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L’any  dos  mil  dotze,  divendres,  dia  21  de  desembre,  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 22 de novembre de 2012.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les sessions celebrades els  dies  12,  19 i  26 de novembre,  i  3 de
desembre de 2012.

3. Proposta d’aprovació de l’Ordinació sobre preus públics.

4. Proposta  d’aprovació  de  l’Ordinació  de  modificació  de  l’Ordinació
tributària.

5. Proposta  d’aprovació  de  l’Ordinació  del  pressupost  per  a  l’exercici
econòmic 2013.

6. Proposta  d’aprovació  de  l’Ordinació  de  modificació  i  refosa  de
l’Ordinació sobre llicències urbanístiques 

7. Proposta  de  conformació  del  projecte  de  Pla  especial  de  la  unitat
d’actuació de sòl urbanitzable núm. 28 (UA-Suble–28),  camí de les
Molleres,  amb les  previsions  de la  Llei  d’ordenament  del  territori  i
urbanisme, les generals del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial i
les de la unitat d’actuació afectada. Si hi ha lloc, acord de publicar
l’expedient a informació pública.

8. Proposta de renovació del contracte de cessió d’aigua termal comunal
a favor de Perfumeria Julia, SA., de data 14 de setembre del 2009,
per una durada de tres anys.

9. Proposta  d’aprovació  del  calendari  de  dies  festius  de  les  oficines
comunals per a l’any 2013

10. Proposta d’aprovació del Decret de dies festius per a l’any 2013 a la
parròquia d’Escaldes-Engordany

   10



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2012  –   Sessió ordinària de data 21 de desembre

11. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió
de la Vall del Madriu–Perafita–Claror, en les sessions celebrades els
dies 14 de setembre, 23 d’octubre i 20 de novembre del 2012.

12 Conforme a l’article 14.4 de l’Ordinació d’organització i funcionament
dels Comuns, proposta de creació de la Comissió pel seguiment del
projecte de creació de la zona de vianants de l’av. Carlemany.

13 Informes de caràcter general.

14. 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. Sr. Eduard Molné,
que ha excusat la seva absència. 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 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 22 de novembre
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 22 de novembre 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 12,
19 i 26 de novembre, i 3 de desembre de 2012

Sessió de la Junta de Govern de data 12 de novembre de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
893/2012 al núm. 895/2012 (obres menors), del núm. 896/2012 al
núm.  900/2012  (comerç),  del  núm.  901/2012  al  núm.  902/2012
(exempcions fiscals), del núm. 903/2012 al núm. 905/2012 (Béns
immobles), i del núm. 906/2012 al núm. 907/2012 (urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
17/2012 de factures conformades per un import total de 80.580,77
€. 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 1.026,90 €.

3.-  Escoles  Bressol.-  S’aprova  el  calendari  de  tancament  per
realitzar  el  manteniment  general  de  les  dues  escoles  Bressol,
durant els períodes següents:

- Escola  Bressol  1:  del  1  al  14  de  juliol  de  2013
(ambdues dates incloses)

- Escola Bressol 2: del 5 al 18 d’agost de 2013 (ambdues
dates incloses).

4.- Via Ferrada.- Atesa la necessitat d’efectuar els treballs de
manteniment i de millora de les instal·lacions de la Via Ferrada,
s’acorda  contractar  els  serveis  de  l’empresa  ATAC  per  a  la
realització  dels  referits  treballs  conforme  al  pressupost
presentat per un import de 2.030 €. 

5.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció
a favor de l’Associació Gent Gran de la Parròquia d’Escaldes-
Engordany, per un import de 2.250 €.

6.- 20è aniversari de la Constitució Andorrana.- S’acorda designar
al Sr. Eduard Molné Gasia, com a representant del Comú d’Escaldes-
Engordany,  per  a   participar  en  l’organització  dels  actes  de
celebració del 20è aniversari de la Constitució. 

7.- Estat sanitari forestal de la Parròquia.-  Vist l’informe de
seguiment anual de l’estat sanitari forestal de la Parròquia, i
atesa la estabilització de la població de la  lymantria dispar,
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s’acorda donar continuïtat d’aquest control sanitari per atenuar
els efectes d’aquesta plaga. 

8.- Retirada de neu de les vies i espais públics.-  S’aprova el
protocol d’actuació a seguir durant la temporada d’hivern, en cas
de precipitacions de neu, com segueix:

- La  retirada  de  neu  s’iniciarà  una  vegada  s’aturi  la
precipitació de neu o bé quan aquesta amaini.

- Els vehicles llevaneu treballaran a partir de les 5h del
matí.

- Els caps de setmana i els dies festius s’utilitzarà dos
vehicles llevaneu i dos quads com a neteja mecanitzada i 7
operaris  del  servei  d’higiene  viària  per  retirar  la  neu
manualment. 

- Es netejaran prioritàriament els accessos al  l’Hospital
Nostra  Senyora  de  Meritxell  i  als  Cementiris  (en  cas
d’enterrament  o  incineració).  El  Servei  de  Circulació  i
Atenció ciutadana informarà als operaris de torn del Servei
d’higiene  viària,  en  quin  dels  dos  cementiris  s’ha
d’intervenir. 

- El Servei de Circulació i Atenció Ciutadana haurà de retirar
els vehicles mal estacionats o bé estacionats en una zona
d’amplada reduïda i que dificultin o impedeixin  l’accés de
les màquines llevaneu.

9.- Retolació de la via pública.- S’acorda elaborar un disseny de
retolació per a la nomenclatura de les Rotondes de la Vall del
Madriu, Engolasters, Les Pubilles, Prat Gran, Lalin, La Dama de
Gel i Caldea.

Sessió de la Junta de Govern de data 19 de novembre de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
908/2012 al núm. 917/2012 (obres menors), del núm. 918/2012 al
núm. 921/2012 (comerç) i del núm. 922/2012 al núm. 927/2012 (béns
immobles).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern la relació de
pagaments per un import de 8.214,21 €.

3.- Personal.- 

 Vista  la  sol·licitud  de  reingrés  del  Sr.  Miquel  Àngel
FERNÁNDEZ  SÁNCHEZ,  agent  de  circulació,  en  situació
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d’excedència sense reserva de plaça, s’acorda autoritzar la
seva reincorporació a qualsevol plaça vacant del seu nivell.

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic,  per  la  contractació
eventual  (9  mesos)  d’un/a  informador/a  destinat  al
departament  de  Turisme,  atès  que  no  s’ha  presentat  cap
candidat al concurs convocat per promoció interna.

 S’acorda rescindir el contracte laboral establert amb el Sr.
Jorge Paulo DOS SANTOS TERRA, adscrit al programa de treball
temporal en benefici de la comunitat, atès que s’ha absentat
del  seu  lloc  de  treball  3  dies  consecutius  sense  causa
justificada.

 Vista la demanda formulada des del departament de Joventut
per a la contractació  d'un tècnic de so amb motiu de la Gala
Talentejant, s'acorda contractar, amb caràcter eventual, els
serveis del  Sr. Hermenigil Andújar Castell els dies 24 i 25
novembre de 2012. La remuneració bruta acordada és de  11,64
€/hora.

 S’autoritza a la Sra. Marta LLADÓS ALAÑÀ per a realitzar una
estada formativa a la Llar del Jubilat, del 29 d’abril al 24
de maig de 2013.

 S’autoritza la inscripció de les següents persones, al curs
“Nivell bàsic en matèria de Seguretat i Salut en el treball”:

- Pere Griera (electricista)
- Anna Brasó ( secretària Departament d’infància)
- Mª Carme Pérez (Coordinadora Escola Bressol Prat Roure)
- Iria Torres ( educadora Espai Lleure 2)
- Maria Teixidó (educadora Espai Lleure 1)
- Antoni Carmona (monitor espai lúdic)
- David Juárez (operari Deixalleria Comunal)
- Pablo Roelas ( monitor Llar de Jubilats)
- Helena Pires (responsable Aparcaments Comunals)
- Bàrbara Escudero (oficial del Servei de Circulació)

Per a la contractació del curs s’ha realitzat una consulta
de  preus  a  les  empreses  VIPSA  (250  €/persona),
ASSEGURPREVENCIÓ (200 €/persona) i QUALIPREVEN/EUROPREVENCIÓ
(200/persona). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar la
realització  dels  cursets  de  formació  a  l’empresa
ASSEGURPREVENCIÓ al ser la que presenta l’oferta que millor
s’adapta a les necessitats del departament. 

4.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Ester
GARCIA FONT, per una presumpta contravenció a l’Ordinació
que  regula  l’horari  de  dipòsit  d’escombraries  a  la  via
pública.
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 Vistes les al·legacions formulades pels llogaters temporals
del negoci BUDA ESPAI ANDORRA, en relació a l’expedient que
els  hi  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.

 S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Esther
ESTRAGUES  VALOR  i  Doris  Elena  BECERRA  MISAS,  per  una
presumpta transgressió a l’Ordinació que regula la tinença
d’animals de companyia.

5.- Enllumenat públic.- 

 Pel  subministrament  de  3  fanals  per  la  renovació  de
l’enllumenat públic, s’ha efectuat una consulta de preus a
les empreses COMERCIAL CAIRÓ (ILUCA PAL 200: 3.568 €), GEA
(ILUCA PAL 200: 3.798,57 €), COMERCIAL ELÈCTRICA (ILUCA PAL
200: 3.407,04 €), NOVELEC (opció a/SOCELEC MODULUM 1: 5.070
€, opció b/SOCELEC MODULUM 2: 7.410 €, opció c/ SOCELEC
MOON  TORCH:  4.680  €).  Examinades  les  ofertes,  s’acorda
adjudicar  el   subministrament  d’aquest  equipament  a
l’empresa  COMERCIAL  ELÈCTRICA,  al  ser  la  que  presenta
l’oferta menys dient.

 Pel subministrament de material de manteniment destinat a
l’enllumenat de Nadal, s’ha efectuat una consulta de preus
a  les  empreses  COMERCIAL  CAIRÓ  (667,63  €),  NOVELEC
(22.811,05 €) i GEA (3.368,25 €). Examinades les ofertes i
atès que les empreses no han presentat la totalitat del
material sol·licitat en el full de condicions tècniques,
s’acorda adjudicar per partides el material necessari  com
segueix:

 COMERCIAL CAIRÓ (596,91 €)
 NOVELEC (2.767,65 €)
 NOVELEC (2.052,12 €)

6.- Vehicles abandonats.- Vista la relació de vehicles/ciclomotors
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.- Ampliació de Crèdit.- Vist l’article 73 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  la  partida  20101-300-91310,

   15



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2012  –   Sessió ordinària de data 21 de desembre

“amortització de préstecs empreses privades”,  per un import de
97.000 €, per a fer front a les despeses derivades del pagament de
la quota del préstec de data 31 de desembre de 2012.

