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Relació de documents de l’Arxiu històric
d’Escaldes-Engordany relacionats amb el
Consell General 

A P O R T A C I O N S   D O S S I E R

Sol·licituds 

1875/03/ 22 

Sol·licitud al Consell General per un conflicte

de competències entre aquest i el Quart

d'Escaldes-Engordany en la venda d'un terreny

al Coll de Caldes.

AHEE 953

1917/11/20 

Sol·licitud del Quart d'Escaldes-Engordany

adreçada al Consell General perquè es

respecti el dret primitiu que reserva les

concessions públiques a Comú.

AHEE 1113

1918/12/21

El Consell General demana sota pena del Cot

de la terra que el Quart d'Escaldes li enviï còpia

de les concessions d'aigua calenta. (v.AHEE 795)

AHEE 797

1920/02/04, Andorra

Còpia de la carta enviada pel Consell General als Coprínceps pel

conflicte de competències motivat pel traspàs de la concessió

de saltants d'aigua. El 31 de desembre de 1919, el delegat

francès enviava una carta afirmant que el Consell només tenia

poder consultiu. 

AHEE 117

1929/03/27 

Sol·licitud del Quart davant el Consell General en el cas que

mantenen contra Francesc Cadena (a) Diumenge, per uns

cobraments endarrerits.

AHEE 553
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1940/05/15

Sol·licitud al Consell General per establir la

subvenció per a la construcció del mur de

defensa al riu Valira.

AHEE 921

1941/03/30

Sol·licitud al Consell General perquè redacti

una llei d'expropiacions forçoses per a obres

d'interès general, davant els problemes sorgits

amb la construcció del clavegueram i el

cementiri.

AHEE 986

1950/04/05

Decret de Consell General aprovant la

construcció de la claveguera i establint l'ajut

econòmic corresponent. 

AHEE 935

1952/05/12

Esborrany i original de la sol·licitud al Consell General per rebre

la subvenció corresponent a la construcció de la xarxa de

clavegueram. 

AHEE 948.1056

1952/06/01

Sol·licitud del Quart d'Escaldes-Engordany  en la qual demana

l'autorització del Consell General per emetre obligacions i fer front

a les diverses obres públiques projectades. 

AHEE 1058

1936/12/10

Sol·licitud al Consell General informant de la reunió de poble que
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ha decidit l'emplaçament del nou cementiri. A causa dels

problemes amb els propietaris d'uns terrenys, es demana la

intervenció del Consell General. 

AHEEE 992 

1938/12/20

Sol·licitud al Consell General perquè creï una comissió per

resoldre el conflicte entre el Quart i els propietaris dels terrenys

on es vol ubicar el nou cementiri.

AHEE 982

1959/03/14

Sol·licitud adreçada al Consell General d'ajut econòmic per fer

front al cost d'eixamplar la carretera, de construir l'església nova

i en la qual es demana que s'enquitrani la plaça de les Escaldes. 

AHEE 930

1944/05/20

Sol·licitud al Consell General perquè la Comissió de Carreteres

marqui el traçat de la carretera per a la posterior construcció

damunt dels Safaretjos i de la nova església. 

AHEE 924

1952/04/24

Avís per als que vulguin optar al transport de pedres per a la

construcció de la carretera d'Engordany.

AHEE 961

Creació de la parròquia i electors

1887/11/22

Carta rebutjant les aclaracions a la Llei electoral plantejades pel

Consell General i pel Quart d'Escaldes-Engordany.

AHEE 1

1887/12/10

Carta en resposta al recurs de data 7 de desembre de 1887

presentat pel Quart d'Escaldes-Engordany contra els canvis en

la llei electoral proposats pel Consell General.

AHEE 2

1938/10/06

Còpia del decret dels Delegats Permanents dels Coprínceps

modificant el Decret núm. 66 del Consell General sobre

l'autonomia dels Quarts d'Escaldes-Engordany i Andorra. 

AHEE 47

1941/11/22

Carta del Consell General en la qual transcriu una comunicació

de la Delegació de la Mitra d'Urgell referent a l'autonomia dels

quarts d'Escaldes-Engordany i Andorra, reafirmant el Decret de

Consell General núm 365, del 6 de juny de 1941. 

AHEE 50

1969/03/25

Original i còpies de la carta del Comú d'Andorra adreçada al

delegat permanent de la Mitra d'Urgell, demanant la ratificació

de la decisió de duplicar el número de consellers generals

d'Andorra i d'Escaldes-Engordany (de 2 a 4 consellers

respectivament). 

