
Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2012  –   Sessió ordinària de data 5 d’octubre

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

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a
la sessió celebrada el dia 17 d’agost de 2012.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les sessions celebrades els dies 6, 13, 20 i 27 d’agost, i 3, 10 i 17 de
setembre de 2012.

3. Proposta d’aprovació del Decret de reducció temporal del percentatge
de cessió obligatòria en sòl urbà consolidat

4. Proposta d’adjudicació de la gestió d’explotació i manteniment del forn
incinerador de cadàvers humans situat al cementiri de la Plana, a favor
de l’empresa Pompes Fúnebres de Les Valls

5. Vist l’article 19 de l’Ordinació del pressupost per a l’exercici 2012;
proposta de renovació de les actuals pòlisses de crèdit amb les entitats
financeres Banc de Sabadell, per l’import de 1.000.000 €, i Banca
Mora, per l’import de 1.000.000 €..

6. Proposta de nomenament de la Sra. Maite Tauste Mañosas al càrrec
d’Interventor adjunt, assumint totes les funcions previstes al títol IV de
la Llei de finances comunals, en el cas d’absència de la titular del
càrrec.

7. Informes de caràcter general.

8. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen
els membres de la Corporació. Havent-hi el quòrum necessari i essent les
16:00 hores,  la  Sra.  Cònsol  Major  declara  oberta  la  sessió  i  s’inicia  el
tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia de la convocatòria.
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1. Lectura  i,  si  hi  ha  lloc,  aprovació  de  l’esborrany  d’acta
corresponent  a la sessió celebrada el  dia  17 d’agost de
2012

La  Sra.  Cònsol  Major  demana  als  presents  si  tenen  alguna  esmena  o
comentari  a  formular  en  relació  a  l’esborrany  d’acta  que  es  posa  a
consideració.

I  no  havent-hi  altra  esmena  formulada,  per  assentiment,  el  Ple  aprova
l’acta corresponent a les sessió celebrada el dia 17 d’agost de 2012.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern en el curs de les sessions celebrades els dies 6,
13, 20 i 27 d’agost, i 3, 10 i 17 de setembre de 2012

Sessió de la Junta de Govern de data 6 d’agost de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
627/2012 al núm. 632/2012 (obres menors), del núm. 633/2012 al
núm. 640/2012 (comerç), el núm. 641 (sense contingut), del núm.
642/2012 al núm. 644/2012 (bens immobles), del núm. 645/2012 al
núm. 649/2012 (urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
11/2012 de factures conformades per un import total de 250.084,71
€. I verificada, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
capítol corresponent del pressupost.

3.- Personal.-

 S’autoritzen  les  demandes  presentades  pel  Sr.  Vicens
SOLDEVILA BORREGO, per a realitzar una estada formativa com
a Guia de muntanya al departament de Media Ambient, del 8
d’agost al 31 d’octubre, i per la Sra. Meritxell SANCHEZ
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GARCIA com a monitora de lleure al departament d’Infància,
del 6 d’agost al 7 de setembre del corrent.

 Vista  la  sol·licitud  presentada  per  la  Sra.  Iria  TORRES
RIBEIRO, educadora de l’espai Lleure 2, per a l’obtenció
d’un permís administratiu de reducció de jornada per atendre
al seu fill; vist el reglament de permisos administratius,
s’acorda atorgar-li fins al 17 de setembre de 2012, amb una
reducció de jornada laboral a 30,5 hores setmanals.

 S’informa que el Sr. Aymar ARGUEYROLLES INGLÉS, contractat
pel Ministeri de Salud i Benestar, prestarà els seus serveis
a la deixalleria comunal, del dia 1 d’agost al 7 de setembre
del corrent.

 Vista la pensió d’invalidesa que ha estat atorgada al Sr.
Pere TORRES ORPINELL i l’informe mèdic, s’acorda traslladar-
lo  al  lloc  de  treball  de  vigilant  d’aparcaments,  amb
l’adaptació del salari i jornada laboral corresponent.

 Per  a  proveir  una  plaça  d’oficial  al  departament  de
Circulació i atenció Ciutadana, s’ha convocat un concurs pel
procediment  de  promoció  interna,  al  que  han  postulat  3
Candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de selecció,
s’acorda  adjudicar  la  plaça  a  la  Sra.  Bàrbara  ESCUDERO
JOURNET.

 Vista la baixa mèdica de la Sra. Magdalena FAJARDO LEON,
Operaria del SAD, s’acorda prorrogar el contracte eventual
de la Sra. Mª del Carme VILLAREAL DIAZ (mitja jornada) fins
que la titular de la plaça es reincorpori al seu lloc de
treball.

 Vista  la  baixa  mèdica  del  Sr.  Cristian  MARTINEZ  ALEJO,
Monitor  dels  esports  d’estiu,  s’acorda  prorrogar  el
contracte eventual del Sr. Albert NAVARRO CORTÉS fins al dia
7 de setembre del corrent.

4.- Llar de Jubilats.- S’aprova l’horari de funcionament de la
Llar  de  Jubilats  del  dia  20  d’agost  al  7  de  setembre,  dates
establertes pel tancament d’aquest servei, així com el calendari
d’activitats previstes per aquestes dates.

5.- Expedients sancionadors.-

  S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular
administratiu  del  negoci  HUGO  BOSS  1,  per  la  presumpta
contravenció a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit
d’escombraries a la via pública.

  S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular
administratiu  de  la  discoteca  CACAU,  per  la  presumpta
contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  la  distribució  de
publicitat gràfica a la via pública.
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 Vistes  les  al·legacions  formulades  per  les  Sres.  Lluïsa
ALEJO  DE  LA  IGLESIA,  Maria  Rosa  VERGÉS  ARMENGOL,  Carme
PUJOL  RIBERAYGUA;  els  Srs.  Francesc  GOMEZ  GARCIA,  Joan
BOTELLÉ GAVARRÓ, Jaume CAMPMANY COROMINAS, i els titulars
administratius de GOURMETERIE MARQUET i PISCINA RIBERAYGUA,
s’acorda  deixar  nuls  i  sense  efectes  els  referits
expedients.

6.- Cementiri de La Plana.- Vista la demanda presentada per la
Sra. Mª Concepció FERNANDES CRISTOVAO, en relació a la recompra
per part del Comú dels forats 1r, 3r i 4t del nínxol núm. 190 del
Cementiri de La Plana, adquirits l’any 2004; vist el que estableix
el  Reglament  del  Cementiri  al  respecte,  s’acorda  comprar  els
forats del nínxol indicat per l’import de 1.912,91 €.

7.- Mobiliari urbà.- Per a la compra de 20 papereres amb cendrer
incorporat, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
RODISNET (4.494,58 €) i GEA (2.521,38 €). Examinades les ofertes
s’acorda adjudicar a l’empresa GEA el subministrament d’aquest
mobiliari urbà, al ser l’oferta menys dient.

8.- Concursos.- S’aprova el plec de condicions generals per a la
cessió en arrendament del local propietat del Comú situat a la
planta d’accés a l’antic Pavelló Polisportiu, al Centre Caldea, i
s’acorda convocar la licitació.

