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ACTA DE CONSELL DE COMÚ 
 

7 d’abril del 2022 
 

 
A la Casa Comuna, a les 16.00 hores del dia 7 d’abril del 2022, 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. 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. Lídia Samarra Pujol. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa, de l’Hble. Sra. 
Maria Dolors Carmona Filella i de l’Hble. Sr. Sergi González Camacho. 
 
 
L’ordre del dia de la reunió és el següent: 
 

1. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’adjudicació del concurs 
nacional relatiu a les obres de construcció d’un parc entre l’avinguda 
Santa Coloma i el passeig del Riu. 
 

2. Informació relativa als acords adoptats en les darreres Juntes de 
Govern. 
 

3. Presa de jurament o promesa de dos agents de circulació comunals. 
 

4. 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. 
 
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 
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informa que no ha estat entrada a tràmit cap pregunta. Així mateix, informa que 
cap conseller de Comú ha proposat la inclusió de cap nou punt a l’ordre del dia 
de la reunió d’avui. 
 
Es procedeix a l’ordre del dia tal com ha quedat establert: 
 

Primer.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta 
d’adjudicació del concurs nacional relatiu a les obres de construcció d’un 
parc entre l’avinguda Santa Coloma i el passeig del Riu. 
 
La cònsol major informa sobre la proposta per adjudicar els treballs de 
construcció d'aquest parc. Un parc que es troba ubicat a Andorra la Vella, just al 
límit amb Santa Coloma, però encara dins de la part de parròquia del terme 
d'Andorra la Vella. Té una superfície d’uns 2.500 m2. És un parc per als infants 
de tota la zona que potser quedava una mica lluny del Parc Central, del Parc de 
la Serradora i d'altres parcs que hi ha a la zona de Santa Coloma. Per tant, 
aquesta és una bona ocasió i un bon complement per al passeig del Riu per 
l'accessibilitat i també és un compliment de demandes del Consell d'Infants que 
demanaven un parc per als més grandets...; no sols fos per als infants...; que 
volien una tirolina per a infants més grans...; que volien un parkour ..., etc. I tot 
això s'ha inclòs en aquest parc a part de la zona verda i de la zona de passeig. I 
avui doncs proposa la seva adjudicació perquè la intenció de la majoria comunal 
seria que es pogués començar a construir ben aviat, perquè a l'estiu que és una 
bona època per gaudir dels parcs, ja pogués estar enllestit. Si no pogués ser, 
com a mínim, hauria d’estar a punt a començaments d'estiu o a mig estiu. La 
proposta és d’adjudicar-ho a l'empresa Pidasa Serveis, SL, per un import de 
987.445,96€, IGI inclòs. El termini per realitzar les obres serà de tres mesos. 
Aquesta és la proposta que avui sotmet a aprovació i per la qual ha convocat 
aquesta sessió de Consell de Comú precisament per poder començar ben aviat 
aquestes obres. 
 
La Sra. Lídia Samarra recorda que l'estimació econòmica va ser molt més baixa 
del que és el preu real degut a l'augment dels preus dels materials i de la mà 
d'obra. Demana que el Comú sigui curós amb aquelles inversions que realitza. 
No obstant això, aquest projecte és coherent. Des del seu inici, els membres de 
la majoria han fet partícips els membres de la minoria. Fins i tot, han pogut 
aportar els seus punts de vist, tant el Sr. Sergi González que va proposar 
d’ubicar-hi una zona esportiva, com la Sra. Maria Dolors Carmona que va apostar 
per posar-hi un arbrat autòcton. Se'ls ha fet molt partícips i també veiem que és 
un bé per als ciutadans d'Andorra la Vella i que va lligat amb tot el projecte dels 
aparcaments dissuasius. I és per això que hi votarà a favor. 
 
