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L’any dos mil vint, dimecres, dia 30 de desembre, a Casa Comuna 
d’Escaldes-Engordany, es reuneix el Consell de Comú en sessió 
ordinària. 

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Rosa Gili, cònsol major, assisteixen a la 
sessió els membres de la corporació, excepció feta de l’Hble. Sra. 
Meritxell Massoni i els Hbles. Srs. Joao Lima i Jordi Vilanova, que han 
excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum requerit i essent les 16.30 
hores es declara oberta la sessió. 

El Sr. secretari general, a petició de la Sra. cònsol major, dóna lectura a 
l’ordre del dia de la reunió: 

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió precedent, de data 22 de 
desembre de 2020. 

2. Proposta d’adjudicació definitiva dels treballs de renovació dels 
serveis, impermeabilització i embelliment de la plaça de la Creu 
Blanca. 

3. Proposta d’adjudicació definitiva dels treballs de reforma de les 
plantes baixa, primera i segona de Casa Comuna. 

4. Proposta d’aprovació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió 
i el Consell Assessor de la Vall del Madriu-Perafita-Claror. 

5. Proposta d’adjudicació definitiva del subministrament de combustible 
de calefacció dels edificis comunals (adjudicació conjunta amb el 
Comú d’Andorra la Vella). 

6. Precs i preguntes. 

Els punts 5 i 6 de l’ordre de dia no figuraven a l’escrit de convocatòria de 
la sessió. Previ a l’inici, s’ha acordat la inclusió del punt 5 amb 
l’assentiment de tots els consellers, conforme al previst a l’article 23.3 de 
l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns. El punt 6 ha estat 
inclòs d’acord amb el previst a l’article 23.2 de la mateixa ordinació. 

Es va trametre als consellers la següent documentació, adjunta a la 
convocatòria de la sessió: 

i)  Acta de la sessió precedent. 

ii) Edicte de convocatòria del concurs pels treballs de renovació dels serveis, 
impermeabilització i embelliment de la plaça de la Creu Blanca, plec de 
bases, informe d’adjudicació, acta de la mesa de contractació i proposta 
d’edicte d’adjudicació definitiva. 
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iii) Edicte de convocatòria del concurs pels treballs de reforma de les plantes 
baixa, primera i segona de Casa Comuna, plec de bases, informe 
d’adjudicació, acta de la mesa de contractació i proposta d’edicte 
d’adjudicació definitiva. 

iv) Actes núm. 1, 2, 3 i 4-20 de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-
Perafita-Claror, i actes núm. 1 i 2-20 del Consell Assessor. 

v) Plec de bases del concurs pel subministrament de combustible de 
calefacció dels edificis comunals, informe d’adjudicació i acta de la mesa 
de contractació. 

A continuació, s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del 
dia. 

 

 

 

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió precedent, de 
data 22 de desembre de 2020 

Adjunt a la convocatòria de la sessió es va trametre als consellers 
l’esborrany de l’acta de la sessió de Consell de Comú precedent, 
celebrada el dia 22 de desembre de 2020. 

La Sra. cònsol major demana als consellers si tenen alguna esmena o 
observació a formular al respecte. 

 

No havent-hi cap esmena formulada, la Sra. cònsol major declara 
aprovada l’acta. 

 

 

2. Proposta d’adjudicació definitiva dels treballs de renovació 
dels serveis, impermeabilització i embelliment de la plaça 
de la Creu Blanca 

Vista la convocatòria d’un concurs públic pels treballs de renovació dels 
serveis, impermeabilització i embelliment de la plaça Creu Blanca, publicat 
al BOPA núm. 135, de data 18 de novembre de 2020; 

Vista l’adjudicació provisional de la mesa de contractació, de data 24 de 
desembre de 2020, a favor de l’oferta presentada per l’empresa COPSA, 
després de ser avaluades conforme al plec de bases les següents ofertes 
obtingudes: 
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Empresa Puntuació total 
COPSA 9,38 
TP LA COMA 9,33 
UNITAS 9,33 
PROGEC 7,97 
PIDASA 7,74 
LOCUBSA 7,76 
CONST. ROCA 7,16 
CONST. MODERNES 5,83 

 
Es proposa al Consell de Comú l’adjudicació definitiva dels treballs de 
renovació dels serveis, impermeabilització i embelliment de la plaça de la 
Creu Blanca a l’empresa COPSA, per un import de 671.703,05 € (IGI 
inclòs), sent aquesta l’oferta millor puntuada. 