8.-  Llar  del  jubilat.-  Per  a  la  contractació  d’un  servei  de
càtering pel berenar de Nadal que s’oferirà a la gent gran al Prat
del Roure, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
PASTISSERIA ESTOPIÑAN (1.190 €), VIVES TEC (1.050 €) i L’ESPIGA
D’OR (1.022,84 €). Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar el
servei de càtering a l’empresa ESPIGA D’OR, al ser la que presenta
l’oferta menys dient. 

9.- Andorra Turisme.- S’aprova el conveni de col·laboració entre
Andorra Turisme i els set Comuns que es presentarà a la Reunió de
Cònsols  per  a  la  seva  aprovació  definitiva,  i  que  té  com  a
objectiu  el  desenvolupament  d'accions  conjuntes  de  màrqueting
turístic mitjançant el programa  Infoturisme 2013. L'import que
correspon a cada Comú és de 22.000 €.

10.-  Contenidors.-  En  el  marc  de  la  campanya  “Escola  Verda”,
promoguda  per  l’escola  espanyola  de  la  Parròquia  i  el  Govern
d’Andorra, s’acorda instal·lar un contenidor d’olis vegetals al
punt verd de la plaça dels dos Valires per tal d’incentivar-ne la
recollida. Aquest projecte no representarà cap cost addicional pel
Comú.

11.-   Concurs  per  a  l’adjudicació  de  l’explotació  del  Bar
Restaurant  situat  al  centre  social  i  recreatiu  del  Prat  del
Roure.-  Vist  l’article  23.3  de  l’Ordinació  d’organització  i
funcionament dels Comuns, de data 28 de desembre del 2012, els
concordants i els connexes,

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
acorda:

1. 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”.
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Sessió de la Junta de Govern de data 26 de novembre de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
928/2012 al núm. 930/2012 (obres menors), del núm. 931/2012 al
núm. 934/2012 (béns immobles), el núm. 935/2012 (sense contingut),
del núm. 936/2012 al núm. 938/2012 (comerç), i del núm. 939/2012
al núm. 941/2012 (urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
18/2012 de factures conformades per un import total de 275.989,68
€. 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 3.758,48 €.

3.- Personal.- 

 S’acorda convocar, pel procediment de promoció interna, un
concurs per a cobrir una plaça com a guia cultural del CIAM.

 S’acorda convocar, pel procediment de promoció interna, un
concurs per a cobrir una plaça com a secretari/ària del
departament de Manteniment d’edificis i del parc mòbil.

 Vista la sol·licitud d’excedència presentada per la Sra.
Elisabeth FERRÉS JOVER, agent de circulació, pel període de
tres anys, s’acorda autoritzar-la sense reserva de plaça i
anul·lar del manual d’ocupacions tipus la plaça vacant.

4.- Organigrama dels departaments del Comú.- S’acorda desvincular
el departament de Turisme del departament de Cultura, fins ara
centralitzats a nivell funcional, de tal manera que la Sra. Rebeca
SALCEDO  quedarà  com  a  responsable  de  Turisme  i  dependrà
directament del Conseller titular del departament. 

5.- Expedients sancionadors.- Vist l’ expedient incoat al titular
del  restaurant  RÚSTIC  CHIC  per  una  presumpta  transgressió  a
l’Ordinació que regula el dipòsit d’escombraries a la via pública;
vist  que  no  ha  efectuat  el  pagament  de  la  sanció  imposada,
s’acorda procedir al seu cobrament  per la via judicial.

6.- Espai Lleure.- Per a la contractació d’un servei de càtering
als dos Espais Lleure, destinat als infants inscrits pel període
corresponent a les vacances de Nadal  s’ha efectuat una consulta
de preus a les empreses ESPIGA D’OR (5,55 €/infant i dia, Picnic:
3,10 €/infant) OPCIÓ CUINA (5,50 €/infant i àpat, Picnic: 5,50
€/infant). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el servei de
restauració a l’empresa ESPIGA D’OR al ser l’empresa que compleix
amb els requisits establerts i s’ajusta millor a les necessitats
del departament.

7.-  Projecte  de  creació  de  la  zona  de  vianants  de  l’Av.
Carlemany”.- D’acord  amb  l’article  núm.  14.4  de  l’Ordinació
d’organització i funcionament dels Comuns, s’acorda proposar al
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Ple  la  creació  d’una  Comissió  pel  seguiment  del  projecte  de
creació de la zona de vianants de l’Avinguda Carlemany, integrada
pels Srs. Cònsols, el Sr. Eduard Molné i un Conseller designat pel
partit  socialdemòcrata  i  independents.  Aquesta  comissió  serà
assistida a nivell tècnic per la Sra. Rebeca SALCEDO (responsable
del departament de Turisme) i per la Sra. Maria BARÓ (Cap de
Comunicació).

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

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
942/2012 al núm. 945/2012 (obres menors), del núm. 947/2012 al
núm. 954/2012 (comerç), el núm. 955/2012 (terrasses de bar), del
núm.  956/2012  al  núm.  959/2012  (béns  immobles),  i  del  núm.
960/2012 al núm. 961/2012 (Urbanisme).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern la relació de
pagaments per un import de 183,68 €.

3.- Personal.- 

 S’autoritza  a  la  Sra.  Meritxell  IBAÑEZ  SANCHEZ  per  a
realitzar una estada formativa a la Llar del Jubilat, del 7
al 25 de gener de 2013.

 Vist el calendari de dies festius de les oficines comunals
per a l’any 2013, s’acorda autoritzar 2 dies festius per
empleat  en  relació  a  les  dates  que  a  continuació  es
detallen, de manera alternativa entre els empleats del Comú,
sempre que quedi garantida la prestació del servei en cada
departament:

 15 de març (divendres)
 23 de desembre (dilluns) 
 27 de desembre (divendres)
 30 de desembre (dilluns)

 S’acorda atorgar al personal del Comú la possibilitat de
realitzar una de les següents mitges jornades festives:

     - 24 de desembre (matí, vigília de Nadal)
- 31 de desembre (matí, vigília de Cap d’any)
-

4-Concursos.- S’acorda  convocar  un  concurs  públic,  pel
subministrament d’aparells per equipar la zona “cardio” del gimnàs
de les piscines comunals.
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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.

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

La Sra. Cecília Vendrell planteja el següent:

En el punt 9 de l’acta de la Junta de Govern del dia 19 de novembre de
2012, es menciona que la Junta aprova el conveni de col·laboració entre
Andorra Turisme i els set comuns, i que aquest es presentarà a la Reunió
de Cònsols per a la seva aprovació definitiva. 

Considerem que l’aprovació o no d’aquest conveni de col·laboració amb
Andorra  Turisme s’ha  de  debatre  en  el  si  del  Consell  de  Comú,  i  no
únicament en la junta de Govern.

A més, vull  recordar que en el Consell  de Comú de data 30 de març
d’enguany, en el punt 8 de l’ordre del dia es va sotmetre a aprovació la
proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre Andorra Turisme,
SAU  i  els  set  comuns  del  Principat  d’Andorra  pel  desenvolupament
d’accions  conjuntes  de  marqueting  turístic,  mitjançant  el  programa
Infoturisme per l’any 2012.

Per tant no ratifiquem l’acta del dia 19 de novembre en aquest punt. I
sol·licitem que abans que es ratifiqui amb Andorra Turisme, es presenti al
Consell de Comú per a la seva aprovació. 

Aportant resposta, la Sra. Cònsol Major aclareix que el conveni en qüestió ja
va ser aprovat pel Comú en el seu moment, i que l’únic que aprova la Junta
de  Govern  el  dia  19  de  novembre,  és  l’aportació  del  Comú a  Andorra
Turisme cara a l’exercici 2013. L’import d’aquesta aportació és de 22.000
€ i, com se sap, la Junta de Govern està autoritzada a aprovar despeses fins
al límit de 150.000 € sense requerir l’aprovació del Ple. En tot cas, acaba
dient la Sra. Cònsol Major, si el que es pretén és que el Ple torni a ratificar
el conveni, per la seva part no hi haurà inconvenient.
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La Sra. Cecília Vendrell respon que si el conveni no ha sofert modificacions
no considera necessari que el Ple torni a aprovar-lo. Ara bé, sí que demana
disposar-ne d’una còpia per poder verificar aquest extrem.

La Sra. Cònsol Major es compromet a fer arribar una còpia del conveni a la
Sra. Vendrell i li garanteix que en el cas que en alguna Reunió de Cònsols
s’hi aportés alguna modificació, seria puntualment informada al respecte.

Tancant  el  torn  d’intervencions,  la  Sra.  Cecília  Vendrell fa  constar  que,
malgrat els aclariments, en tant no es modifiqui el redactat que figura a
l’acta, els consellers del seu grup no ratificaran aquest punt.

I  no  havent-hi  altra  intervenció  sol·licitada,  amb  l’assentiment  dels
presents, excepció feta de l’oposició de la Sra. Cecília Vendrell i el Sr. Aleix
Mañosas a la ratificació del punt 9 de l’acta de data 19 de novembre; el
Ple  aprova  la  ratificació  dels  acords  de  la  Junta  de  Govern  posats  a
consideració en el dia d’avui.

3. Proposta d’aprovació de l’Ordinació sobre preus públics

La Sra. Cònsol Major cedeix la paraula a la Sra. Núria Gomez, consellera de
Finances, per a que informi al Ple sobre la proposta presentada. La Sra.
Núria Gomez exposa el següent:

En  relació   a  l’Ordinació  sobre  preus  públics  que  avui  se  sotmet  a
l’aprovació  d’aquest  Ple,  els  principals  aspectes  a  comentar  són  els
següents :

- En quant a les tarifes d’aparcaments verticals, s’amplia la primera ½
hora gratuïta a 1 hora pel que fa l’aparcament Vilars i s’estableix una
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tarifa  màxima  de  10€  per  dia.  Aquest  canvi  hauria  de  permetre
millorar el servei en aquella zona que s’ha vist greument penalitzada
pel tancament de l’aparcament del Falgueró. 

- En quant a les tarifes relatives al forn crematori del cementiri de la
Plana i urnes, s’han actualitzat els preus segons resulten de l’oferta
adjudicatària de la concessió. 

