plec de bases que 
tracta de les normes urbanístiques on hi diu que els Comuns de la Massana i 
d’Andorra la Vella es comprometen a obtenir la qualificació de projecte d'interès 
nacional per al projecte que resulti adjudicatari. Es mostra sobtada perquè això 
no és competència de cap dels dos Comuns. El fet que els Comuns es 
comprometin a obtenir aquesta distinció fa mal d'ulls perquè cada Administració 
té la seva competència. 
 
La cònsol major respon que els Comuns no el declararan d'interès nacional sinó 
que es comprometen a obtenir aquesta qualificació. Per tant, hauran 
d'aconseguir que el Govern aprovi l’interès nacional d’aquest projecte. Per això, 
existeix el conveni de l'any 2014, ja signat entre els ambdós Comuns i el Govern 
d'Andorra, i on el Govern es compromet a declarar aquest projecte d'interès 
nacional. Però els Comuns no poden fer-ho. Per això, el plec de bases hi diu 
clarament que els dos Comuns ens comprometen a obtenir-lo. A nivell de 
llicències, seria complicat tirar endavant aquest projecte si no es considera com  
d’interès nacional. Això és una garantia de cara als possibles licitants perquè 
sàpiguen que els Comuns tenen el compromís del Govern que l’haurà de 
declarar d'interès nacional. I li consta que l’actual Govern també té aquesta 
voluntat. Tot i que aquest conveni és de l'any 2014 i el va signar l’aleshores cap 
de Govern, el Sr. Antoni Martí, el compromís és del Govern d’Andorra. Li consta 
que el Govern actual també el declararà d'interès nacional i aquest és el 
compromís d’aconseguir-ho. Cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors 
Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona, revisant el document, manifesta que el 
compromís és del Govern d’Andorra. L’ha pogut llegir i és el Govern qui agafa 
aquest compromís. Una cosa és que els Comuns es comprometin a realitzar els 
tràmits necessaris perquè el Govern el declari d’interès nacional i l’altra és agafar 
el compromís d’aconseguir aquesta qualificació. Aquesta és una pressió del 
Comú d'Andorra la Vella al Govern d’Andorra. Cadascú té la seva manera 
d'entendre la gestió. Un altre assumpte que preocupa els membres del grup 
Socialdemòcrata + Independents és el tema de la participació ciutadana. Tot just 
ahir, la Síndica general de les Valls d’Andorra, la Sra. Roser Suñé, en el seu 
discurs institucional amb motiu del Dia de la Constitució, va fer referència a 
alguns dels temes que tot just estem debatent en aquest Consell de Comú. Cita 
textualment les paraules de la Síndica General: “Hem de definir un projecte de 
país que avanci decididament cap al futur sense renunciar a la pròpia identitat, 
hem d’apostar per un model que sigui sostenible i que tendeixi a la circularitat. 
Només si retornem a la natura una part de tot allò que n’extraiem, podrem 
recuperar un equilibri que fa massa temps que hem perdut. Caldrà que siguem 
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valents en aquest sentit i és que el cost de les polítiques favorables al medi 
ambient és petit, al costat del tresor que tenim a les mans”. D’alguna manera, 
aquesta sensibilitat ecològica, a què han fet referència anteriorment, es retroba 
en aquestes paraules de la Síndica General. És important que hi hagi aquesta 
sensibilitat entre els polítics que, en aquests moments, governen al país.  
 
La Síndica General també va fer esment a que: “Si sabem llegir bé les claus de 
la Constitució, tenim un camí ben definit per recórrer i aquesta via l’hem de fer 
de manera conjunta, sumant des de la diversitat d’idees, per bastir un futur 
sostenible per als nostres joves, persones adultes i gent gran. Les persones que 
ens trobem al capdavant de les institucions tenim el deure de possibilitar el diàleg 
i promoure la participació ciutadana perquè el projecte de país que edifiquem 
sobre els principis de la nostra carta magna sigui comú i compartit”. Els membres 
del grup Socialdemòcrata + Independents comparteixen totalment aquestes 
paraules. Tot seguit, recorda que l’Ordinació d’organització i funcionament dels 
Comuns, publicada el 30/11/2011, en el seu Capítol XI. Participació ciutadana 
diu: 
 
“Article 33 Formes i límits de la participació 
1. Els reglaments comunals de funcionament intern poden establir fórmules per 
afavorir la participació dels ciutadans. En concret, s’hi poden preveure: 
 
a) La convocatòria de consultes populars no vinculants. 
b) La realització de fòrums i debats públics en presència dels ciutadans o de 
comissions designades ad hoc. 
c) Altres mecanismes que afavoreixin la participació ciutadana i que no siguin  
contraris a la legislació vigent.” 
 
