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ACTA DE CONSELL DE COMÚ 
 

2 d’agost del 2022 
 
 
A la Casa Comuna, a les 11.00 hores del dia 2 d’agost 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. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa 
L’Hble. Sr. Alain Cabanes Galian 
L’Hble. Sra. Letícia Teixeira Da Silva 
L’Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma 
L’Hble. Sra. Maria Dolors Carmona Filella. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Lídia Samarra Pujol. 
 
La cònsol major comunica que els Hbles. Srs. Meritxell López Guitart i Sergi 
González Camacho s'incorporaran més tard a aquesta sessió de Consell de 
Comú. Si no s’incorporen, quedaran excusats. 
 
L’ordre del dia de la reunió és el següent: 
 

1. Estudi i aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Comú del 20 de 
juny del 2022. 
 

2. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de dues transferències 
de crèdit de despesa de capital. 
 

3. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de 19 suplements de 
crèdit. 
 

4. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’un crèdit extraordinari. 
 

5. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’Ordinació de despesa 
plurianual. 
 

6. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’adjudicació del concurs 
nacional relatiu a les obres de rehabilitació del viaducte del carrer 
Doctor Vilanova. 



ACdC núm. 22/07 
2/08/2022 

 2 

7. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’Addenda al Conveni 
signat el 7 de maig del 2021 entre Andorra Telecom i el Comú 
d’Andorra la Vella relatiu al projecte de construcció de la nova seu 
d’Andorra Telecom i altres equipaments d’interès públic. 
 

8. Ratificació, si escau, del Contracte d’arrendament signat l’11 de juliol 
del 2022 amb la Sra. Thaïs Vinyes Dabad relatiu al terreny conegut 
per “Prada Casadet”, situat entre els carrers Prat de la Creu, Prada 
Casadet i Doctor Vilanova. 
 

9. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’Ordinació de prohibició 
de l’accés rodat al territori indivís i d’administració conjunta de les 
parròquies d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany, situat a la Vall 
del Madriu-Perafita-Claror. 
 

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

11. 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 
informa que no ha estat entrada a tràmit cap pregunta. Així mateix, proposa la 
inclusió d’un nou punt a l’ordre del dia de la reunió d’avui i que és el següent: 
 
Desè.- Informació relativa als comptes anuals i a l'informe d'auditoria de 
l’exercici 2021 de JOVIAL. 
 
El Consell d'Administració de JOVIAL va tancar els comptes i ja disposa de 
l'auditoria corresponent. Segons l'article 90, apartat 4, de la Llei de les finances 
comunals, una vegada aprovats els comptes pel Consell d'Administració, se n’ha 
d’informar durant la primera sessió de Consell de Comú posterior. Per tant, 
sol·licita als consellers de Comú d’incloure aquesta informació a l'ordre del dia. 
 
No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la proposta 
presentada que s’aprova per unanimitat dels assistents i el punt queda inclòs a 
l’ordre del dia. 
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Es procedeix a l’ordre del dia tal com ha quedat establert: 
 

Primer.- Estudi i aprovació, si escau, de l’acta del Consell de 
Comú del 20 de juny del 2022. 
 
La cònsol major informa que, segons l’article 5 del Reglament de les actes del 
Comú d'Andorra la Vella, del 26 de març del 1996, l’acta de la sessió del Consell 
de Comú del dia 20 de juny del 2022 ha estat tramesa als Consellers de Comú 
amb la deguda antelació. 
 
No havent-hi cap modificació ni demanda d’aclariment, queda aprovada l’acta 
per assentiment dels assistents. 
 
 

Segon.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de dues 
transferències de crèdit de despesa de capital. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. David Astrié, cònsol menor i conseller de 
Serveis Públics i de Finances. 
 
El Sr. David Astrié proposa l'aprovació de dues transferències de crèdit de 
despesa de capital. La primera és a la partida 608300 de l’Àrea de Cultura, per 
un import de 27.000€, per poder adquirir un vehicle com a carrossa de Reis. 
Actualment, el Comú disposa de tres carrosses de Reis. Aquest any, la 
corporació voldria ampliar aquestes carrosses amb una més i per això es fa 
aquest moviment pressupostari, el qual es finança amb la baixa de crèdits 
pressupostaris del mateix import amb diferents partides del mateix departament. 
Aquests 27.000€, inclouen, a part del vehicle, el disseny de la carrossa i també 
el que fa referència al projecte elèctric i de seguretat de la mateixa. La segona 
transferència de crèdit, per un import de 150.000€, és per poder afrontar la 
despesa d'enderroc de l'edifici de la Plaça de Braus, el qual es finança també 
amb una transferència de la partida de Millora d'edificis, per un import de 
138.000€ i de la partida de Millora d'edificis de l'Edifici Administratiu, per un 
import de 12.000€. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona, en referència a la primera transferència de crèdit 
de despesa de capital, per a la compra d'un vehicle per adaptar-lo com a carrossa 
de Reis, demana saber si s'ha fet malbé algun altre dels vehicles existents.  
 
La cònsol major respon que es tracta d’una carrossa nova. S’incrementa el 
nombre de carrosses. Cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
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La Sra. Maria Dolors Carmona, per tant, demana la confirmació que el Comú vol 
ampliar el nombre de carrosses de què disposa actualment. Vist que es vol 
ampliar el nombre de carrosses, demana saber si es preveu fer una cavalcada 
només de la parròquia d'Andorra la Vella. 
 
La cònsol major respon que el Comú encara no disposa d’aquesta informació. 
Cedeix la paraula al Sr. Miquel Canturri. 
 
El Sr. Canturri informa que, en el seu moment, va parlar amb la consellera Lídia 
Samarra, sobre la possibilitat de comprar aquesta carrossa nova. El Comú 
d’Andorra la Vella disposa de tres carrosses. La Unió Pro-Turisme d'Escaldes-
Engordany (UPTEE) disposa de més carrosses que Andorra la Vella. Aquesta 
cavalcada, cada vegada té més envergadura i es coneix més arreu, per aquest 
motiu, és bo que Andorra la Vella disposi, cada cop més, de més carrosses 
perquè llueixi més la cavalcada. Recorda que les carrosses d'Andorra la Vella, 
paulatinament, s'han anat refent. Durant uns anys, el Comú en va adquirir una 
cada any i, avui en dia, les d’Andorra la Vella són les més lluïdes. Així doncs, es 
tracta de tenir una altra carrossa més important i més maca per lluir a la 
cavalcada. Quant a si es durà a terme la cavalcada conjunta o no, no se n'ha 
parlat. Més endavant, se’n parlarà i caldrà decidir si es vol fer per separat o 
conjuntament amb Escaldes-Engordany. S’acabarà de definir però, en aquest 
moment, aquest punt no es troba sobre la taula. 
 
S’incorpora a la sessió de Consell de Comú el Sr. Sergi González. 
 
La cònsol major afegeix que val la pena precisar que la darrera cavalcada no es 
va fer conjuntament però no va ser a causa del Comú d'Andorra la Vella. El Comú 
d’Andorra la Vella tenia intenció de fer-la conjunta. Va caldre anar de pressa a 
última hora a fer tots els preparatius perquè no es va poder fer conjuntament amb 
Escaldes perquè la UPTEE va considerar que no era escaient. Davant d'aquesta 
situació, el Comú va decidir adquirir una altra carrossa perquè, si finalment cal 
acabar fent la cavalcada per separat, també Andorra la Vella disposarà de més 
carrosses. Però, la intenció i la voluntat del Comú d'Andorra la Vella és continuar 
fent la cavalcada conjunta com s'ha fet en els últims anys i espera que enguany 
es pugui assolir. Cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolos Carmona manifesta que espera que sigui així perquè no és 
el mateix fer una mini cavalcada que fer una cavalcada de l'extensió que té quan 
es pot fer conjuntament. També val la pena recordar que la situació de la COVID-
19 no va afavorir que es dugés a terme la cavalcada i aquestes decisions, de 
vegades, es prenen per prevenció però realment es tracta d’un espectacle-
esdeveniment amb què els infants i els adults estan molt agraïts. Pel que fa a 
l'enderroc de la Plaça de Braus, com que hi ha un punt específic sobre aquesta 
proposta, en voldrà demanar informació en aquell moment. Manifesta que li 
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hauria agradat compartir molta d'aquesta informació en comissió. No ha estat 
així. Els membres de la minoria comunal sempre ho manifesten i la cònsol major 
ho sap. Fa un mes i mig que no se celebra cap sessió de Consell de Comú però 
encara fa més temps que no es reuneixen moltes comissions que no s'han 
convocat. Ara, els consellers de la minoria han trobat vuit actes de la Junta de 
Govern per ser-ne informats durant aquesta sessió de Consell de Comú. Això es 
fa feixuc perquè els apareixen molts dubtes que haurien pogut ser aclarits en el 
si d'una comissió. 
 
La cònsol major respon que, si no recorda malament, es va mantenir una reunió 
de la Comissió de Finances fa una setmana o deu dies. No ho recorda 
exactament. Allà, s’hi van tractar punt per punt tots aquests suplements de crèdit 
i totes aquestes transferències. Se'ls va donar tota la informació que van 
demanar. No es voldria equivocar. Ella va assistir cap al final de la reunió. Hi van 
assistir el cònsol menor i conseller de Finances. Per tant, no entén ara perquè li 
diu això. Torna a cedir la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que la Comissió de Finances, a més a 
més, és prescriptiva. Aquesta sí o sí s'ha de fer, així com les altres comissions 
no es fan. Es tracta de transferències de crèdit però, ella vol conèixer el contingut 
i el motiu d'aquestes transferències. Aquesta informació es pot tractar en el si 
d'una comissió, les explicacions i moltes de les preguntes que ha manifestat 
anteriorment s’hi poden aclarir. La Sra. Lídia Samarra tenia coneixement 
d'aquesta carrossa però, no li consta que s’hagi mantingut cap reunió de la 
comissió formal darrerament. Aquest és el fet. I així com d'altres, tant el seu 
company, el Sr. Sergi González, com la Sra. Lídia Samarra es troben en aquesta 
situació. La cònsol major ho ha dit en repetides ocasions. Les reunions de les 
comissions no són obligatòries però els membres de la minoria sempre s’han 
mostrat disposats a fer aquest treball conjunt i, quan disposen de la informació, 
ja no entren en debat i no posen preguntes. Pel que fa a la votació d’aquesta 
proposta, els membres de la minoria comunal es posicionen en una abstenció 
per manca d'informació a través del treball en comissió que consideren que és 
molt important en el si de la gestió comunal. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta presentada que s’aprova per majoria amb vuit vots a favor per part dels 
membres de la majoria i dues abstencions per part dels membres de la minoria. 
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Els textos aprovats són els següents: 
 

1. Adquisició d’un vehicle per a transformar-lo en carrossa de reis 
 

ORDINACIÓ 
 
Vistos l’article 82 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals, i 
l’article 5.1 de l’Ordinació del Pressupost per a l’exercici 2022, del 20 de desembre del 
2021; 
 
Atesa la voluntat d’adquirir un vehicle i transformar-lo en carrossa de reis; 
 
Atès que la partida pressupostària vigent és insuficient; 
 
Atès l’informe de l’interventor comunal; 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 2 d’agost del 2022, ha 
aprovat la següent: 
 
 

Ordinació  
 
 
Article 1 
S’aprova una transferència de crèdit de despesa de capital per un import de 27.000€ a 
la partida pressupostària 60101/33000/608300 (Cultura/Equipaments) per adquirir un 
vehicle i transformar-lo en carrossa de reis. 
 
 
Article 2 
Aquesta transferència de crèdit de despesa de capital es finança mitjançant les 
transferències de crèdit de les partides següents: 
 

- 60106/33300/613000 (Centre Cultural La Llacuna/Reposició i millora 
d’instal·lacions tècniques) per un import de 19.000€ 

- 60106/33300/612000 (Centre Cultural La Llacuna/Millora d’edificis) per un import 
de 8.000€. 

 
 
Disposició final  
Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
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2. Enderroc de l’edifici de la plaça de Braus 
 

ORDINACIÓ 
 
Vistos l’article 82 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals, i 
l’article 5.1 de l’Ordinació del Pressupost per a l’exercici 2022, del 20 de desembre del 
2021; 
 
Atesa la necessitat d’afrontar la despesa de l’enderroc de l’edifici de la plaça de Braus; 
 
Atès que la partida pressupostària vigent és insuficient; 
 
Atès l’informe de l’interventor comunal; 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 2 d’agost del 2022, ha 
aprovat la següent: 
 
 

Ordinació  
 
 
Article 1 
S’aprova una transferència de crèdit de despesa de capital per un import de 150.000€ a 
la partida pressupostària 50101/15500/607100 (Urbanisme/Vies públiques) per afrontar 
la despesa de l’enderroc de l’edifici de la plaça de Braus. 
 
 
Article 2 
Aquesta transferència de crèdit de despesa de capital es finança mitjançant les 
transferències de crèdit de les partides següents: 
 

- 50209/93302/612000 (Casa Comuna/Millora d’edificis) per un import de 
138.000€ 

- 50212/93303/612000 (Nou Edifici Administratiu/Millora d’edificis) per un import 
de 12.000€. 

 
Disposició final  
Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
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Tercer.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de 19 
suplements de crèdit. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. David Astrié, cònsol menor i conseller de 
Serveis Públics i de Finances. 
 
El Sr. David Astrié informa que, en aquest punt, es vol incrementar diferents 
partides. En concret, es tracta de tres partides d'energia elèctrica, per un import 
total de 205.000€, els quals es reparteixen de la manera següent. Primer, per al 
Servei d'Aigües, per un import de 105.000€, per poder afrontar l'increment de la 
despesa energètica dels pous de l'Estadi Comunal per la manca de 
precipitacions els últims temps. Recorda que els pous de l'Estadi Comunal són 
pous que bombegen aigua del freàtic fins al dipòsit de la Comella. I degut a 
aquesta època de sequera actual, el consum elèctric d'aquests pous ha pujat. El 
segon suplement de crèdit seria per al Servei d’Enllumenat, per un import de 
85.000€ per poder afrontar l'increment de la despesa de l'enllumenat públic degut 
a la disminució de la bonificació de què disposava el Comú per part de FEDA 
que, des de la publicació del Decret 117/2022 de modificació de les tarifes 
elèctriques que va entra en vigor l'1 d'abril, redueix la bonificació als Comuns per 
al consum de la parròquia al 50%. Apunta també que, quan es va aprovar el 
pressupost 2022, aquest Decret no estava encara en vigor. El tercer suplement 
de crèdit seria per un import de 15.000€ per poder afrontar l'increment de la 
despesa elèctrica del nou edifici administratiu-noves dependències. Després, 
també s’incrementen 4 partides de carburants de calefacció per un import total 
de 108.000€ per poder afrontar també l'increment del preu del gasoil. Recorda 
que, durant els mesos d’octubre i novembre, quan el Comú estava elaborant el 
pressupost, el preu del gasoil era aproximadament d’entre 0,70€ i 0,80€ per litre 
i ara el preu se situa entre els 1,30€ i 1,35€ el litre. Es tracta d’incrementar 4 
partides: la primera, per al Magatzem del Cedre, per un import de 18.000€; la 
segona, per al Centre Cultural La Llacuna, per un import de 15.000€; la tercera, 
per a l'Estadi Comunal, per un import de 30.000 euros; i per al Centre de 
Congressos, per un import de 45.000€. També, s’incrementen 3 partides de 
l'Institut de Música. La primera partida, per un import de 4.500€, és per poder dur 
a terme activitats que s'havien cancel·lat o que s'havien vist afectades per actes 
cancel·lats durant el 2021, com pot ser el concert d'homenatge al mestre Roure. 
El segon suplement destinat a l'Institut de Música, per un import de 3.000€, és 
per poder reparar diferents instruments musicals. I el tercer suplement seria per 
un import de 21.500€ per poder adquirir instruments per al nostre banc 
d'instruments perquè cap alumne es quedi sense instruments a l'Institut de 
Música. També s’incrementa la partida destinada als actes culturals de la Casa 
Pairal, per un import de 25.000€, per a la despesa imprevista derivada de 
l'obertura del nou espai anomenat L’Enclau, situat a Santa Coloma. Finalment, 
s’incrementen 8 partides de despesa corrent per dotar de pressupost el nou 
Centre Interactiu de la Bicicleta, per un import total de 41.400€. Tot el detall de 
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les partides amb què es financen aquests crèdits està relacionat a la 
documentació i ha estat compartit amb els membres de la minoria. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González es disculpa per arribar tard a aquesta sessió de Consell de 
Comú. Recorda que el cònsol menor els va convidar a la reunió de la Comissió 
de Finances. Agraeixen aquesta invitació de poder participar-hi. En aquella 
comissió, es van parlar d'aquests temes. Però, no hi va haver temps d'entrar en 
detalls. Faltava informació. El cònsol menor va dir que els la faria arribar. A dia 
d'avui, no han rebut aquesta informació que els faltava. Per tant, aprofita aquesta 
sessió de Consell de Comú per demanar aclariments sobre alguns temes. En 
referència al suplement de crèdit per afrontar l'increment de la despesa per la 
creació de nous llocs de treball a l'edifici administratiu. Va quedar un dubte sobre 
aquesta proposta. Demana saber a què fan referencia aquests nous llocs de 
treball. 
 
La cònsol major respon que està d'acord amb el Sr. Sergi González. Ho ha estat 
repassant i hi ha una mala explicació en aquesta ordinació. No són nous llocs de 
treball, no s'han creat nous llocs de treball al Comú. És com a conseqüència de 
la tercera planta de l’edifici administratiu comunal que està llogada a Actua Tech. 
Allà, hi ha una despesa d'energia que, d'acord amb el contracte, Actua Tech 
pagarà la part que correspongui d'aquest increment, d'acord amb els comptadors 
i com està previst. És veritat que el redactat d’aquest acord no ha estat oportú. 
La cònsol major també ho va veure estrany. I el cònsol menor ja ho havia vist. 
No hi ha nou personal perquè, si hi hagués nou personal, hi hauria els acords 
corresponents. No són nous llocs de treball, sinó que és un nou espai de treball 
habilitat en aquella planta que, fins ara, no tenia cap despesa i ara té despeses. 
Cedeix de nou la paraula al Sr- Sergi González. 
 