 

La Sra. cònsol major, alhora consellera d’urbanisme, informa al Ple sobre 
la proposta formulada. 

Exposa en primer lloc que, degut a la seva quantia econòmica i d’acord 
amb l’Ordinació del pressupost, el Consell de Comú és l’òrgan competent 
per aprovar la proposta presentada. 

Explica a continuació que els treballs a realitzar, que ja s’haurien d’haver 
dut a terme durant l’any 2019, tenien com a primer objecte la 
impermeabilització de les instal·lacions de les piscines comunals per 
solucionar les filtracions que s’hi registren. A partir d’aquí i aprofitant 
l’avinentesa, el Comú va optar per ampliar el projecte amb la inclusió de la 
construcció de la xarxa separativa i les galeries de serveis (aigua termal, 
FEDA i CAPESA), i l’embelliment de la zona com a part del projecte 
Caldes. Ressenya pel que fa a l’embelliment que s’ha previst substituir 
l’asfalt del pàrquing per un paviment ceràmic.  

 

 

Closa la seva exposició, la Sra. cònsol major demana als consellers si 
volen fer alguna intervenció. S’inicia el torn corresponent. 

 

El Sr. Miquel Aleix exposa que els consellers de la minoria recolzen la 
proposta d’adjudicació presentada. 

 

 

Clos el torn d’intervencions i vist el manifestat pels consellers de la 
minoria, la Sra. cònsol major pregunta si algun dels consellers presents té 
inconvenient en que la proposta s’aprovi per assentiment. 

No havent-hi oposició, per assentiment, el Ple aprova la proposta 
d’adjudicació definitiva dels treballs de renovació dels serveis, 
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impermeabilització i embelliment de la plaça de la Creu Blanca a 
l’empresa COPSA, per un import de 671.703,05 € (IGI inclòs). 

L’edicte d’adjudicació definitiva es trametrà al BOPA per a la seva 
publicació. 

 

 

3. Proposta d’adjudicació definitiva dels treballs de reforma 
de les plantes baixa, primera i segona de Casa Comuna 

Vista la convocatòria d’un concurs públic pels treballs de reforma de les 
plantes baixa, primera i segona de Casa Comuna, publicat al BOPA núm. 
139, de data 23 de novembre de 2020; 

Vista l’adjudicació provisional de la mesa de contractació, de data 24 de 
desembre de 2020, a favor de l’oferta presentada per l’empresa EDICOM, 
després de ser avaluades conforme al plec de bases les següents ofertes 
obtingudes : 

Empresa Puntuació total 
EDICOM 9,70 
URCOSA 8,77 
PIDASA SERVEIS 8,50 
CONST. ROCA 8,14 
COANSA 7,93 
CONST. MODERNES 7,28 
CONST. MARINÉ 6,62 
CONST. CARRACEDO 4,24 

 
Es proposa al Consell de Comú l’adjudicació definitiva dels treballs de 
reforma de les plantes baixa, primera i segona de Casa Comuna a 
l’empresa EDICOM, per un import de 777.084,20 € (IGI inclòs), sent 
aquesta l’oferta millor puntuada. 

 

La Sra. cònsol major, alhora consellera d’urbanisme, informa al Ple sobre 
la proposta formulada. 

Exposa que la intervenció projectada es una continuació de les obres que 
va iniciar l’anterior equip comunal amb la reforma de la planta 5a de Casa 
Comuna. L’edifici és una construcció dels anys 80 en la que no s’ha fet 
grans obres i que, per tant, requereix d’una posada al dia de les 
instal·lacions incidint sobre diversos àmbits, alguns d’ells impensables en 
el moment que es va construir l’edifici. Així, un dels motius principals de 
les obres és l’habilitació de l’edifici per a un correcte funcionament de la 
xarxa i l’emmagatzematge informàtic, amb locals tècnics i instal·lacions 
adequades. 

