ACdC núm. 08/02

ACTA DEL CONSELL DE COMÚ ORDINARI
31 de gener del 2008

A la Casa Comuna, a les 16 hores del dia 31 de gener del 2008, es reuneix el
Consell de Comú sota la presidència de l’Hble. Cònsol Major, Sra. Maria Rosa
FERRER OBIOLS. Havent estat degudament convocada la reunió assisteixen
els membres següents:
L’Hble. Sr. Josep VILA CIRCUNS
L’Hble. Sr. Antoni ARMENGOL VILA
L’Hble. Sr. Manuel BAL MÍGUEZ
L’Hble. Sra. Sílvia FERRER GHIRINGHELLI
L’Hble. Sr. Antoni RIESTRA GONZALEZ DE UBIETA
L’Hble. Sra. Maria Begoña MONTES SANTAMARIA
L’Hble. Sr. Patrick BOSCH ROMANOS
L’Hble. Sr. Pere CERVÓS CARDONA
L’Hble. Sr. Josep Antoni LÓPEZ ALCÁNTARA
L’Hble. Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN CAPDEVILA.
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Maite CANO FRANCO.

L’ordre del dia de la reunió és el següent:
1.

Estudi i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de Consell de
Comú de data 10 de gener del 2008

2.

Informació dels acords adoptats en les darreres Juntes de Govern

3.

Informació relativa a la creació i ampliació de diferents partides
pressupostàries en el Pressupost del 2007

4.

Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de nomenament dels
deseners del Sometent de la parròquia d’Andorra la Vella

5.

Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de modificació de
l’estructura funcional del Departament de Serveis Públics i
Urbanisme.
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6.

Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’actualitzar la base
salarial i els conceptes retributius del personal del Comú i
l’increment dels imports establerts en el Reglament de dietes a
l’estranger per al personal del Comú d’Andorra la Vella

7.

Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’aprovació de la
reparcel·lació del Polígon d’Actuació PA-01 TERRAVELLA del
POUP d’Andorra la Vella

8.

Precs i preguntes.

L’Hble. Sra. Cònsol Major dóna la benvinguda als assistents i, d’acord amb
l’obligació que estableix l’article 33 del Reglament de Funcionament dels
Comuns de 13 de desembre del 1995, i abans de passar a l’ordre del dia,
demana als Hbles. Srs. Consellers si tenen alguna proposta per debatre
referent a algun assumpte no previst en l’ordre del dia.
L’Hble. Sra. Cònsol Major demana la inclusió d’un nou punt en l’ordre del dia
del present Consell de Comú que seria:
Vuitè.- Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de modificació de
l’Ordinació del Pressupost de 19 de desembre del 2007
S’aprova per unanimitat la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia i el punt Precs
i preguntes passa a ser el punt novè.
No havent-hi cap demanda, es procedeix amb l’ordre del dia establert.

Primer.Estudi i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de
Consell de Comú de data 10 de gener del 2008
L’Hble. Sra. Cònsol Major informa que, segons l’article 5 del Reglament de les
actes del Comú d’Andorra la Vella, de 26 de març de 1996, i havent estat
trameses als Hbles. Srs. Consellers amb la deguda antelació i no havent-hi cap
modificació, es procedeix a l’aprovació de l’acta.