El Sr. González manifesta que aquestes especificacions són les que els van 
deixar dubtes, després d’aquella reunió de la comissió. El Sr. David Astrié els ho 
va explicar però en desconeixien el detall. Com ha mencionat la cònsol major, 
per calcular aquest increment, el Comú disposa de comptadors que faran que el 
Comú pugui repercutir a l’empresa aquesta despesa. Continuant amb els 
suplements de crèdit, demana informació sobre el suplement de crèdit per 
afrontar el suplement de gasoil de l'edifici El Cedre. Voldria saber quin era el 
pressupost destinat a aquesta partida. A la reunió de la comissió, van demanar 
de valorar quin era el pressupost de diferents partides, tal com l'Estadi Comunal 
o el Centre de Congressos i valorar quin increment això està suposant. Demana 
si els ho poden fer arribar aquesta informació sobre l'Estadi Comunal i el Centre 
de Congressos, cosa que ja havien demanat, però ara també sobre l’edifici del 
Cedre. Voldria saber si, en aquella auditoria energètica que va encomanar el 
Comú a l’empresa BOMOSA, l’edifici del Cedre és un dels edificis que es troben 
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inclosos en aquesta auditoria de control de despesa energètica i demana 
conèixer-ne els resultats. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Gerard Estrella, conseller de 
Sostenibilitat i Innovació. 
 
El Sr. Gerard Estrella respon que, en referència a l'auditoria realitzada per 
BOMOSA, ahir precisament, va rebre els representants d'aquesta empresa que 
li van fer una primera presentació que agrupava les dues auditories que 
representen una fotografia del 2019. Es van destacar una sèrie d'actuacions a 
fer sobre una sèrie de problemàtiques. Moltes d’aquestes ja han estat 
solucionades durant el transcurs d'aquests dos anys. S’ha acordat també de 
proposar de dur a terme una anàlisi per valorar la petjada de carboni i la seva 
disminució com, per exemple, l’enllumenat públic que és amb llums LED, un 
problema de gasos que hi va haver que també ja va ser solucionat. En relació 
amb els edificis auditats, no pot assegurar que el del Cedre hi estigui inclòs però 
comunica que l’auditoria comprèn la majoria dels edificis. Anuncia que, a la 
propera reunió de la comissió, presentarà aquesta auditoria al Sr. Sergi 
González. És un afer interessant perquè és positiu per al Comú. S'ha pogut 
valorar la situació actual i també hi ha hagut unes accions que es poden continuar 
que aportaran el seu fruit i que significaran una reducció important de la despesa 
de CO2 que genera el Comú. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González agraeix aquesta informació perquè ja fa temps que demana 
aquest informe. Un altre assumpte que ja van tractar en comissió era que l’edifici 
del Cedre genera un increment bastant gran de despesa de gasoil. Va proposar 
de buscar noves opcions per subministrar energia per escalfar aquest edifici. 
Proposar d’encomanar algun estudi al respecte perquè representa una despesa 
força important per al Comú. Demana saber si això es té en compte dins d’aquest 
informe. 
 
La cònsol major respon que la majoria està treballant en d’altres edificis i, com 
ho ha explicat el Sr. Gerard Estrella, aquest edifici també forma part d’aquesta 
auditoria. El Comú ha de treballar en aquest sentit. Tant el Sr. Gerard Estrella 
com el Sr. David Astrié estan treballant en aquests temes i ben aviat n'informaran 
la resta de consellers per valorar quines opcions té el Comú i fins on poden 
arribar. Cedeix novament la paraula al Sr. Sergi González. 
 
S’incorpora a aquesta sessió de Consell de Comú la Sra. Meritxell López. 
 
El Sr. Sergi González reitera poder conèixer el pressupost de la despesa per 
aquest concepte per a l'Estadi Comunal i per al Centre de Congressos. Ara, 
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demana informació relativa al suplement de crèdit per adquirir instruments per al 
banc d'instruments i per al projecte d'orquestra comunitària, voldria saber, 
d'aquests 21.500€, quin import va destinat a l'adquisició d'instruments i quin va 
al de l'orquestra comunitària. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Miquel Canturri, conseller de Cultura i de 
Promoció Turística. 
 
El Sr. Miquel Canturri respon que, en principi, 15.000€ aniran a la despesa de 
compra d'instruments i l'altra part anirà a la despesa per al projecte de la banda 
comunitària. Aquest projecte de banda comunitària s'està portant a terme. Ja en 
va informar la consellera Lídia Samarra. És un projecte que s’ha començat 
aquest any amb l'Escola Andorrana i l'Escola Francesa de Canillo. És un projecte 
que, al llarg de l'any vinent, espera poder fer-lo amb escoles d'Andorra la Vella, 
com pot ser segurament Sant Ermengol i l'Escola Andorrana de Santa Coloma. 
 
La cònsol major cedeix de nou la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González recorda que també, en aquesta mateixa reunió de la 
comissió, es van tractar aquests suplements de crèdit per al funcionament del 
Centre Interactiu de la Bicicleta. Es tracta de 8 suplements de crèdit. A la reunió, 
va demanar de conèixer els costos que representa, de manera global, aquest 
projecte per al Comú de manera desglossada. Així com a la resta de suplements 
hi havia un detall del concepte, en aquestes ordinacions hi falta un text explicatiu. 
En la resta de suplements, sempre hi apareix un text descriptiu i en aquestes 8 
ordinacions no hi és i això els ha sobtat. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. David Astrié. 
 
El Sr. David Astrié respon que és cert que, a la documentació, hi falta el detall. A 
la reunió de la comissió, ja va explicar a què es destinen aquests suplements de 
crèdit. Hi ha alguns productes que cal adquirir per al marxandatge del Centre 
Interactiu de la Bicicleta, algunes partides que es destinaven a la comunicació, 
algunes partides per adquirir algun mobiliari, algun estri i també algunes 
impressions i reproduccions. Aquests eren els objectius d'aquests moviments 
pressupostaris. La partida amb la qual es finança aquest suplement de crèdit ve 
d'una partida de millora d'edificis que ha quedat parcialment disponible i ha 
permès utilitzar aquests diners. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González afirma que es va tractar sobre dubtes en algunes partides. 
Recorda que va fer una pregunta a la cònsol major, durant la sessió de Consell 
de Comú on es va aprovar el pressupost per tirar endavant aquest centre. Va 
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demanar saber si, part dels materials que s’utilitzarien per construir aquest 
centre, es comprarien a empreses de la parròquia. Demana saber com s’ha fet 
amb la part artística i voldria saber la creació de la pàgina web, les xarxes socials 
o el marxandatge s’encomanarà directament a empreses estrangeres o de la 
parròquia. 
 
La cònsol major respon que el Comú està treballant amb empreses de la 
parròquia i del país. Des del moment en què el Comú ja disposa del cap d'àrea 
d'aquest departament, ja ha començat a treballar amb tots aquests punts i tot 
s'està fent amb demandes de pressupostos, d'acord amb el procediment 
establert al Comú. Pel que fa a l'obra, comunica que està a punt d'acabar. Quan 
estigui acabada, es podrà valorar exactament com ha evolucionat. Per les 
darreres informacions de què disposa, les despeses es mantenen, com ha de 
ser, per sota del 20% d'imprevistos. Per tant, no hi hauria d'haver cap problema. 
En principi, els treballs haurien d'acabar a finals d'aquest mes. La part de l’obra 
està molt avançada. Cedeix la paraula novament al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González, reprenent les paraules de la cònsol major per les quals el 
Comú ja disposa del cap d’àrea corresponent, recorda que fa uns 7 o 8 mesos, 
els consellers Miquel Canturri i Meritxell López van presentar un esborrany 
d’organigrama d’aquesta conselleria. Demana saber si el Comú ja disposa de 
l'organigrama definitiu i si els hi poden presentar per entendre’n el funcionament 
perquè, ara, s’ha publicat un edicte per a 2 places més, com a guies. 
 
La cònsol major respon que l’organigrama no està tancat del tot. S’hi està 
treballant des que es va incorporar el cap d'àrea, començant a treballar sobre la 
manera com ha de funcionar el centre. Aquesta persona és l'experta i mostra 
com ho veu i com ho proposa. Però, encara s'està tancant. Ara, el Comú vol 
contractar dos guies i està buscant també un administratiu. S’acabaran aquí les 
contractacions de personal que, segons el cap d'àrea, és el que necessita el 
centre per funcionar. Quan estigui enllestit del tot, s'adaptarà a les fitxes de 
treball. Però els llocs de treball ja consten a la fitxa perquè sinó el Comú no hauria 
pogut convocar la plaça. Però encara s’està treballant en el detall de les funcions. 
Suposa que ben aviat estarà en funcionament. Per això, el Comú ja ha fet públic 
que el Centre Interactiu de la Bicicleta no estarà operatiu fins a començaments 
del mes d'octubre. Durant aquest temps, és on s'acabarà de treballar tots aquests 
punts del funcionament. Cedeix de nou la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González, vist que queden dos mesos, espera i desitja que es pugui 
mantenir aquesta reunió per entendre aquest centre d'interpretació que els 
membres de la minoria tenen moltes ganes d'entendre i que se’ls hi pugui 
explicar. 
 
La cònsol major respon que s’ho apunta i ho farà. 
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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 majoria amb nou vots a favor per part dels 
membres de la majoria i dues abstencions per part dels membres de la minoria. 
 
 
Els textos aprovats són els següents: 
 

1. Increment de la despesa energètica dels pous a causa de la manca de 
pluja 

ORDINACIÓ 
 
Vist l’article 80 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals, i 
l’article 8 de l’Ordinació de Pressupost per a l’exercici 2022, del 20 de desembre del 
2021; 
 
Vista la necessitat d’afrontar l’increment de la despesa energètica dels pous a causa de 
la manca de pluja; 
 
Atès que la partida pressupostària vigent és insuficient; 
 
Atès l’informe de l’interventor comunal; 
 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 2 d’agost del 2022, ha 
aprovat la següent: 

 
Ordinació 

 
Article 1 
S’aprova un suplement de crèdit per un import de 105.000€ a la partida pressupostària 
50202/16100/221000 (Servei d’Aigües/Energia elèctrica) per afrontar l’increment de la 
despesa energètica dels pous a causa de la manca de pluja. 
 
Article 2 
Aquest suplement de crèdit es finança mitjançant la baixa pel mateix import de la partida 
50501/1330101/612000 (Aparcament Centre Ciutat/Millora d’edificis). 
 
Disposició final 
Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
 
 
 
 



ACdC núm. 22/07 
2/08/2022 

 14 

2. Increment de la despesa de l’enllumenat públic a causa de la disminució 
de la bonificació de FEDA. 

 
ORDINACIÓ 

 
Vist l’article 80 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals, i 
l’article 8 de l’Ordinació de Pressupost per a l’exercici 2022, del 20 de desembre del 
2021; 
 
Vista la necessitat d’afrontar l’increment de la despesa de l’enllumenat públic a causa 
de la disminució de la bonificació de FEDA; 
 
Atès que la partida pressupostària vigent és insuficient; 
 
Atès l’informe de l’interventor comunal; 
 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 2 d’agost del 2022, ha 
aprovat la següent: 

 
 

Ordinació 
 
 
Article 1 
S’aprova un suplement de crèdit per un import de 85.000€ a la partida pressupostària 
50203/16500/221000 (Enllumenat/Energia elèctrica) per afrontar l’increment de la 
despesa de l’enllumenat públic a causa de la disminució de la bonificació de FEDA. 
 
 
Article 2 
Aquest suplement de crèdit es finança mitjançant la baixa pel mateix import de la partida 
70401/23105/612000 (Joventut/Millora d’edificis). 
 
 
Disposició final 
Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
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3. Increment de la despesa a causa de l’ampliació dels nous espais de 
treball, situats a la tercera planta de l’Edifici Administratiu Comunal. 

 
ORDINACIÓ 

 
Vist l’article 80 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals, i 
l’article 8 de l’Ordinació de Pressupost per a l’exercici 2022, del 20 de desembre del 
2021; 
 
Vista la necessitat d’afrontar l’increment de la despesa a causa de l’ampliació dels nous 
espais de treball, situats a la tercera planta de l’Edifici Administratiu Comunal; 
 
Atès que la partida pressupostària vigent és insuficient; 
 
Atès l’informe de l’interventor comunal; 
 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 2 d’agost del 2022, ha 
aprovat la següent: 

 
 

Ordinació 
 
 
Article 1 
S’aprova un suplement de crèdit per un import de 15.000€ a la partida pressupostària 
50212/93303/221000 (Nou Edifici Administratiu/Energia elèctrica) per afrontar 
l’increment de la despesa a causa de l’ampliació dels nous espais de treball, situats a la 
tercera planta de l’Edifici Administratiu Comunal. 
 
 
Article 2 
Aquest suplement de crèdit es finança mitjançant la baixa pel mateix import de la partida 
70401/23105/612000 (Joventut/Millora d’edificis). 
 
 
Disposició final 
Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
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4. Increment del preu del gasoil per a les instal·lacions de l’Edifici El Cedre 
 

ORDINACIÓ 
 
Vist l’article 80 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals, i 
l’article 8 de l’Ordinació de Pressupost per a l’exercici 2022, del 20 de desembre del 
2021; 
 
Vista la necessitat d’afrontar l’increment del preu del gasoil; 
 
Atès que la partida pressupostària vigent és insuficient; 
 
Atès l’informe de l’interventor comunal; 
 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 2 d’agost del 2022, ha 
aprovat la següent: 

 
 

Ordinació 
 
 
Article 1 
S’aprova un suplement de crèdit per un import de 18.000€ a la partida pressupostària 
50207/93301/221200 (Edifici El Cedre/carburants calefacció) per afrontar l’increment del 
preu del gasoil per a les instal·lacions de l’Edifici El Cedre. 
 
 
Article 2 
Aquest suplement de crèdit es finança mitjançant la baixa pel mateix import de la partida 
50209/93302/613000 (Casa Comuna/Reposició i millora d’instal·lacions tècniques). 
 
 
Disposició final 
Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
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5. Increment del preu del gasoil per a les instal·lacions del Centre Cultural 
La Llacuna 

 
ORDINACIÓ 

 
Vist l’article 80 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals, i 
l’article 8 de l’Ordinació de Pressupost per a l’exercici 2022, del 20 de desembre del 
2021; 
 
Vista la necessitat d’afrontar l’increment del preu del gasoil per a les instal·lacions del 
Centre Cultural La Llacuna; 
 
Atès que la partida pressupostària vigent és insuficient; 
 
Atès l’informe de l’interventor comunal; 
 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 2 d’agost del 2022, ha 
aprovat la següent: 

 
 

Ordinació 
 
 
Article 1 
S’aprova un suplement de crèdit per un import de 15.000€ a la partida pressupostària 
60106/33300/221200 (Centre Cultural La Llacuna/Carburants calefacció) per afrontar 
l’increment del preu del gasoil per a les instal·lacions del Centre Cultural La Llacuna. 
 
 
Article 2 
Aquest suplement de crèdit es finança mitjançant la baixa pel mateix import de la partida 
60102/33500/613000 (Teatre Comunal/Reposició i millora d’instal·lacions tècniques). 
 
 
Disposició final 
Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
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6. Increment del preu del gasoil per a les instal·lacions de l’Estadi Comunal 
 

ORDINACIÓ 
 
Vist l’article 80 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals, i 
l’article 8 de l’Ordinació de Pressupost per a l’exercici 2022, del 20 de desembre del 
2021; 
 
Vista la necessitat d’afrontar l’increment del preu del gasoil; 
 
Atès que la partida pressupostària vigent és insuficient; 
 
Atès l’informe de l’interventor comunal; 
 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 2 d’agost del 2022, ha 
aprovat la següent: 

 
 

Ordinació 
 
 
Article 1 
S’aprova un suplement de crèdit per un import de 30.000€ a la partida pressupostària 
80201/34201/221200 (Instal·lacions Esportives/Estadi Comunal/Carburants calefacció) 
per afrontar l’increment del preu del gasoil per a les instal·lacions de l’Estadi Comunal. 
 
 
Article 2 
Aquest suplement de crèdit es finança mitjançant la baixa pel mateix import de la partida 
50209/93302/612000 (Casa Comuna/Millora d’edificis). 
 
 
Disposició final 
Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
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7. Increment del preu del gasoil per a les instal·lacions del Centre de 
Congressos 

 
ORDINACIÓ 

 
Vist l’article 80 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals, i 
l’article 8 de l’Ordinació de Pressupost per a l’exercici 2022, del 20 de desembre del 
2021; 
 
Vista la necessitat d’afrontar l’increment del preu del gasoil per a les instal·lacions del 
Centre de Congressos; 
 
Atès que la partida pressupostària vigent és insuficient; 
 
Atès l’informe de l’interventor comunal; 
 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 2 d’agost del 2022, ha 
aprovat la següent: 

 
 

Ordinació 
 
 
Article 1 
S’aprova un suplement de crèdit per un import de 45.000€ a la partida pressupostària 
90301/43202/221200 (Centre de Congressos/Carburants calefacció) per afrontar 
l’increment del preu del gasoil per a les instal·lacions del Centre de Congressos. 
 
 
Article 2 
Aquest suplement de crèdit es finança mitjançant la baixa de les partides següents: 
 

- 50209/93302/612000 (Casa Comuna/Millora d’edificis) per un import de 
30.000€ 

- 50209/93302/613000 (Casa Comuna/Reposició i millora d’instal·lacions 
tècniques) per un import de 15.000€. 

 
 
Disposició final 
Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
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8. Activitats previstes per al 2022 de l’Institut de Música 
 

ORDINACIÓ 
 
Vist l’article 80 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals, i 
l’article 8 de l’Ordinació de Pressupost per a l’exercici 2022, del 20 de desembre del 
2021; 
 
Vista la necessitat de dur a terme diferents activitats previstes per al 2022 de l’Institut de 
Música; 
 
Atès que la partida pressupostària vigent és insuficient; 
 
Atès l’informe de l’interventor comunal; 
 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 2 d’agost del 2022, ha 
aprovat la següent: 

 
 

Ordinació 
 
 
Article 1 
S’aprova un suplement de crèdit per un import de 4.500€ a la partida pressupostària 
60201/33401/226800 (Institut de Música/Actes culturals, artístics i esportius) per dur a 
terme diferents activitats previstes per al 2022 de l’Institut de Música. 
 
 
Article 2 
Aquest suplement de crèdit es finança mitjançant la baixa pel mateix import de la partida 
60102/33500/613000 (Teatre Comunal/Reposició i millora d’instal·lacions tècniques). 
 
