
Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2010  –   Sessió ordinària de data 5 de juliol 

L’any dos mil  deu,  dilluns,  dia 5 de juliol,  a  casa comuna d’Escaldes-
Engordany  es  reuneix  el  Consell  de  Comú  en  sessió  ordinària,  sota  el
següent Ordre del dia:

1. Proposta  de  declaració  d’estat  de  ruïna  de  l’immoble  conegut  per
Hotel Pla, conforme a l’article 129 de la Llei general d’ordenament
del territori i urbanisme. Si escau, adopció de les mesures previstes al
mateix article.

2. Proposta d’aprovació  del  projecte  de  delimitació  del  Polígon
d’actuació  Hortalets del Ribot, per a la futura connexió de la unitat
d’actuació UA–SUBLE–11 amb l’avinguda. del Pessebre, a través del
carrer Hortalets de Ribot

3. Proposta  d’acord  de  conformació  del  projecte  de  Pla  parcial  pel
desenvolupament de la UA-SUBLE-11,  Étang Salé, i d’obertura del
termini d’informació pública, d’acord amb l’article 112.1 i 112.2 de
la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme

4. Proposta  d’aprovació  del  conveni  parroquial  d’atenció  Ciutadana,
prevenció i seguretat, entre el Ministeri d’Interior i els Comuns

5. Proposta d’aprovació dels continguts del document titulat “Anàlisi de
la  situació  i  propostes  d’actualització  i  millora  del  sistema  de
finançament  dels  Comuns”,  proposats  pels  Cònsols  dels  Comuns
d’Andorra

6. Precs i preguntes.

Sota  la  presidència  de  l’Hble.  Sr.  Antoni  Martí  Petit,  Cònsol  Major,
assisteixen tots els membres de la Corporació, excepció feta de l’Hble. Sra.
Nuri  Barquin  que  ha  excusat  la  seva  absència.  Havent-hi  el  quòrum
necessari i essent les 10:00 hores, el Sr. Cònsol Major declara oberta la
sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos pel dia d’avui.

S’ha lliurat al consellers l’esborrany de l’acta de la sessió precedent, de
data 31 de maig, la qual serà sotmesa a l’aprovació del Ple en el transcurs
de la propera sessió
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1. Proposta  de  declaració  d’estat  de  ruïna  de  l’immoble
conegut per Hotel Pla, conforme a l’article 129 de la Llei
general  d’ordenament del  territori  i  urbanisme. Si escau,
adopció de les mesures previstes al mateix article.

El Sr. Cònsol Major exposa als consellers que se’ls ha lliurat el recull de
tota la documentació que conforma l’expedient obert el dia 18 de març del
corrent, arrel d’un bombament de la paret de la cara interior de la façana
de  l’edifici  Hotel  Pla  així  com despreniments  d’elements  de  les  parets
exteriors i del balcó

Resumint el  conjunt de les actuacions practicades,  el  Sr.  Cònsol  major
informa que el Comú va requerir a dos enginyers un informe tècnic sobre
l’estat de l’edifici, del qual se’n desprèn que l’edifici pateix una feblesa
generalitzada en els seus elements estructurals. Seguint les prescripcions
de l’article 129 de la LGOTU, el Comú va convocar al propietari per tal
d’acomplir amb el tràmit d’audiència i va protegir la zona per evitar danys a
tercers.  El  propietari  va  manifestar  el  seu  compromís  de  presentar  el
projecte d’enderroc i  realitzar  pel  seu compte l’enrunament de l’edifici,
tràmit que va complir immediatament. Amb la major urgència i havent-se
sol·licitat  la  col·laboració  del  Govern  pel  que  fa  a  la  tramitació  dels
informes potestatius i preceptius de tota llicència, el dia 26 d’abril es va
lliurar  al sol·licitant  la llicència  d’enderroc. Com sigui que les obres no
s’iniciaven, el Comú el va requerir novament per tal d’executar de forma
immediata  l’enderroc  autoritzat.  Finalment,  el  propietari  de  l’edifici  va
adreçar  un  comunicat  al  Comú  dient  que  per  divergències  amb  els
propietaris d’una superfície d’aparcament que forma part de l’immoble, no
podia  executar  l’enderroc  fins  que  no  s’haguessin  resolt  els  referits
inconvenients.