AHEE 54,57-58

1935/06/12-1938/10/29

Còpia del Decret del Consell General núm 66, de data 12 de juny

de 1935, establint l'autonomia en diversos àmbits entre el Quart

d'Escaldes-Engordany i el Quart d'Andorra. 

AHEE 44

1953/101/03

Esborrany i original de la carta del Quart d'Escaldes-Engordany

adreçada a la Delegació Permanent de la Mitra d'Urgell

denunciant la seva situació de minoria en comptar des de fa tres

anys, només amb un representant al Consell General.

AHEE 23,51

1963/08/01

Memoràndum súplica adreçada al delegat permanent del

Copríncep Francès pel Quart d'Escaldes-Engordany demanant

una revisió del Decret de Nova Reforma del 22 d'abril de 1866

per tal que s'augmenti la representació d'Escaldes al Consell

General. 

AHEE 52-53

1963/08/01

El Quart d'Escaldes-Engordany demana les Delegacions

Permanents i el Consell General la revisió i l'actualització del

Decret de Nova Reforma.

AHEE 1255
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1963/09/21

El Quart d'Escaldes-Engordany informa la voluntat de demanar

les Delegacions Permanents la revisió del Decret de Nova

Reforma i resposta del Consell General. 

AHEE 1256

1968/08/30

Acords i actuacions del Consell General amb referència a la

decisió de les Delegacions Permanents d'incrementar el nombre

de Consellers d'Andorra i Escaldes i resposta dels representants

d'aquesta parròquia. 

AHEE 1262

1969/03/29

Carta del Comú d'Andorra a la Delegació Permanent de la Mitra

demanant la reafirmació del Decret de 16 d'agost de 1968 que

amplia de dos a quatre els Consellers generals per Andorra i

Escaldes-Engordany.

AHEE 1263

1973/08/10

Sol·licitud del Comú d'Andorra davant les Delegacions Permanents

demanant que s'apliqui l'increment de representants d'Andorra i

Escaldes o la separació d'aquests dos Quarts. 

AHEE 1366

1977/02/12

Còpia de l'acta de la sessió extraordinària del Consell de Quart

que decideix que els Consellers representants d'Escaldes-

Engordany deixin d'assistir al Consell en protesta per la no

ampliació de la representació dels Consellers d'Andorra i

Escaldes-Engordany. 

Carta als Delegats Permanents comunicant la decisió de no

assistir al Consell mentre no s'ampliï la representació de la

Parròquia d'Andorra. 

AHEE 1266

1977/02/14

Els Consellers generals de la Parròquia d'Andorra comuniquen

al Consell General que no assistiran a les reunions mentre no es

resolgui l'increment de la representativitat d'aquesta Parròquia. 

Avís d'una reunió de poble per tractar la problemàtica de

l'increment de representants de la Parròquia al Consell General. 

AHEE 1267

1978/06/17

Comunicacions i edictes diversos relatius a la convocatòria

d'eleccions a Consell General, en data 21 de juliol 1978.

AHEE 1494

Expropiació

1947/05/11

Sol·licitud al Consell General perquè s'aprovi l'expropiació de dos

terrenys que els propietaris no volen cedir per la construcció de

la carretera d'Engordany.

AHEE 955

1957/01/03

Recurs davant les Delegacions Permanents del Quart contra el

Decret núm. 32 del Consell General que autoritza Julià Reig i Ribó

a edificar un terreny anomenat Pèrgola del l'Hostal Valira, objecte

d'una demanda d'expropiació forçosa per la construcció d'una

plaça pública. 

AHEE 1304

1963/12/20

Sol·licitud del Quart d'Escaldes-Engordany al Consell General

perquè autoritzi l'expropiació forçosa dels terrenys a la Pèrgola

de l'Hostal Valira per a l'ampliació de l'església i plaça pública.

AHEE1311

Altres còpies de sol·licituds sobre aquesta expropiació dirigides

al Consell General. 

1959/07/10

Avís públic del Consell General relatiu a l'expropiació d'uns

terrenys al sud del cementiri.

AHEE 1080

Administració d'articles bàsics

1941/11/22

Carta al Consell General demanant una reunió de poble a cada

parròquia per tal d'aprovar la compra de farina a l'Argentina, a

causa de la situació de guerra a Europa. 

AHEE 83

1941/11/23

Carta del Quart d'Escaldes-Engordany demanant que el Consell

General actuï per assegurar el proveïment de pa. 

AHEE 887
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