Segon.de Govern

Informació dels acords adoptats en les darreres Juntes

Totes les actes aprovades en Junta de Govern han estat trameses als Hbles.
Srs. Consellers amb la deguda antelació, per a la seva informació.
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L’Hble. Sra. Cònsol Major passa la paraula a l’Hble. Sr. Josep Antoni LÓPEZ.
L’Hble. Sr. Josep Antoni LÓPEZ demana informació sobre l’acta del dia 17 de
gener del 2008. En el punt cinquè d’aquesta acta, s’aprova pagar les despeses
de desplaçament i dietes per a dues persones a la Fira FITUR a Madrid, a
l’acta de Junta de Govern del dia 24 de gener, també s’acorda el desplaçament
de la Consellera de Cultura a aquesta Fira, del 28 de gener fins a l’1 de febrer.
Demana quantes persones finalment s’han desplaçat fins a la Fira FITUR a
Madrid i si l’acord de l’acta del dia 24 de gener és una ampliació del primer
acord o es tracta d’una partida nova.
L’Hble. Sra. Cònsol Major respon que aquest afer prové de la Corporació
anterior. El Comú d'Andorra la Vella, en el marc de la promoció del nou Centre
de Congressos, va rebre un premi de turisme, aprofitant la Fira FITUR. En
mateix temps, el Comú va aprovar assistir a aquesta Fira per promocionar el
Centre de Congressos. Per tant, per assistir al lliurament del premi, el Comú
rep la invitació gratuïta per a dues persones però ha de pagar les despeses de
l’acte de promoció del nou Centre de Congressos. El Comú va decidir enviar-hi
tres persones: la Consellera de Cultura i Turisme, el Director de Cultura i
Turisme i la Cap d’Àrea de Turisme.
L’Hble. Sra. Cònsol Major passa la paraula a l’Hble. Sr. Pere CERVÓS.
L’Hble. Sr. Pere CERVÓS demana un aclariment sobre un acord de l’acta de
Junta de Govern del dia 17 de gener de 2008. En aquest acord, s’aprova deixar
desert el concurs per als treballs de la zona esportiva de la Comella. Informa
que això es va aprovar en Comissió d’Esports i felicita la Corporació per
aquesta decisió. Pensa que, primer, s’ha de deixar desenvolupar el projecte. És
un projecte que es va acordar a finals de la passada Corporació i es va anar
massa de pressa. Però fa constar, com ho va fer en la Comissió, que s’ha
d’incidir en el projecte perquè l’Estadi Comunal esdevingui l’Estadi Nacional.
Agraeix l’Hble. Sr. Cònsol Menor per crear una Comissió tan participativa. I
demana de deixar clara la política comunal pel que fa als Esports. S’ha de fer
un inventari a nivell d’instal·lacions. Un cop fet això, s’ha d’analitzar els demés
projectes com és aquest de la Comella. Finalment, demana informació sobre un
acord per canviar els fanals entre l’avinguda d’Enclar i la rotonda de la
Margineda. Si no va errat, es tractaria de reubicar els antics fanals per a la
homogeneïtzació de les ubicacions dels fanals a tota la parròquia.
L’Hble. Sra. Cònsol agraeix les felicitacions pels temes de la zona esportiva de
la Comella i pel treball en comissions. I passa la paraula a l’Hble. Sr. Antoni
ARMENGOL perquè expliqui les raons del canvi dels fanals.
L’Hble. Sr. Antoni ARMENGOL explica que aquests nous fanals s’havien
comprat i apilat a la recta de la Margineda però l’antiga Corporació havia decidit
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de no instal·lar-los pel moment. Després de parlar-ho amb el Cap del Servei
d’Enllumenat, es va decidir instal·lar-los. Els fanals actuals presenten un perill
perquè, en la seva part baixa, estan rovellats. Així doncs, s’ha considerat que
s’havien de canviar. Aquests fanals es començaran a canviar el dia 6 de febrer
perquè abans el Comú s’ha de posar en contacte amb l’Agència de Mobilitat
que autoritza aquests treballs de 9.30h a 12.30h del matí i de 20.30h fins a les
4h de la matinada. Segons els tècnics, aquests fanals presenten una seguretat
de cara als passatgers dels vehicles que hi poguessin xocar. El fanal amorteix
el cop. I ara ja era una urgència canviar-los.
L’Hble. Sra. Cònsol Major passa la paraula a l’Hble. Sr. Pere CERVÓS que
manifesta que aquest indret també és un punt de passejada important. Vist que
en d’altres carreteres també s’està fent aquesta protecció vermella, demana
que s’estudiï per part del Comú si podria ser interessant posar aquesta
protecció per protegir els vianants, donat que en aquell tram els vehicles van a
una velocitat important.
L’Hble. Sra. Cònsol Major proposa que aquest tema es parli en la propera
Comissió de Circulació perquè aquest tema no està inclòs en l’ordre del dia.
L’Hble. Sra. Cònsol Major passa la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon
MINGUILLÓN que demana informació sobre l’acta de Junta de Govern del dia
24 de gener del 2008. S’hi acorda el pagament de diverses factures a
CANTURRI ADVOCATS. Demana a què es refereixen aquests expedients. Si
són estudis, assessoraments o actuacions a la Batllia. Donat que l’import final