 
Disposició final 
Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
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9. Reparació diferents instruments musicals de l’Institut de Música 
 

ORDINACIÓ 
 
Vist l’article 80 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals, i 
l’article 8 de l’Ordinació de Pressupost per a l’exercici 2022, del 20 de desembre del 
2021; 
 
Vista la necessitat de reparar diferents instruments musicals de l’Institut de Música; 
 
Atès que la partida pressupostària vigent és insuficient; 
 
Atès l’informe de l’interventor comunal; 
 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 2 d’agost del 2022, ha 
aprovat la següent: 

 
 

Ordinació 
 
 
Article 1 
S’aprova un suplement de crèdit per un import de 3.000€ a la partida pressupostària 
60201/33401/215000 (Institut de Música/Mobiliari i aparells tècnics) per reparar diferents 
instruments musicals de l’Institut de Música. 
 
 
Article 2 
Aquest suplement de crèdit es finança mitjançant la baixa pel mateix import de la partida 
60102/33500/613000 (Teatre Comunal/Reposició i millora d’instal·lacions tècniques). 
 
 
Disposició final 
Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
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10. Adquirir instruments per al banc d’instruments i per al projecte d’orquestra 
comunitària 

 
ORDINACIÓ 

 
Vist l’article 80 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals, i 
l’article 8 de l’Ordinació de Pressupost per a l’exercici 2022, del 20 de desembre del 
2021; 
 
Vista la necessitat d’adquirir instruments per al banc d’instruments i per al projecte 
d’orquestra comunitària; 
 
Atès que la partida pressupostària vigent és insuficient; 
 
Atès l’informe de l’interventor comunal; 
 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 2 d’agost del 2022, ha 
aprovat la següent: 

 
 

Ordinació 
 
 
Article 1 
S’aprova un suplement de crèdit per un import de 21.500€ a la partida pressupostària 
60201/33401/608500 (Institut de Música/Instruments musicals) per adquirir instruments 
per al banc d’instruments i per al projecte d’orquestra comunitària. 
 
 
Article 2 
Aquest suplement de crèdit es finança mitjançant la baixa pel mateix import de la partida 
60102/33500/613000 (Teatre Comunal/Reposició i millora d’instal·lacions tècniques). 
 
 
Disposició final 
Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
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11. Obertura del nou espai anomenat L’Enclau 
 

ORDINACIÓ 
 
Vist l’article 80 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals, i 
l’article 8 de l’Ordinació de Pressupost per a l’exercici 2022, del 20 de desembre del 
2021; 
 
Vista la necessitat d’afrontar la despesa imprevista derivada de l’obertura del nou espai 
anomenat L’Enclau. 
 
Atès que la partida pressupostària vigent és insuficient; 
 
Atès l’informe de l’interventor comunal; 
 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 2 d’agost del 2022, ha 
aprovat la següent: 

 
 

Ordinació 
 
 
Article 1 
S’aprova un suplement de crèdit per un import de 25.000€ a la partida pressupostària 
70101/23101/226800 (Casa Pairal de Santa Coloma/Actes culturals, artístics i esportius) 
per afrontar la despesa imprevista derivada de l’obertura del nou espai anomenat 
L’Enclau. 
 
 
Article 2 
Aquest suplement de crèdit es finança mitjançant la baixa pel mateix import de la partida 
50209/93302/613000 (Casa Comuna/Reposició i millora d’instal·lacions tècniques). 
 
 
Disposició final 
Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
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12. Funcionament del Centre Interactiu de la Bicicleta 
 

ORDINACIÓ 
 
Vist l’article 80 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals, i 
l’article 8 de l’Ordinació de Pressupost per a l’exercici 2022, del 20 de desembre del 
2021; 
 
Vista la necessitat d’afrontar la despesa per posar en funcionament el Centre Interactiu 
de la Bicicleta. 
 
Atès que les partides pressupostàries vigents són insuficients; 
 
Atès l’informe de l’interventor comunal; 
 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 2 d’agost del 2022, ha 
aprovat la següent: 

 
 

Ordinació 
 
 
Article 1 
S’aproven els suplements de crèdit següents, per afrontar la despesa per posar en 
funcionament el Centre Interactiu de la Bicicleta: 
 

- A la partida 90401/33301/215000 (Centre Interactiu de la Bicicleta/Mobiliari i 
estris) per un import de 600€. 

- A la partida 90401/33301/221900 (Centre Interactiu de la Bicicleta/Altres 
subministraments) per un import de 4.380€. 

- A la partida 90401/33301/226000 (Centre Interactiu de la Bicicleta/Publicitat, 
promoció i propaganda) per un import d’11.955€. 

- A la partida 90401/33301/226600 (Centre Interactiu de la Bicicleta/Altres festes) 
per un import de 5.270€. 

- A la partida 90401/33301/226800 (Centre Interactiu de la Bicicleta/Actes 
culturals, artístics i esportius) per un import de 7.800€. 

- A la partida 90401/33301/227100 (Centre Interactiu de la Bicicleta/Seguretat) per 
un import de 300€. 

- A la partida 90401/33301/227300 (Centre Interactiu de la Bicicleta/Impressions i 
reproduccions) per un import de 4.127€. 

- A la partida 90401/33301/227900 (Centre Interactiu de la Bicicleta/Altres serveis 
a l’exterior) per un import de 7.008€. 

 
 
Article 2 
Aquests suplements de crèdits es financen mitjançant la baixa pels mateixos imports de 
la partida 50212/93303/612000 (Nou Edifici Administratiu/Millora d’edificis). 
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Disposició final 
Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
 
 

Quart.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’un crèdit 
extraordinari. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. David Astrié, cònsol menor i conseller de 
Serveis Públics i de Finances. 
 
El Sr. David Astrié proposa l'aprovació d'un crèdit extraordinari a la partida 
d’Equipament cultural de la Secretaria General, per un import de 75.000€, per 
adquirir una escultura en homenatge al 55è aniversari de l'agermanament entre 
les ciutats de Valls i d'Andorra la Vella. Aquest crèdit extraordinari es finança amb 
la baixa dels crèdits de les partides que figuren en el detall de la documentació. 
Enguany, i durant els actes de Festa Major, el Comú d’Andorra la Vella 
commemorarà aquest 55è aniversari de l'agermanament amb Valls i, per això, 
s'ha cregut adient celebrar-ho a través de la compra d'aquesta escultura, que 
també s'ubicarà a la plaça Vinyes concretament. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que els membres de la minoria valoren, 
com la cònsol major bé sap, que el Comú mantingui vius i actius aquests llaços 
d’agermanament. No només amb Valls, sinó amb altres pobles de Catalunya i de 
França i, doncs, que pugui continuar sent. Però el que li agradaria saber és per 
quin motiu no es va preveure la partida pressupostària, per celebrar aquest 55è 
aniversari.  
 
La cònsol major respon que no es va preveure perquè segurament no s’hi va 
pensar. Això és molt transparent i molt clar i ara ha sorgit l'oportunitat de trobar 
una escultura. Aquesta escultura ja existeix i està relacionada amb el món 
casteller. La van oferir al Comú i es dona la casualitat que se celebra el 55è 
aniversari de l’agermanament. L'any passat, els castellers de Valls no van poder 
pujar a Andorra la Vella perquè encara hi havia restriccions causades per la 
pandèmia. I enguany doncs, el Comú va tenir aquesta oportunitat i és per això 
que no es va preveure al pressupost. No hi ha cap més explicació. No es va 
preveure perquè, en aquell moment, no es va pensar en els actes de 
commemoració d'aquest 55è aniversari de l'agermanament amb Valls. Cedeix 
de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
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La Sra. Maria Dolors Carmona es mostra sobtada també pel fet de celebrar el 
55è aniversari, en comptes dels 60. Habitualment, quan se sobrepassa els 50 
anys, ja se solen celebrar cada 10 anys. 
 
La cònsol major respon que als membres de la majoria els agrada fer-ho cada 5 
anys. Cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona es mostra d’acord que el Comú no hagi deixat 
passar l'oportunitat, com ha dit la cònsol major, aquesta possibilitat d'adquirir 
aquesta escultura. Es tracta de 75.000€. És un import significatiu. Vist l'import, 
vista la celebració dels 55 anys i vist que no s'havia previst pressupostàriament, 
tot això ha sobtat als membres de la minoria. Com no pot ser d'una altra manera, 
els membres de la minoria votaran a favor d’aquesta proposta perquè està molt 
bé que es puguin promoure aquests agermanaments i, a la vegada, també dotar 
la parròquia d'escultures d'artistes del país o relacionats amb la cultura del país. 
Aquesta és una altra pregunta que volia fer. 
 
La cònsol major respon que, en aquest cas, aquesta escultura no és d'un escultor 
del país. És un escultor que ha fet escultures relacionades amb el món casteller 
i, per això, la majoria ha optat per aquesta proposta. Per això, no s'ubica a la 
zona del Parc Central perquè, en aquella zona, el Comú hi vol ubicar únicament 
escultures d'artistes del país. Pel que fa als agermanaments, amb la ciutat de 
Valls és un agermanament que s'ha potenciat molt en els últims anys. Hi ha hagut 
molt bona relació entre ambdues corporacions. Quant a l'agermanament amb 
Sant Pol de Mar, també hi ha una bona relació. I l’agermanament amb Foix és el 
que hi havia menys relació però, enguany, ha funcionat. Hi ha un grup 
d'estudiants de Foix realitzant un estatge a Andorra la Vella. Cedeix la paraula al 
Sr. Alain Cabanes, conseller d’Esports i de Joventut. 
 
El Sr. Alain Cabanes informa que, aquesta setmana, Andorra la Vella ha rebut 
una dotzena de joves de Foix. Han estat descobrint el país, tant a nivell cultural 
com esportiu i tot just aquest divendres han tornat cap a casa seva. 
 
La cònsol major afegeix que ha tractat aquest assumpte amb l'ambaixada de 
França a Andorra amb la finalitat de potenciar aquest agermanament amb Foix 
que representa més dificultats de mantenir. Però, s’intenta. Per això, aquest és 
un gran pas i pot anar molt bé. Cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors 
Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana la confirmació que aquesta oportunitat 
ha estat una proposta presentada al Comú i el Comú l'ha valorat positivament.  
 
La cònsol major respon que és així. Els membres de la majoria no l'han buscat. 
Ha estat una oferta proposada al Comú. 
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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. 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 

ORDINACIÓ 
 
Vistos l’article 79 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals, i 
l’article 7 de l’Ordinació de Pressupost per a l’exercici 2022, del 20 de desembre del 
2021; 
 
Atesa la voluntat d’adquirir una escultura en homenatge al 55è Aniversari de 
l’agermanament entre les ciutats de Valls i d’Andorra la Vella; 
 
Atès que la partida pressupostària no té crèdit inicial; 
 
Atès l’informe de l’interventor comunal; 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 2 d’agost del 2022, ha 
aprovat la següent: 
 
 

Ordinació 
 
 
Article 1 
S’aprova un crèdit extraordinari per un import de 75.000€, amb la creació de la partida 
pressupostària 10101/92000/608300 (Secretaria General/Equipaments culturals) per 
adquirir una escultura en homenatge al 55è Aniversari de l’agermanament entre les 
ciutats de Valls i d’Andorra la Vella. 
 
 
Article 2 
Aquest crèdit extraordinari es finança amb la baixa dels imports de les partides següents: 
 

- 60102/33500/612000 (Teatre Comunal/Millora d’edificis) per un import de 
55.000€ 

- 50209/93302/612000 (Casa Comuna/Millora d’edificis) per un import de 20.000€. 
 
 
Disposició final 
Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra. 
 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
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Cinquè.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’Ordinació 
de despesa plurianual. 
 
La cònsol major informa que aquesta proposta ve relacionada amb el punt Sisè 
de l’ordre del dia. Per aquest motiu, demana als consellers de tractar els dos 
punts de manera conjunta. No havent-hi cap impediment per part dels consellers 
de Comú, es procedeix a debatre els dos punts de manera conjunta. 
 
La cònsol major informa que, primer cal aprovar el punt Cinquè, relatiu a la 
despesa plurianual perquè, sinó, el Comú no pot aprovar-ne l'adjudicació. Però 
comença per explicar el punt Sisè. Com bé saben els consellers, aquest concurs 
ja es va convocar l'any passat per fer les obres de rehabilitació del viaducte que 
uneix la plaça Rebés amb el carrer Prat de la Creu, i que rep el nom de carrer 
Doctor Vilanova. Fa temps que el Comú ha anat encarregant diferents auditories 
relatives als diferents ponts de la parròquia i una és relativa a aquest viaducte 
perquè aquest vial no deixa de ser un pont. El Comú ha anat arreglant alguns 
ponts, com els de la carretera de la Comella que estaven en mal estat. Com a 
conseqüència d'això, els tècnics van avisar al Comú que aquest viaducte no està 
en un mal estat com per caure, ni molt menys, però que es poden fer forats i que 
cada vegada el deteriorament és més important. En el seu moment, aquest 
concurs no es va poder adjudicar. Només s’hi va presentar una empresa i 
aquesta empresa no reunia les condicions, segons els informes tècnics, per 
afrontar una obra d'aquesta magnitud. Ha passat el temps, però cada vegada és 
més urgent perquè el Comú encarregui uns informes periòdics, trimestralment, 
als tècnics que van fer el projecte i que han fet la revisió i es constata un 
deteriorament progressiu. Fa poc temps, es va haver de tancar la voravia del 
costat de l'edifici del Govern d’Andorra perquè la barana s'ha oxidat molt per la 
part de sota i s'havia menjat el formigó. Tot això ha provocat que, per seguretat, 
es tanqui aquella vorera. Els darrers informes denoten que l'actuació és, cada 
vegada, més necessària i que, si no es pot adjudicar, segurament s'haurà de 
tallar la circulació al viaducte i deixar-ho en sentit únic. Davant d'aquesta situació, 
el Comú va tornar a convocar el concurs i, en aquesta ocasió, s'hi han presentat 
4 empreses. Sembla que va millor que l’altra vegada. D'aquestes 4 empreses, 
totes presentaven un import superior al pressupost estimatiu del Comú de l’any 
2021. Es tracta d’un projecte de l'any 2021 i que l’estimatiu corresponent també 
era de l'any 2021. Durant aquest últim any, s'ha apujat molt el cost de tot el 
material de la construcció i aquí hi ha un material molt específic. És una obra que 
s'haurà de fer amb unes grues molt especials perquè el Govern té a sota els 
aparells d'aire condicionat i de climatització i no es poden posar bastides a la part 
de sota. Això també complica una mica més l'obra. Però bé, el fet més important 
és que s’han presentat 4 empreses i dels informes es desprèn que l'empresa 
Cevalls és la menys dient i proposa fer aquesta obra per 1.909.205,90€. És un 
import més important del que el Comú havia previst. L'estimació era d'1.400.000€ 
però, com ja ho ha dit, es tractava d’una estimació de l'any 2021. Aquesta obra 
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és necessària. És una qüestió de seguretat i, per tant, tot i aquest increment de 
preu, correspon i escau tirar endavant aquesta obra. És per això que avui 
proposa, per un costat, adjudicar aquests treballs a l'empresa Cevalls per aquest 
import d’1.909.205,90€ i imputar 1.400.000€ al pressupost d’enguany, que és un 
crèdit que ja aprovat l'any passat. I els 509.205,90€ restants, tenint en compte 
que és una obra que es començarà durant els mesos de setembre o octubre i 
que no s'acabarà fins a l'any vinent, és adient utilitzar la figura del crèdit 
plurianual. Per tant, proposa, per un costat, aprovar aquest crèdit plurianual per 
un import de 509.205,90€ i, per un altre costat, adjudicar l'obra a Cevalls, per un 
import d’1.909.205,90€. Espera que els membres de la minoria no la sorprenguin 
amb el seu sentit de vot perquè la premsa ja li n’ha informat. Seguidament, cedeix 
la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González recorda que els membres de la minoria es van assabentar 
per la premsa, el 30 de juny del 2021, que el Comú anava a aprovar un suplement 
de crèdit per a aquest vial. Ara, la cònsol major també s'ha assabentat del seu 
vot a través de la premsa. És un empat. Com va passar fa 11 mesos, la cònsol 
major els va explicar, durant una sessió de Consell de Comú, el que succeïa i la 
gravetat de la situació. Els membres de la minoria ho van entendre i van demanar 
de mantenir una reunió amb els enginyers. Aquella reunió es va fer. Ara, demana 
que, quan comencin els processos d'execució de l'obra, els pugui mantenir 
informats, no del dia a dia, però sí que de com van avançant els treballs. Es tracta 
d’una obra molt important, d'una enginyeria complexa i, per tant, els membres de 
la minoria estan molt interessats en fer el seguiment del procés d'aquesta obra. 
No dubta dels serveis comunals, però demana que se’ls mantingui informats. Per 
tant, voldria aquest compromís, tal com va succeir fa un any. 
 
La cònsol major respon que està d’acord amb el Sr. Sergi González. A més, és 
una obra que durarà nou mesos. Per tant, és una obra llarga. És una obra que 
comporta el tancament absolut del viaducte. Per tant, el Comú haurà de fer una 
campanya de conscienciació, a nivell de la mobilitat per la parròquia. Al principi, 
costarà però després tothom trobarà els seus camins. És una de les obres 
importants que assumeix aquest Comú, és necessària. Es mostra plenament 
d'acord amb el Sr. Sergi González. Els mantindrà informats dins d'una 
periodicitat. Primer, quan comencin les obres. Avisarà amb una mica de temps. 
Abans del mes d'octubre, no començaran. Un cop tornin les empreses 
constructores de les vacances d’estiu, el Comú hi mantindrà les reunions 
corresponents i es començarà a decidir quan es comença i com funciona. Cedeix 
de nou la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González demana la confirmació de que, si el viaducte solament 
hagués tingut un únic sentit de circulació, el Comú no hauria de fer aquesta obra. 
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La cònsol major respon que no és així. Hauria fet que s’hauria pogut passar una 
temporada més sense fer l’obra. Però, això és no curar la malaltia, és anar-ho 
allargant. Primer, s’ha prohibit el pas de camions, després s’ha tancat la voravia, 
ara es prohibeix un sentit de circulació. El Comú està en disposició econòmica 
de poder afrontar aquesta obra que és necessària i s'ha de fer bé. Torna a cedir 
la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. González es mostra totalment d'acord amb les paraules de la cònsol major. 
Però, com que la cònsol major ha dit això i sabent la situació actual de la 
construcció, els preus de tots els materials, etc, pensava que hi podia haver una 
possibilitat d’ajornar-ho. 
 