A la vista de tot plegat, el Comú va informar a totes les parts afectades que
es pronunciaria  en relació a la declaració de l’estat  de ruïna d’aquesta
edificació, amb tots els efectes previstos a l’article 129 de la LGOTU.

Seguit al resum de les actuacions i abans de formular la seva proposta, el
Sr.  Cònsol  Major  demana al  Sr.  Secretari  que doni lectura a l’esmentat
article 129 de la LGOTU: 

Declaració d’estat de ruïna. 

1. Si una edificació, totalment o en part, es troba en estat ruïnós, el Comú, d’ofici o a
instància de qualsevol interessat, amb l’informe previ lliurat per un tècnic qualificat i
després  d’oir  la  propietat  i  els  estadants,  declara  aquesta  situació,  disposa  les
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mesures de seguretat que calgui adoptar i n’acorda la demolició total o parcial en els
supòsits següents:

a)Si el cost de les obres necessàries per a la deguda rehabilitació és superior al
cinquanta per cent del valor actual de l’edifici o de les plantes afectades, sense
comptar el valor del terreny.

b)Si  l’edifici  presenta  una  situació  de  feblesa  generalitzada  en  els  elements
estructurals o en els fonaments.

c)Si  és  necessària  la  realització  d’obres  que  no  poden  ser  autoritzades  perquè
l’edifici està declarat ”fora d’ordenació “. 

2. Si, dins del termini fixat, el propietari no executa allò acordat pel Comú, ho fa
aquest per compte i a càrrec de l’obligat.

3. En tot supòsit d’urgència per causa de perill, el cònsol major disposa  allò que
estima necessari respecte a l’habitabilitat i al desallotjament per tal d’assegurar la
integritat dels ocupants i de terceres persones.

Tot seguit el Sr. Cònsol Major concreta davant el Ple la proposta d’acord que
es posa a consideració:

En coherència amb totes les actuacions que s’han seguit fins a la data,
vistos els informes emesos sobre l’estat de l’edifici, la inactivitat dels
propietaris  de  l’immoble  en  l’execució  de  l’enderroc  i  el  perill
permanent que terceres persones puguin patir danys, es proposa:  

1. Declarar l’edifici conegut per “Hotel Pla”, situat a la plaça Santa
Anna / av. Carlemany, en estat de ruïna, conforme a l’article 129 de
la LGOTU. 

2. Atès  que,  de  conformitat  amb  els  informes  tècnics  requerits,
l’edificació presenta un estat de feblesa generalitzada en els seus
elements estructurals, s’acorda la demolició total de l’edifici.

3. Requerir  als  propietaris  per  tal  que s’iniciïn  les  obres d’enderroc
dins del termini màxim de 3 dies naturals, comptats des de la data
de  notificació  d’aquest  acord,  i  que  els  treballs  segueixin  sense
interrupció  fins  a  la  demolició  total  de  l’edifici  d’acord  amb  el
projecte d’enderroc autoritzat. Tot advertint als propietaris que, en
virtut  de les facultats que l’article  129.2 de la LGOTU atorga al
Comú,  de  no  fer-ho  dins  del  termini  acordat  pel  Comú,  ho  farà
aquest per compte i càrrec de l’obligat.

Una vegada formulada la proposta, el Sr. Francesc Casals demana intervenir
perquè diu que segons ha entès, els problemes del propietari als que s’ha
al·ludit, no són amb tercers sinó amb copropietaris de l’edifici. Pregunta
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per tant,  si  tal com seria procedent,  a tots els copropietaris  se’ls  havia
cursat l’ordre d’enderroc.

El Sr. Cònsol Major detalla al Sr. Francesc Casals les notificacions cursades
i audiències concedides, de les que es pot deduir que cap de les parts pot
al·legar manca d’informació o la impossibilitat de formular els recursos que
considerin oportuns.