és de 43.000 €, seria interessant aclarir aquest tema. També, demana si hi ha
algun acord del Comú amb el bufet CANTURRI ADVOCATS i si la nova
Corporació té la intenció de continuar treballant amb un sol bufet o pensa
repartir les actuacions amb diferents bufets d’advocats.
L’Hble. Sra. Cònsol Major respon que aquestes factures corresponen a
diversos expedients dels anys 2005, 2006 i 2007, corresponen a la Corporació
anterior. L’antiga Corporació tenia un acord amb el bufet CANTURRI
ADVOCATS d’un preu forfetari fix mensual d’assessorament amb el qual
qualsevol treballador del Comú podia dirigir-se a aquest bufet per a qualsevol
consulta jurídica. A part, es facturava, d’acord amb el barem del Col·legi
d’Advocats, tot el que acabava en contenciós, en procediments judicials a la
Batllia. Aquestes factures a les quals fa referència l’Hble. Sr. Jordi Ramon
MINGUILLÓN són per fer front als diferents processos judicials a què ha estat
demandat o ha hagut de demandar el Comú. Referent a si la nova Corporació
continuarà treballant de la mateixa manera, l’Hble. Sra. Cònsol Major respon
que hi ha una qüestió important a valorar. És bo que tot el tema contenciós el
porti el mateix advocat que ho ha vingut portant fins ara perquè ho coneix, es
poden optimitzar recursos i per a la millor viabilitat del procediment. El Comú
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està parlant aquest tema amb aquest bufet d’advocats per mirar de tancar un
acord sobre quin tipus d’acord s’estableix.
L’Hble. Sra. Cònsol Major passa la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon
MINGUILLÓN que demana informació sobre la licitació de l’explotació del barrestaurant de la plaça del Poble. Donat que s’han fet unes modificacions del
plec de bases, creu que hagués estat interessant modificar el preu de la dita de
sortida. Donat que el bar tindrà més de 700 metres quadrats de superfície i la
situació d’aquest, quatre mil euros (4.000 €) resulta un preu per sota el preu de
mercat. Això pot provocar una concurrència entre persones del mateix sector
que no és justa. Espera que aquesta dita inicial s’apugi i no s’adjudiqui per
aquest preu. També demana que, vist que en el món de la restauració les
petites empreses possiblement no llegeixen diàriament el BOPA, es faci una
publicació en algun diari del país a fi que aquesta proposta arribi al màxim de
persones interessades. També, això permetria que tot el sector estigués
assabentat d’aquestes condicions. Les condicions són molt millors que les
possibilitats que permet el mercat.
L’Hble. Sra. Cònsol Major informa que la nova Corporació es va trobar aquest
tema tot decidit. L’edicte estava en curs però la nova Corporació va fer una
revisió tècnica del punt de vista econòmic i les petites modificacions que s’han
aportat són només de matisacions de punts que havien quedat sense lligar.
Això es va fer per no retirar el concurs i haver-ne de fer un de nou. Pel que fa a
la publicació, la que val jurídicament és la publicació al BOPA. Si es vol publicar
a la premsa, s’hauria de publicar a tots els mitjans de comunicació d’Andorra i
això suposaria un cost molt elevat. S’ha de pensar que el mètode del boca a
orella funciona molt bé a Andorra i gràcies a això moltes persones estan al
corrent d’aquesta licitació. Proposa que, en ocasions futures, quan es tractin
aquests temes en les Comissions pertinents, es valori aquesta possibilitat.
L’Hble. Sra. Cònsol Major passa la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon
MINGUILLÓN que manifesta que pel cost que això ha de suposar, podria ser
un mètode interessant perquè tot el sector de l’hosteleria estigui assabentat.
L’Hble. Sra. Cònsol Major respon que hi ha molts mitjans de comunicació. Ara
ja fa dos mesos que està publicat al BOPA. Falta molt poc per tancar el termini
per presentar les ofertes al concurs i això representaria llençar els diners.
Manifesta que li consta que molts empresaris de petits comerços s’han
interessat en el concurs. És una proposta que es pot estudiar en el futur,
gràcies al treball de les Comissions.
Per tant, no havent-hi cap més demanda d’aclariment es dóna per informada la
Corporació.
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Tercer.Informació relativa a la creació i ampliació de diferents
partides pressupostàries en el Pressupost del 2007
L’Hble. Sra. Cònsol Major informa de la creació de noves partides
pressupostàries només per al Capítol 1. Aquestes partides només s’han creat,
no tenen cap dotació:
- 70105/120000 (Gent Gran/Sou base Agents Admin. caràcter indefinit)
- 70203/110100 (Escola bressol/Complement d’antiguitat personal
funcionari)
- 50206/130200 (Cementiris/Guàrdies Agents Admin. caràcter eventual)
No havent-hi cap demanda d’aclariment es dóna per informada la Corporació.

Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de
Quart.nomenament dels deseners del Sometent de la parròquia d’Andorra la
Vella
L’Hble. Sra. Cònsol Major passa la paraula a l’Hble. Sr. Antoni RIESTRA.
L’Hble. Sr. Antoni RIESTRA informa que, com s’estableix en la normativa, es
procedeix al nomenament dels Deseners de la parròquia d’Andorra la Vella. En
aquest cas, són els tres darrers homes casats a la parròquia durant l’any 2007.
Avui, juraran dos dels tres Deseners. El Desener que falta no podrà jurar el
càrrec avui, per incompatibilitats professionals. Es localitzarà al següent de la
llista i jurarà a la propera sessió de Consell de Comú. En la sessió de Consell
de Comú d’avui, juraran dos Deseners que són els Srs. Ian SASPLUGAS
REQUENA i Sebastian GROPP CAPOCCIA.
Es procedeix a la presa de Jurament o Promesa dels dos càrrecs de Deseners.

Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de
Cinquè.modificació de l’estructura funcional del Departament de Serveis Públics i
Urbanisme
L’Hble. Sra. Cònsol Major informa que aquest punt de l’ordre del dia va
relacionat amb el punt aprovat en el darrer Consell de Comú on s’aprovaven les
Conselleries amb els Departaments adscrits.
L’Hble. Sra. Cònsol Major passa la paraula a l’Hble. Sr. Antoni ARMENGOL
que informa sobre el nou funcionament del Departament d’Obres Públiques i
Urbanisme. A causa del Pla d’Urbanisme, el Comú es troba amb una gran
quantitat de problemes. El Pla d’Urbanisme requereix una quantitat d’hores
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extraordinàries. S’ha de preveure que, a part de les al·legacions i resolucions al
pla d’Urbanisme, després s’han afegit els recursos a la Comissió Tècnica
d’Urbanisme. Aquesta Comissió ha pràcticament desestimat tots els recursos
que han presentat els ciutadans. A partir d’aquí, els ciutadans han presentat
recursos a la Batllia. El Batlle ha de demanar un informe al Comú referent a
cada recurs. Això representa tenir una persona que s’ocupi només d’això. El
Departament es divideix en dues àrees: l’Àrea de Serveis i Infraestructures i
l’Àrea d’Urbanisme. S’estan buscant les persones adients, treballadors del
Comú i una persona per a la direcció d’aquest Departament, que avui en dia no
n’hi ha, i que ha d’estructurar aquest Departament. No va poder assistir a la
primera Comissió d’Urbanisme però, en la propera Comissió, es parlarà de tots
aquests temes i s’explicarà exactament tot aquest funcionament. Finalment,
demana l’ajut de l’oposició a fi d’estructurar el millor possible aquest
departament.
L’Hble. Sra. Cònsol Major informa que, en ordenar les Conselleries, s’ha dividit
el macro Departament que existia com a Serveis Públics. Se li ha tret serveis
com ara el d’Higiene Pública que formarà part del Departament d’Higiene i Medi
Ambient. Això es va aprovar en el darrer Consell de Comú.
L’Hble. Sra. Cònsol Major passa la paraula a l’Hble. Sr. Pere CERVÓS que
manifesta que els membres de l’oposició votaran a favor d’aquesta proposta
perquè és un Departament molt important per a la parròquia i que la parròquia
ha de poder resoldre tècnicament el seu territori. Per tant, reformar un
Departament amb els treballadors capacitats per resoldre tots els problemes
del Pla d’urbanisme és importantíssim.
Se sotmet la proposta a votació que s’aprova per unanimitat dels assistents.