La cònsol major respon que potser 3 mesos. Potser d’aquí a 3 mesos, els tècnics 
haurien dit que ja no podia passar ni un cotxe. És necessari i el Comú ho pot 
afrontar. Cedeix de nou la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González es mostra totalment d'acord amb la cònsol major. Com ha 
dit la cònsol major, seran uns 9 mesos complicats. Els ciutadans de la parròquia 
ho han de pair i entendre. Demana si el Comú ja ha començat a treballar en un 
pla de mobilitat per aquest canvi. 
 
La cònsol major respon que no. Es començarà a treballar ara. A partir del 15 
d'agost, segurament, es començaran a mantenir les primeres reunions. Ja ha 
encarregat al Servei de Circulació que hi comenci a treballar i que aporti alguna 
proposta al respecte. Tampoc hi ha moltes opcions. Cal ser conscients que la 
parròquia d’Andorra la Vella no té excessives opcions. Però bé, la cruïlla de la 
Baixada del Molí amb l’avinguda Príncep Benlloch, més coneguda com l'Estela, 
haurà de tenir un reforç important perquè molts vehicles que ara utilitzen en el 
viaducte sortiran del carrer Prat de la Creu per aquella cruïlla i també per la cruïlla 
de la carretera de la Comella. Però bé, cal esperar els informes tècnics i si els 
sembla bé als membres de la minoria, quan disposi d’aquesta informació, 
convocarà una reunió informativa abans de tancar-ho. Cedeix la paraula a la Sra. 
Maria Dolors Carmona.  
 
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que la cònsol major ha encertat la 
previsió de vot dels membres de la minoria que és a favor d’aquesta proposta, 
com no podia ser d'una altra manera, tot i la desviació pressupostària que suposa 
adjudicar aquestes obres d’un 36% o 37%. Però, com deia el Sr. Sergi González, 
la situació actual és complexa. Aquesta obra és complexa però també ho és la 
situació dels preus dels materials, dels equips humans per tirar endavant les 
obres de construcció, i més aquesta que és molt més tècnica. Però la situació 
actual requereix que, per seguretat, el Comú sigui previsor i faci la previsió 
escaient i que s'actuï al més aviat possible. Per tant, els membres de la minoria 
estan d'acord en què es dugui a terme aquesta obra, tot i la despesa 
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suplementària que representa perquè ja era així quan es va presentar el projecte 
i no va poder ser. Ara, cal continuar en la mateixa línia i el que volen els membres 
de la minoria és que tots els ciutadans puguin transitar per aquell viaducte en les 
millors condicions, una vegada finalitzats aquests 9 mesos que espera que no 
s'allarguin. També demana a la majoria que les alternatives que esmentava el 
Sr. Sergi González es busquin al més aviat possible. No és la primera vegada 
que ho manifesta, la cònsol major ja ho sap i cal que el Comú sigui previsor. 
Durant el mes d'agost, dependrà dels turistes, però no hi ha escoles i la situació 
és diferent. Però a partir del mes de setembre, el Comú ho ha de tenir molt lligat. 
Demana que s’hi treballi durant aquest mes d'agost perquè al setembre estigui 
tot llest. Demana saber la data d’inici de les obres. 
 
La cònsol major respon que els treballs s’iniciaran entre setembre i octubre. No 
està definitiva cap data encara. Quan arribin les empreses del sector de la 
construcció, que marxen de vacances aquesta setmana, es mantindran les 
reunions per valorar els tempos dels treballs. El Comú no començarà l'obra fins 
que les empreses no tingui tot el material aquí. Això és el que succeeix en la 
majoria d'obres. Tenint en compte els problemes actuals de subministrament, 
espera que, quan vulguin començar, es pugui fer amb intensitat. Això dependrà 
d'aquestes reunions. Difícilment, abans de finals de setembre o començaments 
d'octubre, podran iniciar-se els treballs. Això dona més marge al Comú per fer 
els estudis de mobilitat i trobar les millors solucions i informar-ne els ciutadans 
amb temps sobre les opcions de què disposaran per aquest circuit. Informa que 
l'obra també comporta una millora de les voravies, de la zona d'escales de la part 
alta que es faran una mica més accessibles. També ho preveu el projecte inicial 
i, ja que es fa una obra d’envergadura, doncs es fa tot. Cedeix de nou la paraula 
a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana de, fins que el Comú tingui el màxim de 
variables controlades –materials,  equipaments, el pla de mobilitat, ...– no iniciar 
els treballs perquè tancar un carrer en aquesta parròquia és un desgavell per a 
tots els ciutadans i visitants de la parròquia i també pels de les altres parròquies. 
Per tant, demana que tothom sigui conscient del que implicarà aquesta obra. 
 
La cònsol major assegura que li agrada fer carrers, però també assegura que no 
tenia cap previsió de fer aquest carrer. Ho deixa ben clar. És una cosa que ha 
sobrevingut per obligació i tots els membres de la corporació ho entenen 
perfectament. Per això hi donaran el seu vot a favor. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de les 
propostes incloses en el punt Cinquè i Sisè, de manera conjunta, que s’aproven 
per unanimitat dels assistents. 
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El text aprovat és el següent: 
 

ORDINACIÓ 
 
Vistes la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, del 4 de 
novembre del 1993, i la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals; 
 
Atès l’informe emès per la cap d’Àrea d’Urbanisme i Projectes, en relació amb la 
proposta d’adjudicació del concurs relatiu a les obres de rehabilitació del viaducte del 
carrer Doctor Vilanova, per un import de 1.909.205,90€, IGI inclòs, amb la previsió del 
finançament següent: 
 

- 1.400.000,00€ per a l’exercici 2022 
- 509.205,90€ per a l’exercici 2023 (despesa plurianual). 

 
Atès que, actualment, no es disposa de crèdit plurianual que permeti iniciar els tràmits 
necessaris per adjudicar la totalitat de les obres de referència, cal aprovar una Ordinació 
de despesa plurianual per a l’exercici 2023, per un import de 509.205,90€. 
 
Vist el que preveu l’article 85 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances 
comunals; 
 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 2 d’agost del 2022, ha 
aprovat la següent: 
 
 

Ordinació del 2-8-2022 per la qual s’aprova la despesa plurianual relativa al 
finançament de l’adjudicació del concurs relatiu a les obres de rehabilitació del 

viaducte del carrer Doctor Vilanova 
 
 

Article 1 
S’aprova una Ordinació de despesa plurianual per a l’exercici 2023, per un import de 
509.205,90€, a la partida pressupostària 50101/15500/607210, corresponent a 
l’adjudicació del concurs relatiu a les obres de rehabilitació del viaducte del carrer Doctor 
Vilanova. 
 
 
Article 2 
Atenent al que disposa l’article 85 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances 
comunals, el crèdit derivat de l’aprovació de la despesa plurianual serà efectiu a partir 
de la seva incorporació a l’Ordinació pressupostària de l’exercici corresponent. 
 
 
Article 3 
Aquesta despesa plurianual es finançarà mitjançant la incorporació del crèdit 
pressupostari plurianual corresponent en el pressupost de l’exercici 2023.  
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Disposició final  
Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra.  
 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
 
 

Sisè.-  Estudi i aprovació, si escau, de la proposta 
d’adjudicació del concurs nacional relatiu a les obres de rehabilitació del 
viaducte del carrer Doctor Vilanova. 
 
Aquest punt queda aprovat, de manera conjunta, amb el punt anterior. 
 
 

Setè.-  Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’Addenda 
al Conveni signat el 7 de maig del 2021 entre Andorra Telecom i el Comú 
d’Andorra la Vella relatiu al projecte de construcció de la nova seu 
d’Andorra Telecom i altres equipaments d’interès públic. 
 
La cònsol major informa sobre la proposta d’addenda al conveni que va aprovar 
el Consell de Comú, en la seva sessió del 7 de maig del 2021, entre el Comú 
d'Andorra la Vella i Andorra Telecom. Aquesta addenda bàsicament modifica tres 
punts d'aquell conveni. Un punt, el més important, que fa referència a l'espai que 
Andorra Telecom cedia de subsol. Els annexes del conveni marcaven que cedia 
molt espai que afecta el subsol del carrer Bonaventura Riberaygua i, ara, amb 
aquest canvi, el subsol del carrer Bonaventura Riberaygua no es tocarà i la 
instal·lació que pretén construir Andorra Telecom en aquest subsol es desplaça 
cap al subsol del carrer la Borda. Això agrada més al Comú d’Andorra la Vella. 
Aquest canvi es deu a qüestions tècniques perquè en aquella zona hi ha un mur 
de construcció i fa que sigui molt més fàcil de baixar. Hi ha una construcció que 
és l'hotel Starc, que baixa tres plantes i això permet que l’excavació sigui molt 
més fàcil. També, és cert que el Comú ho havia demanat perquè això fa que el 
carrer Bonaventura Riberaygua no estigui afectat, vist que és el que dona 
entrada, des de l’avinguda Meritxell, cap al barri de Riberaygua i Travesseres. 
Per tant, aquest carrer no es veurà pràcticament afectat per aquestes obres, 
quan comencin. El Comú no té cap pressa perquè comencin. Aquest és un dels 
punts importants que es modifiquen. També és important, i ve a demanda del 
Comú, que el projecte i el conveni que es va signar, en el seu dia, preveien un 
aparcament a sota de la zona del terreny que Andorra Telecom cedeix al Comú 
com a plaça a la part del carrer Sant Salvador. Ara, Andorra Telecom ha 
renunciat a construir aquest aparcament. Havia de ser un aparcament per a 16 
o 17 places i implicava que les rampes d'accés havien de ser per la part de la 
plaça i això limitava molt l'espai de plaça que quedava en aquella zona. Aquest 
és un gran pas. Ara quedarà tota la plaça oberta i no es veurà afectada ni per les 
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rampes d'accés, ni per vehicles que vulguin accedir a aquest soterrani. Això ha 
comportat que el conveni preveu que el Comú es compromet a cedir 16 places 
gratuïtes a Andorra Telecom el dia que les necessiti, quan tingui les oficines 
funcionant, com a compensació per no construir l’aparcament perquè quedi més 
espai en aquella zona. I l'altre punt del conveni que es modifica fa referència a 
què inicialment s'havia previst una ocupació de 830 m2 de l'edifici Andorra 
Telecom. Finalment, es modifica i l'ocupació serà de 772 m2, 58 m2 de menys i 
això permetrà un vol per sobre el carrer Bonaventura Riberaygua de 50 
centímetres del límit de l'edifici. En tots els casos, el Comú es fa les reserves, 
perquè si això es convertís en una cosa més patrimonial, implicaria que s'hauria 
de satisfer l'import corresponent. Bàsicament, aquests són els tres punts que es 
modifiquen amb aquesta addenda al conveni del maig del 2021. Informa que, a 
la documentació del Consell de Comú, s’havia adjuntat una còpia del conveni 
inicial. Aquesta és la proposta d’addenda que sotmet a aquesta aprovació. Això 
ha estat com a conseqüència de l'informe que va demanar Andorra Telecom al 
Comú, i que és preceptiu per llei, perquè el Departament d’Urbanisme el 
redactés. El Departament d'Urbanisme va constatar que hi havia aquestes 
modificacions, en el subsol especialment. Aleshores, ambdues parts van decidir 
arreglar-ho tot amb aquesta addenda. Tot seguit, cedeix la paraula a la Sra. 
Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona recorda que la cònsol major va explicar aquesta 
proposta als membres de la minoria, en una reunió posterior a la de la Comissió 
de Finances a què abans ha fet referència i que va tenir lloc la setmana passada. 
No obstant això, en llegir tota la documentació, els han sorgit una sèrie de 
preguntes i sobretot d'aportacions que els agradaria poder transmetre i compartir 
ara i aquí. Pel que fa a la clàusula primera de l’addenda, els membres de la 
minoria volen fer una proposta perquè, en el segon paràgraf que finalitza per: “a 
comptar de la data de recepció provisional de les obres”, s’afegís el text següent: 
“mentre estigui vigent el conveni temporal de cessió de l'ús de la superfície en 
planta”, cosa que ja consta en d'altres punts del conveni i de l’addenda. Demana 
si és possible d’afegir-ho perquè quedi clar que va lligat al conveni temporal de 
cessió de l'ús de la superfície en planta.  
 
La cònsol major respon que això ho diu a l'apartat tercer. Hi diu: “el Comú 
garantirà l’ús gratuït d’aquell nombre de places d'aparcament mentre es 
mantingui la cessió d'ús públic i gratuït de la superfície de la parcel·la edificada 
destinada a plaça”. Ho diu el paràgraf tercer. Cedeix de nou la paraula a la Sra. 
Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana si es pot afegir la seva aportació. És el 
mateix amb d’altres paraules. És la seva aportació. Si la cònsol major creu que 
així ja queda prou explícit, per als membres de la minoria és correcte. 
 



ACdC núm. 22/07 
2/08/2022 

 35 

La cònsol major respon que sí perquè recorda que la Sra. Maria Dolors Carmona 
ja va fer aquesta aportació en aquella reunió. I la cònsol major ja li va respondre 
que això constava en el tercer paràgraf. Torna a cedir la paraula a la Sra. Maria 
Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que així doncs van en la mateixa línia. 
Valen més quatre ulls que dos. Quant a la clàusula segona, que és la modificació 
del pacte, segons el conveni relatiu a la cessió de l'ús del subsol a què abans ha 
fet referència la cònsol major, proposa deixar constància que s'incrementa la 
superfície. Inicialment, abans d'aquesta addenda, aquesta superfície era de 505 
m2. La cònsol major també ho ha vist i els membres de la minoria han vist que hi 
ha un increment de la superfície de 31 m2. Doncs així, com en l'altre apartat es 
fa constar el tema del voladís, demana que, en aquest cas, es faci constar que 
hi ha un increment de 31 m2, en relació amb la superfície de cessió de subsol.  
 
La cònsol major manifesta que hi està d'acord. No hi veu cap problema. Com que 
és una addenda al conveni i el conveni ja ho preveia, s’entén que és així. Però, 
no costa res detallar-ho. Farà que hi consti que hi ha un increment de 31 m2 

respecte al subsol. Cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona fa referència ara a la mateixa clàusula, on hi 
apareix el plànol al qual fa referència a l’annex 3, en el primer paràgraf. Demana 
saber si es vol fer referència a l’annex 3 o a l'annex 1 perquè, a l'annex 3, no hi 
surt reflectit. En canvi, a l'annex 1, que és on es detalla aquesta zona verda del 
soterrani, és aquí on consta. 
 
La cònsol major respon que ho farà comprovar per saber si es tracta de l'annex 
1 o 3. Pot ser que hi hagi hagut un error. Està plenament d'acord. Pensa que és 
l'annex 1, com diu la Sra. Maria Dolors Carmona perquè es veu perfectament el 
color verd. Hi s’hi aprecia perfectament la superfície de 505 m2 i l’actual que 
passa a ser 536 m2. I és l'annex 1. Ho farà comprovar. Cedeix de nou la paraula 
a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolos Carmona fa referència ara a la clàusula tercera que fa 
referència a “l'ús de la superfície del traçat de la voravia que correspon a la 
façana de l'immoble i el carrer Bonaventura Riberaygua”. En el primer paràgraf, 
hi consta que “es permet l'ocupació de vol sobre el carrer Bonaventura 
Riberaygua en 50 centímetres del límit d'edificació, assenyalant les alineacions 
oficials del Comú, segons el plànol que figura a l'annex 4” Manifesta que aquí 
també hi ha un error en el número de l’annex. 
 
La cònsol major respon que fa referència a l'annex 4 del conveni. Diu que l'annex 
4 passa a formar part del conveni addendat. És a dir que cal anar al conveni 
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inicial del 2021. És complicat. Cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors 
Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que li sembla que tampoc hi és. Li 
sembla que fa referència i proposa que s'esmeni que, en comptes de l'Annex 4, 
que consti en l’annex 2 perquè l'annex 2 del conveni és el que fa referència al 
voladís. 
 
La cònsol major respon que ho farà comprovar. Però ho havia comprovat. Li 
estranya. Està d’acord i li agraeix les precisions. Cedeix altre cop la paraula a la 
Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que ha hagut de rellegir la 
documentació diverses vegades per comprovar-ho. Si haguessin mantingut una 
reunió, amb el document al davant, potser ho hauria compartit però no ha estat 
el moment. 
 
La cònsol major respon que no es disposava del document, en el moment en què 
ho va explicar. Hi està d’acord. Cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors 
Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona afegeix que ara és el moment, abans que se signi 
aquesta addenda. I fa una proposta també en relació amb aquesta tercera 
clàusula. Sol·licita que consti a l’addenda la xifra de 830 m2 perquè parla de la 
diferència, de l'ocupació actual de 172 m2, però no parla de l’inicial de 830 m2. Si 
cada vegada cal anar al conveni, és un inconvenient. No costaria res afegir-ho a 
l’addenda. 
 
La cònsol major respon que ho valorarà però això no el més important perquè 
aquí sí que hi ha la diferència i l'ocupació final. Si s'ha de precisar, no costa res. 
Cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria dolors Carmona manifesta que, ja que es modifica el document i 
es considera que s’ha de precisar, doncs no costa res acabar de completar-lo. I 
per últim, el tercer paràgraf d'aquesta tercera clàusula diu que “s'efectua sota 
reserva d’Andorra Telecom, que obtingui per part del Govern la declaració del 
projecte d'interès nacional”. Demana conèixer per quin motiu aquesta cessió està 
condicionada a aquesta declaració de projecte d'interès nacional. 
 
La cònsol major respon que cal aquesta declaració per a la cessió d'aquests 50 
centímetres de vol perquè marxen del límit d'edificabilitat de l'edifici d'Andorra 
Telecom, de la parcel·la d’Andorra Telecom. És a dir que l’edifici d’Andorra 
Telecom sobrevolarà per sobre del seu límit d'edificabilitat. Torna a cedir la 
paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
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La Sra. Maria Dolors Carmona entén que justifica el projecte d'interès nacional 
el fet que sobrepassin els límits de la parcel·la. 
 