La cònsol major agraeix la posició dels membres la minoria en aquesta proposta. 
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No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta presentada que s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 

Segon.- 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 9, 16 i 23 de març del 2022. Tot seguit, cedeix la paraula a 
la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern del 9 de març del 2022, pel qual s’acorda formalitzar una addenda al 
contracte d'arrendament de la finca coneguda per “Prada Casadet”, propietat de 
la Sra. Thaïs Vinyes Dabad, adaptant la durada del contracte vigent a les dates 
previstes per a la celebració de l’espectacle Cirque du Soleil. Demana saber 
quines són les modificacions més rellevants, si implica un cost suplementari i si 
li pot facilitar el contingut de l’addenda. 
 
La cònsol major respon que aquesta addenda encara no està signada. El 
contracte signat actualment es prorrogava de sis mesos en sis mesos. Ara, per 
poder-hi ubicar l’espectacle Cirque du Soleil, el Comú necessitava una garantia. 
Per això, el Comú ha demanat que es prorrogui d'any en any. És l'únic canvi. No 
canvia el preu, ni res més. Només és aquesta addenda. Aprofita l’avinentesa per 
comunicar que la ubicació del recinte multifuncional que vol construir el Govern 
d’Andorra encara no està tancat del tot. Hi ha una proposta que es va sotmetre 
en una sessió del Consell de Comú, de l’any passat, per signar un contracte a 
30 anys per a tota aquesta zona, als efectes d’ubicar-hi el recinte multifuncional. 
Però, aquest contracte no s'ha signat encara perquè el Comú estava pendent i  
encara ho està de la decisió final sobre la ubicació del recinte multifuncional. Per 
tant, aquest lloguer encara es regeix pel contracte signat anteriorment i que es 
va renovant cada sis mesos. Per donar seguretat als procediment amb els 
formalismes a favor de la Intervenció, cal signar aquest contracte perquè no hi 
ha hagi cap problema per a la celebració de l’espectacle del Cirque du Soleil. 
Cedeix de nou la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra demana saber si, en el cas que no s’hi ubiqui el recinte 
multifuncional, el Comú té previst quin projecte hi anirà. 
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La cònsol major respon que no perquè encara no està tancada la ubicació del 
multifuncional. Comunica que queda gairebé descartat que es faci en aquesta 
parcelꞏla, en un 99,9% de possibilitats. És difícil que s’ubiqui aquí. Cal tenir 
present que hi ha una part important d’aquesta parcelꞏla que ja és propietat del 
Comú, uns 2.500 metres quadrats i la resta és propietat privada. Quan es tanqui 
definitivament la ubicació del recinte multifuncional, el Comú haurà de prendre 
les decisions oportunes i la cònsol major en farà partícips els membres de la 
minoria perquè estiguin informats de com evoluciona. Cedeix novament la 
paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda formalitzar el Conveni de 
colꞏlaboració entre Andorra Turisme, SAU i el Comú d’Andorra la Vella relatiu a 
la celebració dels esdeveniments del Cirque du Soleil a Andorra la Vella, per a 
l’any 2022. Demana que se li faciliti el contingut d'aquest conveni i saber si es 
preveuen altres obres de condicionament del terreny. 
 
La cònsol major respon que no es preveu cap més obra de condicionament del 
terreny, a part de la que s'està duent a terme actualment. S’ha de tocar un mur  
petit ubicat una mica més avall per anivellar, però és una cosa molt poc 
significativa. I el contracte és l’habitual que se signava entre ambdues parts cada 
any. El Comú cedeix l'espai per celebrar aquest esdeveniment. Enguany, el 
Comú els cedeix aquest espai. Informa que li’n farà arribar una còpia. Cedeix de 
nou la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita informació sobre 3 acords presos per la Junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorden 3 propostes relatives al Xocofest 
2022. És un esdeveniment interessant, suposadament lligat a la Pasqua. 
Demana saber perquè no s'ha previst tot això amb antelació. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Meritxell López, consellera de 
Desenvolupament Estratègic Comercial i de Projectes Participatius. 
 
La Sra. Meritxell López respon que s'havia fet la previsió de l'esdeveniment. En 
el pressupost d’enguany, es va preveure una partida pressupostària genèrica 
destinada a nous esdeveniments i aquest esdeveniment doncs forma part 
d'aquesta partida pressupostària que s'està desenvolupant. 
 