Com a consellers de Comú, i no és una posició nova per part seva, demana de 
realitzar una consulta on els ciutadans de la parròquia d’Andorra la Vella puguin 
donar la seva opinió. Recorda que el Comú, fa tot just uns dies ha iniciat un 
procés participatiu a través del projecte de Pressupostos participatius i que la 
ciutadania d’Andorra la Vella valora molt positivament la iniciativa. Desconeix si 
els ciutadans han presentat molts projectes però si que agraeixen aquesta 
proposta. La durada de la concessió ha passat de 25 anys inicials a 45 anys amb 
una possible pròrroga de 5 anys. Però no passa res perquè el Codi de 
l’Administració ho permet. Davant la magnitud del projecte del telefèric, la durada 
de la cessió i el possible impacte, demana saber per quin motiu la cònsol major 
descarta la possibilitat de realitzar una consulta ciutadana sobre la construcció 
del telefèric del pic de Carroi, tenint en compte que el Comú de la Massana ho 
farà i que el ministeri de Medi Ambient actualment ha realitzat una enquesta que 
permetrà recollir i validar els objectius de qualitat paisatgística i accions 
concretes associades i que es tindran en compte a l’hora d’elaborar la nova 
Estratègia Nacional del Paisatge (ENPA). Creu que el Comú d’Andorra la Vella 
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desaprofita una molt bona ocasió. Tots els ciutadans hi podrien aportar i seria 
una decisió més transversal i àmplia. Aquesta ENPA encarregada pel ministeri 
de Medi Ambient també demana la participació dels Comuns. Vista la previsió de 
la construcció d’aquest giny, demana saber perquè el Comú d’Andorra la Vella 
no ha impulsat una consulta a aquest nivell per valorar com els ciutadans volen 
el paisatge de la seva parròquia. Això hagués estat interessant i hagués nodrit 
aquesta llei. Aquest document és interessant perquè fa referència al pic de Carroi 
del qual diu que és un dels paisatges qualificats com molt especials per les 
persones enquestades. També denota que, a nivell d’infraestructures de 
comunicació, una de les principals preocupacions de les persones enquestades 
és l’impacte mediambiental que poden tenir aquestes. Alhora, exposa que un 
grup de persones enquestades estableixen la necessitat d’aturar la construcció 
de determinats projectes. Finalment, també és interessant citar l’última pregunta 
de l’enquesta de la qual es desprèn que els ciutadans d’Andorra demanen de 
respectar el paisatge, regular la construcció, fer més pedagogia i no construir 
ginys. Veient això, demana si la cònsol major creu que és compatible la 
construcció d’aquest giny amb les conclusions citades i tenint en compte la  nova 
l’Estratègia Nacional del Paisatge. 
 
La cònsol major respon que la seva opinió és clara i transparent. Els ciutadans 
d’Andorra la Vella ja han respost a aquesta enquesta. Com ja ho ha mencionat 
en diverses ocasions, la majoria comunal duia aquest projecte en el seu 
programa electoral i aquesta és la millor enquesta on els ciutadans de la 
parròquia es manifesten. El resultat està en aquesta majoria. Per tant, els 
membres de la majoria comunal es continuen mantenint en què no hi haurà 
consulta popular a Andorra la Vella per aquesta raó. Perquè la consulta popular 
ja està feta. Una altra cosa serà si es presenta una variant a aquest concurs 
totalment diferent del que la majoria espera i que no té res a veure amb el que 
s’ha tractat fins ara. En aquest cas, es pot arribar a plantejar. Però, amb les 
condicions que han explicat els membres de la majoria comunal en múltiples 
ocasions, els membres de la majoria comunal se senten plenament legitimats. I 
són els primers en donar-li molta importància al medi ambient. No creu que 
l'impacte que pugui tenir el telefèric del pic de Carroi tingui gaire impacte a nivell 
paisatgístic en aquest país. Estarà fet amb unes condicions de sostenibilitat 
absolutes amb tots els estudis i amb totes les millores mediambientals que hi 
puguin haver. Per això, la majoria comunal fa l'esforç per tenir un atractiu turístic 
a Andorra la Vella. És aquest i els ciutadans i els electors així ho van validar en 
les darreres eleccions comunals. El seu projecte i el seu programa electoral és 
aquest i el mantenen. Amb les condicions actuals, la majoria comunal es manté 
amb aquest posició per la qual la consulta popular a Andorra la Vella ja està feta 
i no té cap compromís electoral de fer-ho. Al Comú de la Massana, la situació és 
diferent. El grup polític que va guanyar les eleccions comunals a la Massana si 
que va escriure que havien de fer una consulta popular i la faran. Si la majoria 
comunal d’Andorra la Vella ho hagués escrit, doncs també ho hauria de fer. Però 
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els ciutadans que els van fer confiança eren conscients que ho tirarien endavant 
i així ho van votar. I durant la campanya electoral, ningú li va demanar de no tirar 
endavant amb aquest projecte. Fa molts anys que es parla d’aquest projecte en 
aquesta parròquia i els membres de la majoria comunal entenen que és 
completament compatible amb un país com el nostre on s'ha de premiar el medi 
ambient i la natura. És perfectament compatible. Ans al contrari, fa que sigui 
possible que molts ciutadans puguin gaudir, encara que només sigui visualment, 
de la natura i del que és el nostre país. Per aquest motiu, els membres de la 
majoria comunal es mantenen en aquesta posició. Però, recorda que, si de les 
ofertes en sortís un projecte molt diferent, es podrien arribar a plantejar la 
possibilitat de realitzar una consulta popular. Però, ara per ara, si les coses no 
canvien, l’actual majoria comunal no es planteja fer cap consulta. Seguidament, 
cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona.  
 
