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L’any  dos  mil  dotze,  dijous,  dia  22  de  novembre,  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 5 d’octubre de 2012.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les sessions celebrades els dies  24 de setembre; 1, 8, 15, 22 i 29
d’octubre, i 5 de novembre de 2012.

3. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió
de la Vall del Madriu–Perafita–Claror, en les sessions celebrades els
dies 21 de maig i 22 de juny de 2012.

4. Proposta d’aprovació del Pla Parcial pel desenvolupament de la unitat
d’actuació  de  sòl  urbanitzable  núm.  26  (UA-Suble-26),  carretera
d’Engolasters, part baixa. Si hi ha lloc, proposta d’acord facultant als
Srs.  Cònsols  indistintament  per  elevar  a  escriptura  pública  tota  la
documentació que conforma el Pla Parcial.

5. Proposta  d’habilitar  al  Sr.  Gerard  Calvet  Sala  per  a  emetre  els
certificats  urbanístics  i  d’aprofitament  previstos  a  l’article  8  de  la
LGOTU i l’article 88 del Reglament de construcció.

6. Proposta  d’aprovació  de la modificació  del  conveni  de col·laboració
entre el Govern i els Comuns en l’àmbit de l’aigua, de data 23 de
febrer del 2005, en relació als objectius fixats al Pla de sanejament
d’Andorra.

7. Proposta de donar nom a les rotondes situades a la zona urbana de la
Parròquia, conforme a la proposta elaborada per la Junta de Govern en
la sessió de data 29 d’octubre (punt núm. 11).

8. Vist l’article 19 de l’Ordinació del pressupost per a l’exercici 2012;
proposta  de  renovació  de  l’actual  pòlissa  de  crèdit  amb  l’entitat
financera Crèdit Andorrà, SA, per l’import de 1.000.000 €.

9. Proposta  d’aprovació  d’una  transferència  de  crèdit  de  les  partides
pressupostàries 10106–200-60400 Circulació - vehicles (25.000 €) i
40103– 01-60400 Serveis – vehicles (25.000 €); a favor de la partida
67102–100-60820 (50.000 €), per  fer front a l’adquisició d’aparells
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per  a  la  renovació  de  la  zona  cardio del  gimnàs  de  les  Piscines
Comunals.

10. Proposta  de  nomenament  de  la  Sra.  Núria  Gomez  Compte  com  a
membre  representant  del  Comú  al  Consell  d’Escola  de  l’Escola
Francesa d’Escaldes-Engordany.

11. Conforme a l’article 98 de la Llei de finances comunals, informe sobre
l’estat d’execució del Pressupost.

12 Informes de caràcter general.

13. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen
els membres de la Corporació, excepció feta de l’Hble. Sra. Magda Sinfreu,
que ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent
les 17:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió.

Previ a tot, la Sra. Cònsol Major demana al Ple guardar un minut de silenci
per tal d’honorar la memòria del Sr. Gerard Altimir Segalàs, exconseller del
Comú mort en data recent.

Transcorregut un respectuós minut de silenci, es reprèn la sessió. La Sra.
Cònsol Major informa als presents que la Junta de Govern ha formulat una
petició per a la inclusió d’una nova proposta a l’ordre del dia de la sessió
d’avui.  Sobre  l’admissió  d’aquesta  proposta,  procedeix  que  el  Ple  es
pronunciï  i  demana,  per  tant,  al  Sr.  Secretari  que  faci  lectura  de  la
mateixa:

Vist  l’article  23.3  de  l’Ordinació  d’organització  i  funcionament  del
comuns, de data 28 de desembre del 2012,

Vista la documentació que conforma l’expedient per a l’adjudicació de
l’explotació del bar-restaurant situat al centre social i recreatiu del Prat
del Roure, sota la forma de concessió administrativa,

Vista la proposta que ha formulat la Mesa de contractació,

Vist que el contracte establert amb l’actual adjudicatari s’exhaureix el
dia 30 de novembre del 2012,

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 19 de novembre del
2012, ha acordat:
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 Proposar a la Sra. Cònsol major la inclusió del següent punt a l’ordre
del dia de la sessió de Consell del dia 22 de novembre, per tal que
sigui sotmès a la consideració del Ple: 

“Proposta d’adjudicació de la concessió del bar–restaurant situat a
la  zona  esportiva  del  Prat  del  Roure  a  favor  de  la  societat  LA
PAELLA  SL,  conforme  a  la  proposta  que  presenta  la  Mesa  de
contractació”.

Feta lectura de la proposta, per assentiment, el Ple acorda incloure-la a
l’ordre del dia de la sessió d’avui, on figurarà com a punt núm. 13, previ
als  “precs  i  preguntes”  (ara,  punt  núm.  14).  Tot  seguit  s’inicia  el
tractament dels assumptes previstos per al dia d’avui.

1. Lectura  i,  si  hi  ha  lloc,  aprovació  de  l’esborrany  d’acta
corresponent a la sessió celebrada el dia 5 d’octubre 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 5 d’octubre de 2012.
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2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern en el curs de les sessions celebrades els dies 24
de setembre; 1, 8, 15, 22 i 29 d’octubre, i 5 de novembre
de 2012

Sessió de la Junta de Govern de data 24 de setembre de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
729/2012 al núm. 735/2012 (obres menors), del núm. 736/2012 al
núm. 738/2012 (béns immobles), del núm. 739/2012 al núm. 742/2012
i del núm. 744/2012 al núm. 747/2012 (comerç), del núm. 755/2012
al núm. 756/2012 (urbanisme) i el núm. 743/2012 (sense contingut).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern la relació de
pagaments efectuats per un import de 13.621,62 €. 

3.- Personal.- 

 S’acorda  prorrogar  el  contracte  eventual  del  Sr.  Josep
Manuel Martín Barbero, operari de la deixalleria, fins al 30
de setembre de 2012.

 S’autoritza  la  inscripció  del  Sr.  Gerard  CALVET  SALA,
Responsable del cadastre,  al curs “Edificis de baix consum
energètic.  Minergie  i  Passivhaus”,  curs  organitzat  per
Tigges Architekt i Energiehaus. El cost  és de 100 € .

4.- Concursos.- Vist que no s’ha presentat cap oferta al concurs
públic  convocat  per  a  l’arrendament  del  local  annex  a  Caldea,
s’acorda convocar novament la licitació.

5.-Expedients sancionadors.- 

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  a  la  Sra.  Solange
AMORIM DA SILVA, 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  a  la  Sra.  Sònia
GONZÁLEZ  GARCIA  i  als  Srs.  Ramon  SERRA  FARRERO  i  Pablo
RODRIGUEZ PINTO, per la presumpta contravenció a l’Ordinació
d’inspecció i control sobre tinença d’animals de companyia.

 Vist l’expedient incoat a la Sra. Esther ESTRAGUÉS VALOR, per
dos  presumptes  transgressions  a  l’Ordinació  d’inspecció  i
control sobre tinença d’animals de companyia;  atès que no ha
formulat al·legacions en relació als mateixos fets en el tràmit
d’audiència, la Junta de Govern resol imposar-li una multa de
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180€ per cada una de les infraccions, quedant confirmades les
propostes de   sanció.

 Vistes  les  sancions  imposades  respectivament  als  Srs.  José
Manuel MARTINS i Adrià SANTAMARIA PARDEIRO, per la comissió
d’una  infracció   a  l’Ordinació  d’inspecció  i  control  sobre
tinença d’animals de companyia;  vist que no han efectuat el
pagament de les  sancions imposades, s’acorda procedir al seu
cobrament  per la via judicial.

 S’acorda incoar un expedient sancionador al titular del negoci
PROMUSICA S.L., per una presumpta contravenció a l’Ordinació
que regula l’horari de dipòsit de cartró a la via pública.

6.- Vehicles abandonats.- Vista la relació de vehicles retirats de
la via pública pel servei de Circulació i atenció Ciutadana, els
quals es troben al dipòsit comunal sense que els seus propietaris
hagin procedit a recuperar-los; vista l’Ordinació de retirada de
vehicles de la via pública i dels aparcaments comunals i d’abandó
de vehicles, de data 4 de març del 2010, article 4t, s’acorda
notificar  als  propietaris  d’aquests  vehicles  que  disposen  del
termini inajornable de 30 dies, comptats a partir de l’endemà de
la publicació de la relació  al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra,  per  tal  de  retirar-los  del  dipòsit  comunal.
Transcorregut  aquest  termini,  els  vehicles  que  no  hagin  estat
recuperats seran considerats com a cosa abandonada i es procedirà
a la seva destrucció.

7.- Cementiri del Pessebre.-  Vist l’estat de conservació de la
teulada central i la canal de recollida d’aigües pluvials de la
coberta  dels  nínxols  situats  en  la  primera  plataforma  del
cementiri del Pessebre, s’acorda procedir a les obres de reparació
i manteniment que siguin necessàries. 

8.-  Subvencions.-  S’acorda  procedir  a  l’abonament  de  les
subvencions següents, a favor de les Entitats:

- Unió Pro Turisme, 10.709,45 €, en concepte de funcionament 4rt
trimestre 2012.

- Esbart Santa Anna, 10.075 € en concepte de funcionament 4rt
trimestre 2012.

- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor del
Grup d’Escacs Valls d’Andorra, per un import de 700 €, en
concepte d’organització del Festival d’Escacs de Nadal.

9.- Aparcament El Falgueró.- El dia 28 de maig del corrent, els
propietaris dels terrenys que conformen la unitat d’actuació “El
Falgueró” (UA-Suble-01), van notificar fefaentment l’acabament del
contracte d’arrendament amb el Comú, en relació al terreny que
fins ara s’havia destinat a aparcament públic de vehicles. 

Vist el pacte setè del contracte d’arrendament, apartat quart, que
diu:
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En el cas que la finca arrendada hagi estat recoberta amb capes
de quitrà, per a facilitar  les condicions d’explotació de
l’aparcament,  a  la  data  d’acabament  del  contracte  el  Comú
d’Escaldes-Engordany podrà optar per:

Retirar pels seus propis mitjans les capes de quitrà que
recobreixen la superfície cedida en arrendament o,

Encarregar a ENCAIX IMMOBILIARIA SA  la retirada de les
capes de quitrà, amb despeses a càrrec del Comú d’Escaldes-
Engordany,  de  conformitat  amb  el  pressupost  prèviament
aprovat per les dues parts.

els serveis del Comú van demanar pressupostos a diverses empreses
constructores i a la mateixa societat propietària del terreny,
presentant aquesta darrera un pressupost de 23.729,97 €, quantitat
molt inferior als preus unitaris proposats per altres empreses del
ram.

Analitzat tot plegat, la Junta de Govern acorda acceptar l’import
que  la  societat  propietària  del  terreny  ha  proposat   pel
compliment del pacte 7.4 del contracte d’arrendament, i lliurar
definitivament la possessió del terreny el dia 31 d’octubre del
2012.

Sessió de la Junta de Govern de data 1 d’octubre de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
748/2012 al núm. 754/2012 (obres menors), del núm. 757/2012 al
núm. 758/2012 (bens immobles), del núm. 759/2012 al núm. 760/2012
(urbanisme), del núm. 763/2012 al núm. 766/2012 (comerç).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
14/2012 de factures conformades per un import total de 96.766,59
€. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de
pagaments presentada per un import de 1.852,78 €.