Estudi i aprovació, si escau, de la proposta
Sisè.d’actualitzar la base salarial i els conceptes retributius del personal del
Comú i l’increment dels imports establerts en el Reglament de dietes a
l’estranger per al personal del Comú d’Andorra la Vella
L’Hble. Sra. Cònsol Major passa la paraula a l’Hble. Sra. Maria Begoña
MONTES que informa que s’apugin els salaris per l’import de l’IPC marcat pel
Govern que és de 3,87%. Aquest import del 3,87% també s’aplica per a les
dietes a l’estranger per al personal del Comú. Informa que s’havia valorat la
possibilitat de realitzar una puja del 4% però s’ha cregut convenient mantenir
l’import estipulat pel Govern.
L’Hble. Sra. Cònsol Major passa la paraula a l’Hble. Sr. Pere CERVÓS que
manifesta estar d’acord amb l’increment marcat per l’IPC però es mostra en
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desacord amb l’estructura que es fa dur a terme durant el mandat anterior. I per
aquest motiu, els membres de l’oposició s’abstindran en aquesta votació.
Se sotmet la proposta a votació que s’aprova per vuit vots a favor per part dels
Consellers de la majoria i tres abstencions per part dels Consellers de
l’oposició.

Setè.Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d’aprovació
de la reparcel·lació del Polígon d’Actuació PA-01 TERRAVELLA del POUP
d’Andorra la Vella
L’Hble. Sra. Cònsol Major informa que, en la sessió de Consell de Comú
extraordinària de data 22 de novembre del 2007, es va aprovar posar a
informació pública el projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació PA-01
TERRA VELLA del POUP d’Andorra la Vella per un termini de 30 dies hàbils. El
termini ha transcorregut sense que hi hagi hagut cap al·legació per part dels
ciutadans. Per tant, proposa d’aprovar aquesta reparcel·lació i la seva
publicació al BOPA, d’acord amb el que estableix l’article 103.3 del Reglament
Urbanístic de 16 de setembre del 2002.
Se sotmet la proposta a votació que s’aprova per unanimitat dels assistents.
El text aprovat és el següent:

DECRET
Vista la Llei Qualificada de Delimitació de Competències
dels Comuns de 4 de novembre del 1993;
Vist l’establert a la Llei General d’Ordenació del
Territori i Urbanisme (LGOTU) de 29 de desembre del 2000 i
a la Llei 8/2006 del 21 de juny, de modificació de la Llei
General d’Ordenació del Territori i Urbanisme;
Vist l’establert al Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Andorra
la Vella de 27 de juliol del 2008;
El Comú d'Andorra la Vella, en la seva sessió ordinària de
Consell de Comú de 31 de gener del 2008, ha aprovat el
següent:

DECRET D’APROVACIÓ DE LA REPARCEL·LACIÓ DEL
POLÍGON D’ACTUACIÓ DE TERRAVELLA
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Article 1.-

Aprovació Polígon Actuació PA-01 TERRAVELLA

Que el Comú d’Andorra la Vella, en la seva sessió de
Consell de Comú de 27 de juliol del 2007, va aprovar
definitivament el POUP d’Andorra la Vella.
Que, d’acord amb l’article 87 del Reglament Urbanístic de
16 de setembre del 2002 (RU), el POUP va delimitar el
Polígon d’Actuació Terravella.