La cònsol major afegeix que, si no fos un projecte d'interès nacional, l’edifici no 
podria sobrepassar els límits. Per aquest motiu, s'ha posat aquesta condició. 
Cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona entén doncs que es justifica que sigui projecte 
d’interès nacional perquè l’edifici passa dels límits. Pensava que seria així. Però 
tampoc no és experta en la matèria i és bo compartir-ho. En el tercer paràgraf, al 
final, també hi consta que el Comú, com ha dit la cònsol major, ha previst totes 
les reserves de reversió o de compensació econòmica, en el cas que passi a 
formar part del patrimoni d'Andorra Telecom. Sol·licita conèixer quina 
consideració té Andorra Telecom SAU, si és una societat de participació de 
capital públic o privat, perquè llegint l'article 66 bis, no s’acaba d'entendre. 
 
La cònsol major respon que aquesta parcel·la és propietat del Govern d’Andorra 
i la té adscrita a Andorra Telecom per a aquesta finalitat. Però la parcel·la, 
inicialment o bàsicament, és del Govern. Cedeix novament la paraula a la Sra. 
Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta però que forma part de la cessió d'ús 
de superfície el traçat. És a dir que està dins d'aquesta tercera clàusula. 
 
La cònsol major respon que el Govern d’Andorra té una parcel·la amb uns límits 
i amb un tros sobrevolarà 50 centímetres. El concepte és aquest, la cessió que 
es fa és deixar sobrevolar aquests 50 centímetres. S’interpreta així. No hi ha cap 
més problema. Cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana la confirmació que el dret de reversió és 
només per a la vorera. 
 
La cònsol major afegeix que això succeeix perquè, si algun dia, el terreny arribés 
a passar a propietat d'Andorra Telecom, el Comú podria reclamar el pagament 
d’aquest sobrevol. Però com que ara és un projecte d'interès nacional i el terreny 
és del Govern d’Andorra, s’entén que el Comú i el Govern col·laboren i es fa la 
cessió. Si la propietat deixés de ser del Govern perquè passa a mans d’una 
societat, aleshores sí que el Comú hauria de reclamar el pagament d’aquest vol. 
Cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que els membres de la minoria comunal 
també ho interpreten així però, llegint la llei, volien saber quina és la consideració 
que tenia Andorra Telecom perquè quedi clar qui és qui. 
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La cònsol major respon que Andorra Telecom és qui construeix. El conveni deixa 
clar qui és qui, salvat aquests errors en els annexos. És un conveni amb una 
addenda. Queda clar i, si algun dia es transforma i el Govern cedeix aquest 
terreny a Andorra Telecom, o li ven, o el que sigui, doncs el Comú podrà reclamar 
aquest dret de vol que era del Comú i que encara ho és. És a dir que el Comú 
cedeix només l'ús d'aquest vol, no la propietat. Tot seguit, cedeix la paraula al 
Sr. Sergi González.  
 
El Sr. Sergi González manifesta que, en un principi, aquest conveni preveia que 
al subsol s’hi ubiqués una sala d'exposicions. Vist que es redueix l’espai, demana 
saber com queda aquest assumpte. 
 
La cònsol major respon que s’incrementa aquest espai, passant de 505 m2 a 536 
m2. Es manté el projecte d’aquesta sala d’exposicions. Ara, cedeix la paraula a 
la Sra. Maria Dolors Carmona.  
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana informació en relació amb la clàusula 
quarta, en el tercer paràgraf, on diu que la plaça resultant, confrontant amb el 
carrer Sant Salvador, serà denominada plaça de Bombers. Als membres de la 
minoria els sembla molt bé que es digui Bombers. Tots els ciutadans ho 
reconeixen perquè s’hi situava l'edifici dels bombers. És un plus el fet de tenir 
aquest històric. Els sembla bé un reconeixement també al cos de bombers però, 
en els plànols del conveni surt un altre nom. Demana saber quin serà el nom 
oficial.  
 
La cònsol major respon que el nom pactat és la plaça de Bombers i és el que 
serà. És el nom que va proposar el Comú. Segurament, Andorra Telecom hi va 
posar un altre nom, però el Comú va demanar que aquella plaça es digui plaça 
de Bombers i al ministre li va semblar correcte. Per això, el Comú ha volgut que 
consti també a l’addenda. Així ja quedarà el nom signat per les 2 parts i no hi 
hauran sorpreses. Cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona, fent referència a l'informe de la cap d'Àrea 
d'Urbanisme, en relació amb la modificació d'ocupació de la planta soterrània, 
vist que hi diu que l'obra pot afectar la galeria de serveis existents, demana a la 
majoria si ha previst la coordinació de l'obra amb el Departament de Serveis 
Públics. 
 
La cònsol major respon que aquest informe és el que s'envia al Govern. També, 
confirma que s’ha previst la coordinació de l’obra. Tot i així, recorda que encara 
no s’ha convocat el concurs per a aquesta obra. Hi ha temps. Ara, Andorra 
Telecom ha de convocar el concurs, l’ha d’adjudicar. Posteriorment, com sempre 
passa, hi haurà una coordinació en aquesta obra. Sempre es treballa d’aquesta 
manera. Fins i tot, els tècnics del Comú van a les visites d'obra perquè afecten 
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una part del nostre terreny, vista la part de cessió. També comunica que falten 
dies perquè comenci aquesta obra. Cedeix novament la paraula a la Sra. Maria 
Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que val la pena ser previsors i avançar-
nos als esdeveniments. 
 
La cònsol major li demana que no es preocupi. Això ja funciona així. Torna a 
cedir la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona, fent ús de l'històric, recorda que allà ja es va 
modificar aquella galeria. Primer, ho havia de pagar el Govern. Després ho va 
acabar pagant el Comú. Hi van haver moltes històries. 
 
La cònsol major informa que si, durant els treballs, s'espatlla alguna cosa del 
Comú, Andorra Telecom ho haurà de pagar. Cedeix de nou la paraula a la Sra. 
Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana saber si aquest històric consta en el 
document. Si és així, li sembla molt bé. Cal que les coses es coordinin. 
 
La cònsol major respon que aquest fet consta en el document. Cal que resti 
aquesta memòria per escrit perquè, quan construeixin aquest edifici, ella ja no hi 
serà. Però, les properes corporacions que gestionin el Comú hauran de recordar 
aquestes coses. És important tenir aquesta memòria històrica. Cedeix novament 
la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona, pel que fa a la sol·licitud de llicència urbanística, 
en aquests moments, demana saber si Andorra Telecom ha iniciat els tràmits de 
sol·licitud de llicència. 
 
La cònsol major respon que encara no. Però informa que consta en els informes 
del Comú que és que és necessari sol·licitar aquesta llicència urbanística. Torna 
a cedir la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona reconeix que hi consta però vol la seguretat que 
serà així, encara que es tracti d’Andorra Telecom, entitat parapública,  o el mateix 
Govern. Encara que es tracti d’un projecte d'interès nacional, Andorra Telecom 
ha de demanar el permís corresponent. Demana si es preveu que, abans de 
finalitzar l'any, sigui possible que iniciïn aquestes obres. 
 
La cònsol major respon que han de sol·licitar l’autorització d’obres. I no creu que 
els treballs s’iniciïn abans de finals d’any. Ho veu molt difícil. Encara no s’ha 
convocat el concurs corresponent. Cal convocar el concurs, donar uns mesos de 
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termini perquè les empreses puguin presentar-hi les seves ofertes, després cal 
analitzar les ofertes i fer-ne l’adjudicació. Veu pràcticament impossible que es 
puguin començar aquestes obres enguany. Podria ser l'any vinent, però enguany 
és pràcticament impossible. Fins i tot anuncia que el Comú té previst utilitzar 
aquell espai per al Poblet de Nadal. Per la informació de què disposa la cònsol 
major, Andorra Telecom no començarà els treballs per ara perquè encara hi ha 
feina per fer. S'ha modificat el projecte. Ara mateix, s’aprova aquesta addenda. 
El Comú tot just acaba d'enviar l'informe. El Govern d’Andorra encara no ho ha 
declarat com d'interès nacional. Encara falta fer molta feina. Per tant, veu difícil 
que aquestes obres puguin començar enguany. Cedeix altra vegada la paraula 
a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona fa referència a una altra de les conclusions que 
apareixen en l'informe de la cap d'Àrea d'Urbanisme. Es tracta del procés de 
definició detallada dels espais públics i d'ús públic associat al projecte. És a dir, 
es tracta de les places de l'equipament. És a dir que estaran lligades. Demana si 
el Comú hi participarà, si hi haurà un membre comunal que hi participi. Amb 
finalitats de sostenibilitat i d’intentar reutilitzar al màxim, demana que, si hi ha 
equipaments que es troben en bon ús i en bones condicions, abans de fer-ne un 
canvi, tot i que és un nou projecte. 
 
La cònsol major respon que el Comú hi participarà. És un nou projecte i això 
preocupa els membres de la majoria. Per això precisament, s’ha intentat lligar-
ho al màxim. Cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona sol·licita que es creï una comissió de treball per 
poder fer aquest lligam i definir la concepció i l'equipament d'aquests espais. 
 
La cònsol major respon que, a mesura que vagi evolucionant aquest projecte i hi 
hagi més notícies al respecte, s’haurà d’anar valorant. Per finalitzar, agraeix les 
aportacions dels membres de la minoria, especialment pel que fa l’error detectat 
en els annexos. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta presentada que s’aprova per majoria amb nou vots a favor per part dels 
membres de la majoria i dues abstencions per part dels membres de la minoria. 
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Vuitè.- Ratificació, si escau, del Contracte d’arrendament signat 
l’11 de juliol del 2022 amb la Sra. Thaïs Vinyes Dabad relatiu al terreny 
conegut per “Prada Casadet”, situat entre els carrers Prat de la Creu, Prada 
Casadet i Doctor Vilanova. 
 
La cònsol major informa que el Consell de Comú ja va aprovar un acord, fa un 
temps, pel qual es procedia al lloguer d’aquest terreny per una durada de 30 anys 
per poder oferir-lo al Govern per ubicar-hi el futur recinte multifuncional, 
juntament amb la propietat del Comú que es troba en aquesta parcel·la, amb una 
superfície d’uns 2.500 metres quadrats. Lamentablement, el recinte 
multifuncional no s’ubicarà en aquesta parcel·la. El contracte de lloguer encara 
no estava signat. La cònsol major no ho acabava de veure clar i va preferir 
esperar fins tenir la seguretat que el Govern hi ubicaria el recinte multifuncional, 
abans de signar el contracte, tot i que el Consell de Comú n’hagués autoritzat la 
signatura. Finalment, el Govern va notificar al Comú que el recinte multifuncional 
no podia ubicar-se en aquest terreny perquè el Govern no podia fer una inversió 
tan important en un terreny de lloguer, tot i que el Comú n’assumís el lloguer. 
Davant d'aquesta situació, va parlar amb la família propietària del terreny i els va 
comunicar que, difícilment, el Comú llogaria un terreny per 30 anys si no era per 
fer el multifuncional. Com que el contracte no estava signat, es va considerar 
escaient pactar un contracte per 2 anys, que és la proposta que presenta avui, i 
no hipotecar les futures corporacions, sobretot la propera, i que el Comú pugui 
decidir el que cregui oportú respecte a aquest terreny. És una parcel·la important. 
Aquest és el motiu pel qual els membres de la majoria el volen llogar ara perquè 
donarà molt bona vista i entrada a la parròquia d'Andorra la Vella. Amb aquesta 
opció de lloguer per a 2 anys, la propera corporació comunal disposarà de 6 o 7 
mesos per decidir-ne la continuïtat, sense presses. L’actual majoria vol llogar 
aquest terreny per 2 anys i que es pugui anar renovant anyalment, si és 
necessari. D'entrada, aquesta parcel·la es destinarà a aparcament perquè és un 
punt que pot donar molta visibilitat a l'accés cap a Andorra la Vella, quan estiguin 
acabades les obres del viaducte i del carrer Prat de la Creu. Per tant, proposa 
d’aprovar el lloguer d’aquest terreny i proposa també d’enderrocar la plaça de 
Braus, cosa que també forma part del contracte. Això facilitarà molt espai per 
destinar-lo a aparcament i també donarà una visió molt més oberta d'Andorra la 
Vella i del seu accés. La plaça de Braus és una infraestructura realment molt 
gran. Quan no hi sigui, es notarà el canvi. Per tant, proposa d’aprovar avui signar 
un contracte per 2 anys amb el mateix preu que es va pactar en aquell moment 
i l'autorització per enderrocar la plaça de Braus. El Comú ja disposa d’un 
pressupost perquè ja ha estat aprovat com a transferència de crèdit per un import 
de 150.000€. El pressupost ja està preparat per enderrocar-la. Informa que, 
paral·lelament, el Comú ha publicat una demanda d’ofertes per encarregar la 
redacció del projecte d'ampliació del carrer Doctor Vilanova, a la part que va des 
del carrer Prat de la Creu fins a l'avinguda Tarragona. El Comú té l’obligació de 
construir aquest vial perquè, quan es va aprovar la cessió la cessió anticipada i 
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gratuïta dels 2.500 metres quadrats de terreny, una de les condicions era que el 
Comú construís aquest vial. Així doncs, ara que s’ha descartat la ubicació del 
recinte multifuncional aquí, cal construir aquest vial. Pot facilitar la mobilitat. Hi 
hauran 3 carrils i això permetrà facilitar l'entrada a la parròquia d'Andorra la Vella. 
La despesa d’aquestes obres de construcció estaran previstes en el pressupost 
de l'any vinent. Com a conseqüència de la construcció d'aquest vial, la plaça de 
Braus ja quedava afectada i calia tocar-la. Per tant, la majoria ha decidit tirar-la 
completament a terra i disposar d'aquest espai per aparcament i, més endavant, 
la futura corporació que ocupi el Comú podrà estudiar a què vol destinar els 2.500 
metres quadrats que ja són propietat del Comú i la resta que és propietat 
d'aquesta família a qui el Comú ara lloga el terreny. Amb aquestes explicacions, 
s’entén perquè el Comú signa un contracte de 2 anys quan disposava d’una 
autorització per a 30 anys. Per això, la Junta de Govern va acordar autoritzar la 
cònsol major a llogar-lo perquè el Consell de Comú ja ho havia aprovat per 30 
anys. Hi ha un canvi prou substancial. Vist que el contracte no es va signar, es 
deixarà sense efecte el primer per a 30 anys i proposa aquest nou contracte amb 
una durada de 2 anys. Cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González demana saber perquè el Comú ha d'assumir el cost de 
l’enderrocament de la plaça de Braus i perquè no se’n fa càrrec la propietat. 
 
La cònsol major respon que, com ja ho ha esmentat anteriorment, el mateix 
conveni que es va signar en el moment de la cessió anticipada dels terrenys ja 
preveia que el Comú havia de construir el vial i aquest vial afecta la plaça de 
Braus. No tota, però un tros sí. No hauria estat viable treure només un tros de la 
plaça de Braus per poder efectuar els treballs del vial. Per tant i davant d'aquesta 
situació, els membres de la majoria han decidit que era bo enderrocar-la, per a 
la parròquia i per a la necessitat de la construcció del vial, i no modificar-la, vist 
que el vial tocaria la plaça i se n'hauria de tallar un tros. Desconeix si aquesta 
estructura està preparada per fer-ho. En l'escriptura pública de segregació i 
entrega a títol de cessió obligatòria gratuïta i vialitat en execució del conveni 
urbanístic, que es va signar el 3 d'octubre del 2018, el Comú s'obligava a fer el 
vial i aquest vial afecta la plaça de Braus. Però això també donarà molt més bona 
imatge a la parròquia que no hi hagi aquest edifici. Cedeix de nou la paraula a la 
Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona no recorda si la cessió urbanística d'aquest pla 
parcial incloïa també, dins de la cessió, l'ampliació del vial actual. Una cosa és 
el terreny de propietat d’uns 2.500 metres quadrats i l'altra cosa és la superfície 
que s'ha d'afegir per fer el vial en tres vies. 
 
La cònsol major respon que el conveni preveu que el Comú construirà el vial, 
però, una vegada construït el vial, el terreny del Comú és de 2.500 metres 
quadrats. El Comú no perd terreny. Ja es va preveure així dins del conveni de la 
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cessió. És a dir que la parcel·la neta que li quedarà al Comú, una vegada feta la 
vialitat, tant la del carrer Doctor Vilanova com la del carrer Prat de la Creu -on 
algun dia també caldrà arreglar la corba- una parcel·la de 2.500 metres quadrats. 
Cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona afirma que ja esperava que no es reduiria la 
superfície per al Comú. Però volia saber si l'ampliació d'aquest vial ja formava 
part de la cessió urbanística. Per tant, entén que la cessió urbanística era 
l'ampliació per fer el vial més ample. 
 
La cònsol major respon que eren tots els terrenys necessaris per a la seva 
ampliació. Cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. González demana informació sobre al punt cinquè del contracte on hi diu 
que no estan inclosos en el preu del lloguer els impostos, taxes, arbitris, 
contribucions i càrregues que gravin l'ocupació de la finca, l'import dels quals 
anirà a càrrec exclusiu de la part arrendatària.  
 
La cònsol major respon que això és una clàusula tipus que sol ser habitual en els 
contractes. En aquest cas, no es produirà perquè el Comú no haurà de pagar al 
propi Comú per explotar un aparcament en aquesta parcel·la. Però, si el terreny 
es llogués a un privat i allà hi volgués ubicar un aparcament, hauria de demanar 
autorització al Comú i, aleshores, qui hauria de pagar el permís del Comú seria 
l’arrendatari. Això no afectarà al Comú. Cedeix de nou la paraula al Sr. Sergi 
González. 
 
El Sr. Sergi González es mostra sobtat perquè aquesta clàusula no consta en els 
contractes de la resta d’aparcaments. 
 
La cònsol major afegeix que són clàusules tipus que la propietat ha deixat en el 
redactat però que no han d’afectar el Comú. Cedeix novament la paraula al Sr. 
Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González demana informació sobre el punt 6.2 del contracte, on hi 
diu que queda exclòs destinar el terreny per a la construcció d'un espai 
multifuncional. Demana saber la raó d’aquesta punt. 
 