3.- Personal.- 

 Per a proveir una plaça de cap de Departament d’Urbanisme, s’ha
convocat un concurs pel procediment selectiu d’ingrés, al que
només ha postulat un candidat. Vist l’informe del Comitè tècnic
de  selecció  emès  a  partir  de  les  proves  psicoprofessionals
efectuades  per  l’empresa  de  selecció  de  personal,  s’acorda
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adjudicar la plaça al Sr. Gerard CALVET SALA, amb el termini de
prova establert per l’Ordinació de la Funció Pública. 

 Vista la renúncia del Sr. Jordi TOMÀS GRAELL a la plaça de
xofer  d’higiene  viària,  amb  caràcter  eventual,  s’acorda
acceptar-la  i  perllongar  la  contractació  eventual  del  Sr.
Ricardo de Oliveira Bernardo, del dia 24 de setembre de 2012 al
23 de juny de 2013 ocupant la plaça que queda vacant. 

 Vista la propera baixa per maternitat i la consegüent demanda
d’un permís administratiu presentada per la Sra. Adela BOSA,
puericultora de l’escola Bressol 1, s’acorda contractar al seu
lloc, els serveis de la Sra. Imma MORAN FERNANDEZ, també amb
caràcter  eventual,  del  dia  8  d’octubre  de  2012  al  21  de
desembre de 2012, a raó de 22,5 hores setmanals i de l’1 de
gener al 7 de juliol de 2013 a raó de jornada completa.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de la
Sra. Mercè CANALS PARELLADA, per realitzar tallers de teatre a
l’espai jovent, del dia 12 d’octubre fins al 30 de novembre de
2012.

 Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Maria TEIXIDÓ OTO,
educadora  de  l’Espai  LLeure,  per  a  l’obtenció  d’un  permís
administratiu de dues hores diàries per atendre al seu fill
menor  de  nou  mesos;  vist  el  reglament  de  permisos
administratius, s’acorda atorgar-li fins al 28 de febrer de
2013.

 S’autoritza  la  demanda  presentada  pel  Sr.  Oriol  NAVARRO
TEMPRADO per a realitzar una estada formativa a la Llar del
Jubilat, del 15 d’octubre al 2 de novembre de 2012.

 Conforme al Decret del Govern, de data 13 de juny del 2012,
d’aprovació del Reglament regulador del programa per fomentar
el treball temporal en benefici de la col·lectivitat, s’acorda
la contractació temporal del Sr. Ferran LÓPEZ GOYA, destinat a
la realització de tasques de manteniment de les infrastructures
i serveis comunals fins a la dia 31 de març de 2013.

 S’autoritza  la  inscripció  de  les  següents  persones  al  curs
“Màrketing offline, màrketing online i xarxes socials”. El curs
és gratuït i té una durada de 24 hores a partir del dia 27 de
setembre i el 25 d’octubre de 2012:

 Rebeca SALCEDO (responsable de Turisme)
 Maria BARÓ BERNAUS (responsable de comunicació)
 Jacob GONZALEZ BORRELL ( secretari de cultura)

 S’autoritza  la  inscripció  del  personal  del  Comú  al  curs
“Prevenció i Socors Cívics de Nivell 1”, que serà impartit
pels  formadors  del  comú  durant  els  mesos  d’octubre  i
novembre:

 Circulació (3 persones)
 Finances ( 3 persones)
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 Joventut ( 2 persones)
 Serveis (5 persones)
 Gent Gran ( 10 persones)
 Infància ( 36 persones)
 Cultura (16 persones)
 Turisme ( 1 persona)

El cost de la formació és de 2.470 € (26 €/persona).

4.-Expedients sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador als Srs. Santiago
ARIAS BERTOLO,  Patrick ARIAS RAYA, Jacques LACAMPAGNE i
Sergi LAMEIRAS GONÇALVES, per una presumpta contravenció a
l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a
la via pública.

 Vistes  les  al·legacions  formulades  pels  titulars
administratius de les empreses IFOC SLU i HUGO BOSS, i pel
Sr.  Marc  CALVET  ALSINA,  s’acorda  deixar  nuls  i  sense
efectes els referits expedients.

5.- Ampliacions de Crèdit.- .-  Vist l’article 74 de la Llei de
finances Comunals, l’article 5è de l’Ordinació del Pressupost del
2012 i l’informe de la Interventora, la Junta de Govern autoritza
una ampliació de crèdit a favor de les partides 10104-300-13002 –
Sou base eventual conveni Govern, per un import de 3.909,60 €, i
10104-300-16052 – Quota seguretat eventual conveni Govern, per un
import de 566,89 €, per a fer front a les despeses derivades del
conveni relatiu al programa per fomentar el treball temporal en
benefici de la col·lectivitat.

6.- Camí del Rec de l’Obac.- S’acorda procedir a la reparació del
tram del camí del Rec de l’Obac, comprès entre el camí de la
Muntanya  i  la  urbanització  La  Plana.  El  pressupost  estimatiu
d’aquesta reparació és de 7.590 € i els treballs seran realitzats
pel personal de manteniment de camins del Comú.
 

Sessió de la Junta de Govern de data 8 d’octubre de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
767/2012 al núm. 768/2012 (obres menors), del núm. 769/2012 al
núm. 783/2012 (comerç), del núm. 784/2012 al núm. 785/2012 (bens
immobles),  del  núm.  786/2012  al  núm.  787/2012  (exempcions
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fiscals), del núm. 788/2012 al núm. 790/2012 (terrasses de bar) i
del núm. 791/2012 al núm. 793/2012 (urbanisme).

2.- Pagaments.- S’informa a la Junta de Govern sobre la relació de
pagaments realitzats per un import de 48.263 €.

3.- Personal.- 

 Vista la renúncia del Sr. Rafel VERGARA NAVARRO al càrrec de
responsable  del  departament  d’higiene  viària,  s’acorda
acceptar-la.

 S’acorda convocar, pel procediment de promoció interna, un
concurs per a cobrir una plaça vacant de cuinera a l’Escola
Bressol.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Josep Manel MARTÍ ABAD, com a xofer del Servei d’Higiene
Viària, del dia 22 d’octubre de 2012 al 21 de juliol de
2013.

 Vista la sol·licitud formulada per la Federació Andorrana de
Rugbi i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la funció
pública, s’acorda concedir un permís administratiu al Sr.
David MARTÍNEZ SANJAUME, agent de circulació,  per haver
estat convocat els dies 12, 13 i 14 d’octubre per disputar
el  partit  Dinamarca-Andorra  que  tindrà  lloc  a  Odense
(Dinamarca),  el  dia  27  d’octubre  per  disputar  el  partit
Andorra –Israel  i el dia 30 d’octubre per disputar el
partit  Sèrbia- Andorra, que tindrà lloc a Belgrad (Sèrbia).

 Vista la sol·licitud formulada per la Federació Andorrana de
Rugbi i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la funció
pública, s’acorda concedir un permís administratiu als Srs.
Marc  ABELLÓ  GARCIA  i  Antoni  CARMONA  PARADA,  monitor  de
l’Espai Lleure 1 i de l’Espai Lúdic respectivament,  per
haver estat convocat el dia 12 d’octubre per disputar el
partit  Dinamarca-Andorra  que  tindrà  lloc  a  Odense
(Dinamarca).

 S’autoritza  la  inscripció  del  personal  del  departament
d’Aparcaments del Comú (12 persones), al curs “Prevenció i
Socors Cívics de Nivell 1”, que serà impartit pels formadors
del comú durant els mesos d’octubre i novembre. El cost de
la formació és de 312 € (26 €/persona).

4.-Expedients sancionadors.- 

 Vistes les al·legacions formulades per la Sra. Maria Jesús
TORRES PERIZ i el titular administratiu del GIMNÀS FIT, en
relació  a  l’expedient  que  els  hi  fou  incoat  per  una
presumpta transgressió a l’ordinació que regula el dipòsit
d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar nuls i
sense efectes els referits expedients.
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 Vistes les al·legacions formulades pel titular administratiu
del negoci BUDA ESPAI ANDORRA, en relació a l’expedient que
li fou incoat per una presumpta transgressió a l’ordinació
que regula la col·locació de publicitat gràfica a la via
pública, s’acorda deixar nul i sense efectes el referit
expedient.

5.-  Transferència de crèdit.-  Vist l’article 74 de la Llei de
Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i
l’informe emès per la Interventora, la Junta de Govern autoritza
la següent Transferència de Crèdit per a fer front a les despeses
originades per la renovació de fanals de l’enllumenat públic:

 De la partida 40103-201-60400 “Vehicles” 8.000 € a favor de
la partida 40105-201-60730 “Xarxa Enllumenat públic”, per a
fer front a les despeses originades per la renovació de
fanals de l’enllumenat públic. 

6.- Enllumenat públic.-  Vist el mal estat d’alguns dels fanals
d’enllumenat públic del Carrer Nou, s’acorda procedir a la seva
substitució amb caràcter urgent. 

7.- Espai Lleure.- Per a la contractació d’un servei de càtering
pels dos Espais Lleure, destinat als infants inscrits pel període
corresponent a les vacances de Tots Sants,  s’ha efectuat una
consulta de preus a diverses empreses especialitzades en el ram,
obtenint només pressupost de l’empresa OPCIÓ CUINA (5,50 €/infant
i  àpat,  Picnic:  5,50  €/infant).  Examinada  l’  oferta  s’acorda
adjudicar a la referida empresa el servei de restauració atès que
compleix  amb  els  requisits  exigits  per  aquest  tipus  de
prestacions.

8.- Subvencions.- 

 S’acorda  procedir  a  l’abonament  d’una  bestreta  a  favor  de
l’Associació Amics Pont dels Escalls, per un  import de 3.000
€, en concepte d’organització de la Festa de la Castanyada.

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció atorgada al
Club de Ball esportiu, Balland, per un import de 2.337 € en
concepte de pagament de les sessions de ball organitzades a la
sala del Prat el Roure durant l’any 2012. 

9.-  Execucions.- Vist  que  no  han  estat  atesos  els  diversos
requeriments efectuats, s’acorda procedir al cobrament de l’import
del complement del cànon del valor econòmic de cessió obligatòria
en sòl urbà consolidat, corresponent a la llicència d’edificació
núm. 291/2008, de data 26 de maig del 2008, lliurada a favor de
Casa Molines SA, per la via judicial.
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Sessió de la Junta de Govern de data 15 d’octubre de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
794/2012 al núm. 806/2012 (obres menors), del núm. 807/2012 al
núm. 811/2012 (comerç), del núm. 812/2012 al núm. 814/2012 (bens
immobles),  i el núm. 815/2012  (urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
15/2012 de factures conformades per un import total de 49.929,64
€. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de
pagaments presentada per un import de 23.638,83€.

3.- Personal.- 

 S’acorda  nomenar  al  Sr.  Josep  Maria  RIERA  MASANA  com  a
responsable  d’higiene  viària  amb  caràcter  provisional,  a
partir del dia 1 de novembre de 2012 i per una durada de sis
mesos.  Durant  el  termini  que  realitzi  la  funció
complementària que se li assigna, s’acorda atorgar-li un
complement de responsabilitat addicional de 350 €. 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Montserrat SUÀREZ MÉNDEZ, com a operària dels SAD,
del dia 11 d’octubre de 2012 fins que la titular de la plaça
es reincorpori al seu lloc de treball. 