La cònsol major afegeix que el Comú no n’ha fet massa publicitat perquè la 
majoria volia que fos una sorpresa per a la població. S’hi ha estat treballant i ja 
estava previst en el pressupost. Cedeix novament la paraula a la Sra. Lídia 
Samarra. 
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La Sra. Lídia Samarra ho demana perquè, en el redactat de l’acord, hi diu “atesa 
la impossibilitat manifesta de promoure la concurrència”. Semblaria que això ha 
estat decidit a última hora. És per això que ho demana. 
 
La cònsol major respon que es tracta del concepte artístic de la concurrència. 
Cedeix la paraula a la Sra. Meritxell López. 
 
La Sra. Meritxell López afegeix que és així. Els dos primers acords fan referència 
a aquestes dues adjudicacions, per una part, a l’empresa Loft33 i, per l'altra, a 
l'empresa Estudi Blanc. El Comú contracta, pel procediment de contractació 
directa, en el cas de Loft33, per la impossibilitat manifesta de promoure la 
concurrència, la conceptualització, la producció i la instalꞏlació d'aquests 
esdeveniments. Aquesta contractació directa ha vingut donada una mica pel 
criteri creatiu i estètic utilitzat habitualment i que explica això de la concurrència. 
En el cas d’Estudi Blanc, és el mateix cas però es tracta de l'única empresa del 
país que disposa de la maquinària per produir aquest tipus d'elements en 
porexpan per a decoració. S’ha treballat bastant en la conceptualització amb 
aquest material. 
 
La cònsol cedeix novament la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda publicar un concurs de mobilitat 
interna per proveir una plaça de cap d’Àrea del Centre Interactiu de la Bicicleta. 
Informa que el Sr. Sergi González ja es va reunir per obtenir informació sobre 
aquest punt amb els Srs. Miquel Canturri i Meritxell López. Se li va presentar 
l'organigrama i la plaça del cap d'Àrea. El Sr. Sergi González va intervenir per fer 
constar que potser seria millor ubicar-hi una persona de relació especial, vist que 
sobretot es tracta d’iniciar aquest projecte en els propers anys. Demana saber si 
la majoria no ha tingut en compte aquesta aportació del Sr. Sergi González. 
 
La cònsol major respon que aquesta plaça ha de tenir una continuïtat i que no ha 
de tenir una vinculació política. Ha de ser una plaça més tècnica. Si fos un càrrec 
de confiança, podria tenir un component més polític. I aquest museu ha de ser 
completament tècnic. Cal posar-hi al front una persona que conegui bé la matèria 
i no vinculat políticament. Per això, s’ha obert a que es puguin presentar diferents 
experts. Cedeix de nou la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorden les prestacions econòmiques i 
socials. Demana saber si s'ha incrementat aquest nombre respecte a anys 
anteriors. 
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En l’absència de la consellera Social, la Sra. Meritxell Pujol, la cònsol major 
cedeix la paraula al Sr. David Astrié. 
 
El Sr. David Astrié respon que aquesta sessió de la Comissió Tècnica de Social 
va tenir lloc el 4 de març. La Comissió Tècnica de Social és on es repassen tots 
els expedients de les persones que acudeixin als serveis socials del Comú 
d'Andorra la Vella, per solꞏlicitar ajuts d'escoles bressol o d’activitats 
extraescolars. Aquí apareix el detall de totes aquestes prestacions econòmiques 
que el Comú ha atorgat a diferents ciutadans d’Andorra la Vella. En aquest 
moment, no disposa del detall de les prestacions lliurades l’any passat per poder-
les comparar. Però manifesta que és un bon exercici a fer i a valorar. No obstant 
això, informa que la partida prevista en el pressupost era de 105.000€ i es va 
doblar arran de la crisi sanitària causada per la COVID-19. I només se’n va 
utilitzar el 50%. Per tant, les xifres se situaran al voltant de les dels anys anteriors. 
Tot i això, demanarà el detall i li farà arribar. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra agraeix aquesta informació i fa constar que la llista és molt 
llarga, així a simple vista. Tot seguit, solꞏlicita informació sobre l’acord pres per 
la Junta de Govern del 16 de març del 2022, pel qual s’acorda convocar un 
concurs d’àmbit nacional per adjudicar la gestió i el servei de socorrisme aquàtic 
de les piscines interiors del Centre Esportiu dels Serradells. Demana saber si 
aquest contracte entrarà en funcionament el dia en què s’obri la piscina i quina 
és la seva durada. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Alain Cabanes, conseller d’Esports i de 
Joventut. 
 
