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L’any dos mil tretze, divendres, dia 12 d’abril, 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 18 de febrer de 2013.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les sessions celebrades els dies 4, 12, 20 i 25 de febrer; 4, 11, 18 i
25 de març, i 2 d’abril de 2013.

3. Proposta  d’acord  per  sotmetre  a  informació  pública  el  projecte  de
creació d’una zona destinada a vianants a l’avinguda Carlemany, en el
tram comprés entre el carrer de la Unió / carrer del Valira i l’avinguda
de les Escoles / carrer del Picó. Si hi ha lloc, proposta d’acord per a
l’inici dels estudis tècnics i altres informes necessaris per completar el
projecte a sotmetre a informació pública.

4. Proposta d’aprovació  de  l’Ordinació  de  modificació  i  refosa  de
l’Ordinació sobre càrrega i descarrega de mercaderies a la via pública.

5. Proposta d’aprovació de l’Estat  General del Comptes corresponent a
l’exercici econòmic 2012.

6. Proposta  d’incorporació  al  pressupost  2013  dels  crèdits  relatius  a
compromisos  de  despesa  i  d’inversió  no  realitzats  durant  l’exercici
anterior,  per  un  import  total  de  658.611,70  €,  d’acord  amb  els
articles 63 i 64.3.b de la Llei de finances comunals

7. Proposta d’aprovació del Reglament sobre cancel·lació de negocis en
el Registre de Comerç i Indústria del Comú d’Escaldes-Engordany

8. Proposta de modificació del Reglament del cementiri comunal de la
Plana.

9. Proposta  d’aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  Andorra
Turisme,  SAU  i  els  comuns  del  Principat  d’Andorra  pel
desenvolupament  d’accions  conjuntes  de  màrqueting  turístic,
mitjançant el programa Infoturisme.

10. Proposta de condonació parcial i temporal de les rendes dels locals
comercials propietat del Comú situats a la torre del Centre Caldea, pel
període comprés entre el dia 1 de març de 2013 i el 31 de març de
2017.

11. Proposta de modificació de l’apartat III, Condicions econòmiques, i IV,
Condicions  tècniques  de  la  concessió  i  material  a  instal·lar,  del
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contracte de concessió administrativa de prestació del servei públic
comunal  de  senyalització  direccional  i  de  suports  de  comunicació
publicitària de la parròquia d’Escaldes-Engordany, pel període comprés
entre el dia 1 d’abril del 2013 i el 31 de març del 2014.

12. Proposta d’aprovació del  conveni de col·laboració entre l’Institut  de
Música del Comú d’Andorra la Vella i l’Escola de Música del Comú
d’Escaldes-Engordany.

13. Proposta de donar de baixa d’ofici del Cens de Població  la relació de
persones que figuren a l’edicte de data 20 de setembre del 2012,
conforme al que estableix l’article 9.6 de la Llei 9/2007, del 17 de
maig, del cens.

14. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió
de la Vall del Madriu–Perafita–Claror, en les sessions celebrades els
dies 23 de gener i 22 de febrer del 2013.

15. Informes de caràcter general.

16. 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. Nuri Barquin,
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 18 de febrer de
2013

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.
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I no havent-hi cap esmena formulada, per assentiment, el Ple aprova l’acta
corresponent a les sessió celebrada el dia 18 de febrer de 2013.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern en el curs de les sessions celebrades els dies 4,
12, 20 i 25 de febrer; 4, 11, 18 i 25 de març, i 2 d’abril de
2013

Sessió de la Junta de Govern de data 4 de febrer de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
91/2012 al núm. 92/2012 (obres menors), del núm. 93/2012 al núm.
101/2012 (béns immobles), i del núm. 102/2012 al núm. 104/2012
(comerç).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern la relació de
pagaments per un import de 28.443,42 €.

3.- Personal.- 

 Per a proveir una plaça d’ajudant de biblioteca, adscrit al
departament  de  Cultura,  s’ha  convocat  un  concurs  pel
procediment  de  promoció  interna,  al  que  han  postulat  2
candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de selecció,
s’acorda contractar els serveis del Sr. Alexandre ROSSELL
MARGALEF amb el període de prova establert a l’Ordinació de
la funció pública.