 S’acorda  perllongar  l’excedència  sense  reserva  de  plaça
atorgada  a  la  Sra.  Aurora  BAENA  GARRÓS,  responsable  de
l’Arxiu  Històric  Comunal,  per  un  període  de  12  mesos  a
comptar del dia 1 de novembre.

 S’autoritza la inscripció del personal del departament de
Recursos Humans (8 persones), al curs  “Prevenció i Socors
Cívics de Nivell 1”, que serà impartit pels formadors del
comú durant els mesos d’octubre i novembre. El cost de la
formació és de 208 € (26 €/persona).

4.-Expedients sancionadors.- Vist que el titular administratiu del
Restaurant RUSTIC CHIC, no ha formulat al·legacions en el marc de
l’expedient que li fou incoat per la presumpta contravenció a
l’Ordinació que regula el dipòsit d’escombraries a la via pública,
s’acorda imposar-li una multa de 300 €, quedant confirmada la
proposta de sanció.

5.-  Flors  de  temporada.- Per  al  subministrament  de  2.670
pensaments (flor  de  temporada),  s’ha  efectuat  una  consulta  de
preus  a  diverses  empreses,  a  la  que  solament  ha  participat
l’empresa PUNT VERD. Examinada l’oferta s’acorda adjudicar-li el
subministrament per un import de 1.441,80 €. 
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6.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció
a favor del Club de Petanca Escaldes-Engordany, per un import de
300 €, en concepte de l’organització de la trobada amb el Club
Petanca l’Alegria Laurentina de Huesca.

7.-  Concursos.-  S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per
l’adquisició  de  dos  motocicletes  pel  servei  de  Circulació  i
Atenció Ciutadana.

8.- Material d’Higiene viària.-  

 S’acorda la compra de raspalls laterals i centrals per a les
màquines  d’escombrar  del  Servei  de  neteja  viària,  a
l’empresa  MULTISERVEIS  COPRÍNCEPS,  única  empresa
subministradora  del  referit  material,   per  un  import  de
2.935,98 €. 

 Vist que l’empresa GEA ha subministrat unes papereres que no
compleixen  amb  les  característiques  tècniques  de
l’adjudicació, s’acorda anul·lar la comanda i adjudicar el
subministrament  d’aquest  material  a  l’empresa  RODISNET,
següent oferta menys dient en el marc de la consulta de
preus,  per un import de 3.152,80 €.

9.- Procuradors dels Tribunals.- Atenent a les diverses demandes
rebudes per part dels procuradors dels Tribunals, s’acorda atorgar
poders per a plets a favor de tots els procuradors residents a la
Parròquia d’Escaldes-Engordany, per a la representació processal
del Comú d’Escaldes-Engordany davant dels Tribunals de Justícia.

10.- Recursos d’Alçada.- Es dona lectura a l’informe requerit pel
Govern en relació al recurs administratiu d’alçada interposat per
la  Sra.  Anna  CADENA  TURIELLA,  que  assenyala  alineacions
d’edificació en una parcel·la de Can Diumenge. S’acorda trametre
el  referit  informe  al  Govern,  conjuntament  amb  l’expedient
administratiu.

Sessió de la Junta de Govern de data 22 d’octubre de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
816/2012 al núm. 819/2012 (obres menors), del núm. 820/2012 al
núm. 823/2012 (béns immobles), del núm. 824/2012 al núm. 828/2012
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(exempcions fiscals), el núm. 829/2012 (terrasses de bar), del
núm.  831/2012  al  núm.  833/2012  (comerç),  el  núm.  835/2012
(urbanisme) i els núms. 830/2012 i 834/2012 (sense contingut).

2.- Pagaments.- S’informa a la Junta de Govern sobre la relació de
pagaments realitzats per un import de 40.872,87 €.

3.- Personal.- 

 Per  tal  de  donar  suport  en  les  tasques  administratives  al
departament de Manteniment d’edificis i del parc mòbil, i per
optimitzar recursos, s’acorda destinar a la Sra. Lluïsa HURTADO
RODRÍGUEZ, amb caràcter temporal, com administrativa a mitja
jornada al referit departament. Durant l’horari laboral restant
la Sra. HURTADO continuarà desenvolupant les seves funcions al
departament de Gent gran.

 S’acorda  convocar,  pel  procediment  de  promoció  interna,  un
concurs per a cobrir una plaça com a responsable de l’Arxiu
Històric, per a suplir l’excedència atorgada a la titular del
càrrec.

 S’acorda  convocar,  pel  procediment  de  promoció  interna,  un
concurs per a cobrir una plaça com a informador turístic per
l’oficina de Turisme.

 Vista la sol·licitud formulada per la Selecció Andorrana de
Futbol i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la funció
pública, s’acorda concedir un permís administratiu al Sr. Emili
GARCIA MIRAMONTES, monitor de l’Espai Lleure 1 ,  per haver
estat convocat els dies 11, 12 i 16 d’octubre per a participar
en diverses competicions internacionals.

 S’autoritza la inscripció de les següents persones, al curs
“Prevenció de Riscos Laborals en el lloc de treball ”. El cost
de la formació és de 240 € (20  €/persona):

- Ferran Martin López (operari manteniment - treballs a 
benefici de la Col·lectivitat)

- Inmaculada Moran Fernández (puericultora)
- Xavier Andorrà Hernández (administratiu)
- Pere Torres Orpinell (vigilant aparcaments)
- Ricard Mañosas Vilanova (vigilant aparcaments)
- Mònica de Castro Fernandes (monitora Espai jovent)
- Maitetxu Tejeiro Estévez (operària SAD)
- Flora Santiago Prieto (operària SAD)
- Marisol Cobos Moreno (auxiliar Llar neteja)
- Antoni Moraguez lópez (operari manteniment)
- Susana Prinetti Sellés ( monitora esportiva)
- Marta Lòpez Magallón ( monitora esportiva)

4.-Expedients sancionadors.- 
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 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular  del
Restaurant PIZZERIA DA VINCI, per una presumpta contravenció
a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries
a la via pública.

 Vist que el titular del negoci PROMUSICA SL., no ha formulat
al·legacions en el marc de l’expedient que l’ hi fou incoat
per la presumpta contravenció a l’Ordinació que regula el
dipòsit de cartró a la via pública, s’acorda imposar-l’hi
una multa de 60 €, quedant confirmada la proposta de sanció.

5.- Festa de Tots Sants.- En ocasió de la festa de Tots Sants,
s’acorda contractar un servei de Bus per a facilitar, amb caràcter
gratuït,  l’accés  als  Cementiris  Parroquials  per  a  aquells
Ciutadans que ho desitgin, els dies 31 d’octubre i 1 de novembre
del corrent.

6.- Transferències de crèdit.-  Vist l’article 74 de la Llei de
Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i
l’informe emès per la Interventora, la Junta de Govern autoritza
la següent Transferència de Crèdit per a fer front a les despeses
originades per la compra de tiquets d’itineraris del Bus Turístic:

 De  la  partida  61101-400-22210  “Serveis  Postals  i
telegràfics” 5.000 € a favor de la partida 61101-400-22779
“Convenis”, per a fer front a les despeses originades per la
compra de Tiquets d’itineraris del bus turístic

7.- Concursos.- S’acorda convocar un concurs públic per adjudicar
la  prestació  del  servei  de  manteniment  de  les  instal·lacions
tècniques del  pavelló poliesportiu Prat Gran. 

8.- Manteniment del Parc Turons d’art.- Vist el mal estat en que
es troba la gespa del parc infantil del parc Turons d’art (zona de
joc del vaixell),  s’acorda procedir al tancament d’aquella zona
per realitzar els treballs de manteniment i replantat de la gespa.

9.-Subvencions.-  S’acorda  procedir  a  l’abonament  de  les
inscripcions efectuades pels residents d’Escaldes-Engordany a les
setmanes Joves de Vela a favor del Comú d’Andorra la Vella, per un
import de 2.559,29 €.

10.- Espai Jovent.-  S’autoritza el tancament de l’Espai Jovent
durant  el  dia  26  de  novembre  del  corrent,  amb  motiu  de  la
redistribució horària necessària per a la celebració dels actes
previstos en el programa “Talantejant escènic”.

11.- Turisme.- En el marc de la campanya promocional “Alguna cosa
es mou a Andorra” promoguda per Andorra Turisme, s’acorda acceptar
el programa d’activitats i d’espectacles al carrer, que tindran
lloc a la Parròquia,  previstos pels mesos d’octubre, novembre i
de  desembre  d’enguany,  així  com  la  col·laboració  de  diferents
serveis del Comú amb l’entitat. 
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Sessió de la Junta de Govern de data 29 d’octubre de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
836/2012 al núm. 838/2012 (obres menors), del núm. 840/2012 al
núm.  845/2012,  el  núm.  850/2012  i  del  núm.  884/2012  al  núm.
891/2012 (comerç), del núm. 846/2012 al núm. 849/2012  i del núm.
864/2012 al núm. 866/2012 (bens immobles), del núm. 862/2012 al
núm. 863/2012 i el núm. 892/2012 (urbanisme),  el núm. 839/2012 i
del 851/2012 al 855/2012 (sense contingut) del 867/2012 al núm.
883/2012 (exempcions fiscals) .

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
16/2012 de factures conformades per un import total de 326.689,82
€. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de
pagaments presentada per un import de 57,70 €.

3.- Personal.-

 Per a proveir una plaça de Caporal de carrer i servei de
motos, s’ha convocat un concurs pel procediment de promoció
interna, al que han postulat dos Candidats. Vist l’informe
del Comitè tècnic de selecció i atès que s’han superat
totes les proves d’avaluació contínua, s’acorda adjudicar
la plaça al Sr. Carles MARTÍ ABAD.

 S’autoritzen les estades formatives sol·licitades pels Srs.
Juan  José  SEGURA,  Estefania  DOS  SANTOS,  Yuri  ÀLVAREZ  i
Jonathan JUNQUERA a la Llar de Jubilats, i del Sr. Isaac
LLUELLES  a l’Espai Lleure. 

 Vistes  les  sol·licituds  formulades  per  la  Selecció
Andorrana de Futbol i de Rugbi i vist l’article núm. 55 de
l’Ordinació  de  la  funció  pública,  s’acorda  concedir  un
permís administratiu a la Sra. Montserrat SANCHEZ FERNANDEZ
(6 i 7 d’octubre), als Srs. Marc ABELLO GARCIA i Antoni
CARMONA PARADA (2 de novembre)  per haver estat convocats a
participar en diverses competicions internacionals.

 S’autoritza l’assistència de la Sra. Marta FARRÉS BESTUÉ
(dissenyadora  gràfica)  a  les  conferències  “Workshops
Masterclass Amics de Blanc”, que tindran lloc a Barcelona
el dia 2 de novembre.

4.- Concursos.- Per a la contractació dels treballs relatius a la
implementació  de  la  vigilància  de  la  salut,  destinats  al
col·lectiu de personal del Comú, s’ha convocat un concurs públic
al que han postulat les empreses  VIPSA (121.920 €), ECOPS (18.572
€), UTE PRINCIPAT QUALITAT I PREVENCIÓ PQP SAU EURO PREVENCIÓ SL
(22.175 €), i ASSEGURPREVENCIÓ (18.662,90 €). Vist l’informe de la
Mesa de Contractació, s’acorda adjudicar la realització d’aquests
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treballs a l’empresa ASSEGURPREVENCIÓ, al ser l’oferta que millor
s’adapta a les condicions exigides al Plec de Bases.