Sessió de la Junta de Govern de data 13 d’agost de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
650/2012 al núm. 652/2012 (obres menors), del núm. 653/2012 al
núm.  654/2012,  el  núm.  657/2012  i  el  núm.  664/2012  (sense
contingut), del núm. 655/2012 al núm. 663/2012 (comerç), del núm.
665/2012 al núm. 678/2012 (Exempcions fiscals).
2.- Personal.-

 Vista la baixa mèdica del Sr. Oscar MAS GARCIA, operari de
la Deixalleria Comunal, s’acorda contractar els serveis del
Sr. Jose Manuel MARTÍN BARBERO, del 13 d’agost fins al 9 de
setembre del corrent.

 S’acorda prorrogar la contractació eventual del Sr. Carles
SASPLUGAS NAVARRO, recepcionista de les piscines comunals,
fins al dia 9 de setembre del corrent. 

 S’acorda prorrogar la contractació eventual del Sr. Sabino
CALVO FERNANDEZ, xofer del servei d’Higiene Viària, del 1 de
setembre de 2012 fins al 31 de maig de 2013. 
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 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis del
Sr. Filamor L. FERRER, com operari d’higiene viària, del 20
de setembre de 2012 al 31 de maig de 2013.

 S’acorda prorrogar la contractació eventual del Sr. Francesc
PUERTA MARTÍNEZ, operari d’higiene viària, fins al 20 de
maig de 2013. 

3.- Expedients sancionadors.-  

  S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular
administratiu  del  restaurant  “RÚSTIC  XIC”,  per  una
presumpta contravenció a l’Ordinació que regula l’horari de
dipòsit d’escombraries a la via pública.

 Vistes  les  al·legacions  formulades  per  les  Sres.  Helia
Eduarda  DA  SILVEIRA  ALVES  i  Carme  UBACH  ESPAR,  el  Sr.
Andreu BLASI SERRA i el titular administratiu de la NOTARIA
RODRIGUEZ MIÑANA, s’acorda deixar nuls i sense efectes els
referits expedients.

4.-  Varis.-  Vista  la  demanda  de  l’empresa  Pyrenees  Andorra,
relativa al estacionament d’un vehicle publicitari en una plaça
d’un aparcament comunal de la Parròquia, s’acorda autoritzar la
referida  demanda mitjançant el pagament de 70 € mensuals per
ocupació de la referida plaça d’aparcament.

5.- Llar del Jubilat.- Per al subministrament i col·locació d’un
terra tipus parquet a la Llar del Jubilat, s’ha efectuat una
consulta de preus a les empreses FERBA (11.923,22 €), SOLS CONFORT
(7.046,50 €) i MATECOSA (17.912,26 €). Examinades les ofertes i
atès  que  l’empresa  SOLS  CONFORT  no  preveu  la  col·locació  del
material, s’acorda adjudicar a l’empresa FERBA el subministrament
i substitució del parquet al ser l’empresa que presenta l’oferta
menys dient.

6.-Prevenció  de  residus.- Dins  del  marc  de  la  setmana
internacional de Residus que tindrà lloc del 17 al 25 de novembre,
promoguda pel Ministeri de Medi Ambient i els Comuns, s’acorda
organitzar un taller de cuina sobre receptes a partir de les
restes de menjar. Aquest curset l’impartirà la Sra. Pilar BORRA i
els seus honoraris professionals són de 180 €.

7.- Comissió del Cadastre.- En el marc dels treballs d’elaboració
del cadastre parroquial, la Comissió del Cadastre, procedirà a
practicar els següents actes de delimitació de béns immobles, una
vegada publicada al BOPA aquesta convocatòria: 

 POLÍGON CADASTRAL 10: 

- Data: 4 i 6 de setembre  de 2012
- Zona i situació: Étang Salé

 POLÍGON CADASTRAL 5: 

- Data: 11 i 13 de setembre de 2012
- Zona i situació: Fiter i Rossell
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 POLÍGON CADASTRAL 2: 

- Data: 18 i 20 de setembre de 2012
- Zona i situació: Fiter i Rossell (part alta)

 POLÍGON CADASTRAL 9: 

- Data: 25 de setembre de 2012
- Zona i situació: Étang Salé

Sessió de la Junta de Govern de data 20 d’agost de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
679/2012 al núm. 684/2012 (comerç) i del núm. 685/2012 al núm.
686/2012 (urbanisme).

2.- Personal.-

 Vista la renúncia presentada a la plaça eventual de Monitors
dels  Esports  d’Estiu,  s’acorda,  per  a  cobrir  les  places
vacants, contractar al seu lloc, els serveis de les següents
persones:

Monitor que renuncia a la
plaça

Torn de substitució Monitor que el substitueix

Jennifer Carmona Heredia 
Del 9/08/12 al 
7/09/2012

Alexandra Oliveros Muelas

Marc Sauri Alcazar
Del 3/09/2012 al 
7/09/2012

Carlota Rossell Cabezas

Meritxell Moya Reigosa
Del 3/09/12 al 
7/09/2012

Leticia González Baldonedo

Marc Calull Guerrero
Del 03/09/2012 al
07/09/2012

Meritxell Martinez López

Isaac Lluelles Sánchez
Del 03/09/2012 al
07/09/2012

Sara Garcia Sanchez

 Vista la sol·licitud formulada per l’Esbart Santa Anna i
vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la funció pública,
s’acorda concedir un permís administratiu al Sr. Ivan GOMEZ
MÁRQUEZ,  monitor  esportiu,  i  al  Sr.  Francesc  MARTINEZ
ARTUÑEDO, 2n responsable de manteniment del Prat del Roure,
per participar del 24 al 26 d’agost de 2012 al Festival
Folklòric de Renedo d’Esgueva (Valladolid).

 S’autoritza  la  inscripció  de  les  següents  operaris  de
manteniment contractats dins del programa de Treballs en
benefici de la col·lectivitat, al curs “Prevenció de Riscos
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Laborals en el lloc de treball”. El cost  del curs és de 160
€ (20 €/persona):
 

 Paulo Jorge Dos Santos Terra 
 Henrique Jorge Lopes Da Costa  
 Martinho Belchior Bento Pita
 Joan Carles Mancebo Gutiérrez
 Luis Barbosa Ferreira
 Jose Antonio Casas Jiménez
 Adolfo Miguel Da Silva Carvalho
 Jose Antonio Gonçalves Pinto

3.- Expedients sancionadors.-  

  S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular
administratiu  de  l’empresa  “PUSSYCAT  SOLDEU”,  per  una
presumpta  contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  la
col·locació de publicitat gràfica a la via pública.

 Vistes les al·legacions formulades per la Sra. Maria del Mar
ORTEGA PÉREZ, relatives al expedient sancionador que li fou
incoat per dipositar escombraries a la via pública, s’acorda
deixar nul i sense efectes el referit expedient.

4.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció
a favor del Bàsquet Club Andorra, en concepte d’organització del
Torneig Joan ALAY, per un import de 3.000 €.