Es canviarà i modernitzarà també el sistema de calefacció i aire 
condicionat (del qual no es disposa actualment), ja que a l’estiu es treballa 
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en condicions difícils i s’entén que una administració pública ha d’oferir 
confort als treballadors i als ciutadans que hi vagin a fer gestions. Seguint 
les actuals recomanacions en matèria d’eficiència energètica s’instal·larà 
calefacció més sostenible, per mitjà de bomba de calor (eliminació de l’ús 
d’energies fòssils) i s’aïllarà millor l’edifici. 

El Consell de Comú és l’òrgan competent per aprovar aquesta 
adjudicació, atès que el seu import econòmic se situa en 777.084,20 € 
(IGI inclòs). 

 

 

Closa la seva exposició, la Sra. cònsol major demana als consellers si 
volen fer alguna intervenció. S’inicia el torn corresponent. 

 

El Sr. Miquel Aleix exposa que a la Comissió d’Urbanisme s’havia parlat 
de la necessitat de fer treballs de renovació de l’edifici per a millores de 
caràcter tècnic, en particular en relació amb les instal·lacions 
informàtiques. En rebre la documentació i veure l’import de l’adjudicació, 
ell mateix es va adreçar als serveis tècnics d’urbanisme, que el van 
informar de l’abast de les reformes, de recondicionament i remodelació 
d’espais. 

El Sr. Aleix manifesta que els consellers de la minoria no disposen 
d’informació prèvia suficient per valorar la proposta. Afegeix que la 
minoria està d’acord en que es pugui gaudir de serveis òptims per poder 
treballar amb eficàcia, però que en les circumstàncies actuals no és una 
prioritat la millora d’espais per una major comoditat de representants 
polítics i treballadors públics. El Sr. Miquel Aleix avança que els consellers 
de la minoria votaran en contra de la proposta presentada. 

 

La Sra. cònsol major explica que des d’un principi el projecte es va 
treballar amb els serveis del Departament d’Urbanisme, i des del mateix 
departament es va informar que durant l’anterior mandat existia una 
previsió de seguir amb els treballs de reforma de Casa Comuna de 
manera esglaonada. Al mateix temps es plantejava la necessitat urgent de 
refer la xarxa informàtica, de caràcter molt deficient. La combinació 
d’ambdós factors i la consideració que el Comú ha de donar serveis i 
imatge de modernitat és la que finalment va portar a la decisió de 
continuar amb la renovació d’un edifici que, cal tenir en compte, en el seu 
moment no havia estat pensat com a seu del Comú sinó com a centre 
cultural. 

 

 



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2020  –   Sessió ordinària de data 30 de desembre 130

Clos el torn d’intervencions, la Sra. cònsol major demana al Sr. secretari 
general que instrueixi la votació de la proposta a mà alçada. 

El Sr. secretari general efectua el recompte dels vots: 7 vots a favor (tots 
els consellers de la majoria presents a la sala) i 2 vots en contra (Sr. 
Miquel Aleix i Sra. Núria Barquin). 

Per tant, queda aprovada per majoria la proposta d’adjudicació definitiva 
dels treballs de reforma de les plantes baixa, primera i segona de Casa 
Comuna a l’empresa EDICOM, per un import de, 777.084,20 € (IGI 
inclòs). 

L’edicte d’adjudicació definitiva es trametrà al BOPA per a la seva 
publicació. 

 

 

4. Proposta d’aprovació dels acords adoptats per la Comissió 
de Gestió / Consell Assessor de la Vall del Madriu-Perafita-
Claror 

La Sra. cònsol major informa sobre les sessions de la Comissió de 
Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror i el seu Consell Assessor 
durant l’any 2020, en les que ella personalment ha estat la representant 
del Comú d’Escaldes-Engordany.  