La cònsol major respon que la propietat ho ha volgut fer constar, però ja està clar 
que estava exclòs. Tot i així, encara es dona al Comú 6 mesos per informar del 
què vulgui ubicar en aquesta parcel·la. La propietat s'ha volgut assegurar aquest 
fet. També, es pot entendre. Primer, el Comú li va dir que s’hi construiria el recinte 
multifuncional i després no. Amb aquesta frase, queda clar que l’espai 
multifuncional no anirà aquí. Però bé, tots els contractes es redacten avui i demà 
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es poden canviar, sempre que hi hagi acord entre ambdues parts i ho permeti la 
llei. Cedeix de nou la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González recorda que es tracta d’un contracte per 2 anys i preveu 
que, cada 4 anys, hi hagi un increment del 10%. Analitzant la nota jurídica, es 
mostra sorprès quan diu: “Vist que el preu fixat en el contracte serà revisat 
anualment amb les corresponents actualitzacions de l'IPC, preveient endemés 
en el pacte 3.2 una revisió addicional cada quatre anys del 10 % del lloguer; 
Atès que l'article 45.2 de la Llei d'arrendaments de finques urbanes, del 30 de 
juny de 1999 estableix que els preus del lloguer es poden actualitzar com a 
màxim tenint en compte l'increment experimentat per l'IPC, podent considerar-
se doncs aquest increment del 10 % com contrari a llei i per tant, nul:” 
 
La cònsol major respon que n’és plenament conscient, però la propietat ho ha 
volgut fer constar. Així consta, però no es podrà aplicar. Primer, perquè al cap 
de 2 anys s'acaba el contracte i, per tant, ja no té lògica i potser la propietat ho 
ha volgut preveure perquè no es donés el cas que el Comú volgués continuar 
amb el lloguer, quan hagin passat els 2 anys. Això es va comentar a la propietat 
i aquesta va insistir en deixar-ho per escrit. No afecta el Comú, primer, perquè el 
contracte és per a 2 anys i, segon, perquè, com diu la nota del Gabinet Jurídic, 
aquest pacte és nul. Aquest punt, per tant, no afecta. N’és conscient. Però, les 
propietats, moltes vegades, volen introduir aquests punts perquè tenen una certa 
pressió pel fet de llogar a una administració perquè pensen que el lloguer és 
només per a 2 anys i, si després no marxen, i a més no apugen el preu del 
lloguer, es poden veure perjudicats. És en aquest sentit. Però aquesta clàusula 
és contrària a la llei. N’és conscient. Per això, el Gabinet Jurídic ho ha fet constar 
en la seva nota. Però se li va dir a la propietat que va insistir en mantenir-ho. 
Però no tindrà cap efecte perquè, d'aquí a 2 anys, el Comú farà un contracte nou 
o, si prorroga aquest mateix contracte, ja farà constar que aquesta clàusula no 
s'aplicarà. Cedeix novament la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González recorda que el contracte pot ser renovat tàcitament d’any 
en any. 
 
La cònsol major afegeix que, llavors, el Comú podrà no renovar el contracte i 
redactar-ne un de nou. Caldrà que avisi la propietat de la voluntat de no renovar-
lo. Aquí, s'acabarà aquest contracte i caldrà tornar a negociar un nou contracte. 
Cedeix altre cop la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González manifesta que això és deixar una patata calenta per a la 
propera corporació que entri al Comú. 
 
La cònsol major respon que no és una patata calenta perquè no es pot aplicar. 
És una clàusula que no es pot aplicar. Així ho fa constar el Gabinet jurídic. És 
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una clàusula que s'ha volgut fer constar aquí. Però no va aconseguir que la 
propietat la retirés. Tot i això, no afecta el Comú perquè el contracte primer és 
per 2 anys. Per tant, és fins i tot contradictori. Aquesta clàusula no és aplicable. 
Cedeix de nou la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. González recorda que, el 30 de setembre del 2021, es va aprovar el lloguer 
d’aquesta parcel·la per destinar-la a la ubicació del recinte multifuncional. Els 
membres de la minoria ja van demanar el perquè de situar aquest equipament 
allà, si es tractava d’una inversió en un terreny privat. Els membres de la majoria 
van respondre que no. 
 
La cònsol major respon que la majoria va creure que aquesta ubicació era bona 
perquè estava al centre d'Andorra la Vella i s’hi podia arribar caminant. Era un 
bon indret. Cedeix novament la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González recorda que els membres de la majoria els van informar 
en una reunió i els membres de la minoria ja van respondre que potser no era el 
lloc més idoni. 
 
La cònsol major respon que se’n recorda i que la majoria volia que el recinte 
multifuncional anés ubicat en aquesta parcel·la. Ja ho ha dit des de bon 
començament. Cedeix altra vegada la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González manifesta que això ha suposat per al Comú una despesa 
d’uns 300.000€, durant aquest any, en concepte de lloguer d’aquest terreny. 
 
La cònsol major respon que el Comú ha disposat del terreny i cedeix novament 
la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González recorda que el Comú n’ha disposat per una part que era 
l'aparcament. La resta de la parcel·la és la plaça de Braus. 
 
La cònsol major respon que el Comú n’ha disposat també. El Comú hi ha tingut 
espai per a magatzems. S’hi ha guardat les carrosses de la Cavalcada de Reis 
o les casetes del Poblet de Nadal. Hi han moltes coses emmagatzemades i se 
n’ha disposat. A més, el Comú l'ha pogut cedir al Govern com a centre de 
Stoplab, fent un bon favor al país. El Comú n’ha disposat perquè el tenia llogat. 
Ara, es continua amb el mateix contracte existent fins ara. El Comú n’ha pagat el 
lloguer però també n’ha disposat. Cedeix de nou la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González demana saber si, en aquests dos anys de contracte, el 
Comú ha encarregat un estudi d'amortització de la despesa, sumant els costos 
d’enderroc de la plaça de braus i d’adequació de la parcel·la per a aparcament. 
Això sumarà una despesa d’un milió d’euros aproximadament. I cal afegir-hi els 
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imports dels lloguers. En 2 anys, el Comú haurà de pagar els lloguers per un 
import de 600.000€, més 150.000€ de l'enderroc, més l’adequació de la parcel·la.  
 
La cònsol major respon que la despesa no arribarà als 2 milions d’euros. 
L’adequació del vial ja forma part del Conveni de cessió. Això no té res a veure. 
Cedeix altra vegada la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González aclareix que es refereix a l’adequació de la zona on 
actualment està bastida la plaça de Braus, havent de procedir al seu 
enquitranament. Demana saber si el Comú n’ha fet un estudi d’amortització. 
 
La cònsol major respon que caldrà veure quant costa l’enquitranament. El Comú 
no disposa d’un estudi d'amortització. Aquest és un punt important i necessari 
per donar entrada a la parròquia. Per això, hi creuen i han volgut llogar aquest 
terreny per evitar que es llogui per a alguna altra finalitat que podria perjudicar 
molt la visió de l'entrada a la parròquia. Cedeix de nou la paraula al Sr. Sergi 
González. 
 
El Sr. Sergi González afirma que aquesta visió de la majoria l’ha entès. Està 
plenament d'acord amb l’objectiu de fer una bona entrada de la parròquia. Els 
membres del grup Socialdemòcrata + Independents se sumen a aquesta 
proposta. Recorda que la zona està envoltada dels aparcaments Prat de la Creu, 
Estació Nacional d’Autobusos, Centre Històric, Vinyes, Parc Central 1, Parc 
Central 2, Pyrénées, etc. En aquella zona, es troben al voltant de 7 aparcaments 
i, a més, ha aparegut el concepte de l'aparcament dissuasiu a Santa Coloma. Els 
membres de la minoria proposen de donar aquesta obertura a la parròquia, però 
proposen que sigui amb un espai verd que s’obri als ciutadans i que el Comú no 
busqui obrir un aparcament que estimula l'ús del vehicle. Demana que el Comú 
pensi en un altre espai. Els membres de la minoria estan a favor de crear 
l'obertura a la parròquia amb aquests vials, però no per destinar-lo a aparcament. 
Demana de buscar un altre espai. 
 
La cònsol major respon que està plenament d'acord amb el Sr. Sergi González. 
Per això, l’actual corporació no ha volgut hipotecar la propera que serà qui haurà 
de decidir el que voldrà fer-hi. Si la minoria vol començar a parlar d'ús, se’n podrà 
començar a parlar. Està plenament d'acord amb el Sr. Sergi González. A més, 
aquesta parcel·la permet moltes coses. Permet construir un aparcament a sota 
i, a sobre, una gran zona verda, donant oportunitat a les dues funcions. S’hi ha 
pensat i s’han vist aquestes possibilitats. I això a part de la part de terreny 
propietat del Comú de 2.500 metres quadrats que dona cabuda fins i tot per 
poder fer algun equipament nacional. S’hi pot ubicar una zona enjardinada 
important, com esmentava el Sr. Sergi González. Li compra perfectament 
aquesta idea perquè els membres de la majoria també l'han tingut i s'haurà de 
posar sobre la taula. Està plenament d'acord amb allò dels aparcaments. Però, 
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per un altre costat, també és molt conscient que, momentàniament, l'aparcament 
del Fener està tancat i l'obra no s'acabarà fins d'aquí a 2 anys. Allà, hi haurà 
moltes places d’aparcament. La parròquia disposa de l’aparcament del Parc 
Central 1 que no deixa de ser privat, tot i que el Comú en paga el lloguer i 
l'aparcament del Parc Central 2 que també és privat i en paga un lloguer. Ara, 
durant un parell d’anys, disposar d’aquest aparcament aquí ajudarà la parròquia 
mentre no s'acaba l'aparcament privat previst en aquella zona. Però si els 
membres de la minoria volen avançar-se, en poden parlar. La cònsol major no hi 
té cap inconvenient, al contrari. Li agrada l’idea. Anuncia que, fins i tot, n’ha 
discutit amb representants del Govern d’Andorra perquè aquella parcel·la aporti 
alguna cosa a la ciutadania amb zones verdes i enjardinades. El que fa temps 
que defensen els membres de la majoria és una parròquia per a les persones, 
una parròquia més verda i això és el que estan fent. Divendres vinent, el Comú  
inaugurarà un altre parc. Hi està plenament d'acord i li agrada la idea. Proposa 
de mantenir una reunió amb els membres de la minoria a mitjans del mes de 
setembre i els explicarà les idees de la majoria i la minoria li podrà exposar les 
seves. Cedeix novament la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González demana que el Comú aturi el projecte de l'aparcament. 
 
La cònsol major respon que, si el Comú hi ubica un aparcament, no s’hi gastarà 
gaires diners. Serà una cosa semblant a l’actual i poc més. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la 
proposta presentada que s’aprova per majoria amb nou vots a favor per part dels 
membres de la majoria i dues abstencions per part dels membres de la minoria. 
 
La cònsol major agraeix l'abstenció dels membres de la minoria perquè realment 
és un tema important per a la parròquia poder fer alguna cosa en aquest terreny. 
Està plenament d'acord. Cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que és important poder treballar de 
manera conjunta. Entre tots, se suma. 
 
 

Novè.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’Ordinació 
de prohibició de l’accés rodat al territori indivís i d’administració conjunta 
de les parròquies d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany, situat a la Vall 
del Madriu-Perafita-Claror. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. David Astrié, cònsol menor i conseller de 
Serveis Públics i de Finances. 
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La cònsol major informa que, com a conseqüència d'una ordinació que va 
publicar el Comú d'Escaldes-Engordany, el 8 de juny de l'any 2022, fa pocs dies, 
com ja en va informar a la minoria, el Comú d'Andorra la Vella va interposar un 
requeriment, fent constar que aquella ordinació no respectava el conveni que es 
va signar l'any 1988, pel qual es creaven unes zones d'administració única de 
cada parròquia i una molt gran part quedava d'administració conjunta. El Comú 
d’Andorra la Vella va presentar aquest requeriment al Comú d'Escaldes-
Engordany que disposava de 15 dies hàbils per respondre. Es van mantenir 
algunes reunions entre ambdues parts. Van aconseguir entendre's perfectament 
i va ser positiu reunir-se. Fins i tot, es va fer públic en una roda de premsa que 
el Comú d'Escaldes-Engordany anul·laria aquesta ordinació del 8 de juny del 
2022 i publicaria una nova ordinació substituint en tot el redactat, on hi deia 
“Territori d'Escaldes-Engordany” hi diria “Territori d'administració única 
d'Escaldes-Engordany”. Hi havia quatre o cinc punts del document on se’n feia 
referència. Així li va exposar a la cònsol major d’Escaldes-Engordany i no hi va 
haver cap problema. Es va acceptar perfectament aquesta correcció i, a més, pel 
que fa a la circulació dins de la zona d'administració única d'Escaldes-
Engordany, es va acceptar que l'ordinació permetés que els vehicles del Comú 
d'Andorra la Vella, si hi ha la necessitat, puguin accedir-hi. Així es va acordar 
amb la cònsol major d'Escaldes-Engordany. Li consta que ahir hi va haver sessió 
de Consell de Comú a Escaldes-Engordany. No ha tingut temps de veure la nova 
ordinació però suposa que s'adequa al que van pactar. Es publicarà en el seu 
dia al BOPA i es podrà comprovar. S’ha fet un pas important en aquest sentit. 
Paral·lelament, aquell dia, ambdues parts van decidir que per la part 
d'administració conjunta que és un indivís d'administració conjunta, vist que 
l’ordinació que s'està treballant a la Comissió de la Vall del Madriu-Perafita-
Claror, que el Consell de Comú d’Andorra la Vella ja ha aprovat i en què ja es 
prohibia l'accés -i momentàniament encara no està en vigor perquè falta que el 
Comú d’Escaldes-Engordany l’aprovi- perquè ningú ho mal interpretés i pensés 
que el Comú d'Andorra la Vella no vol prohibir l'accés a la vall, perquè és tot el 
contrari, ambdues parts han pactat, mentre s'acaba de tancar el tema de la 
comissió, una ordinació momentània per la qual es prohibeix l'accés rodat a la 
zona d’administració conjunta. Aquesta ordinació l'aprovaran els dos Comuns. El 
Comú d'Escaldes-Engordany la va aprovar ahir i Andorra la Vella ho fa avui. Així 
s’hi van comprometre. No hi ha cap problema perquè es tracta d’un territori 
d'administració única. Els dos Comuns aproven la mateixa ordinació i 
prohibeixen l'accés i la circulació. Aquesta és la proposta d'ordinació que sotmet 
a aprovació per prohibir l'accés rodat al territori indivís i d'administració conjunta 
de les parròquies d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany, situat a la Vall del 
Madriu-Perafita-Claror. Tot i això, per Andorra la Vella, no deixa de ser un 
formalisme perquè aquest Consell de Comú ja s'havia manifestat clarament en 
aprovar l'ordinació que s'ha aprovat pels tres Comuns i està pendent de 
l'aprovació del Comú d'Escaldes-Engordany. 
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No havent-hi cap demanda d’aclariment, es procedeix a la votació de la proposta 
presentada que s’aprova per unanimitat. 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 

ORDINACIÓ 
 
El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió del Consell de Comú del 2 d’agost del 2022, ha 
aprovat la següent: 
 
 

Ordinació del 2-8-2022 de prohibició de l’accés rodat al territori indivís i 
d’administració conjunta de les parròquies d’Andorra la Vella i d’Escaldes-

Engordany, situat a la Vall del Madriu-Perafita-Claror 
 
 
Exposició de motius 
L’objecte d’aquesta Ordinació és clarificar la voluntat conjunta dels Comuns d’Andorra 
la Vella i d’Escaldes-Engordany per tal de prohibir l’accés i la circulació de vehicles 
rodats, siguin o no aquests motoritzats, al territori indivís i d’administració conjunta de 
les dues parròquies. 
 
 
Article primer 
Constitueix el territori indivís i d’administració conjunta de les parròquies d’Andorra la 
Vella i d’Escaldes-Engordany aquell terreny de la Vall del Riu Madriu comprès entre el 
límit superior de la zona d’administració única d’Escaldes-Engordany, la trenca amb la 
parròquia d’Encamp, la frontera d’Espanya, i el perímetre oriental del projecte de Camp 
de neu d’Explotació conjunta definit en el Conveni amb número de protocol 1.135/88, 
firmat pels Comuns de Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany en 
data 22-12-1987. Aquest territori va quedar materialitzat en el plànol annexat, mitjançant 
les lletres D, E, F, G, H, D definides en el Conveni número de protocol 1.541 del 14-6-
1988 signat pels Comuns d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany. 
 
 
Article segon 
1. Aquesta Ordinació té per objectiu prohibir l’accés i la circulació de vehicles rodats, 
siguin o no motoritzats al territori indivís i d’administració conjunta de les parròquies 
d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany, situat a la Vall del Madriu-Perafita-Claror. 
 
2. S’exclouen d’aquesta prohibició: 

- Els vehicles dels serveis oficials de seguretat, sanitaris i de prevenció i extinció 
d’incendis. 

- Els vehicles adscrits al Govern o a qualsevol dels dos Comuns -Andorra la Vella 
o Escaldes-Engordany- quan estiguin prestant a la Vall un servei públic de la 
seva competència. 
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- Els vehicles privats, amb prèvia autorització per part dels dos Comuns i sempre 
amb caràcter excepcional, en cas de detectar a la Vall caps de bestiar malalts o 
morts, o per altra situació de reconeguda urgència o necessitat. En tot cas, es 
privilegiarà l’ús d’helicòpter quan sigui possible. 

 
 
Article tercer 
Constitueix infracció l’incompliment de l’article segon, que se sancionarà amb una multa 
de 150 euros i de 300 euros en cas de reincidència.  

 
 

Disposició derogatòria única 
A l’entrada en vigor d’aquesta Ordinació, es consideren com a derogades totes les 
disposicions del mateix rang o de rang inferior que la contradiguin. 
 
 
Disposició final 
Aquesta Ordinació entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra per part dels Comuns d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany. 
 
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general. 
 
S’adjunta a aquesta acta com a annex el plànol del territori. 
 
 

Desè.- Informació relativa als comptes anuals i a l'informe 
d'auditoria de l’exercici 2021 de JOVIAL. 
 
La cònsol major informa que el Consell d’Administració de JOVIAL, SLU ja va 
aprovar aquests comptes i recorda que la Sra. Maria Dolors Carmona en forma 
part. Cedeix la paraula al Sr. David Astrié, cònsol menor i president del Consell 
d’Administració. 
 