La Sra. Maria Dolors Carmona no demana que el Comú realitzi consultes 
precipitades o de boca a orella. Els membres del grup Socialdemòcrata + 
Independents entenen fer una consulta com un acte en què queda molt clar què 
és el que es demana i on tothom pot dir-hi la seva opinió al respecte. És evident 
que la cònsol major vol el millor per a la parròquia. Això els membres de la 
minoria comunal ho entenen. En aquests moments, la majoria comunal se sent 
legitimada per dur a terme la realització d'aquesta infraestructura, pel fet d'haver 
guanyat les eleccions comunals i pel fet que aquest projecte constava en el seu 
programa electoral. Es preveu que aquesta infraestructura tindrà un impacte, i 
així ho ha mencionat la cònsol major en la seva exposició inicial. És un projecte 
molt important i significatiu per al teixit productiu de la parròquia com a atractiu 
turístic. Com no podria ser d'altra manera i per compartir-ho en aquesta sessió, 
manifesta que els membres del grup Socialdemòcrata + Independents també 
volen el millor per a la parròquia. Tots els consellers de Comú treballen pel 
mateix. Però tenen concepcions diferents sobre els processos i sobre la gestió 
de la parròquia. A diferència de la majoria, la minoria comunal considera que tota 
actuació té una implicació directa en el benestar i en la vida de les persones, en 
diferents àmbits tant a nivell social, econòmic, mediambiental, paisatgístic o 
cultural. En tots els aspectes, és legítim que els afectats o els implicats directes 
coneguin les intencions, els objectius, les implicacions i les finalitats d'aquesta 
infraestructura. Però això ha de ser abans d'iniciar tots els processos, abans 
d’elaborar un plec de bases per tirar endavant aquesta iniciativa i aquest projecte. 
És per això que no està totalment d’acord amb què la majoria comunal està 
legitimada perquè els membres de la minoria comunal també treballen per a tots 
els ciutadans de la parròquia i no només per als quins els van votar. Treballen 
per a tots i han de valorar realment l'impacte que pot arribar a tenir. El projecte 
del telefèric al pic de Carroi és dels projectes més importants per a la parròquia. 
Així doncs i vista la importància, la magnitud i l’impacte que pot tenir aquest 
projecte, demana de poder realitzar una consulta popular. Això legitimaria molt 
més a la majoria comunal. Els ciutadans de la parròquia també ho demanen 
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perquè hi puguin dir la seva opinió. D’aquesta manera, el Comú podrà explicar 
realment perquè es fa, què implica, quina estructura i quin plantejament es 
preveu. Els membres del grup Socialdemòcrata +Independents no comparteixen 
aquest model de gestió. Una gestió pública transparent i democràtica, sobretot 
des del punt de vista de la participació, fomenta que s’hi impliqui molt més a la 
ciutadania. La cònsol major va demanar el suport de la minoria comunal que 
voldria donar-li aquest suport. Però, amb la informació i el procediment utilitzat 
per la majoria comunal, amb la manca d'aquests estudis previs que la majoria no 
ha prioritzat, amb el fet d’hipotecar una part del patrimoni comunal, amb la 
incertesa de la situació econòmica actual deguda a la situació sanitària, per no 
haver informat prèviament a la ciutadania que hauria d’estar informada, per tots 
aquests motius, els membres del grup Socialdemòcrata + Independents 
s’abstindran en la votació d’aquesta proposta. 
 