- En quant a les piscines comunals, s’ha redissenyat l’oferta de serveis
per  tal  de  fer-la  més  atractiva  i  competitiva,  coincidint  amb  la
inauguració de la nova zona  cardio del gimnàs, prevista pel primer
trimestre de 2013. Així, es preveu donar més facilitats als abonats,
ampliant l’accés a totes les activitats i serveis amb la creació d’un
abonament anyal “tot inclòs” a uns preus més avantatjosos. 

- La resta de preus públics no pateixen increment, si bé s’afegeix una
disposició transitòria en l’ordinació que indica que els preus establerts
s’han d’entendre sense l’impost general indirecte que serà d’aplicació
a comptar des de l’1 de gener de 2013, segons els tipus de gravamen
aplicable en cada cas.

Intervé a continuació la Sra. Cecília Vendrell per exposar al Ple la valoració
que  fa  el  seu  grup  de  la  proposta  d’ordinació  presentada.  Expressa  el
següent:

Sobre l’Ordinació de preu públics que avui se sotmet a aprovació, voldria
destacar en un primer moment, la modificació de l’article 3.

En la proposta de redacció de l’apartat E de l’article 3 s’ha modificat el
redactat  respecte  a  l’Ordinació  de preus púbics  vigent  fins avui,  amb
l’objecte de no limitar la tarifa reduïda del 50% únicament als serveis de
les  escoles  bressols,  ajuda  domiciliaria,  piscines  comunals,  escoles
esportives, activitats per a infants i espai lleure; sinó que s’ha ampliat a
tots  els  serveis  que  presta  el  comú.  Entenem  que  amb  la  situació
econòmica actual és una bona mesura, i que aquesta va en el mateix
sentit que la nostra línia política.

En  segon  lloc,  volem  destacar  la  modificació  que  aporta  l’article  4,
apartat 4.5.b, que fa referència als aparcaments horitzontals i verticals, i
en  concret  a  l’aparcament  vertical  dels  Vilars.  En  aquest  aparcament
s’amplia la gratuïtat de l’estada, passant dels primers 30 minuts a la
primera hora gratuïta. 
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Aquesta ampliació va en el mateix sentit que la nostra proposta electoral
de les passades eleccions, on proposàvem ampliar la gratuïta de l’estada
de 30 minuts a 1 hora, no solament a l’aparcament dels Vilars, sinó a
tots els aparcaments verticals i horitzontals de la parròquia.

En tercer lloc, per l’any 2013 l’equip de Govern del Comú d’Escaldes-
Engordany ha decidit congelar els preus públics de les escoles bressols,
de les ajudes domiciliaries, de l’àpat de la llar de jubilats, dels esports de
neu, de pasqua, d’estiu i de l’espai lleure. Aquesta proposta mereix el
nostre reconeixement.

Pel  que  fa  als  preus  públics  de  les  activitats  de  lleure,  esportives  i
culturals que ofereix el Comú, aquests també es mantenen, però volem
recordar que aquests preus es varen apujar, amb el nostre vot en contra,
en la sessió de Comú del passat 17 d’agost. Per tant, hagués sigut de
molt mal gust per part de la corporació de tornar-los a augmentar just
quatre mesos desprès.

Es modifiquen però, els preus dels abonaments de les activitats de les
piscines comunals. Amb aquesta proposta esperem que l’oferta esportiva
de  la  piscina  sigui  més  atractiva  i  el  nombre  d’usuaris  i  de  socis
d’aquesta instal·lació augmenti.

Els consellers del Partit Socialdemòcrata i Independents estem satisfets
de constatar que per l’any 2013 no s’augmenten els preus públics, i per
tant podem donar el nostre suport a aquesta proposta d’Ordinació. 

Però considerant que en aquesta proposta d’Ordinació de preu públics es
mantenen els preus de les activitats de lleure, esportives i culturals que
es van presentar en el Consell de Comú de data 17 d’agost d’enguany, als
quals nosaltres no vàrem donar suport en considerar que l’augment dels
preus era massa important,  no podem doncs donar el  nostre suport  a
aquest punt d’aquesta proposta d’Ordinació.

Per tant, per coherència amb la nostra votació en la sessió del Consell de
Comú de data 17 d’agost d’enguany i, en acord amb part de la proposta
d’Ordinació  de  preu  públics  que  avui  se’ns  demana  d’aprovar,  els
Consellers  del  Partit  Socialdemòcrata  i  Independents  del  Comú
d’Escaldes-Engordany ens abstindrem en aquesta votació.

Seguit a la intervenció de la Sra. Cecília Vendrell, la Sra.  Cònsol Major li
precisa  que l’augment de preus de diverses activitats,  aprovada el  mes
d’agost,  seria  més  apropiat  considerar-ho una reducció  de la  subvenció
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aportada pel Comú a cadascuna d’elles, les quals, malgrat això, continuen
sent activitats altament subvencionades. Dit això, i pel que fa a la resta de
l’exposició, li agraeix el suport expressat.

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per majoria, el Ple aprova la
l’Ordinació sobre preus públics presentada, la qual serà tramesa al BOPA
per a la seva publicació i posterior entrada en vigor.

S’han abstingut en la votació la Sra. Cecília Vendrell i el Sr. Aleix Mañosas.
Han votat a favor, la resta de consellers presents a la sala

4. Proposta  d’aprovació  de  l’Ordinació  de  modificació  de
l’Ordinació tributària

La Sra. Cònsol Major cedeix la paraula a la Sra. Núria Gomez i al Sr. Cònsol
Menor  per  a  que,  successivament,  informin  al  Ple  sobre  la  proposta
presentada.

La Sra. Núria Gomez exposa el següent:

Els principals canvis que s’introdueixen en la modificació de l’Ordinació
tributària que es presenta avui per aprovació, s’estructuren sobre 3 eixos:

1) En primer lloc, s’introdueixen mesures que han de contribuir a facilitar
l’establiment de noves activitats a la parròquia i reduir la pressió fiscal
sobre aquells negocis i activitats radicats en zones més desafavorides.
Les mesures són les següents:

- S’amplien  les  bonificacions  existents,  de  manera  que  tots  els
empresaris  que  iniciïn  una  nova  activitat  comercial,  empresarial  o
professional, quedaran exonerats de la taxa d’autorització de radicació i
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gaudiran d’una reducció del 100% pel primer any, i 50% el segon any,
en l’impost de radicació d’aquella nova activitat. 

- Addicionalment es replanteja la classificació dels carrers en 5 índexs de
localització  per  tal  d’adaptar-la  a  la  realitat  actual  dels  carrers  i
bonificar aquelles zones comercials menys afavorides i que estan patint
de forma més adversa els efectes de la conjuntura actual. Els canvis
permetran  que  un  33%  dels  negocis  instal·lats  a  la  parròquia  es
beneficiïn de reduccions de fins al 40% respecte a la quota tributària
que  van  satisfer  el  2012  en  concepte  d’impost  de  radicació.  Les
principals zones beneficiades són les de l’av. de les Escoles, l’av. del
Pessebre,  la  Part  Alta  de  Carlemany,  l’av.  Pont  de  la  Tosca,  l’av.
Copríncep De Gaulle i l’av. del Fener. 

- En contrapartida es modifiquen a l’alça els límits màxims de tributació
de les activitats de les entitats bancàries radicades a la parròquia, així
com  les  activitats  termals  i  balnearis,  de  forma  que  permetin
compensar  les  actuacions  anteriorment  esmentades.  Aquestes
modificacions no han de comportar  un augment  de la  pressió  fiscal
sobre aquests negocis, atès que amb l’entrada en vigor de la imposició
directa, l’impost comunal suportat podrà ser deduït íntegrament de la
quota de tributació de l’impost de societats que hagin de satisfer.

2) En segon lloc, i en quant a l’impost de propietat, s’introdueixen dos
canvis importants:

- Per una banda, i d’acord amb el que preveu la modificació de la Llei de
finances  comunals  recentment  aprovada,  es  redueix  la  base  de
tributació dels espais dedicats a terrasses, aparcaments i trasters, de
forma que aquests espais passaran a computar  pel  40% de la  seva
superfície.

- En contrapartida, augmenta el tipus de gravamen aplicable que passa
dels 36 cèntims d’euro actuals a 52 cèntims en el cas de propietats
d’una superfície inferior o igual a 100 m2. En el cas de propietats de
superfície superior als 100m2, la taxa s’estableix en 62 cèntims el m2.

3) Per últim, i pel que fa als canvis en la base de tributació de l’impost
sobre la construcció, tal com s’ha dit, es cedeix la paraula al Sr. Cònsol
Menor per que expliqui l’abast de les modificacions proposades.

El Sr. Cònsol Menor exposa el següent:
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La Llei 14/2007, de modificació de la Llei de finances comunals, en el
seu  article  32  bis,  Impost  sobre  la  construcció,  apartat  5,  Base  de
tributació, preveu:

 “Els Comuns han d’establir una escala d’índexs de localització per tal de
considerar la categoria del lloc o del carrer on es troba situat l’immoble.
El valor dels índexs de localització se situa entre 0,5 i 2. La indexació
dels  llocs  o  els  carrers  de  cada  parròquia,  s’estableix  en  l’Ordinació
tributària comunal,  en que es distingeixen un nombre màxim de cinc
categories.”

Fins avui, als efectes de ponderació de l’impost, s’aplicava un sol índex
de localització per a tota la parròquia de 1,50.

Per a la creació d’aquests nous índexs, s’ha considerat que la referència
més  adequada  i  equitable  és  aquella  que  resulta  de  les  valoracions
efectuades d’acord amb l’article 14.8 de les Normes urbanístiques del
POUPEE sobre cada tipus de sòl, que el Comú va aprovar i publicar al
BOPA als efectes d’establir els valors de la cessió obligatòria i gratuïta en
cada zona.  A partir  d’aquests paràmetres, s’obté un índex per a cada
unitat d’actuació de sòl a la parròquia, conforme a la proposta que se
sotmet a l’aprovació del Ple.

Feta  la  presentació  de  la  proposta  i  indicant  que  vol  ser  breu,  la  Sra.
Cecília Vendrell expressa el seu suport a la mateixa, atès el fet que les
mesures ressenyades per la Sra. Gomez i el Sr. Calvet van en el mateix
sentit  que  les  que  ja  figuraven  al  programa  electoral  del  Partit
Socialdemòcrata i Independents a les passades eleccions comunals.