 Vista la sol·licitud d’excedència presentada pel Sr. Antoni
MORAGUEZ LÓPEZ, responsable de la zona esportiva de Sant
Jaume, pel període de 1 any, s’acorda autoritzar-la sense
reserva de plaça a comptar del dia 28 de gener de 2013.
Correlativament, s’acorda anul·lar aquesta plaça del Manual
funcional  d’ocupacions  tipus  establert  l’article  19  de
l’Ordinació de la funció pública.

 S’autoritza  la  demanda  presentada  pel  Sr.  Luis  Carlos
MARTINS BATISTA, alumne de l’aula taller, per a realitzar
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una estada formativa al departament d’esports, del 18 de
febrer al 22 de març de 2013.

 S’autoritza la demanda presentada per la Sra. Carina PINTO
DIAS, alumne del Lycée Comtes de Foix, per a realitzar una
estada de descoberta professional a les Escoles Bressol, del
4 al 8 de març de 2013.

 Vista la sol·licitud formulada per l’Esbart Santa Anna, i
vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la funció pública,
s’acorda concedir un permís administratiu a la Sra. Anna
BONET AGUILÓ, fotògrafa, per participar els dies 26,27,28 de
febrer i 1 de març de 2013, als actes que es duran a terme
en motiu de la representació d’Andorra al Consell d’Europa.

 S’acorda procedir a la reestructuració del departament de
Serveis, readaptant funcions i càrrecs. L’organigrama del
departament queda de la següent manera:

Aquest organigrama entrarà en funcionament el dia 25 de
febrer del corrent.
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Cursets de formació: 

 S’autoritza la inscripció dels Srs. Pere GRIERA (responsable
enllumenat), Mario GRANDVALLET (electricista) i d’un operari
de  manteniment,  al  curs  “Formació  en  electricitat
industrial  ”, impartit per l’empresa AMBITÈCNIA.  El cost
del curs és de 2.835 € (945 €/persona).

4.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Carla
RIESTRA, als Srs. Ramon TORRES BÀRBARA i Juanjo CONTRERAS
GÓMEZ  i  al  titular  del  negoci  CONTORN  S.A.,  per  una
presumpta contravenció a l’Ordinació que regula l’horari de
dipòsit d’escombraries a la via pública.

 Vistes les al·legacions formulades per la Sra. Rosa PEIRÓ
BOU, en relació a l’expedient que li fou incoat per una
presumpta transgressió a l’Ordinació que regula el dipòsit
d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar nul i sense
efectes el referit expedient.

5.- Piscines Comunals.- 

 Pel subministrament de 700 gorres de bany, s’ha efectuat una
consulta de preus a les empreses PODIUM (1.624 €), GENMAT
(3.336,69 €) i DIRECTE (1451,07€). Examinades les ofertes
s’acorda adjudicar el subministrament d a l’empresa DIRECTE,
al ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

 S’acorda acceptar el pressupost presentat per l’empresa TAG
SYSTEM  pel  subministrament  de  500  targetes  de  control
d’accés a les instal·lacions de les piscines comunals per un
import total de 798,38 €.

 Pel subministrament de bombetes UV destinades a les banyeres
d’hidromassatge i de la piscina petita així com els recanvis
de quars i de les juntes de la piscina petita, s’ha efectuat
una consulta de preus a les empreses TECSAI (1.425 €) i LAI
(1.106,90 €). Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a
l’empresa LAI el subministrament d’aquest material al ser
l’empresa que presenta l’oferta menys dient. 

 S’acorda  acceptar  el  pressupost  presentat  per  l’empresa
DIRECTE, pel subministrament d’un convertidor de politja de
3 sortides amb politja creuada i barra dominades per un
import de 2.045,03 € (IGI inclòs). L’empresa DIRECTE, és
l’única que subministra el referit material.

6.- Espai Jovent.- S’acorda tancar l’Espai Jovent del dia 22 de
juliol al 2 d’agost de 2013.
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7.- Reunió de poble.- S’acorda  convocar pel dia 19 de febrer a
les 22h. una reunió de Poble, per tal de fer part a tots els
Ciutadans del projecte elaborat pel Comú per a destinar l’avda
Carlemany, en el tram comprès entre el carrer de la Unió/carrer
del Valira i l’avda. de les Escoles/carrer del Picó com a zona de
vianants.