La cònsol major respon que és l’especialitat dels membres de la minoria 
comunal. Demana a la Sra. Maria Dolors Carmona de votar a favor d’aquesta 
proposta i, un cop vegin el projecte, s’hi podrien abstenir. Cedeix de nou la 
paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona desitja veure el projecte. Si la majoria hagués 
informat convenientment i hagués seguit les passes convenients, els membres 
de la minoria comunal haurien pogut votar a favor d’aquesta proposta. Hi ha una 
part del projecte que no s'ha fet com calia, vista la magnitud que representa. No 
poden donar-hi suport perquè no comparteixen aquesta manera de fer i tenen 
els seus dubtes en relació amb el que pot arribar a ser. Però, com diuen els 
afeccionats al Club de Bàsquet Morabanc Andorra, “mai por”. Quan les propostes 
i els projectes van acompanyats de transparència, de participació, de coherència, 
de rigor i de sostenibilitat, cal compartir-ho. Demana a la cònsol major que no hi 
pateixi. Aquesta és la seva posició. 
 
La cònsol major respon que ella no en té cap de por i menys quan es tracta de 
votar. La posició dels membres de la minoria comunal ha quedat clara i 
demostrada. Tampoc s'esperava una posició diferent perquè, com ha manifestat 
la Sra. Maria Dolors Carmona, ja en van parlar un dia i ja li van deixar clara 
aquesta postura. Els membres de la majoria comunal han fet les coses 
correctament. Els han informat degudament i han mantingut les reunions 
necessàries i convenients. Queda clar que no s’han dedicat a llegir, paraula per 
paraula, el plec de bases perquè això ho han de fer els tècnics. Per tant, des del 
seu punt de vista, tot això està ben fet. La ciutadania d'aquesta parròquia serà 
degudament informada amb l'exposició pública del projecte o dels projectes que 
hi pugui haver, durant dos mesos. El Comú ho explicarà i els ciutadans ho podran 
valorar. A partir d'aquí, si realment tota la parròquia d'Andorra la Vella fa arribar 
al Comú que no desitja aquest projecte, el Comú no el farà. Però si no és així, la 
majoria comunal ho tirarà endavant. Per tant, lamenta molt la posició que ha 
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adoptat la minoria comunal. Lamenta aquesta abstenció perquè aquí cal ser 
valents i votar, a favor o en contra. El fet d’abstenir-se és una posició que 
políticament denota que no són responsables. La minoria comunal pot 
argumentar que no està d’acord per unes certes coses i explicar-ho. Però 
abstenir-se és una posició molt fàcil de prendre. Demana als membres del grup 
Socialdemòcrata + Independents que recapacitin, donin la seva confiança a la 
majoria comunal i donin l'oportunitat a la parròquia d'Andorra la Vella de tenir les 
ofertes sobre la taula, estudiar-les, validar-les i decidir si interessa o no. El vot 
del grup Socialdemòcrata + Independents és un vot en contra de la parròquia 
d’Andorra la Vella i en contra del futur d'Andorra la Vella perquè no volen ni donar 
l’opció de poder veure els projectes que poden presentar les empreses 
interessades, si mediambientalment és fabulós, si té impacte visual, si aporta 
llocs de treball o quina inversió aporta. No volen ni donar aquesta oportunitat. 
Però tampoc hi són en contra, només s'abstenen. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta presentada que s’aprova per majoria, amb 8 vots a favor per part dels 
membres de la majoria comunal i 3 abstencions per part dels membres de la 
minoria comunal. 
 
Per finalitzar, la cònsol major lamenta que els membres del grup 
Socialdemòcrata + Independents no donin aquesta oportunitat a la parròquia 
d’Andorra la Vella i que no es manifestin al respecte. Li sap greu perquè és una 
molt bona oportunitat per a la parròquia d’Andorra la Vella. També pot entendre 
que puguin tenir una altra visió però llavors creu que haurien de votar en contra. 
Cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona comunica que la cònsol major ha fet la seva 
valoració sobre el que entén per una abstenció. Per als membres de la minoria 
comunal, aquesta abstenció va lligada al fet que el procediment emprat no és el 
que respon a les necessitats de la parròquia. Aquesta abstenció dona resposta 
a què no consideren que hi hagi prou rigor i participació perquè es pogués tractar 
amb més profunditat i haver pogut arribar a altres acords. 
 
La cònsol major respon que poden votar en contra. No creu que s’hagués pogut 
arribar a cap acord més profund perquè ja fa temps que es coneixen, políticament 
parlant. Totes les parts han expressat perfectament les seves posicions. Tots 
saben en quina posició es troben. A partir d'aquí, caldrà valorar les ofertes, 
analitzar-les i esperar que aquest projecte pugui tirar endavant, si realment 
reuneix totes les condicions i tots els estudis hi són favorables perquè el que vol 
és el millor per a la parròquia d’Andorra la Vella, així com tots els consellers de 
Comú. 
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I, esgotat l’ordre del dia, la cònsol major aixeca la sessió. Són les 17.15 h de la 
tarda. 