El Sr. Alain Cabanes respon que el concurs de la piscina interior es farà efectiu 
el dia en què s'obri, que serà aproximadament a mitjans d'aquest estiu. El 
contracte tindrà una durada prevista de quatre anys, més dos anys prorrogables. 
 
La cònsol major cedeix de nou la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda contractar un mòdul d'internet 
professional per a la nova Casa Pairal de Santa Coloma a Andorra Telecom, per 
un import de 745€, IGI inclòs. Demana saber de quin servei es tracta, què és 
aquest mòdul i saber si, a la Casa Pairal de la plaça del Poble, també es disposa 
d'aquest tipus d'equipament. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Letícia Teixeira. 
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La Sra. Letícia Teixeira respon que aquest servei consta d’un telèfon i internet. 
Són els serveis bàsics. A la plaça del Poble, no pot assegurar que sigui el mateix 
mòdul però hi ha internet i un telèfon. 
 
La cònsol major afegeix que, a totes les noves dependències, s’hi posa els 
mateixos serveis. Tot seguit, cedeix novament la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda atorgar a la Sra. PBMA, operària 
de neteja del Casal Calones, un complement de responsabilitat addicional (CRA) 
d’un import de 221,62€/mes per assumir les tasques de monitora del Casal 
Calones, a comptar de l’11 de març del 2022 i mentre assumeixi aquestes 
tasques. Demana saber si això li implica una ampliació horària i si se li requereix 
alguna titulació o el Comú ha ofert alguna formació a aquesta persona. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. David Astrié. 
 
El Sr. David Astrié respon que la Sra. Meritxell Pujol l’ha informat que aquesta 
persona desenvoluparà, a partir d'ara i gràcies a aquest CRA, unes tasques que 
són addicionals al que és objecte del seu contracte. En concret, aquesta persona 
treballa a la cuina del Casal Calones i que, a més a més, ara passarà a fer 
tasques de monitora, raó per la qual se li ha atorgat aquest CRA. Confirma que 
disposa de totes les formacions que li pertoquen. 
 
La cònsol major torna a cedir la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda formalitzar els Convenis relatius als 
treballs definits en el projecte de reforma i embelliment del carrer Prat de la Creu, 
fase 1. Demana si li poden facilitar una còpia dels esmentats convenis i que els 
membres de la minoria ja van solꞏlicitar en la sessió del Consell de Comú del 
passat 25 de març, així com el projecte global de reforma i embelliment que se'ls 
va presentar en la reunió del 28 de març. 
 
La cònsol major respon que els convenis encara no estan tancats perquè falta 
tenir l'oferta. Ara, el Comú ha publicat el concurs, aprovat durant la darrera sessió 
de Consell de Comú, i ara cal esperar a obtenir l'oferta. En funció de l'oferta, 
caldrà ajustar els imports dels uns i dels altres. La base dels documents està 
redactada, però falta encara incloure-hi els imports finals. Per tant, quan el Comú 
disposi de les ofertes, en uns 15 dies aproximadament, els hi farà arribar. Pel 
que fa al projecte, ho té pendent. Afirma que segurament dilluns vinent els hi farà 
arribar. La cònsol major afegeix que, a tots els nous trams, s’hi posa els mateixos 
serveis. Cedeix novament la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
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La Sra. Lídia Samarra demana si, pel que fa al projecte, també. 
 