Sessió de la Junta de Govern de data 27 d’agost de 2012

1.-  Súpliques.- Es  resol  la  súplica  presentada  amb  el  núm.
687/2012  (comerç).

2.-Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
12/2012 de factures conformades per un import total de 384.047,81
€. I verificada, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
capítol corresponent del pressupost.

3- Personal.- Atesos els incompliments reiterats a les obligacions
contractuals per part del Sr. Renato Cohelho da Silva, s’acorda
rescindir el contracte laboral eventual establert en el seu dia
amb el Comú, amb efectes a la data de la notificació d’aquest
acord. 
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4.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció
consignada a favor de Càritas Parroquial al pressupost 2012, per
l’import de 2.250 €.

5.- Equipament dels serveis exteriors.- Pel canvi d’ubicació i
manteniment  dels  repetidors  dels  serveis  de  Circulació,
Manteniment, Neteja i Obres, s’ha efectuat una consulta de preus a
les  empreses  TECNOVIT  (1.204,89  €)  i  SETI  (600  €,  canvi
d’ubicació).  Vist  que  l’empresa  SETI  no  presenta  oferta  pel
manteniment  dels  aparells  emissors,  s’acorda  adjudicar  els
treballs referits a l’empresa TECNOVIT, conforme a l’import de la
seva oferta.

6.- Plans parcials.- Esgotat el termini d’informació pública al
que fou sotmès el projecte de Pla Parcial de la UA-Suble-11,
L’Etang  Salé,  s’acorda  trametre’l  a  la  Comissió  Tècnica
d’Urbanisme  per  a  la  verificació  de  la  justa  distribució  de
càrregues i beneficis entre la totalitat dels propietaris i la
conformitat del procediment amb la Llei, tot d’acord amb l’article
121, apartat c, de la mateixa LGOTU, junt amb l’informe del Comú
en  relació  a  les  tres  al·legacions  presentades  en  el  termini
d’informació pública.

Sessió de la Junta de Govern de data 3 de setembre de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
688/2012  al  núm.  689/2012  (obres  menors),  el  núm.  690/2012
(comerç),  el  núm.  691/2012  (urbanisme)  i  el  núm.  692/2012
(exempcions fiscals).

2.-Personal.- 

 Vist l’informe emès pel Cap del departament de Joventut,
s’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis de la
Sra.  Paola  PEREIRA  MORENO,  per  a  realitzar  tallers  de
formació audiovisual, del 14 al 28 de setembre de 2012.

 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis de la
Sra. Mònica DE CASTRO FERNANDES, com a monitora de reforç de
l’espai Jovent, del 3 de setembre al 28 de desembre de 2012.

 Vist que les següents persones seleccionades com a monitors
dels esports d’estiu, han renunciat al seu lloc de treball,
s’acorda, per a cobrir les places vacants, contractar els
serveis de les persones que figuren en el quadre adjunt:
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Monitor que renuncia al torn de
treball

Torn de substitució Monitor que el substitueix

Sara Garcia Sanchez
Del 03/09/12 al

07/09/12
Lara Santiago Garcia

Dakota Villalmanzo Montaño
Del 03/09/12 al

07/09/12
Cristina Ros March

Carolina Martínez Carmona
Del 03/09/12 al

07/09/12
Bernat Escorihuela Cabestany

 S’acorda la contractació dels següents professors per a les
activitats del departament de Cultura, pel curs 2012/2013:

Professor Activitat Hores setmanals Preu hora Data alta Data baixa

Marta López Magallon Aeròbic
2h

25,02 € 01/10/12 28/06/13

Xavier Santaella Balls de Saló 10,5 30,59 € 01/10/12 28/06/13

Susana Prinetti   (1,5h set/preparació)  01/10/12 28/06/13

Juan Valero Ioga 12h 25,31 € 01/10/12 28/06/13

Alfons Periago Tai Txi i Txi Kung 9h 22,06 €
01/10/12
28/06/13

Teresa Vidal
Coral parroquial/ 
Cant coral

6h 27,53 € 17/09/12 16/06/13

Mercè Ciaurriz Aquarel·la 8,5h 25,00 € 01/10/12 28/06/13

Patrícia Sànchez Dansa Moderna 3 27,53 € 01/10/12 28/06/13

Fernanda Estalles
Taller d'arts 
plàstiques 4,5

21,86 €
01/10/12 28/06/13

Jacqueline Chassy Line-dance 6h 22,24 € 01/10/12 28/06/13

Professor Activitat Hores setmanals Salari mes Data alta Data baixa

Teresina Serra Piano 40h 2.741,08 € 03/09/12 28/06/13
25h1.713,13

€10/09/1228/06/13Il.l
uminada Sada Piano 40h 1.556,95 € 17/09/12 28/06/13

Guitarra
Àngel Garcia

 S’acorda  la  contractació  dels  següents  professors  pel
departament de Gent Gran pel curs 2012/2013:

Professor Activitat Hores setmanals Preu hora Data alta Data baixa

Rafel Diez Sánchez Ioga 4h 33,82 € 10/09/12 21/06/13

Professor Activitat Hores setmanals Salari mes Data alta Data baixa

Mª Pilar Fraguas
Terapeuta 
ocupacional 20h 1.000 € 10/09/12 21/06/13

Naeco Yamamoto Country 3h 130 € 02/10/12 21/06/13
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 S’acorda  la  contractació  dels  següents  professors  pel
departament d’Esports pel curs 2012/2013:

Professor Activitat Hores setmanals Preu hora Data alta Data baixa

Richard Imbernon Futbol 6,5 13,52 € 17/09/12 21/06/13

Joel Martínez Futbol 11,5 11,60 € 17/09/12 21/06/13
Ivan Monteagudo 

Futbol 15,5 11,60 € 17/09/12 21/06/13

Gerard Florido Tennis 20,5 14,87 € 17/09/12 21/06/13

Esther Esteve Fitness 12 25,82 € 17/09/12 21/06/13

Sergi Flamand Rocòdrom 24 14,87 € 10/09/12 21/06/13

Miquel de Sousa Gimnàs 10 16 € 17/09/12 21/06/13

 Per  a  la  contractació  dels  treballs  relatius  als  plans
d’autoprotecció,  d’emergència  i  la  implantació  de  les
mesures  d’emergència  que  preveu  la  Llei  34/2008  de  la
seguretat i la salut en el treball, s’ha convocat un concurs
públic  de  forma  conjunta  amb  els  Comuns  d’Ordino  i  La
Massana, al que han postulat les empreses:

ECOPS UTE ASSEGUR VIPSA
Lot Ordino 21.112,00 8.800,00 9.300,00 29.860,00

Lot La Massana 19.552,00 5.150,00 5.750,00 21.800,00
Lot Escaldes-
Engordany

48.984,00 17.300,00 14.550,00 60.260,00

Vista  la  proposta  de  la  Mesa  de  contractació,  s’acorda
adjudicar a l’empresa UTE PRINCIPAL QUALITAT I PREVENCIÓ
PQP, SAU I EURO PREVENCIÓ SL, els  treballs especificats
anteriorment, pel que fa exclusivament als Comuns d’Ordino i
Escaldes-Engordany, al ser l’oferta que millor s’adapta a
les necessitats i condicions demanades en el plec de bases. 