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
la l’Ordinació presentada, de modificació de l’Ordinació tributària, la qual
serà tramesa al BOPA per a la seva publicació i posterior entrada en vigor.
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5. Proposta d’aprovació de l’Ordinació  del  pressupost  per  a
l’exercici econòmic 2013

La Sra. Cònsol Major inicia la presentació del projecte de Pressupost 2013,
que avui es posa a consideració del Ple. Exposa el següent:

Honorables  consellers  i  conselleres  avui  sotmetem  a  aprovació  els
pressupostos  per  a  l’exercici  2013.  Uns  pressupostos  que  s’han
confeccionat  tenint  molt  present  el  protagonisme  del  Comú  en  el
desenvolupament social i econòmic de la parròquia, i tenint molt presents
els neguits i les necessitats dels ciutadans d’Escaldes-Engordany.  

És inevitable fer referència al difícil context econòmic que pateixen les
empreses i els particulars. La crisi no fa distincions. 

Tornem a sotmetre a l’aprovació del ple uns pressupostos que s’ajusten
plenament a l’escenari econòmic actual. Uns pressupostos austers, però
que continuen  prioritzant  la  voluntat  política  de mantenir  uns  serveis
públics de qualitat en el si d’una parròquia moderna com és Escaldes-
Engordany. 

Alguns dels detalls més significatius dels comptes per a l’exercici 2013
són: 

- Assegurar  que  es  continua  oferint  un  bon  nivell  de  prestacions  i
serveis a la parròquia, a uns preus assequibles però sostenibles, que
permetin continuar fent d’Escaldes-Engordany una parròquia realment
atractiva i capdavantera.

- Afavorir les polítiques d’ajudes socials a aquelles famílies i ciutadans
que passen per moments difícils, en consonància i col·laboració amb
les polítiques  que s’estableixin  a  nivell  nacional.  Aquesta  setmana
sentíem  com  la  plataforma  d’ONG  ha  engegat  una  campanya  de
recaptació de fons que, per primer cop, es destinaran a iniciatives
nacionals.  Malauradament,  i  com  a  responsables  d’aquesta
administració, tenim el deure de copsar la realitat de les famílies i les
seves necessitats més bàsiques. 

- Són  uns  pressupostos  que  continuen  apostant  per  impulsar  tots
aquells  projectes  i  iniciatives  que  ajuden  a  promoure  l’activitat
econòmica, social, cultural i esportiva de la parròquia. 

- Seguim  treballant  per  uns  pressupostos  que  ajudin  a  reduir
progressivament l’endeutament. 
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- Seguim treballant per minimitzar l’impacte de la pressió fiscal sobre
els  ciutadans  i  els  negocis  radicats  a  la  parròquia,  especialment
d’aquells  que  es  troben  en  una  situació  més  desafavorida.  Vull
aprofitar  per  agrair  a  tots  els  comerciants  i  propietaris,  que  estan
passant per dificultats, i que col·laboren amb el Comú per promoure
l’embelliment dels seus locals i que són receptius al diàleg.

En definitiva,  apostem i treballem perquè Escaldes-Engordany continui
sent una parròquia capdavantera, i en un moment en que la davallada
dels  ingressos  derivats  de  l’activitat  immobiliària  i  la  construcció  és
profunda, això passa per continuar promovent tots els canvis necessaris
en  el  si  de  l’organització  comunal  per  augmentar  sinèrgies  entre
departaments, buscar  major  eficiència i  racionalitzar  la  utilització  dels
recursos públics. En aquest sentit, vull agrair tota la feina que s’ha dut a
terme en aquest darrer any per part de tots i cadascun dels treballadors
d’aquesta casa, que davant la conjuntura econòmica i social han treballat
per  intensificar  els  esforços  entre  departaments  i  en l’optimització  de
recursos. 

Closa la seva intervenció, la Sra. Cònsol Major cedeix la paraula a la Sra.
Núria Gomez per a que segueixi aportant informació sobre els pressupost
2013. La Sra. Núria Gomez exposa el següent:

El pressupost per a l’exercici 2013 se situa en 20,15 milions d’euros i
disminueix  en  un  3%  en  relació  al  2012.  A  continuació  passaré  a
comentar  els  aspectes  més  rellevants  de  les  variacions  d’aquest
pressupost en relació al d’enguany.

En  primer  lloc,  indicaré  que  els  ingressos  corrents,  representen  14
milions d’euros i disminueixen significativament: un 10%; és a dir 1,6
milions en relació al pressupost 2012. 

 El  50%  d’aquesta  disminució  s’explica  en  la  xifra  prevista  en
concepte d’impost sobre transmissions patrimonials, que ve donada
no  solament  per  l’impacte  de  la  davallada  en  les  operacions
immobiliàries, sinó també per l’impacte de l’entrada en vigor de la llei
de  l’IGI  que  farà  que  deixin  d’estar  gravades  per  l’ITP  les
transmissions patrimonials realitzades per empresaris o professionals
en el marc de la seva activitat. 

 El 50% restant s’explica per la reducció també molt important dels
rendiments  derivats  de la  cessió obligatòria  de terrenys,  que s’han
ajustat de forma prudent compte tingut el context econòmic actual, la
reducció  al  5% de cessió  obligatòria  en sol  urbà consolidat,  i  les
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possibilitats d’ajornament d’aquest impost previstes en la Llei 6/2011
de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme.

També incideixen en menor mesura els ajustos en els ingressos previstos
en aparcaments, especialment per l’impacte del tancament de Falgueró.
Per  altra  banda,  però,  haurien  de  tenir  una  contribució  lleugerament
positiva en els ingressos del Comú, les modificacions tot just aprovades
tant en l’impost de propietat com en l’impost de radicació d’activitats.

Amb tot, és l’augment d’un 20% en les transferències de Govern (1,3
milions d’euros per sobre el 2012) elque permetrà esmorteir el gruix dels
ingressos que es contrauen.

Pel que fa el  pressupost de despeses destacaré els 3 aspectes que em
semblen més rellevants :

En primer lloc, destacar que el pressupost de despesa corrent es reduirà
en  un  6%.  L’esforç  en  tots  els  capítols  hi  contribueix  (despeses  de
personal, consum de béns corrents i serveis, transferències corrents). La
reducció en despeses financeres també hi incideix molt  favorablement
gràcies a la davallada dels tipus d’interès. La disminució total en despesa
corrent se xifra en pràcticament 1 milió d’euros i permetrà redirigir els
recursos cap a inversió i major amortització de l’endeutament.

En  aquest  sentit,  el  segon  aspecte  que  voldria  destacar  sobre  el
pressupost de despesa, és que la partida destinada a inversió augmentarà
en un 15%. En total es destinarà 1,6 milions d’euros a projectes com ara
les obres d’embelliment i adequació d’infraestructures de la part alta de
l’av. Carlemany (plaça Santa Anna fins a la plaça dels Safaretjos), així
com les primeres actuacions sobre la zona per a vianants de Carlemany.
Aquestes  dos  partides  s’emporten  el  40%  i  escaig  del  pressupost
d’inversió per 2013. S’hi afegeix la inversió necessària per a finalitzar la
confecció del cadastre, donant compliment als terminis previstos per la
Llei  10/2003.  Completen el  pressupost  d’inversió,  diverses actuacions
necessàries  a  la  parròquia  relatives  a  la  xarxa  d’enllumenat  públic,
voravies i aparcaments, així com petites millores necessàries en edificis i
equipaments públics. 

En  darrer  lloc,  acabaré  comentant  que  es  preveu  un  augment  de  la
partida destinada a amortització d’endeutament del 9%. En aquest sentit
es  preveu  reduir  l’endeutament  en  2,7  milions  d’euros,  la  qual  cosa
l’hauria de situar per sota els 30 milions al tancar el 2013, un 33% per
sota el nivell màxim legal establert.
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Closa la intervenció de la Sra. Núria Gomez, pren de nou la paraula la Sra.
Cònsol Major i demana al Ple d’aprovar el pressupost presentat entenent
que, en definitiva “hem fet un exercici d’adaptació important a la realitat
dels recursos actuals i sobretot de priorització de polítiques, mantenint els
estàndards de qualitat que es mereixen els ciutadans i ciutadanes d’una
parròquia avançada com és la d’Escaldes-Engordany”

A continuació, pren la paraula el Sr. Aleix Mañosas amb l’objecte d’oferir al
Ple la valoració del pressupost presentat que fan els  consellers del Partit
Socialdemòcrata i Independents. Exposa el següent:

Tal i com podem veure en les previsions econòmiques de cara al 2013
arreu d’Europa, el nostre futur immediat es presumeix pitjor del que ha
estat el 2012. Amb aquesta afirmació no vull ser alarmista, però no crec
que agafi a ningú per sorpresa, per desgràcia.

Entrant en matèria, en els capítols referents als ingressos, que són els
que ens marquen les despeses que podrem dur a terme, veiem que tot i
el considerable augment de les transferències de Govern de més d’un
milió  d’euros,  la  davallada  prevista  en  els  ingressos  per  Impost  de
Transaccions Patrimonials, la davallada en concepte de cessió obligatòria
i la disminució d’ingressos que ocasiona la pèrdua de l’aparcament del
Falgueró, fan que els ingressos previstos caiguin 544 milers d’euros.

Som conscients  que aquesta davallada d’ingressos prevista  condiciona
molt la gestió del Comú pel 2013 i que s’han hagut de fer esforços en la
previsió per les despeses del 2013.

La  Sra.  Gómez,  consellera  de  Finances,  ha  fet  el  seu  exposat  del
pressupost en aquesta línia, i d’aquí ve una rebaixa del pressupost del
3% respecte al que va aprovar aquest ple a principis de 2012. Aquesta
vegada, a diferència del pressupost del 2012, hem tingut una mica més
de temps per estudiar-lo i mirar-lo més a fons. Aquest estudi més acurat
ens  ha  permès  tenir  una  visió  més  àmplia  sobre  la  configuració  del
pressupost  i  hem  constatat  amb  més  claredat  les  partides  de  nova
creació,  les  partides  que  han  patit  rebaixes  i  algunes  que  s’han  vist
augmentades.

La  rebaixa  de  despesa  més  important  que  es  produeix  en  aquest
pressupost, coincideix pràcticament amb la rebaixa global de 544 milers
d’euros  i  fa  referència  a  la  disminució  dels  interessos  a  pagar  en
concepte  de préstecs.  Aquesta  disminució  de 547 milers  d’euros ens
afavoreix, però no depèn de cap mena de gestió de l’equip comunal, ja
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que simplement ens veiem beneficiats per la rebaixa de l’euríbor, que es
troba en mínims històrics.