La cònsol major respon que sí. Els farà arribar el projecte global dilluns. Cedeix 
de nou la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra, en relació al mateix tema, demana si s'ha pogut coordinar 
amb els tècnics de Medi Ambient, tot el que fa referència a les jardineres, el 
sistema de reg i les implicacions de la tipologia d'arbrat.  
 
La cònsol major respon que es tracta d’un projecte, redactat per un arquitecte i 
el tira endavant el Comú d'Andorra la Vella. Ja l’han estudiat els tècnics que ho 
havien de fer. És un projecte que dirigeix un arquitecte. Com ja ho va explicar, 
fins i tot hi ha un estudi d'un expert en arbres. Pel que fa al manteniment, el Comú 
farà el que toqui i quan toqui, d’acord amb les directrius que donin els tècnics 
que plantaran aquests arbres. La cònsol major cedeix novament la paraula a la 
Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda convocar un concurs d'àmbit 
nacional per adjudicar, per lots, els treballs de reparació de voravies i xarxes de 
serveis. Demana si li podrien fer arribar la planificació d'aquestes intervencions. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. David Astrié. 
 
El Sr. David Astrié respon que aquest és un acord de l'Àrea de Serveis Públics. 
És un concurs d'àmbit nacional per adjudicar, per lots, els treballs de reparació 
de voravies i xarxes de servei. Cada any, el Comú publica un concurs per 
seleccionar l'empresa que, per tipologia de treballs, pugui efectuar treballs 
diversos. La majoria toca a xarxes d'enllumenat o a simples reparacions de 
voravies. Aquest és un altre concurs. És un altre any nou. Per tant, és un altre 
concurs on el que pretén el Comú és seleccionar una empresa perquè ,cada cop 
que el Comú hagi d'intervenir en aquest tipus de treballs, tingui l'empresa 
contractada, amb els preus pactats, i que pugui disposar quasi lliurement 
d'aquesta mà d'obra. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra, en relació amb aquest acord, recorda que recentment ha 
sortit publicada una notícia en els mitjans de comunicació en què el Comú ha de 
fer front a un pagament de 4.000€ per una indemnització d'una caiguda pel mal 
estat d'una vorera. Demana saber si la majoria podria informar els membres de 
la minoria de les notificacions d'incidència o les denúncies rebudes, així com 
l'estat de resolució d'aquestes denúncies. 
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La cònsol major respon que els hi farà arribar. No n'hi ha moltes, però n'hi ha 
alguna. També moltes vegades són a causa de les gelades. N'hi ha alguna. Els 
hi farà arribar. Hi ha un departament comunal que segueix totes les obres i com 
estan. Tot això ho paga l'assegurança contractada pel Comú. Els hi farà arribar. 
Cedeix de nou la paraula a la Sra. Lídia Samarra 
  
La Sra. Lídia Samarra, seguint amb el tema de les voreres i vist que el Cirque du 
Soleil es durà a terme a l’aparcament de l’antiga plaça de braus, manifesta que 
és necessari reparar urgentment almenys la voravia que hi dona el tomb perquè 
estarà molt concorreguda i està realment molt malmesa. Havent-hi aquest 
esdeveniment, aquella voravia serà molt freqüentada. 
 
La cònsol major respon que és una pena, però és veritat. Té raó. És una pena 
perquè aquest és un dels projectes que el Comú ja fa dies que té sobre la taula, 
com és l'ampliació del carrer Doctor Vilanova. Però, almenys fer unes 
reparacions, té raó perquè és veritat que hi haurà molt moviment de persones. 
Farà arribar aquestes instruccions al Servei Tècnic perquè ho tingui en compte. 
En pren nota. Cedeix novament la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern del 23 de març, pel qual s’acorda contractar, pel procediment de 
contractació directa, vist que és la única empresa que presta aquest servei, els 
treballs de subministrament, estesa i compactació de formigó bituminós tipus 
rodadura en parcelꞏla de 560 m2, a Prat Salit de Santa Coloma, a l’empresa 
Paviments Asfàltics Andorrans, SA (PAVAND), per un import de 16.800€, IGI no 
inclòs. Demana saber quan es preveu finalitzar aquest projecte participatiu de 
l'any 2021. I a dia d'avui, quins costos ha comportat aquest projecte. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Alain Cabanes. 
 