 Per realitzar les proves d’avaluació de candidats, en el
marc del concurs intern convocat per a cobrir la plaça de
Cap d’Urbanisme, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses CERQUEDA RECURSOS HUMANS (100 €), OPCIÓ RRHH (495
€)  i  LIDERA  (296,40  €).  Examinades  les  ofertes  s’acorda
adjudicar els treballs d’avaluació i de selecció de personal
a l’empresa LIDERA, al ser l’empresa que ofereix la millor
proposta de selecció de personal i que més s’ajusta als
requeriments de la Comissió de Recursos Humans.

3.- Concurs de floriment.- S’informa del veredicte del Jurat del
XXè  concurs  de  Floriment.  L’import  en  concepte  de  premis  en
metàl·lic  atorgats  als  guanyadors  del  concurs,  en  totes  les
categories, és de 1.650 €.

4.-  Subministrament  de  carburant.- Per  a  la  contractació  del
servei de subministrament de carburant pel parc mòbil del Comú,
s’ha convocat un concurs públic al que han participat les empreses
ARTAL  SA  (-0,050  €/lit.)  i  CADESA  (-0,051  €/lit.).  Vista  la
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proposta  de  la  Mesa  de  contractació,  s’acorda  adjudicar  a
l’empresa CADESA,  el subministrament de carburant, atès que és la
que ofereix el major descompte sobre el preu oficial per cada
litre.

5.- Subministrament de combustible per als edificis comunals.-
Vist l’acord de Junta de Govern de data 2 de juliol facultant al
Comú  d’Andorra  la  Vella  per  convocar  un  concurs  públic  pel
subministrament de combustible per a la calefacció dels edificis
comunals, i l’informe emès per la Mesa de contractació sobre els
preus oferts per les empreses han participat:  

 PETROLI PRINCIPAT -0,080 €/lit.
 SANT ELOI -0,074 €/lit.
 ARAP -0,075 €/lit.
 CADESA -0,069 €/lit.

S’acorda adjudicar el subministrament de combustible de calefacció
pels edificis comunals a l’empresa PETROLIS PRINCIPAT S.A.,  atès
que ofereix el major descompte sobre el preu oficial per cada
litre. 

6.- Plaça Coprínceps.- Vist que no hi ha cap oferta presentada,
s’acorda  declarar  desert  el  concurs  públic  per  cedir  en
arrendament l’explotació del local propietat del Comú, situat a la
plaça Coprínceps.

7.- Agermanaments.- En el marc del conveni d’agermanament celebrat
amb el municipi de  l’Étang Salé  (Ille de Réunion), s’acorda
limitar  l’intercanvi  de  visites  que  fins  ara  realitzaven  els
infants de cada una de les Ciutats agermanades a un desplaçament
cada 4 anys. 

8.- Carrer de la Parròquia- Vist l’informe tramès pel director del
departament  de  prevenció  i  extinció  d’incendis  i  salvament,
indicant que l’edifici de les escoles d’ensenyament francès situat
al  carrer  de  la  Parròquia,  presenta  una  dificultat  a  l’hora
d’accedir amb els camions especials del cos de bombers; examinat
aquest informe pel servei de Circulació i atenció ciutadana, i
desprès  de  les  reunions  que  han  mantingut  els  dos  serveis,
s’acorda acceptar la proposta que formulen conjuntament, limitant
l’estacionament  al  carrer  de  la  Parròquia  i  autoritzant-lo
únicament a la part esquerra en sentit ascendent.

Sessió de la Junta de Govern de data 10 de setembre de 2012

   208



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2012  –   Sessió ordinària de data 5 d’octubre

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
693/2012 al núm. 699/2012 (obres menors), del núm. 700/2012 al
núm. 702/2012 (comerç), el núm. 703/2012 (exempcions fiscals) i
del núm. 704/2012 al 705/2012 (terrasses de bar).

2.-Serveis.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Sílvia
PASCAL RIERO i al Sr. Carles COBERTA, per una presumpta
contravenció a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit
d’escombraries a la via pública.

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular
administratiu de l’empresa “MAPIR SL”, per una presumpta
contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  la  col·locació  de
publicitat gràfica a la via pública.

 Vistes  les  al·legacions  formulades  pel  Sr.  Ruben  Daniel
GONZALEZ,  relatives  al  expedient  sancionador  que  li  fou
incoat per dipositar escombraries a la via pública, s’acorda
deixar nul i sense efectes el referit expedient.

 Vist  que  Sr.  Fèlix  BERCIANOS  CARRABINA  i  el  titular  de
l’empresa IFOC SLU, no han formulat al·legacions en el marc
de  l’expedient  que  els  hi  fou  incoat  per  la  presumpta
contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  el  dipòsit
d’escombraries a la via pública, s’acorda imposar-els-hi una
multa de 300 €, quedant confirmada la proposta de sanció.

3.-  Piscines  comunals.-  S’acorda  declarar  resolt  el  contracte
establert amb l’empresa STAGE, empresa contractada pel servei de
socorrisme a les piscines comunals,  tot amb efectes al dia 20 de
desembre del 2012, data del seu venciment.

Sessió de la Junta de Govern de data 17 de setembre de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
706/2012 al núm. 710/2012 (obres menors), del núm. 711/2012 al
núm.  715/2012  (comerç),  del  núm.  716/2012  al  núm.  717/2012
(Exempcions fiscals), del núm. 724/2012 al núm. 727/2012 (genèric
secretaria).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
13/2012 de factures conformades per un import total de 384.047,81
€  i  la  relació  de  pagaments  per  un  import  de  2.550,76  €.  I
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verificades,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost.

3.- Serveis.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Sabrina
FERNÁNDEZ  PARADA,  Sabrina  RIBA  PUBLIER  i   Maria  Jesús
TORRES, per una presumpta contravenció a l’Ordinació que
regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública.

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular
administratiu  del  circ  “WONDERLAND”,  per  una  presumpta
contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  la  col·locació  de
publicitat gràfica a la via pública.

 S’acorda notificar al responsable de la Unió Esportiva Santa
Coloma, la prohibició de col·locar publicitat gràfica a la
via pública.

4.- Concursos.- 

 S’acorda convocar un concurs públic pel subministrament de
material pel manteniment de l’enllumenat de Nadal.

 S’acorda convocar un concurs públic per ala cessió, a títol
de  concessió  administrativa,  de  l’explotació  del  bar–
restaurant del complex esportiu, social i cultural del Prat
del Roure.

5.-  Cementiri  avinguda  del  Pessebre.-  Atès  el  mal  estat  de
conservació dels compartiments interiors d’algunes de les files de
nínxols  del  Cementiri  de  l’avinguda  del  Pessebre,  s’acorda
trametre un comunicat a tots els propietaris de nínxols demanant
la seva autorització per tal de poder verificar, en presència seva
o del seu representant legal, el seu estat de conservació. En el
cas  que  s’hagi  d’efectuar  obres  de  reparació,  s’oferirà  al
propietari del nínxol la possibilitat que les realitzi el Comú,
amb  despeses  a  càrrec  del  titular,  o  a  través  de  l’empresa
constructora que el propietari esculli.  