El Sr. David Astrié informa que es va mantenir la reunió del Consell 
d'Administració, on hi va ser present la Sra. Maria Dolors Carmona. Els trets més 
rellevants eren els que afecten al canvi de forma de la valorització del patrimoni 
de JOVIAL. Un cop feta aquesta revalorització del patrimoni de JOVIAL els 
comptes quedaven una mica diferents dels que venien sent en els anys anteriors. 
La Llei de les finances comunals, d'altra banda, marca que s'han de sotmetre a 
informació del Consell de Comú, a posteriori a la celebració del Consell 
d'Administració. Atès que el Consell d'Administració es va fer el 30 de juny i que 
no s'ha fet cap Consell de Comú a posteriori, es posa per informació aquest punt 
a l'ordre del dia del Consell de Comú d'avui. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
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La Sra. Maria Dolors Carmona demana de poder obtenir la documentació adjunta 
relativa amb aquest punt.  
 
La cònsol major informa que és la mateixa documentació que va signar la Sra. 
Maria Dolors Carmona. Li’n farà arribar una fotocòpia. És l'acta que van signar 
els dos cònsols, el Sr. Alain Cabanes i la Sra. Maria Dolors Carmona. Són els 
comptes que avui passem per a informació del Consell de Comú. Li fan arribar 
una fotocòpia en aquest mateix moment. Hi ha l’auditoria també. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es dona la corporació per 
informada. 
 
 

Onzè.-  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 1, 8, 15, 22 i 29 de juny i 6, 13, i 20 de juliol del 2022. Tot 
seguit, cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González comunica que aquest punt durarà força temps, vist que no 
s’han reunit les comissions de les conselleries. 
 
La cònsol major respon que és igual. Encara que es reuneixin les comissions, 
els membres de la minoria assisteixen a la sessió de Consell de Comú i fan 
preguntes igualment. La cònsol major prefereix fer l'examen. Cedeix de nou la 
paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González afirma que no es tracta de cap examen. Demanen que la 
majoria comparteixi informació. Ara, sol·licita informació sobre l’acord pres per la 
Junta de Govern de l’1 de juny del 2022, pel qual s’acorda declarar desert el 
concurs nacional relatiu a les obres de construcció de dos trams de marge dret 
del passeig del Riu, entre el pont del Lycée i la Borda Mateu, atès que no s'ha 
presentat cap oferta. Demana saber quin balanç en fa la majoria perquè es 
tractava d’un projecte bastant interessant. 
 
La cònsol major respon que no s’ha presentat cap oferta. El passeig del Riu, en 
aquella zona, està molt transitat. La majoria estava interessada en poder treure 
aquells ponts perquè són estrets i cal parar-se quan ve una altra persona enfront. 
Però no s'ha presentat cap oferta. Això és com a conseqüència del boom de la 
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construcció que hi ha en aquest país. Ara, el Comú està buscant si hi ha alguna 
empresa, amb un preu d'acord amb l'estimat, que ho pogués fer. S’hi està 
treballant. Cedeix novament la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González afegeix que seria bo que això succeís perquè és un 
projecte interessant, sense perdre res del passeig del Riu. 
 
La cònsol major informa que es tracta d’ampliar aquells trams per fer-los més 
amples. Cedeix altra vegada la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González sol·licita 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 el subministrament de diversos ornaments per a 
l'enllumenat de Nadal de la parròquia. A tal efecte, s'aproven els plecs de 
condicions administratives i tècniques. Informa que el conseller de Serveis 
Públics va tenir una conversa telefònica amb el Sr. Sergi González per informar-
lo sobre diferents acords de la Junta de Govern. Va sorgir aquest punt. No es va 
reunir la comissió però el conseller va tenir el detall d'avançar-li alguns punts, 
cosa que ha anat bé. Ara, demana saber de quin tipus d'ornaments es tracta i 
quin pressupost ha estimat la majoria per a aquesta adquisició.  
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. David Astrié, cònsol menor i conseller de 
Serveis Públics i de Finances. 
 
El Sr. David Astrié respon que, efectivament, el Comú va convocar aquest 
concurs. Encara no s'ha acabat d’analitzar les ofertes i, per tant, encara no s'ha 
adjudicat. El motiu d'aquest concurs és completar una mica els ornaments i les 
decoracions de Nadal existents. Algunes ja han quedat obsoletes i, per tant, 
s'han de substituir. Bàsicament, es tracta d’un arbre que es vol col·locar a Santa 
Coloma i diferents motius per a diferents carrers de la parròquia. Però 
bàsicament, respon a que alguns ornaments ja han quedat obsolets i no es 
poden ja utilitzar aquest any. 
 
La cònsol major afegeix que aquests ornaments també gasten massa electricitat. 
Cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González manifesta que aquest és un dels temes que ja s’han tractat 
en aquesta sessió de Consell de Comú i que és l’augment del cost de la llum. 
 
La cònsol major respon que, per això, el Comú busca sistemes d’energia més 
adaptats. Cedeix la paraula de nou al Sr. Sergi González. 
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El Sr. Sergi González comunica que el Comú ja ha perdut la bonificació amb 
FEDA. Per tant, el Comú ja hi perd. Demana que la majoria es replantegi 
l’enllumenat de Nadal que representa una despesa elevada en electricitat. 
 
La cònsol major respon que per això ha esmentat que aquests llums 
representaran menys consum perquè molts dels actuals eren molt vells. Cedeix 
la paraula de nou al Sr. David Astrié. 
 
El Sr. David Astrié afegeix que aquest assumpte es pot abordar en una reunió 
específica sobre aquest tema. Hauria pogut exposar les dades que presentarà 
ara, durant l’exposat del punt en què s’han aprovat les transferències de crèdit 
degut a l'increment de l'energia elèctrica. Farà arribar aquestes dades als 
membres de la minoria. Recalca que, l’any 2021, el total de quilowatts per hora 
d'enllumenat públic no superava en cap mes el 2% de la bonificació de què 
disposava el Comú per part de FEDA. El mes que més es consumia era el mes 
de gener i, lògicament, amb Nadal, 1,98%. La resta de mesos es trobaven 
sempre per sota del 2%. Això és fruit de tots els canvis que s'han fet a tota la 
parròquia implantant la tecnologia LED, que és tecnologia poc consumidora 
d'electricitat. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González recorda que aquest aclariment ja ha estat tractat en 
diverses comissions. Ara, sol·licita informació sobre l’acord de la junta de Govern 
de la mateixa data, pel qual s’acorda convocar un concurs d'àmbit nacional per 
adjudicar, per lots, la proposta artística i tematització, la decoració, el muntatge, 
el manteniment i el desmuntatge d’escenografies per al Poblet de Nadal. També 
sol·licita informació sobre l’acord següent pel qual s’acorda convocar un concurs 
d'àmbit nacional per adjudicar el subministrament, en règim de lloguer, la 
instal·lació i la gestió d'un carrusel per al Poblet de Nadal. Vista l’absència de la 
Sra. Lídia Samarra, demana saber si ja s’han començar a mantenir les reunions 
de treball sobre el Poblet de Nadal, on hi participava la Sra. Samarra. Recorda 
que, algun any, el Comú ja havia intentat de contractar-ne un però no va 
prosperar. Demana saber si ja està tancat aquest concurs. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Miquel Canturri, conseller de Cultura i de 
Promoció turística. 
 
El Sr. Miquel Canturri respon que, quant a les reunions, s'han anat fent. La 
setmana passada, se’n va mantenir una a la qual la Sra. Lídia Samarra no va 
poder assistir. S’està treballant just en aquests punts. Es va treballar, aquesta 
setmana passada, en el punt del carrusel. Sols s’ha presentat una empresa la 
qual guanyarà el concurs. També s’està treballant en l'adjudicació, per lots, de la 
tematització d'aquests espais que tenen lloc cada any a diferents llocs de la 
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parròquia. S’està treballant en tot això. La cònsol major ha convocat una reunió 
per al mes de setembre i espera que, amb aquesta reunió, es puguin ja tancar 
totes aquestes adjudicacions. 
 
La cònsol major afegeix que ara vindran les reunions més intenses. N’hi haurà 
dues o tres. I en principi, igual que l'any passat, la Sra. Lídia Samarra hi serà 
convidada. Cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González sol·licita informació sobre l’acord de la junta de Govern de 
la mateixa data, pel qual s’acorda col·laborar amb una aportació econòmica per 
un import de 12.000€, IGI inclòs, i formalitzar el conveni corresponent per a 
l'organització de la Multisegur Volta als Ports. Demana saber si els poden 
trametre una còpia del conveni que desconeixen i saber quina contraprestació 
rebrà el Comú a canvi d’aquesta aportació econòmica. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Miquel Canturri. 
 
El Sr. Miquel Canturri respon que la Volta als Ports sol tenir una participació 
d’entre 700 i 800 corredors. El Comú demana que sempre s'allotgin a la parròquia 
d’Andorra la Vella. L’organització aporta la documentació dels hotels amb què 
tenen convenis. Li fa arribar una còpia del conveni amb l’Agrupació Ciclista 
Andorrana. 
 
La cònsol major afegeix que es tracta d’un conveni tipus de promoció. Cedeix la 
paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González fa referència a l’ocupació d’hotels de la parròquia, demana 
de conèixer la repercussió en xifres d’aquest esdeveniment, així com li va fer 
arribar les dades, durant la darrera sessió de Consell de Comú, de l’X-Trial on 
apareixien dades dels països d’origen dels participants. És important començar 
a moure aquestes dades i valorar realment el valor que aporten aquestes 
aportacions econòmiques. 
 
La cònsol major proposa de demanar més informació a l'empresa. Cedeix la 
paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona sol·licita informació sobre l’acord de la junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda contractar la insonorització acústica 
de la ludoteca de Santa Coloma a l’empresa Electromuntatges Sansa, per un 
import de 10.709,79€, IGI inclòs. Demana a la consellera de Social si és la 
mateixa empresa que es va contractar per realitzar la insonorització de la 
ludoteca del Prat de la Creu. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Meritxell Pujol, consellera de Social. 
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La Sra. Meritxell Pujol respon que, efectivament, és la mateixa empresa que va 
fer la insonorització del Casal d’Infants El Llamp. 
 
La cònsol major cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona considera que és una llàstima que no s'hagi fet 
simultàniament, vista la necessitat que estava detectada a Santa Coloma, igual 
que es va detectar al Llamp. Ara, sol·licita informació sobre l’acord de la junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda declarar desert el concurs d’àmbit 
nacional per adjudicar les obres de millora de l’eficiència energètica de la façana 
del Casal Calones, fase 1, atès que no s’ha presentat cap oferta. Demana saber 
quina decisió prendrà ara la majoria al respecte. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Meritxell Pujol. 
 
La Sra. Meritxell Pujol respon que, pel que fa als treballs d’insonorització 
acústica, l’empresa no tenia disponibilitat per fer els dos treballs alhora, al Casal 
d’Infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma. Pel que fa al concurs del Casal 
Calones, el Comú té previst publicar un nou edicte abans que acabi l'any. A veure 
si hi ha més sort i es presenta algú. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona.  
 
La Sra. Maria Dolors Carmona, aprofitant que es tracten assumptes del Casal 
Calones, demana saber, a data d'avui, quantes sol·licituds estan en llista 
d'espera per a l’ocupació dels pisos. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Meritxell Pujol. 
 
La Sra. Meritxell Pujol respon que, a data d'avui, hi ha vuit persones en llista 
d'espera. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González sol·licita informació sobre l’acord de la junta de Govern de 
la mateixa data, pel qual s’acorda l'organització d'Andorra la Vella en Flor, que 
se celebrarà de l'1 al 12 de juliol de 2022 a diferents indrets de la parròquia. 
Demana saber en què consisteix aquest esdeveniment. 
 
La cònsol major respon que ja l'han vist l'esdeveniment i cedeix la paraula a la 
Sra. Meritxell López. 
 
La Sra. Meritxell López afegeix que l’Andorra la Vella en flor ha sigut un 
esdeveniment amb la vocació de decoració i d'ambientació amb temàtica floral 
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de la parròquia. Aquesta és la voluntat de la majoria, que ja ve introduint en els 
últims anys, per fomentar l'embelliment i, sobretot, amb un enfoc molt especial 
en les àrees comercials. Així doncs, per a aquest esdeveniment, es van decorar 
i tematitzar 14 instal·lacions, 7 de més gran format i 7 més petites. La Junta de 
Govern va convocar un concurs per embellir algunes d'aquestes ubicacions que 
finalment s’han pogut veure. Es va aprovar l'adjudicació d'aquest concurs, amb 
les ubicacions més importants. Pel que fa a les instal·lacions més petites, s'ha 
treballat amb diversos establiments de floristeria de la parròquia d'Andorra la 
Vella. 
 
La cònsol major cedeix de nou la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González recorda que, segons va aparèixer a la premsa, hi havia 
una estructura que adquiria el Comú. Demana informació relativa a aquesta 
estructura. 
 
La cònsol major cedeix de nou la paraula a la Sra. Meritxell López. 
 
La Sra. Meritxell López recorda que el Comú va adjudicar aquest concurs que 
preveia la tematització d’una sèrie d'instal·lacions. Aquesta que ha quedat fixa 
és a la ubicació del carrer de la Creu Grossa. Es tracta d’unes lletres on hi diu 
Andorra la Vella i que estan guarnides amb heura. Aquesta instal·lada queda fixa 
en aquell indret. Aquesta despesa és una inversió perquè queda de forma 
permanent a la parròquia. La voluntat és que sigui un atractiu turístic i comercial 
de la zona. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González demana conèixer el cost final de tot aquest projecte perquè 
sembla ser que hi havia contractat un servei de seguretat per a la nit a diferents 
punts. Ell no n’està informat. Demana saber si aquesta despesa estava inclosa 
en l’acord d’aquesta Junta de Govern. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula a la Sra. Meritxell López. 
 
La Sra. Meritxell López respon que això no formava part d'aquest concurs. 
Aquest concurs era específicament per a les decoracions florals. Llavors després 
hi havia una altra sèrie d’actuacions de més petita envergadura que s'han anat 
contractant com, per exemple, en aquest cas la vigilància. Es va publicar una 
demanda de preus a les diferents empreses de seguretat del país. No recorda 
quina va ser l’empresa adjudicatària però els seus serveis van ascendir un import 
d’uns 9.500€ aproximadament. 
 
La cònsol major cedeix altra vegada la paraula al Sr. Sergi González. 
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El Sr. Sergi González demana conèixer el cost total de tot aquest projecte per 
entendre-ho. 
 
La cònsol major respon que li faran arribar. Cedeix de nou la paraula al Sr. Sergi 
González. 
 
El Sr. Sergi González sol·licita informació sobre l’acord de la junta de Govern de 
la mateixa data, pel qual s’acorda l'organització de l'esdeveniment Concèntric, 
que se celebrarà el 9 de juny del 2022, de les 17.00 h a les 22.00 h, al Centre 
Històric d’Andorra la Vella. Demana saber el cost que ha suposat aquest 
esdeveniment i el retorn que ha tingut. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Meritxell López. 
 
La Sra. Meritxell López respon que el cost total de l'esdeveniment va ser 
d'11.821€. Sempre ha estat un esdeveniment, tradicionalment, d'un dia concret 
a la tarda, amb poques hores de duració. El pressupost és bastant ajustat. Es va 
treballar en diferents punts d'animació i punts de fotografia. També es va 
coordinar amb els diferents establiments comercials del Centre Històric per fer 
una sèrie de promocions i de descomptes durant aquesta franja horària del dia 9 
de juny, de les 17.00 h a 22.00 h. Per una part, el balanç d'implicació dels 
comerços amb les rebaixes és positiu. Una trentena d’establiments es van acollir 
a l'esdeveniment. Per altra part, el balanç d'assistència de públic no va ser 
l’esperat. Ara, s’estan valorant quins en són el motius. Se n'ha parlat molt amb 
l'Associació de Comerciants del Centre Històric. La voluntat del Comú és de fer 
coses per dinamitzar la zona però cal replantejar la fórmula de l'esdeveniment. 
Cal tenir en compte que, en els dos últims anys, la zona del Centre Històric 
funciona molt bé com a zona d'oci i lleure els dijous, divendres i dissabtes. Potser 
aquest esdeveniment no és un complement prou important a aquest concepte de 
l’Antic De Copes ni del Concèntric com per fer aquest plus. Aquesta és la situació 
actual de l’anàlisi. Tant el Comú com l'Associació de Comerciants del Centre 
Històric no han pres encara una decisió de cara a l'any vinent. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona sol·licita informació sobre l’acord de la junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda resoldre les sol·licituds de comerç, 
de propietat i autoritzacions de terrasses de bar. Sol·licita a la consellera si els 
pot fer arribar un resum síntesi de la quantitat d'altes, baixes i autoritzacions 
realitzades des de l'inici d'aquest any fins a data d'avui, així com la comparativa 
respecte al 2021.  
 
La cònsol major respon que li farà arribar aquesta informació. També comunica 
que realment és sorprenent la manera en què creix el sector comercial a la 



ACdC núm. 22/07 
2/08/2022 

 58 

parròquia. No hi ha quasi cap baixa, quasi tot són altes. A cada Junta de Govern, 
la proporció és més gran pel que fa a les altes que a les baixes, però amb 
diferència. Per tant, els hi faran arribar. És molt positiu per a la parròquia. Cedeix 
novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana també si es podria afegir no només el 
nombre, sinó la natura d'aquest tipus d'establiments o comerços, si és a peu pla 
o en un pis. Segons aquest detall, canvia molt.  
 
La cònsol major respon que no hi ha cap problema a fer-li arribar aquesta 
informació. Hi ha tot tipus de comerços, n'hi ha més en pisos que a peu pla. Però, 
tot i així, hi ha molt moviment a la parròquia. Cedeix de nou la paraula a la Sra. 
Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona sol·licita informació sobre l’acord de la junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda adquirir, pel procediment de 
contractació directa, una cap d’integració “Connecta de T-Systems”, a l'empresa 
T-Systems ITC Iberia, SAU, per un import de 49.123€, empresa propietària del 
sistema informàtic implantat. Demana conèixer la finalitat a què respon 
l'esmentada contractació directa d'una capa d'integració i al mateix temps a què 
fa referència una capa d'integració. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Letícia Teixeira. 
 