Si no tenim en compte aquesta davallada dels interessos a pagar, la resta
de  pressupost  en  concepte  de  despesa  queda  invariable  en  termes
globals.

Pel que fa a la partida dedicada a les famílies i institucions sense ànim
de lucre, per segon any consecutiu s’ha vist rebaixada, aquesta vegada en
un  4%.  Això  significa  que  entre  2012  i  2013  aquestes  famílies  i
institucions  sense  ànim  de  lucre  han  vist  rebaixada  la  seva  dotació
passant d’uns 509 milers d’euros al pressupost del 2011 als 401 milers
d’euros per aquest pressupost 2013, fent una reducció de 108 milers
d’euros que representen un 21% en dos anys.

També hem pogut veure, arrel de la nostra pregunta en el darrer Consell
de Comú, que la previsió en matèria de la separativa d’aigües que s’ha de
complir al 2020, de cara al 2013 només preveu un carrer, que correspon
amb la fase IV de l’avinguda Carlemany . Ens costa creure que del 2014
a  2020  estiguin  enllestits  els  altres  28  carrers  que  encara  manquen
adequar, si el ritme és d’un sol carrer per any. No obstant, esperem que
en anys següents es continuïn efectuant els treballs corresponents i que
al 2020 complim escrupolosament el conveni prorrogat en el darrer ple.

Com vam dir  des  de  principi  de  la  legislatura,  estem fent,  o  així  ho
considerem, una oposició constructiva i això consisteix en no oposar-se
per  defecte  a  les  decisions  de  la  majoria  i  en  aportar  el  màxim  de
nosaltres per tirar la parròquia endavant.

En aquest sentit, vam recolzar la proposta de l’avinguda Carlemany per a
vianants i veiem positiva la dotació que s’hi dedica en aquest pressupost
2013. Creiem que aquesta idea pot ser un fet diferencial i molt positiu,
si no es deixen de banda la resta de zones d’Escaldes-Engordany i tots hi
posem de la nostra part.

Un  altre  punt  que  m’ha  sorprès  gratament  en  aquest  pressupost  és
l’augment  de la  dotació en matèria  de formació.  Certament,  una part
d’aquest  augment  ve  fixat  per  llei,  ja  que  s’ha  de  complir  amb  la
regulació de la prevenció de riscos laborals. De totes maneres, creiem
que la formació és una eina molt important amb la que tota persona pot
tenir més i millors eines per a desenvolupar la seva feina, i augmentar
aquesta partida és positiu per seguir millorant la gestió dels professionals
del Comú.

En aquest pressupost trobem una sèrie de punts positius i uns altres de
negatius,  tal  i  com acabo d’explicar.  En la  comissió  de finances i  en
alguna  altra  reunió  monotemàtica  del  pressupost  se’ns  han  comentat
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alguns dels punts del pressupost i les seves línies mestres, amb la qual
cosa puc dir que en aquest aspecte s’ha estat transparent.

Cal afegir que, tal i com va passar amb el pressupost anterior, en cap cas
se’ns  ha  fet  partícips  de  la  seva  elaboració  i  no  hem pogut  efectuar
propostes de millora o d’estalvi.

Una de les millores que hauríem proposat seria una adequació del salari
de tots els membres de l’equip comunal. Vull remarcar el TOTS per evitar
suspicàcies i que no s’interpreti com un atac personal, ja que la proposta
no va encaminada en aquesta direcció. Segons unes simulacions d’estalvi
efectuades en aquest sentit, es podria aconseguir un estalvi que oscil·la
entre els 26.000 i els 108.000 euros anyals. Això implicaria un estalvi
entre 79 i 326 milers d’euros en el que queda de legislatura. Aquest
estalvi entenem que no hauria d’anar destinat a rebaixar el deute, sinó
que,  per exemple,  es podria destinar  a tornar  a rebaixar  una sèrie de
preus públics de caràcter social que s’han augmentat durant el 2012 o
destinar-los simplement a ajuda social.

Amb tot  el  que acabo d’exposar,  i  per  concloure la meva intervenció,
considerem  que  el  pressupost  s’ha  elaborat  correctament  i  amb  la
seriositat  que  requereix;  sabem que  s’ha  fet  un  esforç  important  per
reduir la despesa i  no augmentar el deute que es va arrossegant a la
Corporació  i  hem recolzat  públicament  la  idea  de  fer  per  a  vianants
l’avinguda  Carlemany.  No  obstant,  els  punts  no  tant  positius  que  he
anomenat  abans  i  el  fet  de  no  poder  participar  en  l’elaboració  del
pressupost, no ens permet votar a favor aquest pressupost per al 2013 i
ens abstindrem. 

Closa  la  intervenció  del  Sr.  Aleix  Mañosas  i  no  havent-n’hi  altra  de
sol·licitada,  per  majoria,  el  Ple  aprova  l’Ordinació  del  pressupost  per  a
l’exercici econòmic 2013. 

S’han  abstingut  en  la  votació,  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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6. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació i refosa
de l’Ordinació sobre llicències urbanístiques 

El Sr.  Cònsol  Menor informa als presents que les recents modificacions
aportades  a  la  LGOTU,  al  Reglament  de  Construcció  i  al  Reglament
urbanístic,  han  generat  duplicitats  de  conceptes  i  alteració  de  les
numeracions dels articles als que fa remissió l’Ordinació sobre llicències
urbanístiques comunal. 

Aquesta situació comporta que el Comú es vegi obligat a actualitzar la seva
Ordinació  eliminant  tots  aquells  articles  que  ja  figuren  recollits  en  la
normativa  estatal,  per  tot  el  que s’ha  considerat  procedent  presentar  a
l’aprovació del Ple una Ordinació de modificació i  refosa de l’Ordinació
sobre llicències urbanístiques fins ara en vigor, que recull i/o complementa
exclusivament aquells supòsits no contemplats en les referides normatives.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
l’Ordinació  de  modificació  i  refosa  de  l’Ordinació  sobre  llicències
urbanístiques,  la  qual  serà  tramesa al  BOPA per  a la  seva publicació  i
posterior entrada en vigor.

7. Proposta de conformació del projecte de Pla especial de la
unitat d’actuació de sòl urbanitzable núm. 28 (UA-Suble–
28), camí de les Molleres, amb les previsions de la Llei
d’ordenament del territori i urbanisme, les generals del Pla
d’ordenació  i  urbanisme  parroquial  i  les  de  la  unitat
d’actuació  afectada.  Si  hi  ha  lloc,  acord  de  publicar
l’expedient a informació pública

El Sr. Cònsol Menor informa al Ple que el dia 25 de juny del 2009 el Comú
d’Escaldes-Engordany va acordar l’inici del procediment establert a l’article
65 del  Reglament  urbanístic  pel  desenvolupament  de la  UA–Suble–28,
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camí de les Molleres, mitjançant  l’aprovació d’un Pla Especial, en base a
les raons d’interès públic següents:

“La finalitat fonamental de la Unitat d’Actuació és la construcció d’un
equipament  destinat  a  l’escola  pública  andorrana,  concretament  a  un
centre escolar de primària. Com sigui que el Govern ha previst construir
l’equipament  educatiu  esmentat  procedeix,  per  tant,   que  el  Comú
d'Escaldes-Engordany posi a la seva disposició els terrenys necessaris per
a la creació d’aquest equipament”.

L’acord  motivat  pel  desenvolupament  d’aquesta  unitat  d’actuació,  fou
publicat al BOPA núm. 88, de data 9 de desembre del 2009, i per tant,
conforme als articles núm. 67 del Reglament urbanístic i als articles 112,
113 i 121 de la LGOTU, escau iniciar el procediment per a l’aprovació
administrativa del projecte de Pla Especial elaborat pel Comú, amb la seva
conformació a la Llei, publicació al BOPA, i l’obertura d’un termini de 30
dies per a la presentació d’al·legacions.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta  d’inici  del  procediment  administratiu  per  a  l’aprovació  del
projecte de Pla Especial de la UA-Suble–28, camí de les Molleres, amb la
seva conformació a la Llei, publicació al BOPA, i l’obertura d’un termini de
30 dies per a la presentació d’al·legacions.

8. Proposta  de  renovació  del  contracte  de  cessió  d’aigua
termal comunal a favor de Perfumeria Júlia, SA., de data 14
de setembre del 2009, per una durada de tres anys

La Sra. Cònsol Major informa al Ple que en la sessió del 31 d’agost del
2009,  el  Comú  d’Escaldes-Engordany  va  autoritzar  a  la  societat
Perfumeries  Júlia,  SA,  a  demanda  d’aquesta,  a  utilitzar  a  títol  gratuït,
temporalment i amb igualtat per a totes les empreses que ho demanin, les
propietats  termals,  dermatològiques,  estètiques  o  altres  propietats
terapèutiques específiques de les aigües termals comunals, amb la finalitat
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de fabricar productes derivats, sempre que aquesta utilització es faci en les
condicions establertes al contracte i se n’indiqui la procedència.

El  contracte  s’ha  executat  durant  els  darrers  tres  anys  de  forma
satisfactòria per les dues parts, motiu pel qual, a demanda de la societat
beneficiària, es proposa la renovació del contracte per un termini idèntic a
l’inicial.

La Sra.  Cecília Vendrell sol·licita intervenir per exposar la posició del seu
grup davant el contracte en qüestió:

Deixeu-me  que  exposi  la  meva  sorpresa  en  veure  el  contingut  del
contracte que es sotmet a aprovació. El Comú cedeix de forma gratuïta un
bé  de  tots  els  ciutadans  de  la  parròquia  d’Escaldes-Engordany,  en
benefici d’una empresa privada que utilitza  aquesta aigua per  produir
productes que seran venuts i contribuiran a aportar riquesa a l’empresa.

Vull que quedi clar que no ens oposem a que empreses privades utilitzin
l’aigua termal com a matèria prima en els seus processos, que es facin
productes  d’alt  valor  afegit  i  que  mitjançant  aquestes  productes  es
vehiculi la marca d’Escaldes-Engordany.

El que no compartim és que aquesta riquesa de la parròquia es cedeixi de
forma gratuïta a un privat que en farà un ús comercial. 

Entre  totes  les  funcions que tenen assignades els  comuns,  una és  la
gestió dels bens públics. L’aigua termal és la riquesa d’Escaldes i s’ha de
valorar com a tal. Cedint l’ús de l’aigua de forma gratuïta, ni que sigui en
petites quantitats, el Comú no està gestionant la riquesa de la parròquia.