Article 2.Informació
reparcel·lació

Pública

del

projecte

de

Que el Comú d’Andorra la Vella, en la seva sessió
extraordinària de Consell de Comú de 22 de novembre del
2007, va aprovar sotmetre a exposició pública el projecte
de reparcel·lació del Polígon d’Actuació d’acord amb les
previsions de l’art.87.2 del RU per un termini de 30 dies
perquè les persones interessades poguessin realitzar
al·legacions.

Article 3.-

Aprovació definitiva de la reparcel·lació

Transcorregut el termini d’informació pública i sense que
s’hagi realitzar cap tipus d’al·legació al respecte, el
Comú Andorra la Vella, en la seva sessió ordinària de
Consell de Comú de 31 de gener del 2008, va aprovar
definitivament la reparcel·lació del Polígon d’Actuació
esmentat.

Article 4.-

Efectes de l’aprovació definitiva

L’aprovació definitiva determina la transferència al Comú
del terreny de cessió obligatòria i gratuïta previst a la
reparcel·lació
i
que
les
finques
resultants
quedin
gravades, amb caràcter real, al pagament del saldo que el
compte de liquidació determini per a cadascuna.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
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Vuitè.Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de
modificació de l’Ordinació del Pressupost de 19 de desembre del 2007
L’Hble. Sra. Cònsol Major informa que es tracta de modificar l’article 18 de
l’Ordinació del Pressupost de 19 de desembre del 2007. Aquest article fa
referència a les operacions financeres d’endeutament. L’article quedarà
redactat com segueix:
“Operacions d’endeutament.
1. a) El Comú, mitjançant acord del Consell de Comú, i a proposta de la
Consellera delegada d’Administració, Finances i Comptabilitat, i en cas que fos
necessari, podrà concertar l’operació d’endeutament següent: concertar
operacions de crèdit per un import màxim de 4.111.723,64€ per finançar el
dèficit de caixa previst.
1. b) Renovar les operacions de crèdit obertes en exercicis precedents.
2. El Comú podrà, mitjançant acord del Consell de Comú, concertar operacions
d’endeutament necessàries per al bon funcionament del Comú. El Comú
avalarà la societat JOVIAL, SA perquè aquesta pugui concertar les operacions
de crèdit necessàries per a la consecució de l’objecte.”
Hi ha una disposició derogatòria única per la qual queden derogades totes les
normes amb el mateix rang o inferior que s’oposin al contingut de la present
Ordinació. I la disposició final informa que aquesta Ordinació entrarà en vigor el
mateix dia de la seva publicació.
Informa que es vol facilitar el major control de la despesa comunal i, en aquest
cas concret, de les operacions financeres. La proposta és perquè no siguin els
Cònsols qui estiguin facultats per realitzar aquest tipus d’operacions financeres
sinó que sigui el Consell de Comú qui hagi d’aprovar prèviament aquestes
propostes.
L’Hble. Sra. Cònsol Major passa la paraula a l’Hble. Sr. Jordi Ramon
MINGUILLÓN que felicita la majoria per aquest proposta. És el més lògic, quan
es parla d’endeutament i de xifres d’aquesta quantia, que sigui el Consell de
Comú qui aprovi aquestes propostes.
Se sotmet la proposta a votació que s’aprova per unanimitat dels assistents.
El text aprovat és el següent:

ORDINACIÓ
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Vist l’article 5 i l’article 8 de la Llei Qualificada de
Delimitació de Competències dels Comuns de 4 de novembre
del 2004;
Vist la Llei Qualificada de Transferències als Comuns de 4
de novembre del 1993 i la Llei Qualificada 11/2003, de 27
de juny, de modificació de l’article 7 de la Llei
Qualificada de Transferències als Comuns;
Vist la Llei General de les Finances Públiques de 19 de
desembre del 1996 i la Llei 10/2003, de 27 de juny, de les
Finances Comunals;
Vist la Llei 6/2005, del 21 de febrer, de modificació de
l’article 14 de la Llei General de les Finances Públiques i
de l’article 63 de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les
Finances Comunals;
Vist la Llei 14/2007, del 20 de setembre, de modificació de
la Llei 10/2003 de les finances comunals, del 27 de juny;
Vist l’Ordinació del pressupost comunal per a l’exercici
2008 de 19 de desembre del 2007 i l’Ordinació de
modificació de l’Ordinació de Pressupost de 10 de gener del
2008;
El Comú d'Andorra la Vella, en la seva sessió ordinària de
Consell de Comú de 31 de gener del 2008, ha aprovat la
següent:

ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ
DE L’ORDINACIÓ DEL PRESSUPOST COMUNAL
Article Únic
Es modifica l’article 18 que queda redactat com segueix:
“Article 18.-

Operacions d’endeutament

1. El Comú, mitjançant acord del Consell de Comú i a
proposta
de
la
Consellera
delegada
d’Administració,
Finances i Comptabilitat, i en cas que fos necessari, podrà
concertar l’operació d’endeutament següent:
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a) Concertar operacions de crèdit per un import màxim
de 4.111.723,64 €, per finançar el dèficit de caixa
previst
b) Renovar les operacions de crèdit obertes en
exercicis precedents.
2. El Comú podrà, mitjançant acord del Consell de Comú,
concertar operacions d’endeutament necessàries pel bon
funcionament del Comú.
3. El Comú avalarà la societat JOVIAL, SA. perquè aquesta
pugui concertar les operacions de crèdit necessàries per a
la consecució de l’objecte.”

Disposició Derogatòria Única
Queden derogades totes les normes amb el mateix rang o
inferior que s’oposin al contingut de la present Ordinació.

Disposició final
Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a general coneixement.

Novè.-

Precs i preguntes.

L’Hble. Sra. Cònsol Major passa la paraula a l’Hble. Sr. Pere CERVÓS que
informa que els membres de l’oposició estan treballant en la proposta de
funcionament relativa a les preguntes al Consell de Comú. Està molt avançada
i espera poder-la lliurar a l’Hble. Sra. Cònsol Major durant la setmana següent.
Demana informació sobre el tancament de la plaça del Poble. Durant el mandat
anterior, es va decidir que, amb els treballs del Centre de Congressos, s’havia
de fer unes obres d’impermeabilització de la plaça del Poble. En aquell
moment, els membres de l’oposició van manifestar que creien que la instal·lació
d’espais infantils no entrava en el mateix projecte que els treballs del Centre de
Congressos. Durant la campanya electoral, es va pintar el terra de la plaça i
gairebé es va inaugurar. Ara, s’ha tornat a treure el terra. Moltes queixes han
arribat al Comú al respecte perquè sembla que, amb aquest terra, s’acumula la
humitat i els infants acaben molls. Demana que està passant amb aquesta
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pintura, si és un problema de la pintura, de l’empresa o si és un mal acabat dels
treballs.
L’Hble. Sra. Cònsol Major passa la paraula a l’Hble. Sr. Antoni ARMENGOL,
Conseller d’Obres Públiques que respon que aquest tema és bastant llarg i que
prefereix parlar-ne durant la propera Comissió d’Obres Públiques.
L’Hble. Sra. Cònsol Major demana de posposar aquest tema fins que acabin els
treballs del bar de la plaça. Això, evidentment, no queda així i s’ha de parlar
aquest tema en Comissió per decidir una solució entre tots. Es disposa del
temps que queda perquè acabin els treballs del bar, donat que per ara hi ha
camions i camionetes que hi entren cada dia per carregar i descarregar. I està
previst que aquests treballs estiguin acabats en un curt termini de temps.

No havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a les 16 hores i 50
minuts.
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