5.- Transferències de crèdit.-  Vist l’article 74 de la Llei de
Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i
l’informe emès per la Interventora, la Junta de Govern autoritza
la següent Transferència de Crèdit per a fer front a les despeses
originades per l’increment del preu del carburant en el curs de
l’any 2012:

 De la partida 69010-101-21300, “Rep. i cons. de maquinària,
instal·lacions i equips” 10.000 € a favor de les partides
69001-100-22120 “Carburant per a locomoció” 400 €;  69001-
201-22120  “Carburant per a locomoció” 8.500 €; 69001-202-
22120 “Carburant per a locomoció” 1.100 €, per a fer front a
les despeses originades per l’increment dels Carburants de
l’any 2012.

6.- Festa de Tots Sants.- Per a la contractació d’un servei de Bus
gratuït per a facilitar el desplaçament als Cementiris parroquials
durant les festes de Tots Sants, s’ha efectuat una consulta de
preus a les empreses Viatges SOLDEVILA (oferta a/ 500 €; oferta b/
600  €),  AUTOCARS  NADAL  (350  €)  i  EXCURSIONS  RUBIOL  (320  €).
Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  aquest  servei  a
l’empresa EXCURSIONS RUBIOL, al ser l’oferta menys dient.

7.-  Enllumenat  de  Nadal.- S’acorda  establir  l’encesa  de
l’enllumenat extraordinari de Nadal del dia 5 de desembre del 2012
al 6 de gener del 2013, de les 18h. a les 24 h. S’acorda també
informar  d’aquesta  decisió  als  restants  Comuns  per  tal  de
possibilitar la unificació de les dates.

8.- Senyalització vertical.- Vista la proposta que presenta l’Àrea
de mobilitat del Govern, s’acorda instal.lar un semàfor per a pas
de vianants al vial de l’Obac. Les despeses d’aquesta instal·lació
aniran a càrrec del Comú pel que fa a obra civil i contractació de
fluid i el Govern es farà càrrec del subministrament del semàfor. 

9.- Expedients sancionadors.-

 S’acorda incoar un expedient sancionador als Srs. Miquel
GONZALEZ  VALES  i  Artur  PEREIRA  AMORIN,  per  la  presumpta
contravenció a l’Ordinació d’inspecció i control sobre la
tinença d’animals de companyia.

 Vistes les al·legacions formulades per la Sra. Meritxell
VALLS TORRELLARDONA, en relació a l’expedient incoat per la
presumpta contravenció a l’Ordinació d’inspecció i control
sobre la tinença d’animals de companyia, s’acorda anul·lar
les propostes de sanció i arxivar l’expedient.

10.- Centre d’Art.- S’acorda organitzar una mostra de cartells
publicitaris del fons del Centre de Documentació i Museu de les
Arts Escèniques, del 29 de novembre al 26 de gener, al Centre
d’Art. El cost aproximat d’aquesta mostra és de 3.800 €.
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11.- Rotondes.- S’acorda donar els noms següents a les rotondes
que es descriuen a continuació:

Localització Nom de la rotonda
Cruïlla de la carretera 
d’Engolasters i la carretera de 
l’Obac

Rotonda de la Vall del Madriu

Cruïlla del carrer del Prat Gran 
i el carrer del ParnalRotonda 
d’Engolasters
Cruïlla de la carretera 
d’Engolasters i l’avinguda del 
Pont de la Tosca

Rotonda de les Pubilles

Cruïlla del carrer del Prat Gran 
i el carrer de la Constitució

Rotonda del Prat Gran

Cruïlla del carrer de la 
Constitució i l’avinguda de les 
Nacions Unides

Rotonda de Lalín

Cruïlla de l’avinguda de les 
Nacions Unides i el carrer dels 
Paraires

Rotonda dels Paraires

Cruïlla de l’avinguda Esteve 
Albert i el carrer del Valira 
(límit amb Andorra la Vella)

Rotonda de la Dama de Gel

Cruïlla de l’avinguda Esteve 
Albert i el carrer Josep 
Viladomat

Rotonda de Caldea

Sessió de la Junta de Govern de data 5 de novembre de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
856/2012 al núm. 861/2012 (obres menors), del núm. 864/2012 al
núm. 866/2012 (béns immobles), del núm. 867/2012 al núm. 883/2012
(exempcions fiscals), del núm. 884/2012 al núm. 891/2012 (comerç)
i el núm. 892/2012 (urbanisme).

2.- Pagaments.- S’informa a la Junta de Govern sobre la relació de
pagaments realitzats per un import de 932,30 €.
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3.- Personal.-

 Esgotat el període de prova al que ha estat sotmesa la Sra.
Cristina GARRIGA MARTIN (comptable adscrita al departament
de  finances),  s’acorda  adjudicar-li  la  plaça  de  forma
definitiva,  mantenint algunes de les tasques assignades a
la plaça de la que provenia. 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Julio CARVALHO GONÇALVES, com a vigilant d’aparcaments,
del 10 de novembre de 2012 al 9 d’agost de 2013. 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, el serveis del
Sr. Xavier MORENO MARÍN, com a monitor de l’Espai Lleure 2,
del 29 d’octubre al 2 de novembre de 2012.

 S’autoritza  la  realització  d’una  estada  formativa  de  20
hores, sol·licitada per la Sra. Maria FERNANDEZ SANCHEZ, a
l’Espai Lleure, del 29  d’octubre al 2 de novembre de 2012.

 S’autoritza al Sr. Juan Carlos FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, professor
del taller tèxtil, a participar al curs “Punta de coixí” que
tindrà lloc a Madrid, del 7 al 9 de novembre de 2012.  Les
despeses del curs aniran a càrrec del interessat.

 Conforme a l’article 19 de l’Ordinació de la funció pública
comunal, s’acorda anul·lar del Manual funcional d’ocupacions
professionals tipus, sis places d’Agent de Circulació que
han quedat vacants.

4.- Expedients sancionadors.- Vistes les al·legacions formulades
pel  titular  administratiu  del  negoci  MAPIR  SL,  en  relació  a
l’expedient que li fou incoat per una presumpta transgressió a
l’Ordinació que regula la col·locació de publicitat gràfica a la
via  pública, s’acorda  deixar  nul  i  sense  efectes  el  referit
expedient.

5.-  Material  divers.-  Pel  subministrament  de  50  senyals  de
prohibició,  destinades  als  propietaris  d’animals  de  companyia,
s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses RÈTOLS BUTRON
(723,  84  €),  S.STOP  (520  €),  RÈTOLS  LAFONT  (322,40  €),  DISA
(487,50 €) i MULTISERVEIS COPRÍNCEPS (1.326 €). Examinades les
ofertes  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  RÈTOLS  LAFONT,  el
subministrament de les referides senyals, atès que és l’empresa
que presenta l’oferta menys dient. 

6.- Colors de música 2012.- S’acorda organitzar conjuntament amb
l’empresa “Conciertos del Norte”, el concert de  Gospel a càrrec
del grup  “Talk of  Da Town”,  el dia  7 de  desembre a  la Sala
Polivalent del Prat del Roure.
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El Comú assumirà els costos d’allotjament dels artistes, premsa,
publicitat  i  disseny,   el  lloguer  del  backline que  el  grup
requereixi, la venda d’entrades, la cessió de la sala Polivalent
del Prat del Roure i la col·laboració del personal del Comú en les
tasques  relacionades  amb  aquest  tipus  d’esdeveniments.  Els
equipaments de so i llum seran els mateixos de la sala comunal. 

L’empresa Conciertos del Norte assumirà el pagament dels artistes
així com el transport.

La totalitat de la recaptació la percebrà l’empresa  Conciertos
del Norte i el Comú disposarà de 30 invitacions. Es posaran a la
venta un total de  720 entrades. 

7.- Material informàtic.-  Vista la necessitat d’instal·lar una
càmera de vigilància en el Hall de la sala del Prat del Roure, per
a  les  properes  exposicions  que  organitzarà  el  departament  de
Joventut, s’acorda acceptar el pressupost presentat per l’empresa
PROTECVALL,  -  empresa  encarregada  de  gestionar  el  programa  de
gravació de les càmeres situades en altres instal·lacions comunals
-, per un import de 422,14 €.

8.- Expedients disciplinaris.- Vist l’informe  emès en relació a
les planificacions de treball dels Monitors les Piscines comunals,
departament d’Esports,  i vist que l’execució i control de les
mateixes podria ser constitutiva d’una falta de caràcter greu per
part del Cap d’aquest departament, tipificada a l’article 67.l) de
l’Ordinació de la funció pública, la Junta de Govern acorda:

1. Incoar  un  expedient  disciplinari  al  Sr.  Antonino  LOPEZ
VICENTE, per la presumpta comissió d’una falta de caràcter
greu,  tipificada  a  l’article  67.l)  de  l’Ordinació  de  la
funció pública.

2. Ordenar al Secretari General la instrucció de l’expedient.

3. Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

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.
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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.

3. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió de la
Vall del Madriu–Perafita–Claror, en les sessions celebrades els dies 21 de maig
i 22 de juny de 2012.

COMISSIÓ DE GESTIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DE LA VALL DEL MADRIU-PERAFITA-CLAROR

Núm. acta: 05/12

Dia: 21.05.2012

Inici: 10.15h

Acabament: 12.00h

Lloc: Casa Comuna d’Encamp

Assistents: Hble. Sr. JORDI MAS TORRES, Cònsol Major d’Encamp, President de torn 
de la Comissió de Gestió.

Hble. Sra. MARIA ROSA FERRER OBIOLS, Cònsol Major d’Andorra la Vella.

Hble. Sr. MANEL TORRENTALLÉ CAIRÓ, Cònsol Menor de Sant Julià de Lòria.

Hble. Sra. TRINITAT MARIN GONZALEZ, Cònsol Major d’Escaldes-Engordany.

M.I. Sr. Albert ESTEVE GARCIA, Ministre de Cultura

Sra. SUSANNA SIMON TORRALBA, Directora del Pla de gestió de la vall del 
Madriu-Perafita-Claror

Sra. MONTSERRAT ALONSO ZAMARREÑO, Secretària General del Comú 
d’Encamp, Secretària de torn de la Comissió de Gestió.

Els temes tractats en aquesta reunió han estat:

1.-  Informació de la Directora  del Pla de gestió de la Vall  del Madriu-Perafita-
Claror de les tasques realitzades i de la relació de propostes que presenta:
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 Explicació dels  diferents  contactes  mantinguts  amb els  Serveis  tècnics  dels
Comuns i amb el Ministeri de Cultura.

 Protocol  d’actuacions:  S’està  treballant  en  un  protocol  d’actuacions  que
permeti, de forma organitzada, centralitzar i coordinar les actuacions que es
duran a terme a la Vall del Madriu.

 Imatge de marca VMPC:  S’exposa la necessitat  de crear  una imatge  de
marca identificativa de la Vall i s’acorda efectuar les propostes escaients per
la realització d’un concurs públic d’idees.

 Desenvolupament de l’article 12 del Pla referent a la zonificació: Es planteja
la necessitat de procedir a la zonificació i la possibilitat d’encomanar aquests
treballs.