La Comissió de Gestió la conformen el cònsols (major o menor) de les 
quatre parròquies amb territori a la vall i la directora de la Comissió. El 
Consell Assessor el conformen els membres de la Comissió, a més de la 
persona titular del Ministeri de Cultura, un representant dels propietaris 
privats de la vall (cortalans), un de les associacions de defensa de la 
natura i un de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO. La 
presidència de la Comissió es rotativa, per torns anyals, i enguany ha 
correspost a Encamp. 

Les primeres reunions van servir per clarificar les posicions dels 
representants comunals en relació amb el seu compromís amb la Vall. 
Aquest compromís va quedar clar i va haver-hi unanimitat en que calia 
avançar i fer intervencions més decidides. La posterior arribada de la 
pandèmia va comportar una frenada momentània de l’activitat. Cara a 
l’any vinent s’ha acordat augmentar el pressupost, de manera que 
l’aportació de cada Comú se situarà en 50.000 €. 

Sobre la taula hi ha hagut dos temes de singular importància: l’Ordinació 
reguladora de l’accés a la vall i el Pla de conservació. Aquests documents 
havien estat treballats pels equips comunals anteriors, però restaven 
pendents d’aprovació. En arribar els nous representants hi va haver 
posicionaments diferents: els cònsols d’Encamp i Andorra la Vella, 
ambdós de DA, i el cònsol de Sant Julià de Lòria demanaven l’aprovació 
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dels documents sense dilació, vist que ja havien estat treballats pels 
equips anteriors. El Comú d’Escaldes-Engordany va demanar un temps 
prudencial per poder estudiar els temes plantejats.  

La Sra. cònsol aprofita per afegir que considera essencial mantenir un 
diàleg amb els cortalans. En aquest sentit, com que en relació amb els 
cortalans el tema principal sempre ha estat el de l’accés a les seves 
propietats, s’ha demanat la creació d’un grup de treball on hi siguin 
representats els cortalans, la cònsol d’Escaldes-Engordany, un segon 
cònsol, un representant del Govern i la directora del Pla de Gestió, per 
estudiar la manera d’ajudar als propietaris a mantenir els seus béns en 
bon estat. 

Des d’Escaldes-Engordany es treballa pel diàleg i per l’acostament de 
posicions entre les parts implicades a fi que la vall, amb un reconeixement 
internacional que s’ha de posar en valor, esdevingui la joia que en realitat 
ja és per a la parròquia i per al país. 

 

 

Closa la seva exposició, la Sra. cònsol major demana als consellers si 
volen fer alguna intervenció. S’inicia el torn corresponent. 

 

El Sr. Miquel Aleix exposa que al seu parer no és pertinent formular com 
a proposta de l’ordre del dia de la sessió de Consell l’aprovació d’uns 
acords que en realitat ja han estat aprovats i executats pels òrgans 
competents; en aquest cas la Comissió de Gestió de la VMPC i el Consell 
Assessor. Diu creure que en el marc de les sessions de Consell aquest 
apartat hauria de tenir un tractament merament informatiu. 

L’expressat no treu importància al que la vall del Madriu representa per a 
Escaldes-Engordany, i en aquest sentit el Sr. Aleix diu que també 
considera essencials l’aprovació del l’ordinació reguladora i del pla de 
conservació com a instruments de gestió, cosa que mereixeria ser 
treballada conjuntament entre els consellers de la majoria i la minoria. 

D’altra part, el Sr. Aleix també demana que en endavant es pugui disposar 
de les actes amb major antelació, a fi que els consellers de la minoria 
puguin plantejar els seus dubtes i suggeriments, i aquests puguin ser 
objecte de debat en les següents reunions de la Comissió. De no fer-se 
així, es donarà la impressió que l’opinió de la minoria no compta i que es 
rebutja una proposta constructiva de treball conjunt en favor de la 
parròquia.  

 

La Sra. cònsol major diu estar totalment d’acord amb el punt de vista del 
Sr. Aleix sobre la conveniència de reformular el terme “proposta 
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d’aprovació” i donar aquet apartat de l’ordre del dia un caràcter 
exclusivament informatiu. 