El Sr. Alain Cabanes respon que el termini d'execució està previst que finalitzi, 
més o menys, després de les vacances escolars de Pasqua. Pel que fa als 
costos, el Comú va adjudicar l'obra per 114.000€. Li consta, per informació que 
ha rebut des del Servei d'Obres, que no se sobrepassarà aquest import pel que 
fa a l'obra civil. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda una solꞏlicitud relativa a la demanda 
de reforma i canvi d’ús d’hoteler a edifici plurifamiliar en règim de lloguer de 
l’edifici situat a l’avinguda Meritxell, número 28. Demana saber en quin estat es 
troben les remodelacions dels hotels de la parròquia, pel que fa al canvi d'ús de 
pisos de lloguer. Demana saber si hi ha hagut més demandes. 
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La cònsol major respon que no. A part d'aquesta que és una nova demanda, no 
n'hi ha hagut més. N'hi havia tres, una ja ha tirat endavant. Però finalment, s'han 
fet pisos de venda i de les altres dues encara no es disposa de més informació. 
I aquesta és una nova que tira endavant perquè això ja és el tràmit de solꞏlicitud 
de reforma. Cedeix de nou la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda la solꞏlicitud, a nom de la societat 
Jocs, SA, relativa a la demanda de modificació de projecte de construcció d'un 
edifici destinat a ús recreatiu, situat al carrer Prat de la Creu, número 40. Demana 
saber a què correspon la modificació d'aquest projecte. 
 
La cònsol major respon que no és cap increment d'edificabilitat. Recorda que és 
una cosa relacionada amb l'aparcament. Ja li farà arribar més detall que ara no 
ho recorda. A l'aparcament, la propietat volia fer un canvi d’algun accés o alguna 
cosa similar. Però no afecta per res ni la plaça, ni la façana, ni l'estructura, ni la 
superfície. És una reforma de projecte. Proposa de mostrar-ho a la Sra. Lídia 
Samarra en un moment posterior, quan disposi de la documentació. Cedeix 
novament la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra manifesta que li ha sobtat aquesta solꞏlicitud, vist que es 
tracta d’un projecte nou. 
 
La cònsol major respon que això ja passa habitualment. En el moment d’executar 
el projecte, moltes vegades, es van adaptant canvis sobre la marxa. Cedeix de 
nou la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda contractar els treballs de control de 
qualitat de les obres d'embelliment de la plaça de la Rotonda i entorns, fase 2, a 
l’empresa Informes de Patologies i Façanes, SL (IPF, SL), per un import de 
10.042,45€, IGI inclòs. Aquest és un assumpte complex. El Comú ja disposa de 
la direcció d'obra i la propietat delegada. Ara, toca el control de qualitat. Demana 
saber qui fa què. Al marge de l'obra de què es coneix el preu adjudicat, demana 
saber quin cost representa el seguiment i aquest control de l'obra. 
 
La cònsol major respon que aquesta empresa és qui farà la propietat delegada i 
que és la que s'adjudica en aquest acord. Es tracta de 10.000€. Cedeix novament 
la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra recorda que la Junta de Govern ja havia pres l’acord per 
contractar la propietat delegada. En aquesta acta, ara, es contracta el control de 
qualitat. És un projecte amb molts actors i costa fer-ne el seguiment. 
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La cònsol major respon que la direcció d’obra anava inclosa en el projecte. Ara, 
no recorda l’import adjudicat per a la propietat delegada. Però, hi ha les tres 
coses. Hi ha la direcció d'obra que la porta l'arquitecte que ha elaborat el projecte. 
En aquest cas, com que es tracta d’una obra important, com ja ho va manifestar 
durant la darrera sessió de Consell de Comú, la majoria vol fer un seguiment molt 
acurat de l’execució d’aquest projecte perquè volem mirar de reduir-ne el cost un 
20%. Per això, la majoria ha decidit que era convenient posar-hi una propietat 
delegada i posar-hi tots els elements que permet la legislació vigent per fer un 
bon seguiment d'aquesta obra, als efectes d’aconseguir rebaixar al màxim el cost 
dels treballs. Torna a cedir la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra demana si el control de qualitat és de més a més. 
 