 Refugi  guardat  dins  la  Vall:  Es  discuteix  sobre  quina  podria  ser  la  millor
ubicació d’aquest refugi, tot i que el Ministre de cultura manifesta que caldria
evitar  fer  noves  construccions.  S’està  estudiant  quin  seria  l’emplaçament
millor. 

 Importància en la unificació de la senyalització dins  la Vall:  Es proposa la
creació  d’una  Ordinació  conjunta  que  estableixi  criteris  homogenis  de
senyalització entre els quatre comuns.

 S’acorda impulsar, amb el Ministeri competent, l’elaboració d'un Pla de lluita
contra els incendis i la prevenció de riscos, d’acord amb l’establert a l’article
5.4 del Pla de gestió.

 Conveni Ramsar: S’acorda informar al Govern sobre l’existència de diferents
zones  humides  amb alt  valor  mediambiental  a la vall  del  Madriu-Perafita-
Claror.

 Conveni europeu del paisatge: s’acorda que la Directora sol·liciti al Govern
la seva  participació,  en  qualitat  d’oient,  a  les  reunions  tècniques  que  es
realitzin en el marc de l’aplicació d’aquest conveni.

 S’acorda treballar en una proposta de decàleg, juntament amb els tècnics
dels  Ministeris  corresponents,  que  contingui  els  criteris  de  reconstrucció
d’estructures segons l’establert a l’article 8 del Pla,  relatiu a les tècniques i
materials tradicionals originals.

2.- Informació del Ministre referent al projecte d’informe de la UNESCO sobre la
Vall del Madriu-Perafita i Claror:

  Després de lliurar còpia del projecte d’informe elaborat per la UNESCO, i fer
una explicació detallada del seu contingut, el Ministre conclou manifestant la
seva satisfacció en relació a les conclusions contingudes en l’informe, ja que
aquest posa de relleu la bona elaboració i la correcta estructura de gestió
presentada en el  Pla,  tot  i  que estableix  aspectes  de millora en els  quals
haurem d’anar treballant tots plegats.

Sense cap altre tema a tractar, s’acorda que la propera reunió es celebrarà el
dia 22 de juny a les 10h al Comú d’Encamp i s’aixeca la sessió.
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COMISSIÓ DE GESTIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DE LA VALL DEL MADRIU-PERAFITA-CLAROR

Núm. acta: 06/12

Dia:
22.06.2012

Inici: 10h

Acabament: 12h

Lloc: Casa Comuna d’Encamp

Assistents: Hble. Sr. JORDI MAS TORRES, Cònsol Major d’Encamp, President de 
torn de la Comissió de Gestió.

Hble. Sra. MARIA ROSA FERRER OBIOLS, Cònsol Major d’Andorra la Vella.

Hble. Sra. MONTSERRAT GIL, Cònsol Major de Sant Julià de Lòria.

Hble. Sra. TRINITAT MARIN GONZÁLEZ, Cònsol Major d’Escaldes-
Engordany.

M.I. Sr. Albert ESTEVE GARCIA, Ministre de Cultura.

Sra. SUSANNA SIMON TORRALBA, Directora del Pla de gestió de la Vall 
del Madriu-Perafita-Claror.

Sra. MONTSERRAT ALONSO ZAMARREÑO, Secretària General del Comú 
d’Encamp, Secretària de torn de la Comissió de Gestió.

Els temes tractats en aquesta reunió han estat:

1.- Lectura de l’acta 05/12 de l’anterior reunió,celebrada en data 21 de maig
de 2012, que s’aprova per assentiment.

2.- Informació de la Directora del Pla de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-
Claror sobre la situació en la que es troben les gestions referents als següents
temes:

 Zonificació  de la Vall:  S’està  actualitzant  una zonificació  ja  existent  al
Govern d’Andorra en col·laboració amb els seus  tècnics.

 Elaboració d'un pla de lluita contra els incendis: S’està treballant des del
Govern en un Pla de Prevenció de riscos en el que s’inclourà la Vall del
Madriu. La Comissió sol·licita que Govern la mantingui informada de la
seva evolució i de com afectarà aquest Pla a la Vall.

 Reunió  amb  els  cortalans  de  data  29/05/12:  Es  presenta  l’acta,  que
adjunt s’acompanya, de la reunió mantinguda en data 29/05/2012 on es
recullen les peticions i els neguits manifestats pels cortalans. 

 Properes entrevistes en programes radiofònics “Ara i Aquí” el 27/06 on es
tractaran  qüestions  sobre  la  gestió  de  la vall  i  “el  Torb”l  29/06,  on  es
tractaran temes relacionats amb la natura i la cultura)

  Sortides i activitats organitzades amb el CENMA per donar a conèixer la
Vall:  Es  realitzaran  campanyes  publicitàries  a  través  de  les  diferents
activitats i sortides organitzades pel CENMA. S’informa que el 28 de juliol
del 2012 es farà una sortida d’observació de papallones.
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3.-  Nomenament  del  representant  de  les  associacions  dedicades  a  la
protecció de la natura: S’ha rebut una comunicació,  mitjançant carta de
data 28 de juny del 2012,  conforme es nomena el  Sr. Carles Iriarte,  actual
Secretari  de  l’Associació  APAPMA,  com  a  membre  representant  de  la
mateixa. 

Queda constituïda, per tant, la totalitat de composició del Consell Assessor
essent  els  seus  membres:  Sr.  Jean-Michel  Armengol,  representant  de  la
Unesco, Sra. Olga Aleix Font, representant dels propietaris privats radicats a la
zona del be declarat i  dels cortalans, Sr.  Carles Iriarte,  representant de les
associacions  dedicades  a  la  protecció  de la natura  i  el  Sr.  Albert  Esteve
Garcia, representant de Govern i Ministre de Cultura.

4.- Reunió Unesco: La Directora informa de la reunió a la que assisteix a Paris
amb el Director  del Centre de Patrimoni  Mundial  de la Unesco, Sr.  Kishore
Rao, en companyia del Ministre de Cultura, el Director de patrimoni cultural i
la delegada permanent d’Andorra a la Unesco. El Ministre lliura a la Comissió
el resum d’aquesta trobada mantinguda el dia 18 de juny del 2012 a Paris,
que adjunt s’acompanya a aquesta acta.

5.- Imatge de marca de la Vall del Madriu-Perafita-Claror: La Directora lliura
als  membres  de  la  Comissió  una  proposta  plec  de  bases  perquè  cada
membre trameti les oportunes observacions en vista al concurs que es preveu
publicar passat l’estiu.

6.-Conveni  de  RAMSAR  :  Tractat  internacional  per  a  la  conservació  i  ús
sostenible de les zones humides. La Directora proposa enviar una carta des
de la Presidència de la Comissió al Ministre de Turisme i medi ambient per tal
de sol·licitar la inscripció de les zones humides existents a la Vall del Madriu-
Perafita-Claror  dins  de  la  llista  creada  pel  Conveni  Ramsar.  Es  decideix
posposar  l’enviament  d’aquesta  carta  i  realitzar  abans  un  estudi  del
contingut del Conveni pels respectius serveis jurídics dels comuns. 

7.-  Existència  d’una  publicitat  sobre  la  Vall  del  Madriu-Perafita-Claror
Publicitat VMPC : La Directora mostra una pàgina web www.andorra.es on es
fa publicitat de la Vall en anglès, amb continguts i logos no autoritzats per la
Comissió.  S’acorda  enviar  una  comunicació  formal  des  de la  Comissió  a
“Andorra Turisme” exposant que qualsevol publicitat sobre la Vall ha de tenir
el vist i plau de la Comissió. La directora proposarà una carta per sotmetre-la
a aprovació de la Comissió.

8.-S’exposen altres punts en els que es treballarà properament, com ja es va
anunciar en anteriors reunions i que afecten a la elaboració d’un decàleg
amb els criteris de restauració de les estructures que desenvolupi el concepte
"tècniques  i  materials  tradicionals  originals"  (article  8.3),  la unificació de la
senyalització dins la vall, i la introducció de l’agricultura i ramaderia a la Vall. 

9.-Temes Administratius:  Es comenten diferents  aspectes de funcionament i
organitzatius:  adreça  mail,telèfon,targetes  i  estat  de  les  aportacions  dels
diferents Comuns. El Ministre exposa que el Govern és propietari del domini
Vall  del  Madriu-Perafita-  Claror  i  que  el  cedeix  a  la  Comissió  per  poder
utilitzar-lo d'ara en endavant.
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Sense  cap  altre  tema  a  tractar,  s’acorda  convocar  una  reunió  amb  el
Consell Assessor pel dimecres 11 de juliol a les 15.30h, i fer una presentació
sobre les tasques dutes a terme fins l’actualitat per la Comissió de Gestió.

Vistes les actes de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-
Claror sotmeses 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.

Tal com ha sol·licitat els Sr.  Aleix Mañosas, a la relació d’assistents que
figura a l’acta núm. 5, s’hi ha afegit el M. I. Sr. Albert Esteve, ministre de
Cultura. 

Seguit  aquesta  petició,  en  la  seva  intervenció  el  Sr.  Aleix  Mañosas ha
exposat el següent:

Desprès de revisar les actes sotmeses a aprovació el dia d’avui, hem
pogut veure la relació de les tasques dutes a terme fins a dia 21 de
juny, i a grans trets sembla que estem en la via correcta. 

Estem satisfets en veure que ja s’està iniciant el procés per crear una
imatge identificativa de la Vall, ja que es tracta d’un bé molt preuat i
cal fer-ho saber a tots els residents i els turistes que visiten el país. 

En  l’acta  núm.5  es  parla  de  la  convocatòria  d’un  concurs  públic
d’idees, i en l’acta núm.6 la directora lliura als membres una proposta
de plec de bases. Ens agradaria saber si aquest concurs ja s’ha tirat
endavant, i en cas afirmatiu, en quins llocs s’ha publicitat, ja que no
hem tingut ocasió de veure-ho enlloc.

D’altra banda, en el  punt 2n de l’acta núm.6, es diu que s’adjunta
l’acta de la reunió mantinguda entre la directora i els cortalans en data
29  de  maig  de  2012.  Vista  la  importància  cabdal  que  tenen  les
inquietuds  i  propostes  dels  cortalans,  ens  agradaria  poder  disposar
d’una còpia d’aquesta acta. 

Dit  això, ens agradaria que totes les actes posteriors  se’ns lliuressin
amb la major brevetat possible, ja que aquestes últimes es van lliurar
en la sessió anterior i hi ha un decalatge gran. Tot i que sabem que la
tramitació  i  l’enviament  d’aquestes  actes  no  depenen  del  Comú
d’Escaldes-Engordany, voldríem que la Sra. Cònsol, com a representant
d’aquest Ple, demanés al president de torn de la Comissió de Gestió

   247



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2012  –   Sessió ordinària de data 22 de novembre

que  s’acceleri  la  transcripció  de  les  actes  i  l’enviament  de  tota  la
documentació  associada,  per  tal  de  facilitar  d’aquesta  manera  el
seguiment de les reunions. 