6.- Comissió del Cadastre.- En el marc dels treballs d’elaboració
del cadastre parroquial, la Comissió del Cadastre, procedirà a
practicar els següents actes de delimitació de béns immobles, una
vegada publicada al BOPA aquesta convocatòria: 

 POLÍGON CADASTRAL 6: 

- Data: 3 d’octubre de 2012
- Zona i situació: Els Vilars

 POLÍGON CADASTRAL 7: 

- Data: 16 i 18 d’octubre de 2012
- Zona i situació: Els Vilars

 POLÍGON CADASTRAL 8: 

- Data: 23 i 25 d’octubre de 2012
- Zona i situació: Els Vilars

 POLÍGON CADASTRAL 1: 
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- Data: 30 d’octubre i 2 de novembre de 2012
- Zona i situació: Els Vilars

 POLÍGON CADASTRAL 4: 

- Data: 6 i 8 de novembre de 2012
- Zona i situació: Els Vilars

7.- Cens de Població.- Als efectes previstos en els articles 9.5
de la Llei 9/2007, de 17 de maig, del Cens, s’acorda publicar al
Butlletí Oficial la llista de les persones les quals el Comú no ha
pogut localitzar personalment als domicilis censals, emplaçant-les
perquè s’adrecin en el termini d’un mes a comptar de la data de
publicació  de  l’Edicte,  a  les  oficines  del  Comú  d’Escaldes-
Engordany per tal de regularitzar la seva situació registral del
cens de població de la Parròquia d’Escaldes-Engordany. Si en el
termini esmentat no acrediten la prova de la seva residència a la
Parròquia, el Comú procedirà, una vegada obtinguda la confirmació
per part del Consell del Cens, a donar-les de baixa del cens de
població, a tots els efectes.

8.-  Skate Parc.-  S’acorda traslladar la instal·lació de  Skate,
ubicada actualment a la coberta plana de l’edifici de les Boïgues,
a la parcel·la núm. VI del Clot d’Emprivat per proximitat a les
restants instal·lacions esportives i lúdiques de la Parròquia.  

9.- Punt d’informació Plaça Coprínceps.- Atès que en el projecte
d’embelliment de l’avinguda Carlemany es va preveure l’equipament
d’un punt d’informació turística situat a la Plaça de l’Església,
s’acorda procedir a l’enderroc de la caseta d’informació ubicada a
la plaça Coprínceps, atès que no es preveu la seva utilització. 

Vistos els acords sotmesos a ratificació en el  dia d’avui,  la  Sra. Cònsol
Major demana als presents si al respecte tenen alguna esmena, comentari
o demanda d’informació a formular.

Junt amb els acords de la Junta de Govern, els consellers disposen d’una
relació  de  les  sol·licituds  resoltes  en  el  transcurs  de  les  sessions  de
referència, on s’especifica la identitat dels sol·licitants i l’objecte de les
demandes.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, amb l’assentiment dels presents,
el  Ple  aprova la ratificació  dels acords de la  Junta de Govern posats  a
consideració en el dia d’avui.
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3. Proposta d’aprovació del Decret de reducció temporal del
percentatge de cessió obligatòria en sòl urbà consolidat

La Sra.  Cònsol  Major  cedeix  la  paraula  al  Sr.  Cònsol  Menor  per  a  que
informi al Ple sobre la proposta presentada. El Sr. Cònsol Menor exposa el
següent:

La Disposició Transitòria Única de la Llei 16/2012, del 31 de juliol, de
modificació  de  la  LGOTU,  permet  als  comuns  decretar  en  sòl  urbà
consolidat la reducció temporal del percentatge de cessió obligatòria de
sòl  per  a  equipaments  col·lectius,  habitatges  de  protecció  pública  i
serveis públics, o el seu equivalent econòmic, fins a un zero per cent.

En la seva exposició de motius, aquesta Llei s’empara en la necessitat
d’estimular  de  forma  immediata  l’economia  del  sector  de  la
construcció, severament afectat per la situació econòmica actual, amb
l’ànim  de  mitigar  les  conseqüències  socials  vinculades  directa  o
indirectament a aquesta activitat.

Tenint en compte la temporalitat que permet la Llei per a l’aplicació
d’aquesta  mesura,  la  finalitat  de  reactivació  del  sector  i  la  seva
aplicació exclusivament als terrenys situats en sòl urbà consolidat, el
Comú creu que la reducció del percentatge de cessió obligatòria fins al
5 % és, en aquests moments i exclusivament en aquesta categoria de
sòl, la contribució  mínima necessària per satisfer la necessitat de sòl
per a equipaments col·lectius, habitatges de protecció pública i serveis
públics.

Així  doncs,  pels  motius  exposats,  es  proposa  al  Ple  l’aprovació  del
Decret en qüestió. 

Intervé a continuació el Sr. Aleix Mañosas, expressant l’acord del seu grup
amb la proposta presentada:

Aquest punt de l’ordre del dia el vam debatre amb els Cònsols des del
primer dia en que es va plantejar la possibilitat de reducció temporal de
la cessió obligatòria en sol urbà consolidat. Cal constatar que des d’un
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inici coincidíem en el fet de no reduir aquest percentatge fins al 0%,
com ha fet algun altra corporació.

El nostre vot serà favorable a aquesta proposta, i per justificar-lo vull
citar textualment la intervenció al Consell General, de data 31 de juliol
de  2012,  que  va  fer  el  Sr.  Gerard  Bàrcia,  conseller  del  grup
parlamentari socialdemòcrata: 

“Creiem que baixar fins al 5% era una proposta equilibrada, que, al
mateix temps, beneficiava de manera prou important als propietaris,
però  que  no  produïa  la  possibilitat  d’espoli  que  actualment  es
planteja a les administracions comunals.” 

I, no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
la proposta presentada. El Decret de reducció temporal del percentatge de
cessió obligatòria en sòl urbà consolidat, serà tramès al BOPA per a la seva
publicació i posterior entrada en vigor

4. Proposta  d’adjudicació  de  la  gestió  d’explotació  i
manteniment  del  forn  incinerador  de  cadàvers  humans
situat  al  cementiri  de  la  Plana,  a  favor  de  l’empresa
Pompes Fúnebres de Les Valls

La Sra. Cònsol Major informa al Ple que en el seu moment tots els comuns
d’Andorra van facultar al Comú d’Escaldes-Engordany per a la convocatòria
del concurs públic i l’adjudicació de la concessió per a l’explotació del forn
incinerador  del  cementiri  de  la  Plana,  i  que,  tal  com  consta  a  la
documentació tramesa als consellers, solament una empresa ha postulat al
concurs. 
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Conforme a la proposta motivada presentada per la Mesa de contractació,
proposa adjudicar dita concessió a Pompes Fúnebres de les Valls.