La cònsol major respon que sí, és de més a més. El control de qualitat 
normalment es fa en totes les obres. Allò de la propietat delegada, en algunes 
obres, el Comú no ho aplica perquè els propis serveis comunals poden fer-ho. 
Però, el control de qualitat habitualment es contracta perquè faci el seguiment de 
totes les obres. El Sr. David Astrié apunta que cal fer-ho perquè així ho marca el 
reglament. Cedeix de nou la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda contractar el subministrament i la 
colꞏlocació d'una barana al Parc Central, a tocar amb el passeig del riu, a 
l’empresa Agrupsa, SLU, per un import de 17.789,03€, IGI inclòs. Demana saber 
on va exactament aquesta barana i quin és el motiu de la seva colꞏlocació. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. David Astrié. 
 
El Sr. David Astrié respon que, fa cosa de 2 o 3 anys, el Comú va obrir un tram 
de Parc Central cap al passeig del riu. Això es va fer, més o menys, des del Pont 
de la Balena fins a un determinat punt del Parc Central que està situat cap a la 
banda d’Escaldes-Engordany, on hi ha com una espècie de pujada en el mateix 
Parc Central que fa que hi hagi una mica de desnivell o que salva una mica 
d'alçada entre el passeig del riu i la gespa del Parc Central. Aquí encara hi ha la 
tanca que s'ha mantingut. Però ara la majoria ha decidit treure aquesta tanca. És 
una tanca Rivisa de color verd que hi ha estat tota la vida i substituir-la per una 
barana una mica més estètica i fer que aquest mateix tros del Parc Central també 
s'integri al passeig del riu i farà que tota la llargada del Parc Central estarà 
integrada al passeig del riu. 
 
La cònsol major cedeix de nou la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra manifesta que es pensava que aquesta barana anava on 
hi havia abans la tanca verda. Era per saber-ne la ubicació. 
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La cònsol major afegeix que treure la tanca verda podria suposar un perill per a 
les persones que podrien caure. Així doncs, el Comú hi posarà una cosa més 
estètica. Ara, amb les obres d'art que hi està colꞏlocant el Comú, el Parc Central 
està quedant molt maco. Cedeix novament la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita 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 de comptadors electrònics d’aigua potable a l’empresa Jocor 
Magatzem, per un import de 47.556,25€, IGI no inclòs, i un termini de lliurament 
de 38 dies naturals per a cada model de comptador. Demana saber a quin 
percentatge es troba actualment Andorra la Vella en nombre de comptadors 
d'aigua potable electrònics. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. David Astrié. 
 
El Sr. David Astrié respon que la resposta és molt fàcil, és el 100%. El Comú 
disposa d’aquests comptadors en estoc, per al cas que alguns que ja estan 
instalꞏlats puguin fallar. Per poder efectuar les reparacions o substitucions 
immediatament, el Comú té aquest material en estoc. Vist que hi ha molts 
comptadors electrònics d'aigua a la parròquia, es tracta de material que requereix 
d’un manteniment i s'han de canviar. Confirma que actualment tots els 
comptadors d'aigua potable de la parròquia són electrònics. 
 
La cònsol major cedeix de nou la paraula a la Sra. Lídia Samarra. 
 
La Sra. Lídia Samarra solꞏlicita informació sobre l’acord pres per la Junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda formalitzar un contracte de 
prestació de serveis amb l'empresa Boïc Estratègia en Màrqueting, SL – Aymara, 
per un import de 52.000€, IGI inclòs, amb motiu de l'organització de la 9a edició 
de l’esdeveniment Jambo Street Music Andorra la Vella. Demana saber com es 
pot contractar la prestació de servei i alhora publicar al BOPA l'edicte 
corresponent. Això no acaba d’estar clar. 
 