Aportant resposta al Sr. Mañosas, la Sra. Cònsol Major garanteix que amb la
publicació  de  l’acta  de  la  darrera  reunió,  celebrada  aquesta  mateixa
setmana, s’esvairan moltes de les inquietuds i dubtes que ha expressat en
la seva intervenció. Afegeix que creu haver donat suficients mostres de la
seva  predisposició  a  mantenir  als  consellers  de  l’oposició  puntualment
informats sobre els assumptes tractats a les reunions de la Comissió de
Gestió, inclòs la convocatòria del concurs sobre la marca identificativa i el
plec de bases

Sobre  aquest  darrer  tema,  la  Sra.  Cecília  Vendrell demana  si  se  li  pot
avançar quina serà la seva via de divulgació; si el BOPA o alguna altra,
tenint en comte que la Comissió de Gestió no és un organisme públic.

La Sra. Cònsol Major respon que ara mateix no pot confirmar aquest extrem,
però que tan aviat com pugui donar una resposta definitiva, l’hi traslladarà.
Explica tanmateix que en un principi s’havia considerat la possibilitat de
fer un concurs adreçat als escolars del país, idea que posteriorment es va
rebutjar,  entenent  que  per  obtenir  uns  resultats  d’acord  amb  la
transcendència  del  tema,  era preferible  consultar  als  professionals  i  les
empreses del país

I clos el torn d’intervencions, per assentiment, el Ple ratifica els acords
adoptats per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu–Perafita–Claror, en
les sessions celebrades els dies 21 de maig i 22 de juny de 2012.
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4. Proposta d’aprovació del Pla Parcial pel desenvolupament
de la unitat  d’actuació de sòl urbanitzable núm. 26 (UA-
Suble-26), carretera d’Engolasters, part baixa. Si hi ha lloc,
proposta d’acord facultant als Srs. Cònsols indistintament
per elevar a escriptura pública tota la documentació que
conforma el Pla Parcial

El Sr. Cònsol Menor informa que en la sessió celebrada el 30 de març de
2012, el Comú va donar la seva conformitat al projecte de Pla Parcial pel
desenvolupament de la unitat d’actuació de sòl urbanitzable núm. 26 (UA-
Suble-26)  carretera  d’Engolasters,  part  baixa i  va  publicar  al  BOPA  el
referit  acord.  Com sigui  que  s’ha  donat  compliment  a  tots  els  tràmits
previstos  a  la  LGOTU  i  al  Reglament  Urbanístic,  demana  al  Secretari
General donar lectura a la proposta de Decret d’aprovació del Pla Parcial
d’aquesta unitat d’actuació:

Decret d’aprovació del Pla Parcial pel desenvolupament de la unitat
d’actuació UA-Suble-26, carretera d’Engolasters, part baixa.

Vist l’acord adoptat pel Comú d’Escaldes-Engordany en la sessió celebrada el
dia 30 de març de 2012, donant conformitat al projecte del Pla Parcial de la
Unitat d’Actuació UA-Suble-26 “carretera d’Engolasters, part baixa”,  formulat
pel  Sr.  Joan  Pujol  Serres,  actuant  en  nom  i  representació  de  la  societat
mercantil RIPA, SAU,  i els Srs. Joan i Dúnia Ambatlle Vilasetru, que inclou els
terrenys  delimitats a nord per la carretera d’Engolasters i sòl urbà consolidat
UA-Suc-69,  al  sud  per  sòl  urbà  consolidat  UA-Suc-36,  a  l’est,  per  sòl
urbanitzable UA-Suble 27, i a l’oest, per la carretera d’Engolasters,

Vist  que  en  el  termini  d’informació  pública  al  qual  fou  sotmès  l’expedient
mitjançant l’edicte publicat al BOPA núm. 17, de data 11 d’abril de 2012, no
s’ha presentat cap al·legació en relació al mateix,

Vist que els informes que el Comú va requerir simultàniament als ministeris del
Govern afectats per llurs competències sectorials, són favorables a l’aprovació
del Pla Parcial,

Vista la notificació de la Comissió Tècnica d’Urbanisme, en el sentit que no és
preceptiu el seu informe quan els plans parcials compten amb l’acord unànime
de tots els propietaris concernits,

Vistos  els  informes  favorables  emesos  pel  tècnic  del  Comú  i  per  l’equip
assessor  en  matèria  urbanística,  en  relació  al  compliment  dels  tràmits  i
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procediments  preceptius  establerts  als  articles  núm.  61,  62,  i  63   del
Reglament urbanístic,

Vist el 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, relatiu a
l’aprovació i publicació dels plans parcials,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 22 de novembre
del 2012, 

DECRETA

Article 1

S’aprova  el  projecte  de  Pla  Parcial  de  la  unitat  d’actuació  UA-Suble-26
“carretera d’Engolasters, part baixa”, que inclou els terrenys delimitats a nord
per la carretera d’Engolasters i sòl urbà consolidat UA-Suc-69, al sud per sòl
urbà consolidat UA-Suc-36, a l’est, per sòl urbanitzable UA-Suble 27, i a l’oest,
per la carretera d’Engolasters, d’acord 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.

Article 2

Es publica aquest Decret al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, junt amb la
relació de propietaris afectats que figura a l’annex núm. 1, per tal que el Pla
Parcial sigui executiu a partir del mateix dia de la seva publicació.

Article 3

Es requereix a la societat mercantil RIPA, SAU, i als Srs. Joan i Dúnia Ambatlle
Vilasetru, per tal que conjuntament amb el Comú elevin a escriptura pública el
conveni  d’urbanització,  el  decret  d’aprovació  i  els  plànols  del  projecte  de
reparcel·lació  en  què  es  reflecteixin  la  configuració  de  la  nova  situació  i
titularitat de les finques resultants del procés urbanístic, així com els terrenys
de cessió obligatòria a favor del Comú.

D’acord amb el procediment establert a l’article 110 del Reglament urbanístic,
es  requereix  també  als  propietaris  afectats  pel  Pla  parcial  per  tal  que,
mitjançant  escriptura  pública,  es  constitueixin  en  associació  de  promoció
urbanística, als efectes de procedir a l’execució de la urbanització.

Article 4

Aquest Pla Parcial té caràcter de document públic i tothom en tot moment pot
consultar-lo

D’acord  amb  l’article  146  de  la  Llei  general  d’ordenament  del  territori  i
urbanisme, contra aquest Decret es pot interposar recurs d’alçada davant la
Comissió  Tècnica  d’Urbanisme,  dins  d’un  termini  de  tretze  dies  hàbils  a
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comptar  des de la  data de la  notificació  o de la  seva publicació  al  Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra.

La relació de propietaris  que s’adjunten a l’annex núm. 1 són:  RIPA SAU,
representada pel Sr. Joan Pujol Serres, Sr. Joan Ambatlle Vilasetru i Sra. Dúnia
Ambatlle Vilasetru

Feta la lectura de la proposta de Decret  i  no havent-hi  cap intervenció
sol·licitada,  per  assentiment,  el  Ple  aprova  el Pla  Parcial  pel
desenvolupament de la UA-Suble-26,  carretera d’Engolasters, part baixa,
facultant als Srs. Cònsols par tal que, indistintament i en nom del Comú,
conjuntament amb els propietaris dels terrenys, elevin a escriptura pública
el conveni d’urbanització, el Decret d’aprovació i els plànols del projecte de
reparcel·lació en els que es reflecteixin la configuració de la nova situació i
la titularitat de les finques resultants del procés urbanístic, així com els
terrenys de cessió obligatòria a favor del Comú

5. Proposta d’habilitar al Sr. Gerard Calvet Sala per a emetre
els  certificats  urbanístics  i  d’aprofitament  previstos  a
l’article  8  de  la  LGOTU  i  l’article  88  del  Reglament  de
construcció

La Sra. Cònsol Major exposa al Ple que la LGOTU, en el seu article 8, i
també el Reglament de construcció en el seu article 88, garanteixen el dret
de tot administrat a obtenir de l’administració, dins del termini màxim de
15 dies des de la data de la petició, una certificació amb la informació
escrita i concreta sobre el règim urbanístic aplicable a una finca o sector.

Actualment està habilitada per  a emetre aquests  certificats solament  la
Sra. Ester Cervós, atès que el Sr. Joan Coll, també habilitat per aquesta
funció, va deixar el Comú a finals del 2011.
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Per tal d’assegurar aquest servei en endavant, es proposa avui habilitar al
Sr.  Gerard  Calvet  Sala,  cap del  Departament  d’Urbanisme,  per  a  poder
emetre aquestes certificacions.

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

6. Proposta  d’aprovació  de  la  modificació  del  conveni  de
col·laboració entre el Govern i  els Comuns en l’àmbit de
l’aigua,  de  data  23  de  febrer  del  2005,  en  relació  als
objectius fixats al Pla de sanejament d’Andorra

Pren la paraula el Sr. Cònsol Menor i informa que la proposta d’aprovació
de l’addendum al conveni signat entre els Comuns i el Govern l’any 2005,
consistent  en fixar  l’any 2020 com a data  límit  per  a  les  actuacions i
objectius en l’àmbit de les aigües residuals, de les aigües paràsites, de les
aigües pluvials i de les aigües superficials, fou presentada en el transcurs
de la darrera reunió de Cònsols.

Planteja seguidament que, atès que la presentació d’aquesta proposta ha
donat  lloc  a  la  presentació  de  dos  preguntes  per  part  dels  consellers
representants  del  Partit  Socialdemòcrata  i  Independents,  si  no  hi  ha
inconvenient, es podrien tractar en aquest moment enlloc d’esperar al torn
de  precs  i  preguntes.  Vist  que  cap  conseller  s’hi  expressa  en  contra,
demana al Sr. Secretari que faci lectura de les preguntes formulades:

 En relació al punt 6 de l’ordre del dia del Consell de Comú, els consellers
del Partit Socialdemòcrata i Independents del Comú d’Escaldes-Engordany
sol·licitem: 
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“Que  se’ns  lliuri  documentació  sobre  l’estat  d’avançament  dels  treballs
efectuats pel Comú d’Escaldes-Engordany, des de la signatura del conveni
de col·laboració entre el Govern i els Comuns en l’àmbit de l’aigua de data
23 de febrer de 2005 fins a data d’avui.”

Atenent a la demanda, el Sr.  Cònsol Menor informa  que el Departament
d’Urbanisme ha lliurat un certificat en relació als carrers i trams de xarxes
separatives  que s’han  executat  fins  al  dia  de  la  data,  i  d’aquelles  que
queden pendents de realitzar fins a la fi del conveni. Aquest certificat junt
amb  la  documentació  que  conforma  els  projectes  executats,  està  a  la
disposició dels consellers al mateix Departament d’Urbanisme del Comú.
Afegeix que si es vol, donarà lectura a la relació que té a mans

La Sra.  Cecília  Vendrell respon que sap perfectament que pot  consultar
aquest informació al Departament d’Urbanisme, però que l’objecte de la
seva demanda era justament el d’obtenir físicament aquesta informació. El
Sr. Cònsol Menor li garanteix que demà mateix li trametrà la documentació
sol·licitada

“Que se’ns lliuri la planificació prevista dels treballs que s’han de dur a
terme des d’avui fins al 2020, data límit per assolir els objectius fixats en el
conveni de col·laboració entre el Govern i els Comuns en l’àmbit de l’aigua,
de data 23 de febrer de 2005 i la seva addenda, que se sotmetrà a votació
el proper 22 de novembre al si del Consell de Comú.”