Sessió de la Junta de Govern de data 12 de febrer de 2013

1.-  Súpliques.- Es  resolen  les  súpliques  presentades  del
núm.105/2013 al núm. 106/2013 (obres menors), del núm. 107/2013 al
núm. 108/2013 (béns immobles), del núm. 109/2013 al núm. 119/2013
(comerç), del núm. 120/2013 al núm. 127/2013 (exempcions fiscals),
el núm. 128/2013 (terrasses de bar), i del núm. 129/2013 al núm.
132/2013 (urbanisme).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern la relació de
pagaments per un import de 14.749,86 €.

3.- Impost sobre rendiments arrendataris.- S’aprova la liquidació
pel procediment d’estimació indirecta dels obligats tributaris del
impost sobre els rendiments arrendataris,  que no han presentat la
declaració  corresponent  a  l’any  2012,  amb  aplicació  de  les
sancions i recàrrecs que preveu la Llei de bases de l’Ordenament
Tributari. 

4.- Personal.- 

 Vista la baixa mèdica presentada pel Sr. Mariano ALVAREZ
VELILLA, operari de la deixalleria, s’acorda contractar en
el seu lloc els serveis del Sr. Adolf DA SILVA CARVALHO, del
dia 4 de febrer de 2013 fins que el titular de la plaça es
reincorpori al seu lloc de treball.

Cursets de formació: 

 S’autoritza la inscripció de la Sra. Maite ESTÉVEZ CASTELLÓ
(responsable  Tallet  Tèxtil),  al  curs  “Transferencia  de
imagen i reactivos”, impartit pel Taller Estudi Aleph.  El
cost del curs és de 380 €.

 Atès que la Sra. Rebeca SALCEDO UCLÉS, ha superat les proves
per la obtenció de la formació “gestió pública del turisme”,
s’acorda abonar-li la totalitat del curs per un import de
276€. 
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 Vista la sol·licitud formulada per l’Esbart Santa Anna, i
vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la funció pública,
s’acorda  concedir  un  permís  administratiu  al  Sr.  Xavier
ANDORRÀ HERNÁNDEZ, administratiu departament de Circulació,
per participar els dies 26,27,28 de febrer i 1 de març de
2013,  als  actes  que  es  duran  a  terme  en  motiu  de  la
representació d’Andorra al Consell d’Europa.

5.- Expedients sancionadors.- 

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

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular  del
negoci  AUTO  TURBO,  per  una  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació que regula la distribució de publicitat gràfica
a la via pública.

 Vistes les al·legacions formulades pel titular del negoci
MDI INFORMÀTICA, en relació a l’expedient que li fou incoat
per una presumpta transgressió a l’ordinació que regula el
dipòsit d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar nul
i sense efectes el referit expedient.

6.-Material informàtic.- Per al subministrament de tres ordinadors
destinats a la Deixalleria, al departament de Manteniment i a
l’Espai Lleure, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
ANDORSOFT  (opció  a:  374€,  opció  b:  477  €),  SPAI  (420,85  €),
MEGAHERTZ (404 €), MICROSISTEMES (opció a: 376,60 €, opció b: 439
€), OFIJET (365,75 €), OFIMA (opció a: 420 € opció b: 525 €, opció
c: 515 €, opció d: 635,50 €) i INFOMOBEL (405 €). Examinades les
ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa ANDORSOFT, opció A, el
subministrament  del  referit  material  informàtic  al  presentar
l’oferta  que  millor  s’adapta  a  les  necessitats  demanades  pel
departament.

7.-  Skate  Parc.-  S’aprova  el  Plec  de  Bases  del  concurs  de
dinamització del Skate Parc i s’acorda convocar la licitació.

8.- Treballs forestals.- La reunió de Cònsols de data 2 d’octubre
de  2012  va  tractar  sobre  la  possibilitat  d’iniciar  treballs
conjunts entre els set comuns, per a coordinar i mancomunar les
tasques  de  neteja  de  boscos,  el  sanejament,  la  creació  de
tallafocs i finalment, si és el cas, l’exportació de biomassa.