D’altra part, accepta gustosament la predisposició a la col·laboració dels 
consellers de la minoria. Se’ls farà arribar la documentació per poder 
treballar conjuntament sobre l’ordinació i el pla de conservació, i les 
aportacions que facin seran avaluades i preses en consideració. 

Pel que fa al retard amb el que s’han lliurat les actes, explica que en 
aquest any marcat per la pandèmia, la validació i signatura de les actes 
no s’ha pogut tancar fins fa poc i que depenia de la Secretaria General del 
Comú d’Encamp. 

 

Intervé el Sr. secretari general exposant que en conversa prèvia a la 
sessió amb la Sra. cònsol ja havien tractat la conveniència de reformular 
el caràcter d’aquest punt de l’ordre del dia en el sentit indicat, a sol·licitud 
expressa de la Sra. cònsol. Explica que el terme “d’aprovació de les 
actes” ha estat la fórmula històricament utilitzada pel Comú durant els 
darrers mandats per informar sobre les actes de la Comissió de Gestió i 
del Consell Assessor de la VMPC, però que és necessària una rectificació 
d’aquesta a partir d’ara. No correspon al Consell de Comú l’aprovació 
d’acords als quals el Comú ja ha donat el vist-i-plau i en els quals la 
majoria dels consellers no han estat presents. 

 

La Sra. cònsol major afegeix que això no exclourà la possibilitat que es 
pugui debatre sobre qualsevol assumpte. En particular insisteix en el seu 
interès en que es puguin debatre les esmentades propostes d’ordinació i 
el pla de conservació, amb l’objectiu de poder assistir a les reunions de la 
Comissió recolzada amb un aval majoritari i, si pot ser, unànime dels 
consellers del Comú d’Escaldes-Engordany. 

 

 

5. Proposta d’adjudicació del subministrament de 
combustible de calefacció dels edificis comunals 

La Sra. cònsol major cedeix la paraula al Sr. secretari general per a que 
informi al Ple sobre la proposta d’adjudicació del subministrament de 
combustible de calefacció dels edificis comunals. 

El Sr. secretari general exposa que l’adjudicació correspon a una licitació 
que des de fa anys es realitza de forma concertada amb el Comú 
d’Andorra la Vella. La convocatòria la fa el Comú d’Andorra la Vella i 
l’adjudicació, així com la formalització de la mateixa, es duu a terme per 
ambdues institucions per separat. La raó d’aquest concert entre comuns 
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és l’economia d’escala: hi ha un benefici en licitar l’abastament de forma 
conjunta perquè els preus ofertats, al ser per volum superior, són inferiors. 

En el cas d’aquest subministrament el que es licita és el descompte sobre 
el preu oficial, i la millor oferta ha estat la presentada per l’empresa ARAP, 
SAU, per un import de 0,077 €/litre. 

L’obertura dels plecs es va fer la setmana del 21 de desembre i, com a 
novetat d’enguany, la mesa de contractació era mixta, formada pels 
interventors i pels secretaris generals dels dos comuns. 

Si bé el Comú d’Andorra la Vella ja va aprovar l’adjudicació mitjançant 
acord de la seva Junta de Govern, el Comú d’Escaldes-Engordany l’ha 
d’aprovar per acord del Consell de Comú, atès que el llindar d’imports 
màxims d’adjudicació per part de la Junta de Govern, que en el cas del 
Comú d’Andorra la Vella es situa en 300.000 €, en el cas del Comú 
d’Escaldes-Engordany és de 150.000 €. El Sr. secretari remarca que 
aquesta diferència permet una més àmplia participació de la minoria en 
les decisions comunals. 

 

 

Closa l’exposició del Sr. secretari general, la Sra. cònsol major demana 
als consellers si volen fer alguna intervenció. S’inicia el torn corresponent. 

 

El Sr. Miquel Aleix exposa que, vist que la licitació conjunta comporta un 
estalvi de diners per a les arques públiques, els consellers de la minoria 
no poden fer altra cosa que aprovar la proposta presentada. 