El Sr.  Francesc Casals per la seva part, diu entendre que el procediment
seguit no ha estat del tot correcte. Independentment d’això però, deixa clar
que  aprova  i  considera  convenient  que  es  dugui  a  terme l’enderroc de
l’edifici, conforme a la proposta presentada,

I, no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
la proposta d’acord formulada.

2. Proposta  d’aprovació  del  projecte  de  delimitació  del
Polígon  d’actuació  Hortalets  del  Ribot,  per  a  la  futura
connexió  de  la  unitat  d’actuació  UA–SUBLE–11  amb
l’avinguda del Pessebre, a través del carrer Hortalets de
Ribot

Junt amb la  convocatòria  de la  sessió,  es  va trametre als  consellers  la
següent proposta d’acord (i informació complementària) que, d’aprovar-se,
serà tramesa al BOPA per a la seva publicació:

Vist  que  mitjançant  la  iniciativa  privada  es  pretén  desenvolupar  la  UA-
SUBLE-11,  Étang Salé,  havent-se presentat  al  Comú el  document  de pla
parcial, acompanyat del Conveni d’urbanització i  del corresponent projecte
de reparcel·lació;

Vist  que  per  a  la  seva  execució  posterior  i  conseqüent  funcionalitat,  és
necessari  preveure  la  connexió  de  l’esmentada  unitat  d’actuació  amb
l’avinguda del Pessebre;
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Vist  que la connexió interessada ha de ser realitzada mitjançant  el  carrer
Hortalets de Ribot, que actualment comunica diferents unitats d’actuació de
sòl urbà consolidat de gestió directa;

Vist allò disposat a l’art. 87.2 i 104 del Reglament urbanístic pel què fa la
possibilitat de delimitar i executar polígons d’actuació en unitats d’actuació
de sòl urbà consolidat, amb la finalitat de completar les obres d’urbanització
pendents;

Vist que el Comú considera necessari delimitar un polígon d’actuació per tal
de  procedir  a  la  urbanització  pendent,  que  permetrà  la  connexió  abans
esmentada, així com a l’obtenció del sòl destinat a vialitat;

Vist  que els  serveis  tècnics del  Comú han delimitat  el  polígon d’actuació
següent:

Porció  de  terreny  de  forma  irregular  que  ocupa  una  superfície  de  sòl  urbà
consolidat  de  3.560,77  m2.  Comprèn  la  pràctica  totalitat  de  dues  unitats
d’actuació, la UA-SUC-61 “Carrer de Sant Jaume 2” i la UA SUC 09 “Cal Ribot”;
també una petita part de la UA-SUC-62 “Carrer de Sant Jaume 3”, UA-SUC-10
“Hortalets de Guem”, i les UA-SUBLE-10, “Canal del Diumenge” i UA-SUBLE-11
“Étang Salé”.

Limita a Nord,  amb les unitats de sòl urbanitzable UA-SUBLE-10  “Canal del
Diumenge” i UA-SUBLE-11 “Étang Salé”; a Sud, amb l’avinguda del Pessebre; a
l’Est, amb la UA-SUBLE-10 “Canal del Diumenge”,  i la UA-SUC-61 “Carrer de
Sant Jaume, 2”; i a l’Oest, amb la UA SUC 10 “Hortalets de Guem”, i  la UA-
SUBLE-10 “Canal del Diumenge”.

Vist  que  la  normativa  urbanística  vigent  condiciona  en  aquests  casos
l’edificació,  a  la  constitució  d’una  associació  de  promoció  urbanística,  a
l’assenyalament  d’alineacions  i  rasants  i  a  l’aprovació  d’un  projecte  de
reparcel·lació i d’urbanització;

Vist allò disposat a l’art. 87 i 104 del Reglament Urbanístic i atès que pertoca
iniciar el procediment d’aprovació administrativa del document;

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 5 de juliol de
2010, acorda: 

Primer.- Aprovar el projecte de delimitació del polígon d’actuació “Hortalets
del Ribot” amb una superfície de sòl urbà consolidat de 3.560,77 m2.