El  Comú  d’Ordino,  ha  demanat  pressupostos  a  les  empreses
SILVAGRINA SL (2.277,35 €) i AMBIOTEC SL (-) per a la planificació
dels treballs silvícoles durant el període 2013 – 2015, així com
la redacció del plec de bases corresponent per a la realització
d’aquesta estratègia forestal conjunta. Les empreses consultades
són les úniques amb capacitat a Andorra per a dur a terme els
treballs de referència.

Examinat  tot  plegat,  i  valorant  la  necessitat  de  desenvolupar
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aquesta iniciativa de forma conjunta, la Junta de Govern acorda:

1. Facultar al Comú d’Ordino per a l’adjudicació del contracte
sobre  estudis  relatius  a  la  planificació  dels  treballs
silvícoles a realitzar durant el període 2013 – 2015 i la
redacció  del  Plec  de  Bases  corresponent,  a  l’empresa
SILVAGRINA, per l’import de 2.277,35 € cada Comú.

2. Facultar al Comú d’Ordino per a la licitació del concurs, en
nom i representació del Comú d’Escaldes-Engordany.

Sessió de la Junta de Govern de data 20 de febrer de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
133/2013 al núm. 136/2013 (obres menors), el núm. 137/2013 i del
núm.  140/2013  al  núm.  141/2013  (sense  contingut),  del  núm.
138/2013 al núm. 139/2013 i el núm. 142/2013, (comerç), del núm.
143/2013 al núm. 146/2013 (béns immobles) i del núm. 148/2013
(urbanisme).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern la relació de
pagaments per un import de 10.610,58 €.

3.- Personal.- 

 Vista la renúncia presentada pel Sr. Eustaqui DEL POZO a les
funcions de responsable de manteniment del complex esportiu
del Prat del Roure, s’acorda acceptar-la.  Correlativament,
s’acorda anul·lar la plaça de responsable de manteniment
d’aquesta  instal·lació  al  Manual  funcional  d’ocupacions
tipus que estableix l’article 19 de l’Ordinació de la funció
pública.

Cursets de formació: 

 S’autoritza la inscripció de la Sra. Ruth CASABELLA VEHILS,
responsable  del  CAEE  i  del  CIAM,  al  curs  “Polítiques
culturals”, impartit per la UOC.  El cost del curs és de
276,24 €.

 S’autoritza la inscripció de la Sra. Vanessa SANCHEZ SEIJO i
el Sr. Pau ROELAS MARTIN, animadors de la llar del jubilat,
al curs “Animador Sociocultural”, impartit per la UOC.  El
cost del curs és de 552,48 € (276,24 €/persona).
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4.-  Serveis  d’assistència  tècnica.- Per  a  procedir  a  les
adaptacions  necessàries  en  les  aplicacions  informàtiques
gestionades per l’empresa T-Systems, subministradora del programa
pel  departament  de  finances,  s’ha  demanat  pressupostos  a  la
referida empresa la qual ha presentat dues propostes que comprenen
l’assistència tècnica informàtica per hores:

- a/ 100 h: 7.650 €
- b/  72 h: 5.508 €

Examinades les propostes s’acorda contractar la proposta b/ atès
que és la que millor s’ajusta a les necessitats del departament.

5.- Aparcaments.- Vist que diversos parcmetres de la Parròquia han
estat  objecte  d’actes  vandàlics,  s’acorda  procedir  a  la  seva
reparació  per  un  import  de  1.674,09  €  conforme  al  pressupost
presentat per l’empresa TRESEL.

6.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra.  Carla
FERREIRA SACRAMENTO i als titulars dels negocis CENTRE MÈDIC
D’ESPECIALITATS i Restaurant DON QUIXOT, per una presumpta
contravenció a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit
d’escombraries a la via pública.

7.-Concursos.-  S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  a  la
contractació dels treballs de control i cloració  de les fonts
ornamentals de les piscines comunals.

8.-  Piscines  Comunals.-  Per  l’adquisició  de  6  taquilles,
destinades a les piscines Comunals, s’ha efectuat una consulta de
preus  a  les  empreses  UNIPAPER  (a/  1.765,97  €,  b/1.412,78  €),
OFIJET (a/1.742,90 €, b/1.394,33 €), GIL MOBILIARI (a/2.191,20 €,
b/(tapa de 10mm) +420,92 €), COP DISSENY ( 1.465,09 €) i INFOMOBEL
(1.384,89  €).  Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  a
l’empresa INFOMOBEL el subministrament d’aquest material, al ser
l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

9.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
l’Agrupació Ciclista d’Andorra, per un import de 1.200 €,
pel concepte “Escola de Ciclisme”.