El Sr. Cònsol Menor informa que per a l’establiment del calendari, des del
Govern  se’ls  va  comunicar  que  realitzarien  un  estudi  establint  les
intervencions a  considerar  prioritàries  per  no abocar  aigües netes  a  les
clavegueres. Aquest informe encara no ha estat lliurat al Comú, però tan
aviat  com  se’n  pugui  disposar,  s’iniciaran  les  actuacions  cara  a
l’establiment d’un calendari.

Seguit al tractament de les demandes concretes, la Sra. Cecília Vendrell diu
que vol oferir al Ple la seva valoració global sobre la proposta que es posa
consideració. Diu el següent:
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L’any  1996  el  Govern  aprova  el  Pla  de  sanejament  de  les  aigües.
Aquest Pla és un pla a horitzó 2020. És a dir, per l’any 2020 totes les
aigües  residuals  generades  al  Principat  d’Andorra  hauran  d’estar
sanejades abans de ser abocades al medi receptor.

Per que això sigui possible, totes les administracions han de fer els seus
deures. Govern ha de construir i mantenir les estacions de depuració de
les aigües residuals i ha de construir i mantenir els col·lectors generals.
A data d’avui, entenem, que el Govern ha fet i està fent la seva feina.
Els col·lectors generals existeixen i les depuradores treballen.

Els comuns també han de fer els seus deures. Són els responsables dels
col·lectors d’aigües residuals secundaris. Si els comuns no fan la seva
part de deures, tot i  que els Govern hagi fet i  estigui  fent els seus,
aquests esforços no serviran per a res.

Tots  els  col·lectors  unitaris  secundaris  han  de  desaparèixer.  Els
col·lectors  d’aigües  residuals  han  de  ser  exclusius  per  al  transport
d’aigües residuals i conduir-les fins a la depuradora. Les aigües pluvials
han de ser conduïdes, per un altre conducte diferenciat de les aigües
residuals, i ser abocades al medi receptor.

Som conscients de la feina que això implica. Aixecar els carrers, obres,
soroll, pols... Però és necessari si volem tornar a tenir una aigua als rius
d’excel·lent  qualitat.  Hem  estat  molts  anys  que  el  riu  servia  de
claveguera!

Avui se’ns demana d’aprovar una addenda al conveni de data 23 de
febrer de 2005 amb l’objectiu d’ampliar el termini dels compromisos i
objectius  signats   el  2005 fins al  2020,  i  fer-los  coincidir  amb els
terminis fixats en el Pla de sanejament de les aigües residuals de l’any
1996.

Entenem doncs, que cap Comú ha fet la seva feina i demanen 5 anys
suplementaris  per  fer-la.  Som  conscients  que  el  primer  conveni
finalitzava  al  2015 i  que estem a finals  del  2012,  per  tant  encara
queden dos anys, però ja es preveu que no es pugui arribar a complir
els compromisos que es van adquirir  al 2005 i  es demanen 5 anys
complementaris”.

Amb o sense el nostre suport, aquesta addenda  tirarà endavant i els
comuns disposaran de 5 anys més que aconseguir els compromisos i els
objectius signats el 23 de febrer de 2005.

Considerem  que  és  inadmissible  que  les  corporacions  locals  no
planifiquin  les  seves  actuacions  de  forma  a  complir  amb  els
compromisos adquirits. Es dóna una visió a la ciutadania de que depèn
de qui ets per si cal o no complir amb els compromisos.
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A més, cal considerar que venim d’una època de bonança on hi havia
diners i que s’hagués hagut de prioritzar aquestes actuacions. Però clar,
els tubs passen sota terra i no llueixen. No aporten vots. 

Els  consellers  del  Patit  Socialdemòcrata  i  Independents  no  donem
suport a aquesta proposta de modificació del Conveni de col·laboració
entre el Govern i els Comuns en l’àmbit de les aigües.

Intervé seguidament el Sr. Cònsol Menor expressant que en general des del
Comú s’entén la problemàtica de la mateixa manera que la Sra. Vendrell.
Aquest addendum es firma a nivell de país i per a tots els Comuns, però
cadascun  d’aquests  comuns  es  troba  amb  circumstàncies  o  situacions
particulars. El Comú d’Escaldes-Engordany en concret, des del 2005 any
rera any ha fet totes aquelles obres que ha pogut pel que fa a la xarxa de
clavegueram,  i  segurament  la  realització  més  important  ha  estat  la  de
l’avinguda Carlemany en tota la seva llargada. Cada any s’ha previst una
partida  per  poder  ampliar  la  xarxa  de  clavegueres;  l’any  passat  per
exemple, al carrer Josep Viladomat. I per l’any que ve es tornarà a disposar
d’una  partida  que  es  destinarà  allà  on  es  determini  en  funció  de  les
recomanacions de l’informe que està elaborant Govern.

La Sra. Cecília Vendrell diu entendre que cara a l’any que ve s’estigui en
espera de l’informe de Govern, i explica que segons les dades del propi
Govern, un 60 % de les aigües que s’estan canalitzant als col·lectors, són
aigües netes que no haurien d’anar-hi.  És a dir, els Comuns no han fet la
seva feina. Si el Govern ha posat damunt la taula uns diners per construir
uns  col·lectors  generals  i  unes  depuradores,  els  Comuns han  de  fer  el
mateix. I han de fer que les aigües dels nostres rius tornin a tenir una bona
qualitat. En definitiva, demana que es demostri una màxima sensibilitat en
aquest tema, i que quan es facin obres, s’aixequi el carrer completament, i
s’hi construeixi la xarxa separativa, per tal que d’aquí al 2020 es pugui dir
que  la  parròquia  d’Escaldes-Engordany  té  totalment  finalitzada  la  xarxa
separativa de clavegueres.

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per majoria, el Ple aprova la
proposta presentada. Han votat en contra, la Sra. Cecília Vendrell i el Sr.
Aleix Mañosas. Han votat a favor, la resta de consellers presents a la sala.
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7. Proposta de donar nom a les rotondes situades a la zona
urbana de la Parròquia, conforme a la proposta elaborada
per la Junta de Govern en la sessió de data 29 d’octubre
(punt núm. 11)

La Sra. Cònsol Major exposa que, atenent a la demanda formulada per part
del Govern d’Andorra, es proposa donar les següents denominacions oficials
a les rotondes situades a la zona urbana:

Localització Nom de la rotonda

Cruïlla de la carretera d’Engolasters i la 
carretera de l’Obac Rotonda de la Vall del Madriu

Cruïlla de la carretera d’Engolasters i 
l’avinguda del Pont de la Tosca Rotonda d’Engolasters

Cruïlla del carrer del Prat Gran i el carrer del 
Parnal Rotonda de les Pubilles

Cruïlla del carrer del Prat Gran i el carrer de 
la Constitució Rotonda del Prat Gran

Cruïlla del carrer de la Constitució i 
l’avinguda de les Nacions Unides Rotonda de Lalín

Cruïlla de l’avinguda de les Nacions Unides i 
el carrer dels Paraires Rotonda dels Paraires

Cruïlla de l’avinguda Esteve Albert i el carrer 
del Valira (límit amb Andorra la Vella) Rotonda de la Dama de Gel

Cruïlla de l’avinguda Esteve Albert i el carrer 
Josep Viladomat Rotonda de Caldea

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
la proposta presentada.

8. Vist  l’article  19  de  l’Ordinació  del  pressupost  per  a
l’exercici 2012; proposta de renovació de l’actual pòlissa
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de crèdit  amb l’entitat  financera  Crèdit  Andorrà,  SA,  per
l’import de 1.000.000 €

La Sra. Cònsol Major informa al Ple que l’objecte d’aquesta proposta és la
renovació d’una pòlissa de crèdit per valor de 1.000.000 €, per fer front a
eventuals decalatges de tresoreria. Aquest any han arribat al seu venciment
les tres pòlisses de crèdit que el Comú va formalitzar amb tres entitats
bancàries. En la darrera reunió de Consell es va acordar la renovació de
dues d’aquestes pòlisses i avui es sotmet a l’aprovació del Ple la renovació
de la tercera i última amb l’entitat Crèdit Andorrà, SA (interès euribor a 3
mesos + diferencial ABA del 2,5%).

Intervé  a  continuació  el  Sr.  Aleix  Mañosas fent  constar  que,  seguint  el
mateix criteri que en la darrera sessió de Consell, el seu grup aprova la
proposta  presentada,  en  considerar  que  si  aquestes  pòlisses  només
s’utilitzen  de  forma  puntual  per  fer  front  a  eventuals  necessitats  de
tresoreria, això en cap cas ha de comportar un increment del deute del
Comú.

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
la proposta presentada.

9. Proposta d’aprovació d’una transferència de crèdit de les
partides  pressupostàries  10106–200-60400  Circulació  -
vehicles (25.000 €) i 40103– 01-60400 Serveis – vehicles
(25.000  €);  a  favor  de  la  partida  67102–100-60820
(50.000 €), per  fer front a l’adquisició d’aparells per a la
renovació  de  la  zona  cardio del  gimnàs de les  Piscines
Comunals
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El  Sr.  Joaquim Tomàs,  conseller  d’Esports,  explica  als  presents  que la
maquinària del gimnàs de les Piscines Comunals va ser  adquirida l’any
2003 i va suposar una inversió de 63.710,79 €. Durant aquests darrers
nou anys s’ha anat efectuant el  manteniment  d’aquests  aparells  fins al
moment actual, en que suporten nombroses avaries, amb les consegüents
queixes per part dels usuaris de la instal·lació.

Valorats  els  costos  que  representa  pel  Comú  la  reparació  contínua
d’aquests aparells, així com l’antiguitat de la maquinària, que en alguns
casos obliga a deixar de costat l’opció de reparació; es proposa l’aprovació
de  la  transferència  de  crèdit  posada  a  consideració,  per  un  import  de
50.000 €, per poder fer front a la renovació del material de la zona cardio
del gimnàs de les Piscines Comunals.

La Sra. Cecília Vendrell, en nom del Partit Socialdemòcrata i Independents,
expressa el seu suport a la proposta presentada, entenent que és necessari
donar un bon servei als ciutadans i que aquesta podria ser una manera de
tornar a generar més socis al centre esportiu de les Piscines Comunals

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
la  proposta  presentada.  Conforme  a  l’article  74  de  la  llei  de  finances
comunals,  la  transferència  de  crèdit  es  publicarà  al  BOPA  amb  rang
d’ordinació.

10. Proposta de nomenament de la Sra. Núria Gomez Compte
com a membre representant del Comú al Consell d’Escola
de l’Escola Francesa d’Escaldes-Engordany

La Sra. Cònsol Major informa al Ple que en el curs de la sessió de Consell
del dia 10 de gener del 2012, la Sra. Núria Pons Tomàs fou designada
membre representant del Comú al Consell d’Escola de l’Escola Francesa
d’Escaldes-Engordany. Posteriorment, la Sra. Núria Pons ha estat elegida
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directora  de  l’Escola  Francesa,  càrrec  que  és  incompatible  amb  el  de
representant del Comú al Consell d’Escola. Per tot plegat, en el dia d’avui
es  proposa  al  Ple  nomenar  a  la  Sra.  Núria  Gomez  Compte  com  a
representant del Comú al Consell d’Escola de l’Escola Francesa. 

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

11. Conforme a l’article  98 de la Llei  de finances comunals,
informe sobre l’estat d’execució del Pressupost.

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 setembre presenta un
superàvit de 2,1 milions d’euros. Els ingressos s’han executat en un
74% de la xifra prevista i suposen 15,2 milions d’euros, i les despeses
en un 62% i suposen 13,1 milions d’euros.