Aquest  polígon  està  configurat  per  la  pràctica  totalitat  de  dues  unitats
d’actuació, la UA-SUC-61 “Carrer de Sant Jaume, 2” i la UA-SUC-09 “Cal
Ribot”,  i una petita part de la UA-SUC-62 “Carrer de Sant Jaume, 3”,  UA-
SUC-10 “Hortalets de Guem”, i les unitats de sòl urbanitzable UA-SUBLE-10
“Canal del Diumenge” i UA-SUBLE-11 “Étang Salé”.

Limita a Nord,  amb les unitats de sòl urbanitzable UA-SUBLE-10  “Canal del
Diumenge”  i  UA-SUBLE-11  “Étang  Salé”;  a  Sud,  amb  l’avinguda  del
Pessebre; a l’Est, amb la UA-SUBLE-10  “Canal del Diumenge” i la UA-SUC-
61 “Carrer de Sant Jaume, 2”; i a l’Oest, amb la UA-SUC-10 “Hortalets de
Guem”, i la UA-SUBLE-10 “Canal del Diumenge”.
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Segon.- Sotmetre l’expedient, així com tota la documentació que en forma
part,  a audiència dels interessats i a informació pública, per un termini comú
de trenta  dies,  comptats  des  de la  data  de publicació  d’aquest  edicte  al
Butlletí oficial del Principat d’Andorra.

Completats  aquests  tràmits,  el  Comú  dictarà  el  decret  d’aprovació  del
polígon d’actuació amb les modificacions que consideri adients a la vista de
les al·legacions formulades. 

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta d’acord formulada.

3. Proposta  d’acord  de  conformació  del  projecte  de  Pla
parcial  pel  desenvolupament  de  la  UA-SUBLE-11,  Étang
Salé, i d’obertura del termini d’informació pública, d’acord
amb l’article 112.1 i 112.2 de la Llei general d’ordenació
del territori i urbanisme

Junt amb la  convocatòria  de la  sessió,  es  va trametre als  consellers  la
següent proposta d’acord (i informació complementària) que, d’aprovar-se,
serà tramesa al BOPA per a la seva publicació:

Vistes les determinacions del POUPEE en relació a la unitat d'actuació en sòl
urbanitzable núm. 11 (UA-SUBLE-11),  Étang Salé,  que inclou els terrenys
delimitats  al  nord per sòl  urbanitzable  UA-SUBLE-10,  al  sud per sòl urbà
consolidat UA-SUC-10 i UA-SUC-11, a l’est per sòl urbà consolidat UA-SUC-
61 i a l’oest per sòl urbà consolidat UA-SUC-63;

Vist que el Pla General determina el seu desenvolupament mitjançant un pla
parcial d’iniciativa privada;
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Vist  l’article  121,  apartat  “b”  de  la  Llei  general  d’ordenació  del  territori  i
urbanisme, i atès que aquest projecte de pla parcial ha estat promogut pels
propietaris de més de les tres quartes parts de la superfície dels terrenys de
la unitat d’actuació UA-SUBLE-11, els quals han sol·licitat la seva aprovació;

Vist  allò  que disposa l’article  64 del  Reglament  Urbanístic,  en relació  als
articles 112, 113 i 121 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme,
referent a l’inici del procediment d’aprovació administrativa del projecte;

Vist  que  d’acord  amb la  normativa  relacionada,  el  Comú s’ha  verificat  la
conformitat de la documentació del Pla parcial amb la normativa en vigor i
amb el POUPEE;

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 5 de juliol del
2010, acorda:

Primer.- Donar la conformitat al projecte de Pla Parcial de la UA-SUBLE-11,
"Étang Salé",   presentat per la societat CALDAMONT, SA i Josep Santuré
Maya,  amb  les  previsions  de  la  Llei  general  d’ordenació  del  territori  i
urbanisme, les generals del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial, i les de la
unitat d’actuació afectada.

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública, amb tota la documentació
que  conforma el projecte, durant un termini de trenta dies, comptats des de
l’endemà de la data de la publicació de l’edicte d’exposició pública al Butlletí
oficial.

Durant el termini d’informació pública, tots els administrats poden consultar el
projecte i eventualment, formular les al·legacions i observacions que estimin
convenients. 