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

5. Vist  l’article  19  de  l’Ordinació  del  pressupost  per  a
l’exercici  2012;  proposta  de  renovació  de  les  actuals
pòlisses  de  crèdit  amb  les  entitats  financeres  Banc  de
Sabadell, per l’import de 1.000.000 €, i Banca Mora, per
l’import de 1.000.000 €

La Sra.  Cònsol  major  demana als  consellers  si  tenen quelcom a dir  en
relació a la proposta formulada.

El Sr. Aleix Mañosas exposa que tenint en compte que el que es proposa és
la contractació de dues pòlisses de crèdit per un total de 2.000.000 €
amb l’objecte de cobrir  possibles  necessitats  puntuals de tresoreria,  els
consellers del grup Socialdemòcrata i Independents aprovaran aquest punt
de l’ordre del  dia per  responsabilitat  política,  ja  que consideren que si
només s’utilitzen de forma puntual, aquestes pòlisses de crèdit no haurien
de representar un augment del deute del Comú.

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
la proposta presentada
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6. Proposta de nomenament de la Sra. Maite Tauste Mañosas
al càrrec d’Interventor adjunt, assumint totes les funcions
previstes al títol IV de la Llei de finances comunals, en el
cas d’absència de la titular del càrrec

La Sra. Cònsol Major informa al Ple que la proposta que es presenta té per
objecte cobrir el buit legal que es pugui produir durant les absències de la
interventora titular, sigui pel període de vacances o per qualsevol altra raó,
evitant-se així  paralitzar  l’activitat  administrativa que depèn directament
d’aquest  servei.  Com sigui  que el  nomenament de l’Interventor,  d’acord
amb l’article 92.2 de la Llei de finances comunals, correspon al Ple de
Comú, també es considera pertinent que sigui el Ple qui nomeni el seu
suplent per a exercir en aquests casos.

Intervé  a  continuació  la  Sra.  Cecília  Vendrell,  exposant  la  posició  dels
consellers del seu grup al respecte:

En  primer  lloc  deixi’m  que  expressi  la  nostra  sorpresa  en  veure  el
redactat d’aquest punt de l’ordre del dia. Ni el Sr. Mañosas ni jo en
teníem constància d’aquesta decisió, ja que en cap moment, ni en la
comissió  de Recursos Humans ni  en la  de Finances (comissions  on
considerem que s’hauria  d’haver  tractat  aquest  tema)  no s’havia  fet
esment de la necessitat de crear la figura d’un interventor adjunt.

Per tant, no s’ha debatut mai d’aquesta qüestió, ni tampoc sobre la
definició del perfil tècnic que hauria de tenir la persona que dugués a
terme les funcions pròpies d’aquest lloc de treball. 

A més, repassant les actes de la Junta de Govern que acabem d’aprovar,
tampoc queda reflectit en cap moment que en els seu si s’hagi tractat
aquest tema.

No estem d’acord, per tant, amb la forma que s’ha procedit per part de
l’equip de govern.

No obstant això, durant aquests mesos al Comú hem pogut constatar la
professionalitat de la Sra. Maite Tauste Mañosas. Al nostres entendre,
és  una  persona  molt  seriosa  i  amb  amplis  coneixements  sobre

   215



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2012  –   Sessió ordinària de data 5 d’octubre

l’administració  comunal,  i  estem segurs  que  executarà  la  seva  nova
feina amb tota diligència.

Entenem tanmateix la necessitat de cobrir en permanència les funcions
previstes al títol IV de la Llei de finances comunals.

Per aquest últim motiu, i considerant la persona de la Sra. Maite Tauste
Mañosas, votem a favor d’aquest punt de l’ordre del dia, però agrairíem
a  l’equip  de  govern  del  Comú que  aquest  tipus  de  decisions  se’ns
comuniquin amb anterioritat a la recepció de l’ordre del dia del Consell
de Comú.

Igualment,  també  volem  que  se’ns  comuniqui  si  aquestes  noves
funcions impliquen o no un augment de sou.

Responent a la queixa de la Sra. Vendrell, la Sra. Cònsol Major explica que
desconeixia que els consellers de l’oposició no estiguessin informats sobre
aquest tema o si aquest es va tractar en alguna comissió. Creu que aquesta
manca d’informació prèvia segurament és atribuïble al fet que la iniciativa
de nomenar un Interventor suplent va sorgir dels propis cònsols, arrel del
fet (i amb l’objectiu que no es repetissin situacions similars) que el passat
mes  d’agost  es  va  haver  de  retardar  lleugerament  el  pagament  de  les
nòmines  dels  empleats  degut  a  que  la  Interventora  era  absent  per
vacances. 

Demana per tant excuses pel que considera un descuit que procurarà no es
reprodueixi, i reitera la voluntat de l’equip de govern de treballar sempre
amb la màxima transparència.

Pel  que  fa  a  la  remuneració  de  la  Interventora  suplent,  informa  que
aquesta no percebrà cap remuneració extraordinària pel càrrec

I  clos  el  torn  d’intervencions,  per  assentiment,  el  Ple  aprova  el
nomenament  de  la  Sra.  Maite  Tauste  Mañosas  al  càrrec  d’Interventora
adjunta.
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7. Informes de caràcter general

La Sra. Cònsol Major cedeix la paraula a la Sra. Núria Gomez per a que,
conforme a l’article 98 de la Llei  de finances comunals,  informi al  Ple
sobre  l’estat  d’execució  del  pressupost.  La  Sra.  Núria  Gomez exposa  el
següent:

 L’estat  d’execució  del  pressupost  en  data  30  de  juny  presenta  un
superàvit de 3,2 milions d’euros. Sobre aquesta xifra són a destacar els
següents aspectes:

Pel que fa el  pressupost d’ingressos, aquest s’ha executat en un 56%
amb  prop  de  11,7  milions  respecte  als  20,7  milions  previstos.  Es
rellevant mencionar que en relació al mateix període de l’any anterior,
els ingressos han patit una davallada superior al 9%, el que representa
una retrocessió de 1,2 milions d’euros. Els dos principals motius que
ho expliquen són els següents:

- En primer lloc, les transferències (corrents i de capital) s’han reduït
un total de 749 milers d’euros, lo  qual representa el 63% de la
disminució  total  dels  ingressos.  Aquesta  situació  ja  estava
contemplada  en  el  pressupost  previst  i  el  gruix  s’explica  per  la
regularització de les transferències abonades en excés per part de
Govern en anys anteriors. 

- En segon lloc, els impostos directes derivats de la construcció també
es contrauen fins a representar la meitat de la xifra registrada el 1r
semestre del 2011, el qual representa una disminució aproximada
de 220 milers d’euros. 