Som conscient de que únicament es cedeix 5 m3 i que multiplicats pel
preu del m3 de l’Ordinació  de preu públics que s’acaba d’aprovar,  el
Comú únicament ingressaria 19,5 €, però és el fet el que ens molesta.
Cedir  gratuïtament a una empresa privada per  a ús purament privat  i
lucratiu, un bé de tots els ciutadans d’Escaldes-Engordany.

A més, a títol comparatiu, aquest estiu la Sra. Cònsol Major va adreçar
una  carta  a  un  hotel  de  la  parròquia  notificant-li,  en  resposta  a  una
demanda d’aquest hotel per poder gaudir de forma gratuïta d’un espai de
zona  blava  per  poder-hi  aparcar  els  vehicles  de  la  Vuelta ciclista  a
Espanya, que a partir  del 2013, aquests espais ja no seran cedits de
forma gratuïta. Vull recalcar, que la Vuelta ciclista a Espanya, en el seu
pas per Andorra, ens beneficia a tots.
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Doncs, entenem que s’està fent un greuge comparatiu, ja que d’un costat
no  es  volen  cedir  de  forma  puntual,  en  benefici  de  tots,  uns  espais
d’aparcament de la parròquia i de l’altre, es cedeix de forma totalment
gratuïta 5 m3 d’aigua termal pel benefici únic de l’empresa privada.

Per tot l’exposat, els consellers del Partit Socialdemòcrata i Independents
votem en contra de la renovació d’aquest contracte en els termes que
està redactat.

La Sra.  Cònsol Major respon a la Sra. Vendrell que la cessió gratuïta s’ha
d’interpretar en relació als beneficis que l’empresa obté de l’explotació dels
seus productes, però que això no significa que no paguin els litres d’aigua
utilitzada al preu públic estipulat. D’altra part, pel que fa a la comparació
feta amb la demanda d’un espai de zona blava amb motiu de la Vuelta a
Espanya, senzillament la considera una comparació improcedent en tractar-
se de dos assumptes que no tenen absolutament res a veure.

L’intercanvi d’opinions entre la Sra. Cecília Vendrell i la Sra. Cònsol Major
prossegueix. Finalment, ateses les diferències paleses en la interpretació
del redactat del conveni, amb l’assentiment dels presents, la Sra. Cònsol
Major decideix ajornar l’aprovació de la proposta, a fi de permetre cara a la
propera sessió, o bé aportar una interpretació aclaridora del contingut del
conveni,  o  bé  aportar  al  mateix  les  modificacions  que  es  considerin
oportunes.

9. Proposta d’aprovació del calendari de dies festius de les
oficines comunals per a l’any 2013

La  Sra.  Cònsol  Major  informa  al  Ple  sobre  la  proposta  presentada,
consistent en l’adaptació a l’any en curs del mateix calendari que en anys
precedents.
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I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta de calendari 2013 de dies festius de les oficines comunals. Es
trametrà un edicte al BOPA informant al respecte.

10. Proposta d’aprovació del Decret de dies festius per a l’any
2013 a la parròquia d’Escaldes-Engordany

La Sra.  Cònsol  Major  presenta  al  Ple  la  proposta  de Decret  sobre  dies
festius  de  la  parròquia  d’Escaldes-Engordany  per  a  l’any  2013,  que
estableix com a dies festius,  retribuïts i  no recuperables, per a tots els
sectors  no  relacionats  directament  amb  el  turisme,  la  diada  de  la
parròquia,  que es trasllada al  diumenge següent,  dia  16 de juny,  i  les
diades de Sant Jaume i Santa Anna, Festa Major, els dies 25 i 26 de juliol

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, amb l’assentiment dels presents,
el Ple aprova la proposta presentada. El Decret en qüestió serà tramés al
BOPA per a la seva publicació i posterior entrada en vigor.

11. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió de la
Vall  del  Madriu–Perafita–Claror,  en  les  sessions  celebrades  els  dies  14  de
setembre, 23 d’octubre i 20 de novembre del 2012

Núm. acta: 07/12

Dia:
14.09.2012

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

Hble. Sr. JOSEP MAJORAL OBIOLS, Conseller de Sant Julià de Lòria.

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

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 06/12 de l’anterior reunió,celebrada en data 22 de juny de
2012, que s’aprova per assentiment.

2.- Pressupost 2012; Tenint en compte que enguany s’ha treballat sense dotació
pressupostària, donat que el Pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror va
ser  publicat  al  Butlletí  Oficial  del  Principat  d’Andorra  el  28.12.2011;  que  la
Comissió  de Gestió  va ser  constituïda el  31.01.2012;  i  que la Directora  va  ser
nomenada al mes de maig del 2012, essent la persona encarregada de valorar
les  prioritats  dels  projectes  que es  presenten  a  la Comissió  per  tal  de  poder
elaborar una proposta de pressupost, tal com preveu el Pla de gestió de la vall
del Madriu-Perafita-Claror; s’aprova per unanimitat el pressupost equilibrat per un
import de 60.012,00€ corresponent a l’any 2012 (s‘adjunta document).

Esborrany pressupost 2013; Es presenta l’esborrany del pressupost 2013 en el què
s’ha  començat a treballar. S’acorda convocar en breu el Consell Assessor abans
de la seva aprovació, d’acord amb el que s’estableix a l’Article 45.2 del Pla de
gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror i donar compliment al que preveu la
Llei de Finances Comunals.
 
3.-  Refugi  guardat;  Des  del  Departament  de  Patrimoni  Natural  del  Govern
d’Andorra  s’ha  manifestat  la  voluntat  de  fer  un  refugi  guardat  a  la  vall  del
Madriu-Perafita-Claror.  El  President  de  la  Comissió  manifesta  que  tenint  en
compte que ja existeix un refugi com el de l’Illa, caldria aprofitar-lo. La voluntat
general de tots els membres de la Comissió és no fer cap construcció nova. La
Comissió acorda exposar aquest tema a la propera reunió que es convoqui del
Consell Assessor de la vall del Madriu-Perafita-Claror.

4.- Reunió Departament d’Agricultura; La Directora del pla de gestió informa a la
Comissió de la reunió mantinguda amb el Departament d’Agricultura del Govern
d’Andorra en la que van estar presents el Conseller d’Agricultura del Comú de
Sant  Julià  de  Lòria,  una  vocal  de  l’Associació  de  Pagesos  i  Ramaders  del
Principat  d’Andorra  (APRA)  i  el  Sr.  Font  (ramader).  Les  qüestions  principals
tractades en aquesta reunió han estat: 

 La continuïtat d’accedir a la vall del Madriu-Perafita-Claror en motocicleta
de trial per controlar el bestiar

 Unificar,  reinstal·lar  i  revisar  els  tancats  actuals  pel  mal  estat  en  què es
troben
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 Unificar les zones de sacs de sal i la instal·lació de parcs de contenció de
bestiar per poder fer el control sanitari en un sol dia perquè sigui més fàcil i
eficient

S’adjunta l’acta, així com la documentació d’aquesta reunió. S’enceta un debat
entre els membres de la Comissió sobre la normativa existent a cada parròquia
referent a l’accés a la vall en vehicles motoritzats. La Comissió acorda quedar a
l’espera de la propera  visita  que farà  a  Andorra  l’expert  de  la UNESCO  per
exposar-li  el  tema,  i  així  poder  adoptar  una decisió  al  respecte.  La Directora
proposarà una carta per sotmetre-la a aprovació de la Comissió.

5.-  Recuperació  del  camí  del  rec  nou  de  l’Obac  d’Escaldes-Engordany;  La
Directora presenta el projecte de recuperació del camí del rec nou de l’Obac
d’Escaldes-Engordany que enllaça la urbanització  de la Plana al  camí  de la
Muntanya.  La  recuperació  d’aquest  camí,  aplicant  tècniques  tradicionals,
permet accedir des del casc urbà de la Vall del Madriu,  enllaçant amb el camí
de la Plana que baixa fins al centre d’Escaldes-Engordany i al camí de la Font de
Ferro que desemboca al rec de l’Obac d’Andorra la Vella. Adjunt s’acompanya
a aquesta  acta  la memòria  d’aquest  projecte.  La  Comissió  manifesta  el  seu
acord a la realització del mateix.

6.- Proposta de marcatge del camí que va des de sota del Refugi de Perafita fins
a Claror (alternativa al GRP). La Comissió acorda que cada Comú consultarà als
seus serveis  tècnics i  que es farà arribar les observacions que s’escaiguin a la
Directora.

7.-  La Directora del Pla de gestió  de la vall  del  Madriu-Perafita-Claror informa
sobre la situació en la que es troben les gestions referents als següents temes:

 Zonificació de la vall
 Pla de lluita contra els incendis
 Futures col·laboracions amb el Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya

d'Andorra CENMA
 Directrius  per  la  restauració  de  les  estructures,  i  desenvolupament  dels

conceptes “tècniques i materials tradicionals originals”
 Participació el dia 20 de setembre, amb una xerrada de 20 minuts sobre el

senderisme, als tècnics de l’lnstitut per al Desenvolupament i la Promoció de
l'Alt  Pirineu  i  Aran (IDAPA)  i  de  diferents  espais  protegits  i  institucions
catalanes organitzat per BIOCOM amb Andorra Turisme, SAU que han visitat
Andorra

 Edicte per treure a concurs la imatge de la vall del Madriu-Perafita-Claror
 Conveni  de  RAMSAR  (tractat  internacional  per  a  la  conservació  i  ús

sostenible de les zones humides)
 Domini web vall del Madriu-Perafita-Claror
 Article sobre les cabanes de la Vall del Madriu-Perafita-Claror a la revista

“Pedra seca”

Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió i s’acorda convocar la propera
reunió del Consell Assessor, el dimarts 23 d’octubre a les 10h, al Comú d’Encamp.

   38



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2012  –   Sessió ordinària de data 21 de desembre

Núm. acta: 08/12

Dia:
23.10.2012

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 TORNÉ, Cònsol Major de Sant Julià de Lòria.

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

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  07/12  de  l’anterior  reunió,  celebrada  en  data  14  de
setembre del 2012, que s’aprova per assentiment.

2. Avaluació de la directora executiva passats els 3 mesos del període de prova;
Vist  el  que estableix el  tercer  pacte del  seu contracte de treball,  la Comissió
acorda  que  la  Sra.  Susanna  Simon  Torralba  ha  superat  satisfactòriament  el
període de prova establert.