Tercer.-  Sol·licitar els informes pertinents sobre el pla parcial als ministeris
del Govern afectats per llurs competències sectorials.

Quart.- Notificar  a  la  propietat  les  observacions  detectades,  per  tal  que
puguin ser subsanades en la fase d’aprovació definitiva del Pla Parcial.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta d’acord formulada.
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4. Proposta  d’aprovació  del  conveni  parroquial  d’atenció
Ciutadana,  prevenció  i  seguretat,  entre  el  Ministeri
d’Interior i els Comuns

El Sr. Cònsol Major presenta a l’aprovació del Ple la proposta de conveni
que, a iniciativa del Ministeri d’Interior, han de subscriure aquest ministeri
i els set comuns de forma conjunta. El seu objecte  és establir les bases
d’una col·laboració permanent entre el ministeri i els comuns en matèria
d’atenció ciutadana, prevenció i seguretat.

Els consellers disposen d’una còpia del conveni i tal com ressenya el Sr.
Cònsol Major, d’aprovar-se avui, del mateix en deriva l’elaboració de plans
d’actuació específics per a cada parròquia i, per tant, l’elaboració d’un nou
document  que,  en  el  seu  moment,  també  s’haurà  de  posar  a  la
consideració del Ple.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta  presentada i  faculta  al  Sr.  Cònsol  Major  per  signar  el  conveni
parroquial  d’atenció  Ciutadana,  prevenció  i  seguretat,  entre  el  Ministeri
d’Interior i els Comuns

5. Proposta d’aprovació dels continguts del document titulat
“Anàlisi de la situació i propostes d’actualització i millora
del sistema de finançament dels Comuns”, proposats pels
Cònsols dels Comuns d’Andorra

El Sr. Cònsol Major demana al Sr. Secretari que doni lectura davant el Ple
al document de referència:
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Durant la Reunió de Cònsols mantinguda a la parròquia d’ Escaldes-Engordany,
s’ha procedit a la continuació del debat d’un assumpte inclòs al primer punt de l’
ordre  del  dia  sota  la  referència  “Anàlisis  de  la  situació  i  propostes
d’actualització i millora del sistema de finançament dels comuns”, atès que
la situació econòmica actual provoca dèficits pressupostaris i  desestalvis  que
poden generar un endeutament progressiu inassumible a mig i llarg termini pels
Comuns, sense que es pugui preveure un canvi de tendència en l’ immediat.

Les primeres conclusions extretes de les diferents propostes sobre el mencionat
tema es resumeixen en l’adopció dels següents compromisos que, ben entès,
hauran de ser sotmesos a l’aprovació dels respectius Consells de cada Comú:

 Analitzar  la  possibilitat  de  mancomunar  el  màxim  de  serveis   entre  les
parròquies veïnes i, si és possible, entre més de dues parròquies, i sempre
que es pugui entre totes elles, a tal efecte de racionalitzar les depeses i, a l’
ensems, continuar oferint un servei de qualitat. 

 Donar  compliment  a  l’  article  41.1  de  la  Llei  de  finances  comunals  que
estableix literalment: “L’import dels preus públics es determina de tal manera
que cobreixi, com a mínim, el cost del servei que es presta i tenint en compte
el preu de mercat que correspongui per l’ aprofitament d’ aquest servei per
part  de  la  persona  sol·licitant”,  augmentant  progressivament  els  preus
públics que no tinguin una marcada vocació social fins assolir un import que
cobreixi,  com a mínim, el cost del servei i,  així,  no fer competència a les
empeses privades que també ofereixen aquests mateixos serveis.

 Homogeneïtzar  els  criteris  de càlcul  dels  preus públics  i  de  les  diferents
taxes i impostos, de tal manera que s’ apliquin de la mateixa forma en totes i
cadascunes  de  les  nostres  administracions  i  intentar  alhora  unificar  els
diferents  impostos  que  cobrem els  comuns  amb  la  finalitat  de  reduir  les
diferencies entre les parròquies.