 

 

Clos el torn d’intervencions i vist el manifestat pels consellers de la 
minoria, la Sra. cònsol major pregunta si algun dels consellers presents té 
inconvenient en que la proposta presentada s’aprovi per assentiment. 

No havent-hi oposició, per assentiment, el Ple aprova la proposta 
d’adjudicació del subministrament de combustible de calefacció dels 
edificis comunals a l’empresa ARAP, SAU, amb una oferta de descompte 
de 0,077 €/litre. 

 

 

6. Precs i preguntes 

La Sra. cònsol major cedeix la paraula al Sr. secretari general que 
informa que d’acord amb el procediment regulat a l’article 23.2 de 
l’Ordinació sobre organització i funcionament dels comuns, els Srs. Miquel 
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Aleix, Núria Barquin i Jordi Vilanova, consellers de la minoria, han adreçat 
a la Secretaria General del Comú un correu electrònic que conté una 
pregunta per ser considerada durant la present sessió. En fa lectura 
seguidament: 

 

“El passat 22 d’octubre vàrem preguntar pels motius que havien impulsat a la 
majoria comunal a incomplir l’article 98 de la Llei de les finances comunals en no 
trametre trimestralment la memòria explicativa de l'execució del pressupost al ple de 
Comú. 

La resposta en el si del ple de Comú oferta pel Sr. Joaquim Dolsa, consol menor, va 
ser que el Comú no disposava dels mitjans per fer-ho. Aquesta resposta va ser una 
mostra més de manca de rigor respecte a la llei que professa l’actual majoria. 
Manifestar que no es disposa de recursos per complir la llei quan la corporació 
gestiona aquest 2020 més de 30.000.000 d’euros és mancar a la veritat i una manca 
de respecte envers la minoria, però sobretot envers tots els ciutadans de la 
parròquia. Solament cal recordar que la majoria està impulsant els projectes que 
considera oportuns i que també ha contractat el personal que li ha convingut. 

Avui, dos mesos desprès, a punt de cloure el 2020, la majoria continua incomplint 
amb l’article 98 la Llei de finances comunals que recordem que estableix la següent 
obligació: 

Article 98 

Informació de la comptabilitat 

El conseller encarregat de les finances ha de trametre al Ple del Comú, 
trimestralment i dintre del trimestre següent, una memòria explicativa de 
l'execució del pressupost de l'Administració comunal i de les seves 
modificacions, així com els moviments i la situació de la tresoreria. La mateixa 
comesa han de realitzar els directors de les entitats de dret públic participades 
pel Comú respecte als pressupostos respectius. 

El conseller encarregat de les finances és a dir el Sr. Joaquim Dolsa continua 
incomplint amb la seva obligació legal d’elaborar i trametre al ple del Comú la 
memòria explicativa de l'execució del pressupost mostrant una clara voluntat 
d’ocultació tant pel que fa a l’oposició com de la resta de la ciutadania en una 
mostra més de manca absoluta de transparència i de bon govern. 

D’acord amb l’anteriorment exposat, es demana al Comú:  

- Quins motius han impulsat a la majoria comunal a continuar incomplint l’article 
98 de la Llei de les finances comunals en no trametre trimestralment la memòria 
explicativa de l'execució del pressupost? 
 

- Tenint sempre present que el Comú gestiona un pressupost de més de 
30.000.000€, ens podrien informar si fan un seguiment de l’execució 
pressupostaria? En cas que aquest seguiment es dugui a terme, perquè no l’han 
tramés al Ple del Comú? 

 

La Sra. cònsol major cedeix la paraula al Sr. cònsol menor per a que 
aporti resposta a l’escrit dels consellers de la minoria. 