3.- Eco-comptadors; S’explica la finalitat de tenir un eco-comptador com a eina
de recompte del  nombre de persones  que visiten  la vall  del  Madriu-Perafita-
Claror.  Vistos  els  pressupostos  presentats,  s’acorda  posposar  la  compra  i  la
instal·lació d’aquest aparell per a l’any 2014, prioritzant els recursos econòmics
en qüestions d’ordre més necessàries.

4.- Proposta pressupost 2013; Es presenta una proposta de pressupost equilibrat
per  a  l’any  2013  per  un  import  de  85.036,00€;  S’acorda convocar  el  Consell
Assessor abans de la seva aprovació pel proper dia 9 de novembre a les 10h,
d’acord amb el que estableix l’Article 45.2 del Pla de gestió de la vall del Madriu-
Perafita-Claror, i donar compliment al que preveu la Llei de Finances Comunals.

5.-  Refugi  guardat;  La  Directora  del  pla  de  gestió  explica  l’estudi  d’impacte
ambiental  que li  han  lliurat  des  de Govern,  encarregat  pel  Departament  de
Patrimoni  Natural  a l’empresa Ambiotec  (s’adjunta  CD i  informe).  No obstant
això, presenta un informe elaborat per ella mateixa on exposa les consideracions
sobre  aquest  estudi,  el  qual  obté  el  vistiplau  per  la  Comissió,  que  reitera  la
voluntat de no fer cap construcció nova.

6.- Edicte per treure a concurs la imatge de la vall del Madriu-Perafita-Claror; De
conformitat  amb  l’acordat  a  la  reunió  de  la  Comissió  de  Gestió  del  passat
22.06.2012,  segons  acta 06/12,  el  plec de bases  per  aquest  concurs  ha estat
revisat  pels  gabinets  jurídics  de  les  quatre  corporacions.  En  conseqüència,
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s’aprova el plec presentat i s’acorda facultar al President de torn de la Comissió
de Gestió per fer el concurs de la imatge de la vall del Madriu-Perafita-Claror.

7.-Zonificació  de la vall;  Tenint  en compte  la dificultat  tècnica de realitzar  la
zonificació de la vall del Madriu-Perafita-Claror, essent necessària la intervenció i
l’assessorament d’un expert en biologia, s’acorda demanar tres pressupostos per
valorar  la  contractació  d’un  expert  extern.  Quant  a  la  zonificació  cultural,
s’informa que aquesta es realitzarà des del Departament de Cultura del Govern.

8.-  Proposta de planning 2012-2015; La Directora del pla de gestió presenta el
calendari d’actuacions orientatiu, detallant les prioritats per als propers tres anys.

9.- Carta al Ministre de Turisme; segons acord pres a la Comissió de Gestió del
passat  22.06.2012  segons  acta  06/12,  s’acorda  enviar  a  Andorra  Turisme una
carta informant que qualsevol publicitat de la vall del Madriu-Perafita-Claror ha
de tenir el vist i plau de la Comissió. S’aprova el contingut d’aquesta carta. 

10.-  Accions  per  publicitar  la vall  del  Madriu-Perafita-Claror;  En  motiu  del  10è
aniversari de la declaració de Patrimoni Mundial (2014) i per donar a conèixer la
vall del Madriu-Perafita-Claror,  es proposen dues accions: la primera realitzar un
vídeo i la segona  editar un llibre, aprofitant el dossier d’inventari de les bordes
cedit  per  Molines  Patrimonis.  S'acorda  ajornar  l'edició  del  llibre,  i  prioritzar  la
realització  d'un  vídeo  promocional  d’uns  10  minuts  aproximadament  amb la
demanda expressa, i per aquesta darrera acció, de tres pressupostos a empreses
especialitzades en aquest camp.

11.-  Pla de restauració i  rehabilitació d’edificis;  Es lliura un informe realitzat  pel
Departament de Cultura del Govern perquè cada Comú ho valori a través  dels
seus serveis  tècnics.

12.- La Directora del Pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror informa
sobre la situació en la que es troben les gestions referents als següents temes:

 Informació  sobre  la  repoblació  de  fauna  per  part  de  la  Federació
Andorrana de Caça i Pesca

 Informació de la visita d’editorial andorrana
 Actualització  dels  criteris  de  la  “declaració  retrospectiva  de  valor

universal excepcional”
 Domini web Vall_del_Madriu_Perafita_Claror

I es fixa la data per la propera reunió del Consell Assessor per al proper divendres
9 de novembre a les 10h amb el següent ordre del dia:

 Aprovació darrera acta del Consell Assessor
 Pressupost 2013
 Refugi guardat
 Edicte imatge de la vall Madriu-Perafita-Claror
 Zonificació de la vall Madriu-Perafita-Claror
 Realització d'un vídeo promocional

Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió i s’acorda convocar la propera
reunió de la Comissió de Gestió, el dimarts 20 de novembre a les 10h00 al Comú
d’Encamp.
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Núm. acta: 09/12

Dia:
20.11.2012

Inici: 10h

Acabament: 11h30

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 TORNÉ, Cònsol Major de Sant Julià de Lòria.

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

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 08/12 de l’anterior reunió, celebrada en data 23 d’octubre
del 2012, que s’aprova per assentiment.

2.- Pressupost 2013; Vista la reunió mantinguda amb el Consell Assessor, en data 9
de novembre del  2012,  s’acorda l’aprovació  d’un pressupost  equilibrat  per  a
l’any 2013 per un import de 85.036,00€ (s‘adjunta document).

3. Conveni RAMSAR (tractat internacional per a la conservació i ús sostenible de
les zones humides);  Amb la inscripció de les molleres de la VMPC en aquesta
convenció  el  que  es  pretén  és  revestir  de  caràcter  internacional  el
reconeixement i la protecció d’aquests recursos naturals, ja que aquest conveni
internacional  forma part  del  grup de tractats  que promouen i  defensen  una
gestió  integrada  dels  ecosistemes  i  afavoreix  la  recerca  d’un  equilibri  entre
l’home i el medi ambient.
Després de la revisió per part dels quatre gabinets jurídics dels comuns, de les
implicacions d’inscriure les zones humides del nucli dur de la VMPC al conveni
RAMSAR, excloent la zona tampó i els terrenys que afecten a propietats privades,
i  donat  que  no  s’ha  trobat  cap  inconvenient,  s’acorda  enviar  una  carta  al
Ministre de Turisme i Medi Ambient per la inclusió de les molleres (s’adjunta carta).

4.- Refugi guardat; Tant la Comissió de Gestió com el Consell Assessor de la vall
del  Madriu-Perafita-Claror  han  validat  la  proposta  de  fer  el  refugi  guardat  a
l’actual emplaçament del Refugi de l’Illa. S’acorda enviar una carta al Ministre
de Turisme i Medi Ambient per donar a conèixer aquesta decisió, així  com els
seus motius (s’adjunta carta).

5.- Pla de lluita contra incendis i prevenció de riscos; Seguint el Pla de gestió de la
vall del Madriu-Perafita-Claror, en compliment de l’article 5.4, s’adjunta el Pla de
lluita  contra  incendis  i  prevenció  de riscos  de  la VMPC elaborat  pel  Cos  de
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Bombers del Principat d’Andorra, i que fa una identificació dels riscos a la vall i
dels  procediments  d’actuació  en  cada cas.  S’acorda procedir  a l’estudi  del
mateix  pels  tècnics  de  cada  Comú  per  tal  que  facin  les  observacions  que
creguin escaients i exposar-les properament.

6.- Marca “Madriu”; Després del dubte sorgit en la darrera reunió de la comissió,
s’ha fet la consulta a l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra, i s’ha verificat
que ni la marca “Madriu” ni “Madriu-Perafita-Claror” estan registrades. S’acorda
fer els tràmits escaients per inscriure la marca “Madriu”.

7.- Editorial Andorrana; Així com es va acordar en la darrera reunió, s’informa que
s’ha parlat amb l’Editorial Andorrana i està d’acord en citar amb la col·laboració
de la Comissió  de Gestió  de la vall  del  Madriu-Perafita-Claror,  a canvi  d’una
ajuda en la revisió del contingut i de la divulgació de la guia.

8.-Zonificació de la vall; S’acorda fer una petició de pressupostos per l’execució
de  la zonificació  natural  de  la  vall  del  Madriu-Perafita-Claror  a  les  empreses
especialitzades següents: BIOCOM, Ambiotec i Lavola, d’acord amb la proposta
que es presenta i procedir, juntament amb l’Interventor de torn, a fer l’obertura el
proper 12 de desembre.

9.- Expert UNESCO; Després de la revisió dels currículums dels experts proposats
referent  a  l’estratègia  d’accés,  s’acorda  escollir  al  Dr.  Pierre  GALLAND
principalment per tenir  experiència en problemàtiques similars, a més de venir
d’un  país  com  Suïssa,  de  característiques  similars  al  Principat  d’Andorra  i  ser
francòfon. S’acorda comunicar-ho al Ministre de Cultura del Govern d’Andorra.

Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió i s’acorda convocar la propera
reunió de la Comissió de Gestió, el dimarts 18 de desembre a les 10h00 al Comú
d’Encamp.

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.

Sol·licita intervenir la Sra. Cecília Vendrell, que exposa el següent:

En relació a les tres actes de les reunions de la Comissió de Gestió del
Pla  de  Gestió  de  la  Vall  del  Madriu-Perafita-Claror  posades  a
consideració, volem destacar les següents qüestions: 
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 Refugi guardat: estem d’acord amb la decisió finalment presa per la
Comissió de fer de l’actual refugi de l’Illa el refugi guardat.

 Zonificació de la Vall: de les actes es desprèn que s’ha demanat a
tres empreses pressupostos per redactar l’estudi de la zonificació de
la Vall des d’un punt de vista biològic. Voldríem saber com s’han
triat aquestes tres empreses, ja que a Andorra hi ha més empreses
que segurament també haguessin pogut presentar pressupost. 

 La imatge de la Vall: en l’últim consell de Comú vàrem demanar el
canal de comunicació que s’utilitzaria  per donar a conèixer a les
empreses interessades el concurs per la creació de la imatge de la
Vall. Segons l’acta del dia 23 d’octubre, es va facultar al president
de torn de la Comissió per fer el concurs de la imatge de Vall. A data
d’avui, no hi ha cap edicte publicat al BOPA. La pregunta és, serà el
BOPA el mitjà de comunicació d’aquest concurs? I si és així, quan
es preveu la seva publicació.