 Dur a terme les modificacions necessàries de les ordinacions comunals que
desenvolupen  la  Llei  de  la  Funció  Publica  per  homogeneïtzar-les,  de  tal
forma que s’ apliquin disposicions similars en cada un dels set Comuns, tot
amb   l’ objectiu  d’intentar  igualar  les  condicions  laborals,  horaris  i  altres
prestacions  que  tenen  els  funcionaris  dels  diferents  comuns  i  reduir  les
diferencies existents entre ells.

 Adoptar el compromís de no fer noves incorporacions de personal per tota la
resta  del  mandat  comunal  així  com a  no  reemplaçar  els  funcionaris  que
causin baixa, sigui per voluntat pròpia o per jubilació, per tota la resta del
mandat comunal, excepció feta de les baixes que es produeixin a llocs de
treball imprescindibles.

 Aplicar,  de  forma  gradual  i  dins  dels  paràmetres  que  marca  la  Llei  de
finances comunals, la totalitat de les potestats de recaptació dels comuns.
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La  Reunió  de  Cònsols  continuarà  a  debatre  i  treballar  en  profunditat  sobre
l’anàlisi  de  la  situació  i  propostes  d’actualització  i  millora  del  sistema  de
finançament dels Comuns. 

Escaldes-Engordany, Reunió de Cònsols, 1 de juny del 2010

Feta la lectura del document, el Sr. Cònsol Major comenta el seu contingut
i  la  seva  relació  amb  les  polítiques  que  du  o  durà  a  terme  el  Comú
d’Escaldes-Engordany:

Pel que fa al primer punt, referit a la necessitat de mancomunar serveis,
exposa que com ja ha expressat altres vegades per a ell això resulta una
evidència, molt en particular en el cas d’Escaldes-Engordany en relació
amb Andorra la Vella. De fet i com és sabut, en diversos àmbits ambdós
comuns ja estan treballant en aquest sentit.

Pel que fa als preus públics, partint en tot moment de la base que la
situació  financera  del  Comú  d’Escaldes-Engordany  (s’acompleix  amb
marge  la  Llei  de  finances  comunals)  és  molt  millor  que  la  d’altres
comuns, el Sr. Cònsol Major exposa que segons els càlculs fets, en moltes
activitats i serveis del Comú el preu està subvencionat en més del 70%
del seu cost real. Als altres comuns la situació és similar. D’acord amb la
voluntat del Cònsols i deixant clar que tot plegat s’haurà de discutir a la
Comissió de Finances i lògicament aprovar-se al Ple, el Comú s’haurà de
plantejar reduir de forma important la subvenció de moltes activitats (és a
dir, pujar el preu) i només mantenir de forma substancial les subvencions
a activitats i serveis de marcat caràcter social.

Pel  que  fa  al  punt  referit  als  criteris  de  càlcul  dels  preus  públics  i
diferents taxes i impostos, el Sr. Cònsol exposa que un primer exercici
comparatiu ha revelat una notable disparitat de criteris entre els diferents
comuns. Es tracta d’un fet  desconcertant,  i  resulta per tant de sentit
comú fer un esforç cara a la unificació de criteris.

Quant al compromís de limitar les futures incorporacions de personal a
casos imprescindibles, el Sr. Cònsol Major posa de relleu que el Comú
d’Escaldes-Engordany ja s’aplica en aquest sentit des de fa temps i que
l’esforç  de  contenció  en  aquest  capítol  pressupostari  s’haurà  de
complementar amb una aposta per la racionalització i  reducció de les
despeses també en el capítol de béns corrents.

Pel  que  fa  a  la  necessitat  d’homogeneïtzar  les  ordinacions  que
desenvolupen la Llei de la funció pública, el Sr. Cònsol Major afirma que
no té cap dubte al respecte, ja que considera que en un país com Andorra
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no té sentit la disparitat existent en condicions laborals, d’horaris i de
retribucions del personal.