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
l’Sprint Club, per un import de 1.200 €, en concepte de
“Escoles BTT i Trial”.

 S’acorda procedir a l’abonament de les  subvencions a favor
de les  Entitats Esportives de la Parròquia que es detallen
a continuació:

- Bàsquet Club d’Escaldes-Engordany:  11.700 €
- Club d’Arquers d’Escaldes:   1.000 €
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- Club de Billar d’Andorra:  1.000 €
- Club GAEE  2.500 €
- Club de Karate Fudo Shin:  3.400 €
- Club de Natació d’Escaldes:  7.400 €
- Club de Petanca d’Escaldes-Engordany:  3.680 €
- G.E.V.A.: 10.700 €
- Inter Escaldes    500 €
- Ippon Club:  2.000 €

10.-  Conveni  per  a  la  utilització  conjunta  d’instal·lacions
esportives.- S’acorda establir un conveni de col·laboració amb el
Comú d’Encamp, per a promocionar l’ús de les instal·lacions del
Rocòdrom d’Escaldes-Engordany, situat al Centre Caldea, les pistes
de tennis del Prat del Roure, i les instal·lacions del Centre
Esportiu d’Encamp i del Pas de la Casa amb idèntiques condicions
per a uns i altres socis.

11.- Prat Gran.- Per a l’adjudicació dels treballs de manteniment
de  les  instal·lacions  tècniques  del  complex  esportiu  del  Prat
Gran, s’ha convocat un concurs públic al que han participat les
empreses STREICH (3.293,20 € IGI inclòs), AGEFRED (8.186, 19 € IGI
inclòs), TERMCALOR (5.250,96 €), IN (7.789,06 € IGI inclòs) i EMTE
(3.696,26 €). Vista la proposta de la Mesa de contractació la mesa
de contractació, s’acorda adjudicar els treballs de manteniment
del  complex  esportiu  del  Prat  Gran  a  l’empresa  EMTE  al  ser
l’empresa  que  presenta  l’oferta  que  millor  s’adapta  a  les
necessitats del departament de Manteniment. 

Sessió de la Junta de Govern de data 25 de febrer de 2013

1.-  Súpliques.- Es  resolen  les  súpliques  presentades  el  núm.
147/2013 i del núm. 149/2013 al núm. 153/2013 (obres menors), del
núm. 154/2013 al núm. 156/2013 (béns immobles), del núm. 157/2013
al núm. 167/2013 (comerç), i del núm. 168/2013 al núm. 172/2013
(exempcions fiscals).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern la relació de
pagaments per un import de 9.722,20 €.

3.- Tancament de comptes 2012.- Per a la contractació d'un servei
d’assessorament tècnic pel departament de Finances, pel tancament
de l'exercici 2012 i eventualment el tancament dels anys 2013 i
2014,  s'ha  demanat  pressupostos  a  les  empreses  ALFA  CAPITAL
(a/12.000 €, b/ 6.800€), OCPS (a/5.900 €, b/5.000 €) i SERAUDIT
(a/5.225 €, b/5.225 €). Examinades les ofertes i valorada la opció
de contractar l’empresa per un període d’un any prorrogable durant
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dos anys més, s'acorda adjudicar a l'empresa OCPS, opció b/, els
treballs d'assessorament tècnic referenciats, atès que és la que
millor s’adapta a les necessitats del departament.

4.- Personal.- 

 S’acorda prorrogar la contractació eventual del Sr. Manuel
De AZEVEDO RAMOS, operari del Servei d’Higiene Viària, del
dia 1 de març al 31 de desembre de 2013. 

 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis del
Sr.  Randy  BOBADILLA  GARDUCE,  com  operari  del  Servei
d’Higiene Viària, del dia 1 de març al 31 de desembre de
2013.

 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis del
Sr. Joaquim ENES VELOSO, com operari del Servei d’Higiene
Viària, del dia 1 de març al 31 de desembre de 2013.

 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis del
Sr. Manuel MARTINS RIBEIRO, com operari del Servei d’Higiene
Viària, del dia 1 de març al 30 d’abril de 2013.