Pel que fa l’execució del  pressupost de despeses, aquesta se situa en
pràcticament el 40% de la xifra prevista. Així s’han liquidat 8,5 milions
d’euros enfront als 21,2 milions pressupostats. La xifra de liquidació es
inferior  en  un  10%  respecte  al  mateix  període  de  l’any  anterior.
L’estalvi per capítols és el següent:
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- En el capítol 1, despeses de personal, s’obté un estalvi net de 69
milers  d’euros,  el  qual  representa  una disminució  del  -1,5%. La
disminució  dels  salaris  en  concepte  d’indemnitats  de  funció  de
l’equip  comunal,  personal  de  relació  especial  i  l’optimització  de
recursos en no cobrir  part  de les  baixes  definitives  i/o  mèdiques
sempre que ha estat possible, suposen un estalvi de més de 140 mil
euros que han permès compensar la liquidació a primers d’any de la
gestió  de  l’acompliment  2010-2011  i  l’increment  per  triennis
generats a principis d’any.

- Pel que fa el  consum de béns corrents  i  serveis,  capítol  2,  s’ha
aconseguit una reducció neta de 254 milers d’euros respecte el 1r
semestre 2011, el qual suposa un estalvi proper al 11%. Aquesta
disminució s’explica pels següents factors 

D’una banda els costos específics de la capitalitat de la cultura
catalana registrats el 1r semestre 2011 representen 132 milers
d’euros; la meitat de l’estalvi en aquest capítol.

L’altre  meitat  de  l’estalvi  s’aconsegueix  amb  una  major
racionalització dels recursos i serveis contractats, entre els quals
podem destacar l’impacte dels ajustos en el servei de transport
amb autobús  a  la  zona d’Engolasters,  la  racionalització  en  la
contractació  de  concerts  i  exposicions,  la  posposició  de  les
trobades per agermanament, la renegociació dels contractes de
lloguers, i en conjunt un major control de la despesa d’aquesta
administració.

- Pel que fa les despeses financeres i  amortització  d’endeutament,
s’han liquidat 1,7 milions d’euros que han permès reduir el nivell
d’endeutament fins als 36,5 milions d’euros, quantitat que recull 3
milions d’euros en pòlisses de crèdit que no han estat utilitzades. El
nivell  d’endeutament se situa un 12,5% per sota el  límit  màxim
permès per la llei.

- Pel  que fa  les  inversions,  al  tancar  el  primer  semestre  el  volum
compromès és de 1,2 milions d’euros, el que representa el 65% del
pressupost  previst.  D’aquesta  quantitat  en  destaquen els  treballs
d’avançament en la confecció del cadastre, pràcticament el 50% de
la inversió compromesa. S’hi sumen els treballs de renovació de la
xarxa  d’aigües  residuals  i  pluvials  del  tram  entre  els  carrers
Viladomat  i  Mitterrand,  i  els  treballs  d’acondicionament  de
l’aparcament Caldea. 
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Seguit a l’informe sobre l’estat d’execució del pressupost, la Sra. Cònsol
Major aporta al Ple informació sobre altres assumptes d’ordre divers:

 S’han  dut  a  terme  negociacions  amb  les  empreses  destinades  al
transport urbà i interurbà de passatgers, per tal de crear una parada de
Bus  que  doni  servei  a  la  part  alta  del  vial  de  l’Obac,  atenent  a  la
demanda presentada per ciutadans residents en aquest sector. Si bé els
resultats obtinguts fins a la data no han estat favorables a la creació
d’aquest nou servei pels veïns de la zona, des del Comú es continuarà
negociant amb les referides concessionàries i  amb el Govern, com a
òrgan tutelar de la concessió, per tal de facilitar aquest servei als veïns.

 S’ha  tramès  als  consellers  les  actes  de  les  darreres  reunions  de  la
Comissió de Gestió de la Vall del Madriu Perafita Claror. En el curs de la
propera  sessió,  seran  sotmeses  a  la  ratificació  per  part  del  Ple  del
Comú.

 Els propietaris del terreny on es troba actualment ubicat l’aparcament
el  Falgueró,  han  notificat  al  Comú  la  seva  voluntat  de  resoldre  el
contracte d’arrendament  per  tal  d’executar  el  projecte d’urbanització
d’aquell sòl. Aquesta decisió pren efecte el proper dia 31 d’octubre,
data en què el Comú haurà de lliurar la possessió del terreny. El Comú
procedirà  a  la  senyalització  i  informació  als  usuaris  de  totes  les
possibilitats alternatives d’estacionament en tota l’àrea d’afectació.

8. Precs i preguntes

La Sra. Cònsol Major informa que d’acord amb el procediment regulat a
l’article  23.2  del  l’Ordinació  sobre  organització  i  funcionament  dels
comuns,  els  consellers  del  Partit  Socialdemòcrata  i  Independents  han
registrat a la secretaria general del Comú dues preguntes, a les que de
forma successiva el Sr. Secretari General donarà lectura:
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1) L’article 4 apartat 7 de la Llei qualificada de delimitació de competències
dels comuns de data 4 de novembre de 1993, estableix que “l’Administració,
gestió i govern en general dels béns de domini públic comunal i dels béns de domini
privat  o  patrimonials  que  hagin  adquirit,  inclòs  l’aprofitament  i  explotació  dels
recursos naturals que s’hi trobin, tals com tales de boscos, camps de neu, aigües i
minerals” són competències comunals.

Considerant que per l’any 2012 no s’ha pressupostat cap intervenció a favor
de l’administració, gestió i govern dels boscos. Vist que actualment s’està
treballant en els pressupostos comunals per l’any 2013.

Els  consellers  del  Partit  Socialdemòcrata  i  Independents  del  Comú
d’Escaldes-Engordany volem saber si en el pressupost 2013 està prevista
una partida pressupostària per la gestió dels boscos.

La Sra. Cònsol Major aporta resposta a la qüestió plantejada:

Com exposen en la seva pregunta, l’article 4 de l’apartat 7 de la Llei
qualificada de delimitació de competències de 4 de novembre de 1993
estableix que la gestió dels boscos és una competència comunal, tal
com emana l’article 80 de la Constitució. 

En la reunió de cònsols celebrada el passat 2 d’octubre a la parròquia
d’Encamp  i  a  petició  del  Comú  d’Ordino,  els  cònsols  de  les  set
parròquies  vam  posar  sobre  la  taula  la  necessitat  de  començar  a
treballar en la creació d’un consorci de gestió forestal que ens permeti
millorar les accions que s’han de prendre per evitar incendis. 

Així, en el transcurs de les properes setmanes es crearà una taula de
treball integrada per tècnics de medi ambient de les set parròquies per
configurar aquest consorci de gestió forestal. L’objectiu de la creació
d’aquest ens és coordinar i mancomunar la realització de tasques com
la neteja de boscos, el sanejament i la realització de tallafocs que facin
disminuir el risc d’incendis. 

D’altra banda, també es va posar de relleu que la creació d’un consorci
de gestió forestal ens permetria cooperar amb organismes més propers
com l’Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals a Catalunya, o
l’Observatori  Forestal  del  Pirineu,  amb  la  possibilitat  d’obtenir
intercanvis tècnics interessants per al Principat. 

Pel que fa a la previsió d’una partida al pressupost del 2013 destinada
a  la  gestió  de  boscos,  cal  dir  que  actualment  s’està  treballant  en
l’elaboració del pressupost i que, evidentment, si la creació d’aquest
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consorci de gestió forestal implica destinar-hi més recursos econòmics,
es tindrà en compte. 