Els  ingressos  han sofert  una davallada  de 1,6 milions en relació  al
mateix període de l’any anterior (és a dir un 10% menys). Es preveu
tancar  l’exercici  amb  una  disminució  total  d’uns  2  milions  d’euros
respecte  al  pressupost.  El  gruix  de  la  desviació  s’explica  per  la
contracció  importantíssima  dels  ingressos  relacionats  amb  el  sector
immobiliari i de la construcció (impost de construcció, ocupació de via
pública, impost de transmissions patrimonials i ingressos derivats de la
cessió  obligatòria  de  terrenys).  També  contribueix  negativament  la
disminució de les transferències de Govern rebudes enguany i un nivell

   259



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2012  –   Sessió ordinària de data 22 de novembre

de  rotació  menor  en  aparcaments,  que  es  preveu  impacti
desfavorablement en la liquidació final.

En  contrapartida,  s’ha  aconseguit  una reducció  de les  despeses,  de
forma que  a  30 de  setembre  es  registra  un  estalvi  de  més  de  1,8
milions  d’euros en relació  al  mateix  període de l’any 2011,  el  qual
equival a una reducció del 12%. A continuació s’indiquen els tres eixos
que expliquen aquest resultat: 

- En primer lloc, els esforços importants, i no fàcils, realitzats en el
conjunt de la despesa corrent permeten registrar un estalvi de més
de 800.000 €.  Aquest  es  composa dels  estalvis  en despeses de
personal  (129.000  euros),  consum  de  béns  corrents  i  serveis
(618.000 euros), i transferències i subvencions atorgades (70.000
euros). 

- En segon lloc, la contenció en el nivell d’inversió executada permet
un estalvi addicional de 1,3 milions d’euros. Val a dir, no obstant,
que al tancar el tercer trimestre el volum d’inversió 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% del total, a la
qual  s’hi   sumen  els  treballs  de  renovació  de  la  xarxa  d’aigües
residuals i pluvials del tram de carrers Viladomat i Mitterrand, i els
treballs de condicionament de l’aparcament Caldea. 

- En tercer lloc, convé indicar que els estalvis esmentats, junt amb la
reducció  dels  tipus  d’interès,  han  facilitat  una  amortització  més
elevada del deute comunal en relació al mateix període 2011. Al
tancar el tercer trimestre s’ha reduït el nivell d’endeutament en 1,9
milions d’euros. La previsió  actualitzada de disminució del  deute
aquest 2012 és de 2,6 milions, el qual el situarà en 35,1 milions,
un 16% per sota el nivell màxim permès per llei. Aquesta quantitat
inclou els 3 milions d’euros de pòlisses de crèdit a curt termini, dos
de les quals es van autoritzar en el darrer ple i la última ha estat
aprovada fa uns instants.
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12. Informes de caràcter general

El  Sr.  Cònsol  Menor  informa  al  Ple  que  els  promotors  de  la  unitat
d’actuació de la UA-Suble-01,  el Falgueró,  han comunicat recentment al
Comú que en els treballs d’execució del projecte d’urbanització d’aquesta
UA serà necessari tallar el camí del Falgueró per una durada indeterminada
(14 mesos aproximadament). El Comú està analitzant totes les solucions
alternatives  que  puguin  ser  factibles  per  minimitzar  les  molèsties  que
aquest fet ocasionarà als usuaris. Paral·lelament el Comú informarà també
d’aquesta  situació  als  veïns,  al  Col·legi  Sant  Ermengol  i  a  tots  els
col·lectius que puguin resultar afectats mentre durin les obres.

13. Proposta d’adjudicació de la concessió del bar–restaurant
situat a la zona esportiva del Prat del Roure a favor de la
societat LA PAELLA SL, conforme a la proposta que presenta
la Mesa de contractació

S’ha lliurat als consellers tota la documentació que fa referència al concurs
convocat per a la concessió de l’explotació del bar–restaurant situat a la
zona esportiva del Prat del Roure.

La Sra. Cònsol Major exposa que, conforme a la proposta que formula la
Mesa  de  contractació  al  Ple,  es  proposa  adjudicar  l’explotació  del  bar-
restaurant a la societat LA PAELLA SL, al ser l’únic licitant i obtenir la
conformitat de tota la documentació presentada amb el plec de bases que
ha regit el concurs. 

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta d’adjudicació presentada.
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14. 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 tres demandes d’informació. Atès
que dues d’elles ja han estat respostes en el moment de tractar el punt sis
de l’ordre del dia, la Sra. Cònsol Major demana al Secretari General que
faci lectura de la demanda pendent:

Que se’ns lliuri el balanç de feina feta per la Sra. Susanna Simón Torralba
des  de  l’inici  del  seu  contracte  fins  a  la  data  d’avui  en  relació  al
desenvolupament del Pla de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.

Atenent a la demanda formulada, la Sra. Cònsol Major ressenya que, de fet,
les tasques dutes a terme per la directora del Pla de Gestió de la Vall del
Madriu-Perafita-Claror, en la majoria dels casos consten a les actes de la
Comissió de Gestió, però que en tot cas s’ha elaborat una relació a la qual
donarà lectura seguidament:

1.  Elaboració del plec de bases per  la imatge de marca VMPC  

2.  Reunió a Paris amb el president del Comitè Mundial de la UNESCO 

- Elaboració d'un dossier amb un resum dels accessos existents

3.  Reunió  amb  el  Departament  d'Agricultura  de  Govern,  amb  el  Conseller
d'Agricultura de Sant  Julià,  una vocal  de l'APRA (Associació  de Pagesos  i
Ramaders del Principat d'Andorra) i els ramaders

- Recull de totes les problemàtiques i demandes

4.  Conveni RAMSAR (tractat internacional per a la conservació i ús sostenible de
les zones humides)

-  Treball  de  justificació  per  la  inscripció  de  les  molleres  de  la  VMPC en
aquesta convenció 

5.  Refugi guardat

- Treball amb els departaments de patrimoni natural i cultural per escollir la
ubicació mes adient

6. Pla de lluita contra incendis i prevenció de riscos

- Seguint el Pla de gestió de la VMPC, complint amb l'article 5.4, petició i
seguiment del Pla de lluita contra incendis i prevenció de riscos de la VMPC
elaborat per el Cos de Bombers d'Andorra

7. Marca "Madriu"
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- Procés de registre de la marca

8. Editorial Andorrana

- Recolzament en l'edició d'una guia i un plànol sobre el Madriu.

9. Zonificació natural

- Estudi de tota la documentació que s'ha trobat

-  Negociacions  per  que  la  zonificació  cultural  es  faci  des  de  Patrimoni
Cultural. Aconseguit.

- Negociacions per que la zonificació natural es faci des de Patrimoni Natural.
No aconseguit.  S'acaba de fer una petició de preus per que ho faci  una
empresa externa.

10. Expert UNESCO

- Avaluació dels CVs dels experts proposats.

- Elaboració d'un dossier on es dibuixa la situació actual amb la problemàtica
que es planteja.

11. Validació  de  les  directrius  per  la  restauració  de  les  estructures,  i
desenvolupament dels conceptes "tècniques i materials tradicionals originals"

-  Seguint  el  Pla  de  gestió  de  la  VMPC,  petició  i  seguiment  de  l’informe
elaborat pel Departament de Cultura de Govern.

12. Participació al viatge tècnic a Andorra per a tècnics de l'IDAPA i de diferents
espais protegits i institucions catalanes, organitzat per BIOCOM amb Andorra
Turisme, amb una xerrada sobre el senderisme al Madriu. Assistència a altres
trobades de l'IDAPA, al saló de Pirineu Sostenible, jornades sobre paisatge,
etc...

13. Contacte amb SOM per mirar de solucionar el tema de la manca de cobertura
telefònica a la VMPC.

14. Elaboració del pressupost 2012

15. Elaboració del pressupost 2013

16. Elaboració del planning 2012-2015

17. Elaboració d'un pla de conservació de la vall (actualment en via de validació
pel Departament de cultura de Govern)

18. Varies  col·laboracions  amb  el  CENMA,  com  l'organització  de  la  jornada
d'observació de papallones a la vall.

19. Propostes treballades:

- instal·lació d'eco-comptadors a la vall

-  elaborar  un  vídeo  per  donar  a  conèixer  la  VMPC:  10è  aniversari  de  la
declaració de Patrimoni Mundial (2014)

20. Seguiment quinzenal amb els cortalans del Madriu-Perafita-Claror

21. Convenis  en  curs  de  validació  amb  els  parcs  naturals  de  Sorteny  i
Comapedrosa per al seguiment de la flora de la vall
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22. Unificació de la senyalització de senders a la vall (aquest treball està de fet
utilitzat per la unificació de la senyalització a tota Andorra)

23. Seguiment del cadastre del Madriu-Perafita-Claror

Closa l’exposició de la Sra. Cònsol Major, la Sra.  Cecília Vendrell expressa
que  amb  la  informació  aportada,  la  seva  demanda  només  ha  estat
parcialment atesa, ja que el que es demanava,  tenint en compte que les
actes els hi són lliurades amb molt de retràs, era un resum executiu sobre
el treball desenvolupat durant els sis mesos que fa que ocupa el càrrec,
elaborat per la Sra. Simon i lliurat per escrit. D’altra part, fa constar que
tot i suposar que una vegada transcorregut el període de prova, el contracte
de la Sra. Simon ha estat renovat, en la darrera sessió se li va dir que en el
dia d’avui se l’informaria al respecte, cosa que no s’ha fet.

La Sra.  Cònsol Major diu considerar que la informació aportada sobre la
tasca desenvolupada per la Sra. Simon és suficientment detallada, però en
tot  cas  diu  restar  a  disposició  de  la  Sra.  Vendrell  per  atendre  la  seva
demanda d’informació en la forma que consideri oportuna.

 Intervé  novament  la  Sra.  Cecília  Vendrell,  dient  que  abans  d’acabar  la
sessió vol incidir sobre el punt anterior “informes de caràcter general”. En
concret, expressa la sorpresa que li ha produït l’anunci del tancament del
camí del Falgueró, ja que en la Comissió d’Urbanisme s’havia acordat que
es demanaria als promotors una solució alternativa per evitar el tancament
d’aquest camí.

Respon el  Sr.  Cònsol  Menor dient  que,  en efecte,  al  sí  de  la  Comissió
d’Urbanisme s’havia acordat això i la petició va ser trasllada als promotors.
Passa  però,  que  atesa  la  complexitat  d’alguns  dels  treballs  a  realitzar
(excavacions, estabilització del talús rocós...), una vegada reunits amb els
promotors i  analitzades sobre el terreny les possibles alternatives,  es va
concloure  que  durant  l’execució  dels  esmentats  treballs  no  es  podia
garantir la seguretat dels vianants en els tram del camí en qüestió, i que
per tant, a fi d’evitar riscos, era inevitable procedir temporalment al seu
tancament. En tot cas, en dita reunió es va acordar també que s’intentaria
reduir al màxim el termini de tancament i que es tindria en consideració el
calendari escolar (accés al col·legi Sant Ermengol) per minimitzar el seu
impacte.
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I no havent-hi altre prec ni pregunta formulat, s’esgota l’ordre del dia de la
reunió. Essent les 17:45 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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