 Vista l’ Ordinació de la Funció Pública en el seu article
núm. 51 s’acorda la reubicació, per raó d’interès públic,
del  Sr.  Francesc  MARTINEZ  ARTUÑEDO,  actualment  2n
responsable de manteniment del Prat del Roure, a la plaça
d’operari  manteniment  de  serveis,  mantenint  la  mateixa
categoria salarial.

 Atesa  la  necessitat  de  reestructurar  el  departament  de
comunicació i vist que aquest fet comportarà l’assumpció de
més funcions i tasques per part de la Sra. Maria BARÓ,
responsable del departament a títol d’assessora, s’acorda
retribuir-li aquest treball complementari  incrementant el
seu salari mensual en un import brut de 125 €, tot amb
efectes al dia 1 de gener del 2013.

5.- Piscines comunals.-  Vist l’acord adoptat per la Junta de
Govern en la sessió celebrada el dia 28 de gener, en relació a
l’adjudicació  del  subministrament  dels  equipaments  de  la  zona
cardio del gimnàs de les piscines comunals; vist l’informe de la
Mesa  de  contractació  indicant  que  en  dues  de  les  partides
adjudicades no s’havia contemplat l’increment per l’aplicació de
l’IGI (GENMAT), i les despeses de transport (FLAGOM); atès que
aquesta correcció de l’import no afecta  al resultat del concurs,
s’acorda rectificar els imports adjudicats com segueix:

- GENMAT: 20.000 € (abans 19.683,62 €) 
- FLAGOM:  7.428,39 € (abans 7.387,45 €

6.- Aparcaments.- Pel comptatge de les caixes dels aparcaments i
dels  parcmetres,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les
empreses ANDBANC (62,57 €/10.000 €, ingrés a ANDBANC) SEGURISER
(62,57 €/10.000 € - ingrés en qualsevol entitat financera + 44,18
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€ per cada recollida) i BANCA MORA (50 € per recollida, comptatge,
transport  de fons i ingrés a BANCA MORA). Vistes les ofertes
s’acorda contractar el servei de  comptatge i transport de fons a
BANCA MORA, per l’import de l’oferta, atès que és la proposta més
interessant en el seu conjunt. 

Sessió de la Junta de Govern de data 4 de març de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
173/2013 al núm. 177/2013 (obres menors).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
1/2013 de factures conformades per un import total de 123.391,78
€. 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 6.231,42€.

3.- Personal.- 

 Vista la propera baixa per maternitat de la Sra. Raquel
CALULL  GUERRERO,  puericultora  de  l’escola  Bressol  2,
s’acorda contractar al seu lloc els serveis de la Sra. Maria
MEDINA MUÑOZ, amb caràcter eventual, a partir del moment en
què  la  titular  de  la  plaça  presenti  la  baixa  fins  que
s’incorpori  al  seu  lloc  de  treball.  La  Sra.  MEDINA
realitzarà una jornada de 32,5  hores setmanals.

 S’acorda prorrogar la contractació eventual de la Sra. Xènia
MOURELO VELASCO, informadora turística, del dia 5 de març al
4 de desembre de 2013. 

 Vista la sol·licitud formulada per la Federació Andorrana de
Muntanyisme i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la
funció pública, s’acorda concedir un permís administratiu a
la Sra. Isabel ROGÉ TARTARINI, cap de medi ambient, per a
participar a la Copa del Món d’esquí de muntanya en qualitat
de  membre  del  Comitè  d’organització  i  responsable  del
recorregut.

 Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Isabel
MOLERO MUÑOZ, agent de circulació, 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 del 29 de maig fins al 1
de juliol de 2013.
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 S’autoritza la inscripció del Sr. Joan CODINA LUCAS, tècnic
de  so,  llums  i  espectacles,  al  curs  “Formació  tècnica
personalitzada”, impartit per l’empresa PEREREVERT AUDIO El
cost del curs és de 560 €. 

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs  “Tècnic Nivell Bàsic en Prevenció de
Riscos Laborals”. El cost del curs és de 1.600€ i anirà a
càrrec de l’empresa ASSEGUR PREVENCIÓ, al ser la que ha
presentat l’oferta menys dient en el marc de la consulta de
preus realitzada a les empreses VIPSA (2.000 €) i ECOPS
(3.375 €).