Quant al darrer punt, que expressa la voluntat d’aplicar la totalitat de
potestats  de  recaptació  que  la  Llei  de  finances  comunals  atorga  als
comuns, el Sr. Cònsol Major torna a posar de relleu les diferències que es
registren en figures impositives que, segons la parròquia, s’apliquen o es
deixen  d’aplicar.  Pel  que  fa  a  Escaldes-Engordany,  les  contribucions
especials  són  l’única  potestat  de  recaptació  que  encara  no  s’aplica.
Seguint l’exemple d’Encamp, que ha estat la primera parròquia en fer-ho,
caldrà desenvolupar també a Escaldes-Engordany aquest mecanisme de
recaptació “molt just”. Creu el Sr. Cònsol que tendir a la unificació de
criteris  en  matèria  impositiva  és  també  una  manera  d’expressar  la
voluntat  de  “no  tenir  ciutadans  de  diferents  categories  (diferents
impostos  en diferents  indrets  d’Andorra)  en un país  tan petit  com el
nostre”

Closa la seva exposició, el Sr. Cònsol Major cedeix la paraula al Sr. Francesc
Casals, que ha sol·licitat intervenir.

El  Sr.  Francesc  Casals  diu  que  abans  d’opinar  sobre  el  contingut  del
document es veu obligat a fer unes consideracions prèvies, sempre en el
benentès que parla exclusivament en nom propi i que el que dirà sobre la
seva situació al Comú no té res a veure amb el tracte personal rebut, el
qual ha estat sempre excel·lent.

Exposa que si bé ja se sap el paper gairebé marginal que la Llei electoral i
el Reglament dels comuns atorguen als representants de les minories en el
funcionament  i  presa  de  decisions  dels  comuns,  el  problema  que  es
planteja amb el document avui objecte de debat elaborat des de la reunió
de Cònsols  va molt  més enllà  d’això,  ja  que des del  punt de vista  del
procediment “no té res a veure ni amb l’esperit ni amb la lletra de cap llei”

Així,  un  tema fonamental  com és  l’adopció  de  mesures  importants  pel
redreçament econòmic d’Andorra o si més no de la parròquia, avui es posa
per primer cop a consideració del Ple, quan ja ha estat prèviament discutit,
aprovat i fet públic fa més d’un mes a través de la Reunió de Cònsols. Tots
els  mitjans  de comunicació  se  n’han fet  ressò  i  avui  es  pretén  fer  als
consellers  partícips  del  que  cal  considerar  “més  aviat  una  pantomina”
absolutament aliena a l’ordenament institucional andorrà.

Tot plegat, conclou el Sr. Francesc Casals, no és més que el reflex d’un fet
gravíssim  que  fa  tems  que  es  constata:  els  cònsols  consideren  més
important la Reunió de Cònsols que el Consell de Comú que presideixen.
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Només cal veure que es convoquen sessions de la Reunió de Cònsols més
sovint que no pas sessions de Consell de Comú i que just a la inversa del
que hauria de ser, els cònsols traslladen als Consells de Comú els acords
adoptats a la Reunió de Cònsols

Que els consellers del grup o grups minoritaris siguin apartats d’un òrgan
decisori com és la Junta de Govern, tot i la sensació de marginació que
crea (en el cas del Comú d’Escaldes-Engordany agreujada pel fet que deu
dels dotze consellers electes són membres de la Junta de Govern,) no deixa
de ser quelcom perfectament legal, agradi o no agradi. Ara bé, que en favor
de la Reunió de Cònsols es furti al Ple del Comú la possibilitat de debatre i
emprendre iniciatives ja resulta inadmissible.

Davant  la  situació  que  ha  descrit,  el  Sr.  Francesc  Casals  adverteix
categòricament que de repetir-se fets en aquesta línia,  ell  presentarà la
seva dimissió del càrrec de conseller (“per dignitat, em veuré en l’obligació
de retornar la medalla i anar-me’n cap a casa”).

Dit  això,  i  pel  que  fa  estrictament  al  contingut  del  document,  el  Sr.
Francesc Casals el titlla de “més aviat inútil”, ja que es limita a proposar
unes  mesures  forçosament  genèriques  atès  que,  tal  com ha  dit  el  Sr.
Cònsol Major, han de fer front a situacions molt diferenciades. Al seu parer,
si es reconeix que les situacions són tan dispars, sembla lògic pensar que
és cada Comú qui ha d’analitzar a fons i la seva pròpia situació i afrontar-la
amb les mesures que en cada cas es considerin oportunes, i no, pretendre
que des d’una parròquia es vulgui aportar receptes a una altra per fer front
a situacions que a més, no es coneixen en profunditat. Els consellers d’un
Comú no tenen la potestat ni la capacitat de decidir pels d’un altre Comú i,
enllaçant  amb el  dit  anteriorment,  aquesta  potestat  tampoc l’hauria  de
tenir la Reunió de Cònsols.