Intervé a continuació la Sra. Cecília Vendrell estenent-se sobre la motivació
de la pregunta plantejada:

Sra. Cònsol, quan li vaig comentar la pregunta que faríem ja se sabia la
creació  d’aquest  consorci,  cosa  que  realment  aplaudeixo. Però
tanmateix voldria explicar perquè nosaltres vam entrar aquesta pregunta
sobre  la  gestió  dels  boscos,  pregunta  que  no  crec  hagi  sorprès  a
l’honorable consellera Magda Sinfreu, ja que en reiterades ocasions he
expressat la meva preocupació sobre aquest tema.

Des del mes de març d’enguany, tant en el si de la Comissió de Medi
Ambient com en altres ocasions, he exposat el meu punt de vista sobre
la necessitat dur a terme una gestió decidida dels boscos, en relació
amb la meva preocupació envers els focs forestals.

Segons se m’ha explicat, degut a un motiu econòmic, des de fa quatre
anys s’ha deixat d’aplicar el Pla de gestió forestal que s’havia iniciat
sota el primer mandat de la Sra. Lídia Magallon. En un primer moment
es va dur a terme un inventari i en base aquest es va redactar un Pla de
gestió forestal en el qual es preveia vàries fases d’aplicació. Aquest Pla
tenia un termini de 20 anys vista.

Ara, fa 4 anys, l’aplicació del Pla s’ha aturat, però vull recordar que la
vegetació  no  s’atura;  continua  creixent.  Ella  no  entén  de  costos
econòmics.

Si en un passat era la pagesia qui efectuava aquesta tasca, ara ja no.
L’absència  d’agricultors  i  de  ramaders,  l’absència  de  precipitacions
d’aquests últims anys, i sobretot aquest últim, tant en forma de pluja
com de neu, sumat a l’absència d’intervenció per part de la corporació,
fa  que  tinguem  en  els  nostres  boscos  els  elements  essencials  per
provocar un foc forestal.

Tenim el comburent, que és l’oxigen, tenim el combustible, que és la
fusta seca, únicament ens falta el tercer element: l’espurna. Aquesta
pot provenir d’un acte voluntari o involuntari per part de l’home, però
també simplement d’un fenomen natural com els llamps.

D’aquests tres elements, no podem eliminar l’oxigen ni podem impedir
que algun llamp produeixi  l’espurna necessària  per  encendre el  foc;
l’únic que podem controlar és l’acumulació de combustible.
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I  això,  únicament  és  possible  mantenint  les  intervencions  de  tales
d’arbres, de neteja del sota bosc, any rere any, seguint això sí les pautes
definides en el Pla de gestió forestals de que ja disposem.

Entenc també i comparteixo amb la Sra. Magda Sinfreu quan comenta
que la gestió del bosc ha de ser conjunta de tots els comuns, ja que el
bosc tampoc entén de fronteres administratives.

Aplaudeixo doncs la decisió presa en la darrera reunió de cònsols de
crear  un  Consorci  per  la  gestió  dels  boscos.  Espero  que  aquesta
iniciativa arribi a bon port i que sigui aviat una realitat. En aquest camí,
Sra. Cònsol, podreu comptar amb el nostre suport i col·laboració en tot
el que se’ns demani i estigui al nostre abast.

Ara  bé,  la  creació  d’aquest  consorci  necessitarà  d’una  aportació
econòmica  per  part  de  cada  Comú.  Ara  que  la  corporació  està
confeccionant el pressupost de l’any 2013, sol·licitem que es prevegi
una  partida  pressupostaria  que  permeti  la  creació  i  el  correcte
funcionament d’aquest consorci. A més i a l’espera d’aquest organisme,
voldríem  que  el  proper  pressupost  disposés  també  d’una  partida
pressupostària suficient per reprendre el Pla de gestió forestal de que
disposem i que segurament encara és vigent.

2) En el marc del Pla de gestió de la vall del Madriu-Claror-Perafita, el passat 10
d’abril  de 2012, la Comissió de Gestió va contractar els serveis de la Sra.
Susanna Simon Torralba per exercir les funcions de Directora. La Sra. Susanna
Simon va iniciar el seu contracte a data 1 de maig d’enguany, amb un període
de proves de 3 mesos, tal i com es va aprovar en l’acta de la Comissió de
Gestió  del  passat  10  d’abril  (acta  3/12),  acta  ratificada  en  Ple  de  Comú
d’Escaldes-Engordany del dia 28 de juny. L’ú d’agost va finalitzar el període de
proves. A data d’avui, no se’ns ha comunicat cap decisió al respecte. En quina
situació es troba el contracte laboral de la Sra. Susanna Simon?

La Sra.  Cònsol  Major aporta  resposta  dient  que el  debat  sobre  aquesta
contractació figurava a l’ordre del dia de la darrera reunió de la Comissió de
Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror. En aquesta reunió no hi eren
presents els cònsols majors de totes les parròquies que conformen aquest
òrgan, els quals estaven representats pels respectius Cònsol menor i  un
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conseller. Per aquest motiu, es va acordar ajornar la decisió sobre aquest
punt i incloure’l a l’ordre del dia de la propera reunió, que serà el dia 23
d’octubre.

Vist l’exposat per la Sra. Cònsol Major i atesa l’existència d’un contracte
privat  que vincula a la Sra. Simon amb el  Pla de gestió de la vall  del
Madriu-Perafita-Claror, la Sra. Cecília Vendrell planteja que si el període de
prova va finalitzar el dia 1 d’agost i la persona contractada no ha rebut cap
notificació  i  ha  continuat  treballant,  s’hauria  d’interpretar  que  aquest
període ha estat superat positivament. Es pregunta per tant, en la hipòtesi
que la Comissió de Gestió no avalués positivament el període de prova,
quines serien les conseqüències jurídiques d’una rescissió del contracte 

La Sra. Cònsol Major diu que no està en condicions ni considera procedent
respondre  sobre  decisions  que,  com  s’ha  dit,  no  depenen  d’ella  en
exclusiva, ja que s’han d’adoptar conjuntament amb la resta de cònsols al
si de la Comissió de Gestió.

La Sra.  Cecília Vendrell diu que el que ella demanava, en tot cas, no era
que se li avancés la decisió a adoptar per la Comissió de Gestió. Dit això i
en relació a l’acompliment dels objectius pels quals va ser contractada la
Sra. Simon, expressa que voldria ser informada sobre l’avançament dels
treballs que s’han estat realitzant fins a la data.

La Sra. Cònsol Major respon que aquesta informació la trobarà en les actes
de  la  Comissió  de  Gestió  que  s’han  presentat  i  s’aniran  presentant
periòdicament al Comú per a la seva ratificació, i que tanmateix resta a la
seva disposició més endavant per a ampliar-li la informació que consta a
les actes.

I no havent-hi altre prec ni pregunta formulat, s’esgota l’ordre del dia de la
reunió. Essent les 16:35 hores, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió.

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