- Maribel Espinosa (educadora EB1)
- Isabel Vargas (puericultora EB1)
- Imma Bernat (puericultora EB2)
- Montse Llopart ( puericultora EB2)
- Marc Abelló ( E.Lleure 1)
- Robert Prieto (op. Manteniment)
- Ruben Pesado (op. Manteniment)
- Carles Martí ( caporal)

 S’autoritza la assistència de les Sres. Rosa Mª BAENA GARRÓS
i Mireia JIMÉNEZ SÒRIA, educadores de l’Espai Jovent, al
“Saló de l’ensenyament ”, que tindrà lloc a Barcelona el dia
13 de març. El cost total del curs i desplaçament  és de 140
€ (70 €/pax).

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

 Secretaria (2 persones)
 Recursos Humans ( 3 persones)
 Circulació ( 3 persones)
 Administració, Finances i aparcaments (8 persones)
 Manteniment (5 persones)
 Serveis ( 15 persones)
 Urbanisme (1 persona)
 Medi Ambient ( 1 persona)
 Gent Gran ( 3 persones)
 Infància (3 persones)
 Cultura (3 persones)
 Esports ( 8 persones)
 Informàtica (2 persones)

El cost de la formació és de 1.482 € (26 €/persona).

 S’autoritza  la  inscripció  de  42  agents  de  circulació  i
atenció ciutadana  al curs  “Prevenció i  Socors Cívics  de
Nivell 1” que tindrà lloc a les dependències comunals durant
els  mesos  d’octubre  i  novembre  de  2013,  a  càrrec  dels
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formadors comunals.  El cost total del curs és de 427,98 €
(10,19 €/persona). 

 Vist l’article 60. e) de l’Ordinació de la funció pública
comunal  s’acorda  deixar  sense  efectes  el  complement  de
Responsabilitat Addicional que es va atorgar al Sr. Hristo
IVANOV, atès que les funcions que van donar lloc a aquest
complement s’han deixat de realitzar. 

4.- Productes de neteja.- Per a la compra semestral de paper de
cel·lulosa i de productes de neteja destinats a les dependències i
instal·lacions comunals, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses PRACTICSAC, RODISNET, VIDAL i LLEXIU ANDORRANA, les quals
han presentat diversitat d’opcions i preus.

Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el  subministrament
d’aquests productes pels imports següents:

Paper cel·lulosa i accessoris de neteja:

 VIDAL       403,67 €
 PRACTICSAC 2.851,03 €
 RODISNET  2.068,66 €
 LLEXIU ANDORRANA   1.007,16 €
 RODISNET (paper cel·lulosa) 3.072,30 €

5.- Fundació Privada Tutelar.-  Vist el conveni establert amb la
Fundació Privada Tutelar, s’acorda procedir a l’abonament anual de
2.562,82 € per a les persones que s’han acollit a les prestacions
de  la  Fundació,  d’acord  amb  els  informes  corresponents.  Els
pagaments es realitzaran de la següent manera:

 2 pagaments per un import de 637,20 € (corresponent als
mesos de gener a juny de 2013.

 2  pagaments  per  un  import  de  644,21  €  +  1,1%  de  IPC
(corresponent als mesos de juliol a desembre de 2013)

6.- Espai Lleure.- Per a la contractació d’un servei de càtering
per a l’Espai Lleure 1, destinat als infants inscrits pel període
corresponent a les vacances de Pasqua, s’ha efectuat una consulta
de preus a les empreses ESPIGA D’OR (5,60 €/infant i àpat, Picnic:
3,13 €/infant) OPCIÓ CUINA (5,20 €/infant i àpat, Picnic: 5,20
€/infant). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el servei de
restauració a l’empresa ESPIGA D’OR al ser la que millor s’adapta
a les necessitats del departament.

7.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  a  la  Sra.
Dulcenombre LEYVA i al titular del negoci INVERIONS F.ESPOT,
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  per  la  Sra.  Sofia
SEPÚLVEDA BAÍN i el Sr. Josep RIBEIRO MOREIRA en relació al
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 nul i sense
efectes el referit expedient.

 Vist que el titular administratiu de la discoteca AMBIT, no
ha formulat al·legacions en el marc de l’expedient que li
fou incoat per la presumpta contravenció a l’Ordinació que
regula  la  distribució  de  publicitat  gràfica  a  la  via
pública, s’acorda imposar-li una multa de 600 €, quedant
confirmada la proposta de sanció.