La cònsol major respon que es deu tractar d’un error. Això es traurà de les actes 
de la Junta de Govern. És una confusió amb un concurs i això no és un concurs. 
És una adjudicació. Comunica que el Comú publicarà l’adjudicació al BOPA a 
l’empresa Boïc, per un import de 52.000€, perquè sobrepassa els 50.000€. És el 
redactat de l’acord que no està bé, però sí que es publicarà al BOPA. No es 
publicarà el concurs sinó l'adjudicació. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es dona la corporació per 
informada. 
 
 



ACdC núm. 22/04 
07/04/2022 

 13

Tercer.- Presa de jurament o promesa de dos agents de 
circulació comunals. 
 
La cònsol major dona la benvinguda als assistents a aquest acte de jurament o 
promesa de dos nous agents del Servei de Circulació del Comú d'Andorra la 
Vella que han superat satisfactòriament la prova d'un any. Un any ja és una prova 
intensa. Per tant, ja estan preparats per formar part d'aquest cos. Un cos amb el 
qual els membres de la corporació hi tenen una especial estima perquè els 
agents de circulació són els primers que veuen els nostres ciutadans. Són els 
primers que veuen els nostres turistes. Són els primers que acudeixen als llocs 
quan hi ha problemes i, per tant, és molt important. És molt important anar 
renovant el cos, que vagi creixent amb persones joves i preparades per anar 
substituint agents que ja es van jubilant o que van canviant de posició dins del 
mateix cos. Per tant, felicita els dos nous agents per haver superat aquest any 
de prova i poder avui jurar o prometre com a agents de circulació del Comú 
d'Andorra la Vella. Per als membres de la corporació, és un honor tenir-los en 
aquest servei. Espera que per a ells també ho sigui. Els demana que siguin molt 
conscients que són la primera imatge del Comú d'Andorra la Vella al carrer i que 
tenen unes funcions molt més importants del que moltes persones es pensen. 
Els agents de circulació no estan només per imposar sancions, cosa que moltes 
persones es pensen. Els agents de circulació estan per fer complir la normativa, 
per ajudar els ciutadans, per colꞏlaborar i per ser els primers que estan als llocs 
quan toca. Per tant, com a cònsol major d’Andorra la Vella, es mostra molt 
orgullosa de tenir aquest Servei de Circulació que funcioni i que cada vegada 
disposi de més efectius i millor preparats. Felicita també l’equip de formadors per 
la tasca que han fet, el coordinador, el cap, el sotscap i el sotsoficial. Els 
membres de la corporació estan molt contents. La cònsol major aprofita també 
per anunciar que enguany es podrà celebrar la Diada dels Agents de Circulació 
Comunals. Fa dos anys que no pot tenir lloc a causa de la pandèmia. Però, 
enguany, es podrà celebrar i serà el divendres 6 de maig, a la parròquia de 
Canillo. Allà, es podrà efectuar l’acte d’imposició de les medalles als anys de 
servei als diferents agents que els pertoqui. D’aquí a uns anys de servei, als dos 
nous agents també els arribarà aquest acte. Però, avui, cal procedir a l’acte de 
jurament o promesa de dos nous agents de circulació, presents a aquesta sessió 
de Consell de Comú, acompanyats dels seus familiars. Ara, feia 2 anys que no 
es podia celebrar cap acte com aquest al Comú d’Andorra la Vella i per aquest 
motiu la cònsol major es mostra contenta de poder retornar a la normalitat. 
 
Seguidament, la cònsol major procedeix a prendre jurament o promesa dels 2 
nous agents de circulació comunals: 
 

- Sr. Patrick Bosch Romanos, 
- Sr. Josep Maria Gámez Barea.  
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 Quart.- Precs i preguntes. 
 
La cònsol major informa que no ha estat presentada cap pregunta a aquesta 
sessió de Consell de Comú i, per tant, aquest punt de l’ordre del dia queda sense 
contingut. 
 
 
 
I, esgotat l’ordre del dia, la cònsol major aixeca la sessió. Són les 16.40 h de la 
tarda. 