La Sra. Letícia Teixeira respon que això consisteix que tots els programes 
informàtics adquirits pel Comú són de l’empresa T-Systems i, avui en dia, totes 
les dades han de ser generades i carregades manualment. Aquesta adquisició 
ajudarà que aquest procés sigui automatitzat. Simplement és això. Totes les 
dades es generaran i carregaran automàticament i no serà necessari que vingui 
un tècnic per passar-les d'un programa a un altre. Es connectaran entre si els 
programes i ja ho faran automàticament. 
 
La cònsol major cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona felicita la majoria si aquesta eina ha de facilitar la 
gestió de les dades. No obstant això, demana saber si la base de dades del 
Comú, on apareixen les dades de tots els ciutadans i usuaris de la parròquia, 
estaran bolcades en aquesta capa d’integració perquè es faciliti la informació i la 
gestió dels processos. 
 
La cònsol major cedeix novament la paraula a la Sra. Letícia Teixeira. 
 
La Sra. Letícia Teixeira respon que això és simplement un pas on no hi haurà 
cap fitxer que guardi aquestes dades. És un pas que es farà de forma automàtica 
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entre un programa i un altre. Per exemple, els programes del Servei de Circulació 
i els del Servei de Tràmits no estan connectats. Amb aquesta capa d’integració, 
totes les dades de Circulació i de Tràmits seran compartides automàticament. O 
sigui, que quan un treballador obri el programa, ja disposarà de les dades. Abans 
es feia amb fitxers i ara, simplement, estarà tot connectat. O sigui, no hi ha cap 
base de dades dins d'aquest programa. És simplement una connectivitat.  
 
La cònsol major afegeix que, si li preocupa la qüestió de la protecció de dades, 
el Comú ho té tot al dia. El Comú té nomenada una persona delegada per a la 
protecció de dades d'acord amb el que diu la llei. Se segueixen totes les normes. 
Tots els fitxers i tots els procediments estan ben controlats amb aquest sistema, 
d'acord amb el que preveu la nova legislació. La delegada del Comú és la Sra. 
Laura Camps i és qui revisa i controla tots aquests temes. El Comú ha aprovat 
totes les ordinacions corresponents. En principi, tot ha de funcionar d'acord amb 
la legislació. La protecció de dades també preocupa molt els membres de la 
majoria que són conscients de que el Comú d'Andorra la Vella, igual que tots els 
Comuns o el Govern, disposa de moltes dades sensibles i de molts tipus. Per 
tant, és molt important ser molt estricte en aquest sentit. Tot i que aquestes eines 
facilitaran la gestió de les dades, tot està organitzat perquè hi hagi els controls 
corresponents. Encara hi haurà més protecció. Cedeix de nou la paraula a la Sra. 
Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona assegura que això és molt més protegit. És millor 
això que no pas traslladar un fitxer o enviar un fitxer. Ho comparteix plenament. 
Però demana d’anar amb compte amb l'accessibilitat a aquestes dades, cosa 
que va lligada amb la protecció. No tothom ha de saber de tot, sinó allò que li 
pertoca o allò que és necessari per a la gestió. 
 
La cònsol major també comunica que el Comú ha fet les formacions als directors 
i a tot el personal que tracta aquestes dades perquè la llei així ho obliga. S'hi està 
treballant. Si no s'ha començat encara, començarà en breu. Primer, es formaran 
els caps d'àrea, però després també hi haurà els administratius que tracten 
dades. Tothom ha de ser molt conscient de l'ús que en pot fer, del que diu llei i 
del que representa i de la responsabilitat que té cadascú. Ara fa un mes que el 
Comú va nomenar la Sa. Laura Camps com a delegada d’aquesta 
responsabilitat. S'està treballant en tot això precisament. El Comú ja complia tota 
la normativa però, amb les modificacions que hi ha hagut, s’està adaptant i es 
faran les formacions i informacions a tot el personal perquè sàpiga com van les 
coses. Cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona.  
 
La Sra. Maria Dolors Carmona sol·licita informació sobre l’acord de la junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda la publicació d’un concurs de 
mobilitat. Es tracta d’una plaça de professor de ceràmica artística per a l’Àrea de 
Cultura. Demana saber si aquesta plaça ja està coberta. 
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La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Miquel Canturri. 
 
El Sr. Miquel Canturri respon que ja està coberta. És una plaça que es va 
convocar de manera definitiva per a una professora de ceràmica. Va ser 
aprovada per la Junta de Govern de la setmana passada. 
 
La cònsol major afegeix que el Comú esperarà a que sigui publicada al BOPA la 
modificació de la Llei de la funció pública perquè no ha pogut valorar-ne encara 
el text definitiu. Quan es publiqui al BOPA el Comú l’adaptarà. Segons li han 
explicat, no hi ha canvis molt importants, però algun n’hi ha i s’adaptarà. Espera 
que també doni alguna eina al Comú. Per exemple, una cosa que els Comuns 
havien demanat especialment és la qüestió que la mobilitat pugui ser, primer de 
tot, dins del mateix Comú. I aquesta és una de les modificacions que aporta 
aquesta llei. De seguida que estigui publicada, la majoria es posarà a treballar 
per adaptar el que correspongui dins de les competències del Comú i dins de la 
part que la llei obligui. La majoria esperarà doncs a que es publiqui. Si no és 
aquesta setmana, serà la vinent. Cedeix novament la paraula a la Sra. Maria 
Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona espera que sigui aviat perquè ja fa dies que va 
ser aprovada pel Consell General. 
 
La cònsol major informa que habitualment els Coprínceps tarden uns vint dies en 
signar els documents. Deu estar a punt de ser publicada. Cedeix altra vegada la 
paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona sol·licita informació sobre l’acord de la junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda la publicació de processos de 
selecció de personal interí per al curs escolar 2022-2023, tant per cobrir 13 
places de monitors del Servei d’Infància com per a 9 monitors de Gent Gran 
Activa. El nombre de contractacions és molt elevat de professionals que treballen 
i que tenen aquest caràcter temporal. Demana saber si la majoria preveu, en 
algun moment, consolidar algunes d'aquestes places per tal de donar més 
seguretat als treballadors a nivell de continuïtat de la seva feina en els diferents 
serveis del Comú. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Meritxell Pujol. 
 
La Sra. Meritxell Pujol respon que aquests 13 monitors de lleure només treballen 
a la tarda, durant 4 hores. Donen un suport als monitors fixes. Habitualment són 
estudiants que estan estudiant al matí i treballen a la tarda i les contractacions 
es realitzen segons les inscripcions que arriben a les activitats. No es poden 
crear aquestes places fixes perquè depenen de les inscripcions d’infants que són 
bastant variables. 
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La cònsol major cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana que, en la mesura que sigui possible, si 
hi ha un personal fix i la seva contractació és recurrent, es vagin formalitzant 
aquestes places perquè és un nombre molt elevat de contractacions. Vista la 
situació actual, això donaria seguretat jurídica i de treball a aquestes persones. 
També els facilita l'accés a moltes altres coses, com pot ser un habitatge. Així li 
han fet arribar. 
 
La Cònsol major respon que els membres de la majoria ho tindran en compte. 
Cedeix novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona sol·licita informació sobre l’acord de la junta de 
Govern de la mateixa data, pel qual s’acorda declarar desert un procés de 
selecció de personal interí que fa referència a una plaça d’operari de gestió de la 
xarxa d’aigua potable, per manca de candidats. Demana conèixer els motius pels 
quals s’ha declarat desert aquest procés. 
 
La cònsol major cedeix la paraula al Sr. Gerard Estrella, conseller de 
Sostenibilitat i Innovació. 
 
El Sr. Gerard Estrella respon que va mantenir una reunió amb el personal de 
l’Àrea d'Higiene en relació amb aquesta situació. Com ja ho ha esmentat en 
diverses ocasions en reunions de la Comissió i fins i tot de Consell de Comú, el 
Comú es troba amb la dificultat de trobar persones que vulguin treballar al Servei 
d'Higiene. Els treballadors actuals del Servei fan moltes hores. Algunes vegades, 
han de fer hores de més. Els treballadors li van fer arribar en aquella reunió, en 
què hi van participar la cònsol major i ell mateix, que estaven en una situació una 
mica complicada. El Comú ha fet el necessari per publicar concursos de mobilitat 
interna i externa, etc., però costa molt trobar treballadors per a aquest Servei. 
Així doncs, la majoria va considerar adient concedir als treballadors una prima 
de 150€, de manera temporal, de l'1 de juny fins al 31 de desembre, per 
compensar aquest esforç i aquesta dedicació que estan tenint. Una vegada el 
Comú trobi les persones necessàries per a aquestes places vacants, sigui per 
jubilacions, per baixes o per mancança de personal, doncs aquesta prima es 
retirarà perquè es compensaria amb les persones novament incorporades. 
 
La cònsol major cedeix la paraula de nou a la Sra. Maria Dolos Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana la confirmació que és una compensació 
a l'esforç i dedicació del personal que està en actiu, vist que hi ha una manca de 
personal per cobrir totes les necessitats. 
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La cònsol major respon que el problema és la manca de personal. Cedeix 
novament la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors espera que es pugui resoldre perquè no és el mateix pagar 
primes que fer la tasca que té encomanada o la necessitat de contractar personal 
per cobrir totes les necessitats. 
 
La cònsol major cedeix de nou la paraula al Sr. Gerard Estrella. 
 
El Sr. Gerard Estrella respon que tant de bo sigui així perquè el problema existeix 
en diferents llocs. Efectivament, el sector de la construcció s'emporta molt 
personal i, malauradament, poca gent vol venir a treballar amb aquestes 
condicions. Això és un problema general que hi ha al país. 
 
La cònsol major confirma que això és així, tal com ho diu el Sr. Gerard Estrella. 
Costa molt trobar personal. El Comú publica edictes, busca eventuals i no troba 
res. Espera que la qüestió evolucioni bé. Cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors 
Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona manifesta que els membres de la minoria 
intentaran contribuir-hi perquè realment es faci realitat un tema que ja fa temps 
que perdura. Trobar el personal quan cal per donar resposta a aquests serveis 
que també són molt necessaris i és la imatge de la parròquia. En relació amb 
aquest assumpte, demana saber a quants treballadors afecta aquesta prima. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Letícia Teixeira, consellera de Tributs, 
Tràmits i Deutors i de Recursos Humans. 
 
La Sra. Letícia Teixeira respon que aquesta prima és per a 38 persones.  
 
La cònsol major afegeix que es tracta de tot el personal del Servei d'Higiene, 
exceptuant els administratius. Cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona demana saber si aquesta prima és independent 
de les hores suplementàries o extraordinàries que hagi de fer el personal que 
està adscrit a aquest servei. 
 
La cònsol major respon que les hores se'ls hi paga com marca la llei. Aquesta 
prima és per una gran disponibilitat. No poden fer dos dies seguits de festa. 
Realment estan fent un gran esforç i és bo compensar-los també perquè la 
parròquia està neta. Falta molt personal i el personal comunal s’ha d’esforçar 
molt, com ha dit el Sr. Gerard Estrella. 
 
La cònsol major cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
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La Sra. Carmona manifesta que, en relació amb la publicació de processos de 
selecció de personal interí per al curs 2022-2023 (Junta de Govern del dia 1 de 
juny), és important que, en primer lloc, es cobreixin les ràtios perquè es tracta 
d'infants i espera que, fruit d'aquests moviments, no es posi en risc. Li agradaria 
saber també quin és el percentatge global d'aquestes modificacions de 
contractes perquè aparentment, veient les actes de la Junta de Govern, 
representen un nombre significatiu. 
 
La cònsol major demana d'esperar a que acabi el període d'aquestes 
eventualitats que serà a finals d'agost. Són totes les activitats que organitza el 
Comú a l'estiu. Aleshores, li podrà informar sobre aquesta demanda perquè ara 
encara n'hi haurà més. És bastant constant. Les persones demanen la feina, 
s'apunten, després obtenen el lloc de treball, però llavors troben un altre lloc i 
marxen. No és fàcil gestionar-ho. És complicat. I ara no li pot dir la xifra perquè 
realment serà important. A finals d'agost, se sabrà exactament quins moviments 
hi ha hagut. Cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona remarca que primer és la seguretat i, si el Comú 
ha de contractar més personal, li sembla correcte. 
 
La cònsol major respon que el Comú ha contractat enguany més personal que 
cap any. No hi ha cap risc. Les ràtios es compleixen. Hi ha els responsables 
corresponents. Tots els treballadors tenen les titulacions que necessiten. Tot això 
es comprova. Ara, cedeix la paraula al Sr. Sergi González. 
 
El Sr. Sergi González informa que encara queden 6 actes de la Junta de Govern 
per repassar. Demana als membres de la majoria si volen continuar amb tot 
aquest seguit de preguntes o volen fer un punt d'inflexió. No ho ha tractat amb la 
Sra. Maria Dolors Carmona, però proposa de poder mantenir una reunió el mes 
de setembre per marcar unes regles del joc en el sentit quant a les reunions de 
les comissions. Aquí al Consell de Comú, no toca tractar tots aquests temes, per 
la ciutadania, per als assistents a la sessió i fins i tot per als consellers de Comú. 
Això no és sa. Els membres del grup Socialdemòcrata + Independents estan 
disposats a parar de fer aquestes preguntes i tramitar-les en reunions de les 
comissions. Aquesta situació no és sana. Això no és fer política comunal. No està 
examinant a la majoria, ni a ningú. Estan parlant de temes de la parròquia. Per 
tant, això no toca en una sessió del Consell de Comú. Aquesta és la seva opinió. 
Demana a la cònsol major que cedeixi la paraula a la Sra. Maria Dolors perquè 
pugui donar la seva opinió i després es pot decidir entre tots. 
 
La cònsol major respon que els deixa parlar quasi bé sempre. No els limita. 
Cedeix la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
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La Sra. Maria Dolors Carmona comunica que ja fa dies que en parlen i 
reiteradament. Informa que els membres de la minoria encara en tenien més de 
punts a demanar. Tenen unes 50 pàgines de preguntes. 
 
La cònsol major respon que la majoria ha fet tota aquesta feina. Cedeix de nou 
la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona reprèn dient que aquesta feina l’ha feta la majoria. 
Els membres de la minoria la fan en la mesura que aquestes actes estan 
aprovades i se'ls facilita. Però tampoc disposen del mitjà per canalitzar les seves 
preguntes perquè, si han de trucar el conseller corresponent cada vegada que 
tenen un dubte sobre un acord, aquesta no és la manera. El que desitgen els 
membres de la minoria és treballar-ho en el si d'un espai, comissió, trobada, grup 
de treball o com es vulgui anomenar. Però el fet és que es pugui compartir. Els 
membres de la minoria s’han plantejat moltes coses com de deixar-ho córrer o 
deixar-ho per inútil. Però per responsabilitat, creuen que el Comú no es mereix 
el fet que la minoria no intercanvia aquesta informació perquè, d'alguna manera, 
l'estan fent arribar als ciutadans de la parròquia. Això és transparència, és 
informació, és desgast. És tot alhora. Cal buscar la manera de fer-ho. Com deia 
el Sr. Sergi González, la predisposició per la seva part hi és. Si no es troba la 
fórmula, estan fent un flac favor, no als companys que es troben aquí, sinó a la 
mateixa Andorra la Vella. 
 
La cònsol major fa un apunt abans de contestar el que li volia respondre. Aquest 
és un exercici de transparència perquè aquí tot surt. Penso que és un clar 
exercici. Estic d'acord amb els membres de la minoria. És feixuc i potser no 
correspon. Però com a transparència, és el millor exercici. Comunica que demà 
els membres de la majoria tractaran aquest assumpte durant la reunió de la Junta 
de Govern. Ho valoraran i els faran una proposta. Però llavors també els 
demanarà un compromís per la seva part. Tots els temes que s'hagin explicat en 
reunions després no sorgeixen durant les sessions del Consell de Comú perquè 
tampoc cal fer dues vegades l'esforç. Segur que hi haurà algun tema que haurà 
de sortir, això és evident. Però per norma, si es troba aquest punt d'acord, no 
caldrà tractar aquesta informació en Consell de Comú. Els farà una proposta. Per 
exemple, es podria convocar una reunió conjunta, un cop al mes, o un tipus de 
reunió de la Junta de Govern on hi assistirien els membres de la minoria. Proposa 
de trobar la solució. Pot ser es poder fer reunions conselleria per conselleria. Es 
mostra disposada a trobar una solució pactada i que sigui més fàcil per a tots. 
Cedeix de nou la paraula a la Sra. Maria Dolors Carmona. 
 
La Sra. Maria Dolors Carmona està d’acord que avui no toca enfadar-se, però 
aquesta situació genera un desgast als membres de la minoria. Cada conseller 
té les seves conselleries, però els membres de la minoria se les reparteixen totes 
entre tres, i sense conèixer el que hi passa allà dins i què s’hi cou. Sap que la 
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cònsol major fa l'esforç d'estar al corrent de tot el que es mou i tot el que es cou 
i la felicita per això. Però els membres de la minoria també ho volem saber. No 
es volen posar a casa del veí a xafardejar. És que els compet i són consellers de 
Comú igual. També hi ha altres canals que no només són reunions. La informació 
també es pot avançar via correu electrònic, deixant constància. Bé, hi han coses 
que s'han de compartir físicament, però hi ha d'altres coses que també es poden 
avançar. 
 
La cònsol major respon que els hi farà arribar una proposta. Caldrà parlar-ne una 
mica. 
 
No havent-hi cap més demanda d’aclariment, es dona la corporació per 
informada. 
 
 
 Dotzè.- 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. 
 
Per finalitzar, la cònsol major convida tots els assistents i els ciutadans a la Festa 
Major. S’acosta un final de setmana important. El Comú reinaugurarà la piscina 
del Centre Esportius dels Serradells, el proper dijous. Divendres, inaugurarà el 
Parc Fluvial i la Festa Major. I diumenge, arribarà el Contrapàs. Espera que 
tothom pugui gaudir molt d'aquesta Festa Major d’Andorra la Vella 2022. 
 
 
 
I, esgotat l’ordre del dia, la cònsol major aixeca la sessió. Són les 13.10 h de la 
tarda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACdC núm. 22/07 
2/08/2022 

 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 
 

Ordinació de prohibició de l’accés rodat al territori indivís i 
d’administració conjunta de les parròquies d’Andorra la Vella i 

d’Escaldes-Engordany, situat a la Vall del Madriu-Perafita-Claror 
 

Plànol del territori 
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