 

El Sr. cònsol menor exposa que els darrers 25 anys ha estat el grup de 
l’actual minoria (amb diferents noms o formacions) qui ha governat el 
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Comú, i que quan l’actual equip de govern va entrar l’1 de gener de 2020, 
el Departament de Finances estava decapitat. Durant molt de temps els 
treballadors del Departament de Finances han estat només tres persones 
(i en alguns períodes una sola persona), i d’aquestes tres persones cap 
d’elles era el cap de Finances ni estava capacitada per desenvolupar 
aquesta tasca. El nou equip tampoc va rebre cap traspàs per part de 
l’anterior cap de Finances, perquè en el moment d’iniciar-se el mandat ja 
no treballava al Comú i ningú va preveure que vingués a informar sobre la 
tasca que desenvolupava, els dossiers oberts o els assumptes més 
urgents. S’ha d’afegir a això que el dia 14 de març es va tancar el Comú i 
que la resta de l’any ha estat marcada pels efectes de la pandèmia. 

El Sr. cònsol menor informa que la feina realitzada durant l’any tampoc 
era gens senzilla per a un equip nou al que no s’havia informat de res. En 
primer lloc, fer el tancament d’uns comptes que no eren els seus i després 
elaborar el marc pressupostari i el pressupost de l’any 2020, que al 
retardar-se a causa de la pandèmia, pràcticament ha anat seguit dels 
treballs per a l’elaboració del marc pressupostari i el pressupost de 
l’exercici vinent. 

Davant tot això no hi ha hagut més remei que fixar prioritats i, en efecte, 
els informes trimestrals no s’han considerat prioritaris. Si tan interessaven 
aquests informes a la minoria aquests podien haver assistit amb més 
freqüència a les comissions i demanar-ho allà. A més, el Departament de 
Finances està a disposició dels consellers de la minoria per a qualsevol 
consulta, però no es pot exigir al conseller de Finances uns tancaments 
trimestrals que no ha de fer ell sinó els treballadors públics. Emfatitza que 
en cap cas és culpa seva. 

Una vegada exposats els problemes que han marcat l’inici del mandat, el 
Sr. cònsol explica les accions dutes a terme per solucionar-los. Seguint la 
normativa es va publicar un edicte intern per contractar un cap de 
Finances, al que es van presentar dos persones. Cap de les dos va 
superar les proves selectives, ja que el nivell tècnic exigit per aquesta 
plaça és força elevat. Ara està en curs un nou edicte per a la provisió 
externa de la mateixa plaça i, en paral·lel, se n’ha publicat un altre per a la 
contractació d’un tècnic comptable. En definitiva, es vol reforçar el 
departament amb treballadors públics perquè l’objectiu que es busca és 
que quan es produeixi una altre canvi polític el funcionament ordinari del 
Comú no depengui dels polítics sinó dels tècnics. 

El Sr. cònsol acaba la seva intervenció felicitant la majoria i als 
treballadors del Departament de Finances per l’esforç realitzat, i 
expressant la seva confiança que amb la pròxima contractació d’un cap 
de Finances i un tècnic comptable el departament s’estabilitzi. A partir 
d’aquest moment es podran elaborar els informes trimestrals d’execució 
pressupostària que la minoria ha reclamat. 
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La Sra. Núria Barquin nega que tal com s’ha dit avui i repetit en altres 
ocasions l’anterior majoria comunal fes fora a ningú. Diu també que des 
del seu grup s’ha estat molt respectuós amb la fase inicial del mandat, 
que es pot considerar d’aprenentatge. Ara bé, transcorregut un any des 
de l’inici del mandat, complir la llei quan diu, textualment, que el conseller 
de Finances ha d’informar trimestralment sobre l’evolució de l’execució del 
pressupost, és una qüestió de responsabilitat envers a la ciutadania que 
deriva del càrrec que s’ocupa. El contrari porta a pensar que en realitat el 
conseller desconeix quina és la situació actual de les arques comunals. 

Responsabilitat, rigor i transparència és el que sol·licita la Sra. Barquin 
per cloure la seva intervenció. 

 

 
Clos el torn de precs i preguntes, s’esgota l’ordre del dia de la reunió. 
Sent les 15.40 h,  després de desitjar un bon any nou a tots els presents a 
la sala, la Sra. cònsol major aixeca la sessió. 
 
 
 
 
 
 
 
       Vist i plau                  P. o. del Comú 
   La cònsol major                                                     El secretari general 