Closa la intervenció del Sr. Francesc Casals, pren de nou la paraula el Sr.
Cònsol Major per aportar resposta a les crítiques expressades:

Pel que fa al document en si, el Sr. Cònsol Major reitera la validesa del
mateix, qüestió sobre la que ja ha abundat anteriorment, i defensa la seva
significació política, en tant que expressió d’una nova mentalitat i d’una
voluntat  compartida  de  superar  parroquialismes  estèrils  i  abordar  els
problemes d’Andorra des d’una òptica nacional,  tant  més necessària en
una època com la present en que una greu crisi aguditza els problemes
existents.
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Pel  que  fa  a  les  qüestions  de  procediment,  el  Sr.  Cònsol  major  nega
rotundament la suposada perversió de l’ordenament institucional en favor
de  la  Reunió  de  Cònsols  que  ha  denunciat  el  Sr.  Francesc  Casals.  En
aquest sentit afirma que en els seus sis anys de mandat mai s’ha permès la
llicència de votar o signar res sense l’acord del Ple del Comú, i mai ha
deixat de ser conscient que l’òrgan decisori al que ell es deu, és el Ple del
Comú.

Així ha estat sempre i així serà en endavant. Altra cosa és (i no entendria
que el Sr. Casals hi estès en desacord) l’esperit constructiu amb que ell i la
Sra.  Cònsol  Menor  van  a  les  reunions  de  Cònsols,  on  la  defensa  dels
interessos de la parròquia no ha d’impedir sinó que, ben al contrari, ha
d’afavorir una política de cooperació amb les altres parròquies pel bé dels
interessos del país en el seu conjunt. 

Quant al suposat menysteniment o marginació dels consellers de la minoria
en el funcionament del Comú, el Sr. Cònsol Major, ben al contrari, expressa
la  seva  satisfacció  pel  que  creu  que  sempre  ha  estat  un  ambient  de
col·laboració molt positiu i, com altres vegades ja ha fet, diu que vol agrair
el  treball  i  les  aportacions  dels  consellers  de  la  minoria  al  si  de  les
comissions (en la gran majoria d’ocasions, les propostes que les comissions
eleven  a  la  Junta  de  Govern són  aprovades  en  la  seva  integritat)  i  del
Consell de Comú. Ara bé, tot i recordar que ell s’ha pronunciat en moltes
ocasions  sobre  la  necessitat  de  refer  la  normativa  que  regula  el
funcionament dels comuns, no és menys cert que en tant no s’aprovi una
llei específica, l’actual Reglament de funcionament dels comuns és el que
és i el Comú d’Escaldes-Engordany s’hi ha d’atenir.

En intervencions posteriors i fins a cloure’s el debat, el Sr. Francesc Casals,
que avança el seu vot negatiu, i el Sr. Cònsol Major insisteixen davant el
Ple sobre els motius del seu desacord.

I clos el debat, per majoria, amb el vot en contra dels Sr. Francesc Casals i
el  vot  favorable  de  la  resta  de  consellers  presents,  el  Ple  aprova  els
continguts del document “Anàlisi de la situació i propostes d’actualització
i millora del sistema de finançament dels comuns”
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6. Precs i preguntes

El  Sr.  Cònsol  Major  demana  als  presents  si  disposen  d’algun  prec  i/o
pregunta a formular. 

I no havent-hi cap petició en aquest sentit, s’esgota l’ordre del dia de la
sessió d’avui. Essent les 11:10 hores, el Sr. Cònsol Major aixeca la sessió.

       Vist i plau P. o. del Comú
EL CÒNSOL MAJOR EL SECRETARI GENERAL
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