 La mateixa pregunta ens fem en relació al vídeo de 10 minuts que
es preveu realitzar: es convocarà un concurs?

 Conveni de RAMSAR (tractat internacional per a la conservació i ús
sostenible de les zones humides): en quina fase es troba el procés
d’inclusió de les Molleres en aquest conveni?

 Sol·licitem  còpia  del  plànnig  2012-2015  sobre  les  actuacions
previstes per aquest període, plànning que la directora va presentar
a la Comissió en la reunió del dia 23 d’octubre de 2012.

 Pressupost 2013 de la Comissió de Gestió del Pla de Gestió de la
Vall del Madriu-Perafita-Claror.

Consta a la memòria de pressupost que es preveu augmentar l’IPC al
salari de la directora del Pla de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-
Claror. 

En aquest sentit, vull recordar que en el pressupost per a l’exercici
2013 del Comú d’Escaldes-Engordany, la partida de personal queda
congelada,  és  a  dir  que no s’augmenta l’IPC als  treballadors  del
Comú d’Escaldes-Engordany.  També vull  recordar  que una  quarta
part  del  pressupost  pel  funcionament  de  la  Comissió  prové  de
transferències del Comú d’Escaldes-Engordany. 

No trobem doncs correcte que es facin diferències entre els salaris
dels treballadors del  Comú d’Escaldes-Engordany i  el  salari  de la
directora del Pla de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, ja
que aquest últim també es finança amb diner públic. No ratifiquem
doncs, el punt 2 de l’acta de la reunió del dia 20 de novembre.
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La Sra. Cònsol Major aporta resposta a les qüestions palntejades per la Sra.
Cecília Vendrell:

D’entrada li vull recordar que el dilluns a la tarda ens vam veure al meu
despatx i jo li vaig estar explicant moltes de les preguntes que vostè m’ha
fet. Una era l’edicte sobre la imatge de la Vall, que li vaig informar que es
publicaria  al  BOPA.  Ho estem estudiant  els  quatre  comuns i  l’edicte
definitiu segurament sortirà a través del Comú d’Andorra la Vella,  que
serà el proper Comú que tindrà la presidència de la Comissió. Això ja li
vaig dir. 

En relació a la zonificació, s’ha demanat preus a tres empreses i en la
darrera reunió de la Comissió, celebrada dimarts passat a Encamp, es va
portar  un  informe  de  cadascuna  de  les  tres  empreses,  perquè
l’analitzessin  els  tècnics  de  cada  Comú.  És  tracta  de  la  zonificació
natural, perquè la zonificació cultural, tal com ja li vaig informar, ja està
realitzada. 

En relació al vídeo, la resposta és la mateixa que en el cas de la marca o
imatge de la Vall. Es publicarà un edicte, sobre el qual prèviament es
consultarà als secretaris dels quatre comuns, en particular per si en algun
Comú  ja  hi  ha  algun  precedent  de  concurs  similar  que  aserveixi  de
referència. 

Pel  que  fa  al  conveni  de  RAMSAR,  atès  que  és  un  tema  una  mica
complexe, es va acordar traslladar la proposta al ministeri per a que els
seus  tècnics  informessin  al  respecte.  Pel  moment,  encara  no  hem
obtingut resposta . 

En relació a l’augment del sou de la directora d’acord amb l’increment de
l’IPC, s’ha d’entendre que no estem parlant d’una treballadora del Comú
d’Escaldes-Engordany ni de cap altre Comú, sinó de la directora del Pla
de Gestió, gestionat per quatre Comuns. Senzillament en el seu moment
els  membres  de  la  Comissió  van  estar  d’acord  amb  la  proposta
d’augmentar-li el sou conforme a l’increment de l’IPC.

Pren de nou la paraula la Sra.  Cecília Vendrell, en primer lloc per reiterar
que confia que sigui atesa la seva demanda de lliurament del plànning
d’actuacions previstes fins al 2015. 

Dit això, novament en referència al salari de la directora, la Sra. Cecília
Vendrell exposa el següent:
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En efecte, som conscients que la Sra. Susanna Simon no és treballadora
del Comú d’Escaldes-Engordany, però ¼ del pressupost de la Comissió
prové del Comú d’Escaldes-Engormdany. Al Comú d’Escaldes-Engordany
estem  fent  esforços  importants  per  reduir  l’endeutament  i  poder
equilibrar els comptes, i només per aquest fet trobem que no és correcte
que se li augmenti a ella el salari, quan a la resta dels treballadors del
Comú no se’ls hi ha augmentant. Potser se li hauria d’augmentar ¾ de
l’IPC si es vol veure així, però jo crec que amb el salari que té, que és un
salari prou important i que molts dels treballadors del Comú i d’altres
llocs  voldrien  cobrar,  no  trobo  que  per  aquest  any  sigui  correcte
augmentar-li.  És  la  nostra  opinió,  en  coherència  a  més,  amb  la
intervenció del Sr.  Mañosas que demanava que hi hagués una rebaixa
dels sous dels càrrecs electes. 

I clos el torn d’intervencions, amb l’assentiment dels presents, excepció
feta de l’oposició de la Sra. Cecília Vendrell i el Sr. Aleix Mañosas a la
ratificació del punt 2 de l’acta de data 20 de novembre; 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.

12 Conforme  a  l’article  14.4  de  l’Ordinació  d’organització  i
funcionament  dels  Comuns,  proposta  de  creació  de  la
Comissió pel seguiment del projecte de creació de la zona
de vianants de l’av. Carlemany

La  Sra.  Cònsol  Major  proposa  al  Ple  aprovar  la  creació  de  la  referida
comissió, integrada pels Srs. Cònsols, Major i Menor, el Sr. Eduard Molné i
el Sr. Aleix Mañosas.
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El Sr.  Aleix Mañosas agraeix ser postulat com a membre de la comissió, i
expressa la seva satisfacció perquè d’aquesta manera als representants del
Partit Socialdemòcrata i Independents se’ls faci partícips d’un projecte que
considera cabdal per al futur de la parròquia

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
la creació de la Comissió pel seguiment del projecte de creació de la zona
de vianants de l’av. Carlemany, integrada pels Srs. Cònsols, Major i Menor,
el Sr. Eduard Molné i el Sr. Aleix Mañosas

13. Informes de caràcter general

La Sra. Cònsol Major informa al Ple que en el curs de l’Assemblea de la
Unió  Pro-Turisme,  celebrada  el  passat  dilluns,  es  van  aprovar  els  nous
estatuts  de l’entitat, còpia dels quals es lliura a cada conseller per a la
seva deguda informació

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 dues preguntes, a les que de
forma successiva el Sr. Secretari General donarà lectura:

1) Considerant  l’article  30  punt  2  apartat  a)  de  dita  Ordinació  que  diu
textualment “Retribució : És fixada pel Consell de Comú en el moment de l’aprovació
el  pressupost  comunal”,  els  Consellers  del  Partit  Socialdemòcrata  i
Independents demanem que es prengui en consideració aquest article de
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l’Ordinació  d’organització  i  funcionament  dels  Comuns  i  es  fixin  les
retribucions de cada conseller en la propera reunió ordinària del Consell de
Comú de data 21 de desembre de 2012, en la qual es preveu, tal i com està
fixat en el punt 5 de l’ordre del dia de dita reunió, l’aprovació de l’Ordinació
general del pressupost 2013.

Per tant , sol·licitem que es digui oralment en el Ple de Comú de data 21 de
desembre  de  2012,  els  salaris  per  l’any  2013 de  tots  i  cadascun dels
càrrecs electes del Comú i que aquests siguin retranscrits  en l’acta de la
dita sessió de Comú.

Atenent a la demanda formulada, la Sra.  Cònsol  Major  aporta al  Ple  la
relació dels imports que, en concepte d’indemnitat de funció, percebran
els cònsols i  els consellers del Comú d’Escaldes-Engordany durant l’any
2013. Aquests imports no han sofert cap variació en relació a l’any 2012:

                     Conseller Salari net
Marin Gonzalez, Trinitat

4.171,25 €
Calvet Sala, Marc 4.171,25 €
Barquin Fierro, Nuria 1.417,50 €
Tudel Cuberes, Josep Ramon 1.417,50 €
Sinfreu Vergara, Maria Magdalena 1.417,50 €
Gómez Compte, Núria 1.417,50 €
Molné Gasia, Eduard 1.417,50 €

Benchluch Ayach, Salomó 1.417,50 €
Pons Tomàs, Núria1.417,50 €
Tomàs Baldrich, Joaquim 1.417,50 €
Vendrell Serra, Cecília 1.099,98 €
Mañosas Rodríguez, Aleix 1.099,98 €

2) Igualment,  considerant  que l’equip  de Govern té  assignada la  missió  de
gestionar  els  recursos  econòmics  del  Comú,  missió  que  el  poble  li  va
encomanar  en  les  passades  eleccions  comunals,  amb  el  màxim  rigor  i
transparència, sol·licitem:

Que vist que continuem sense trobar en la pàgina web del Comú, el lloc on
estan  publicats  els  salaris  dels  càrrecs  electes,  sol·licitem  que  se’ns
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indiqui en el ple de Comú de data 21 de desembre de 2012 el camí dins de
la pàgina web per accedir a aquesta informació i que aquest també quedi
retranscrit en l’acta de la sessió de Comú del dia 21 de desembre de 2012.

En l’intercanvi d’opinions que segueix a aquesta demanda, la Sra.  Cònsol
Major diu considerar un exercici de transparència suficient fer constar les
retribucions dels  consellers  en  la  present  acta,  i  una  vegada  aprovada,
publicar aquesta acta (com es fa amb totes) a la web del Comú. Anar més
enllà amb la creació d’un enllaç directe, podria resultar redundant i, en tot
cas,  és  quelcom  que  caldria  valorar-ho  amb  l’assessorament  dels
departaments de Comunicació i Informàtica.

La Sra.  Cecília Vendrell per la seva part, insisteix en que en favor de la
màxima i deguda transparència, caldria crear a la web un apartat o enllaç
directe  que  permetés  als  ciutadans  consultar  amb  facilitat  aquesta
informació, atès que un altíssim percentatge d’aquests ciutadans desconeix
que aquesta informació la pot trobar en una acta de data determinada dins
l’apartat “actes”.

I no havent-hi altre prec ni pregunta formulat, s’esgota l’ordre del dia de la
reunió. Essent les 17:10 hores, i després de desitjar a tots els presents un
bon nadal en companyia de les seves famílies i un pròsper any 2013, la
Sra. Cònsol Major aixeca la sessió.

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

   48