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  a  la  Sr.  Artur
Jorge  PEREIRA  AMORIN,  per  una  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació d’inspecció i control sobre tinença d’animals de
companyia.

 Vistes  les  al·legacions  formulades  pel  Sr.  Artur  Jorge
PEREIRA AMORIN en relació al expedient que l’ hi va ser
incoat  per  una  presumpta  transgressió  a  l’Ordinació
d’inspecció i control d’animals de companyia, vist que de
les mateixes no se’n desprèn cap circumstància que permeti
anul·lar o deixar en suspens els càrrecs, s’acorda sancionar
al Sr. Artur Jorge PEREIRA AMORIN amb una multa de 120 €,
quedant així confirmada la proposta de sanció.

 Vistos  els expedients incoats a les Sres. Esther ESTRAGUÉS
VALOR i Doris MISAS BECERRA, per una presumpta transgressió
a l’Ordinació d’inspecció i control sobre tinença d’animals
de companyia;  atès que no han formulat al·legacions en
relació al mateix en el tràmit d’audiència, la Junta de
Govern resol imposar-els-hi una multa de 240  € i 120 €
respectivament, quedant confirmada la proposta de sanció.

8.-  Mobiliari  Urbà.-  Pel  subministrament  de  mobiliari  urbà  de
reposició destinat a l’Av. Carlemany i Pont de la Tosca, s’ha
efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses  MULTISERVEIS
COPRÍNCEP (2.416,04 €), SENYALITZACIONS STOP (opció a/ 11.630,85
€,  opció  b/  12.245,31  €).  Examinades  les  ofertes,  s’acorda
adjudicar per partides a les empreses MULTISERVEIS COPRÍNCEPS, per
un import de 2.416,04 € i a SENYALITZACIONS STOP per un import de
9.212,72 €. 

9.-  Enllumenat  públic.-  Pel  subministrament  de  material  per
l’enllumenat públic, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses  NOVELEC  (5.191,63  €),  COMERCIAL  CAIRÓ  (5.719,43  €),
COMERCIAL ELÈCTRICA DE LES VALLS (5.061,27 €), GEA (5.522,02 €) i
SATA S.L. (4.024,30 €). Examinades les ofertes i atès que les
empreses  no  han  presentat  la  totalitat  del  material  demanat,
s’acorda adjudicar-ho per partides a les següents empreses:

- NOVELEC: 2.059,05 €
- COMERCIAL CAIRÓ:   452,22 €
- COMERCIAL ELECTRICA: 2.514,25 €
- SATA S.L.: 4.024,30 €
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10.-  Senyalització.-  Pel  subministrament  de pals  d’alumini
destinats a la senyalització vertical, s’ha efectuat una consulta
de  preus  a  les  empreses  MULTISERVEIS  COPRÍNCEP  (1.041,87  €),
SENYALITZACIÓ STOP (982,30 €), FERRETERIA PRINCIPAT (2.580 €) i
FERRETERIA  GR  (3.999,01  €).  Examinades  les  ofertes,  s’acorda
adjudicar  el  subministrament  del  referit  material  a  l’empresa
SENYALITZACIONS STOP, al ser la que presenta l’oferta menys dient.

11.- Flors de temporada i altres.- 

 Pel subministrament de 4.100 geranis destinats al floriment
de la Parròquia, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses  TOT  NATURA  (8.815  €,  IGI  inclòs),  PUNT  VERD
(9.110,20 € IGI, inclòs) i AURO JARDINERS (9.348,66 €, IGI
inclòs).  Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  a
l’empresa TOT NATURA, el subministrament dels geranis al ser
l’oferta menys dient.

 Pel subministrament de 50 jardineres per a les suspensors
florals, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
TOT NATURA (6.181,17 € IGI inclòs), PUNT VERD (4.976,81 €
IGI  inclòs),  AURO  JARDINERS  (5.340,47  €  IGI  inclòs),
SENYALITZACIONS  STOP  (5.956,50  €  IGI  inclòs),  i
MULTISERVEIS COPRÍNCEPS (6.270 € IGI inclòs). Examinades les
ofertes,  s’acorda  adjudicar  el  subministrament  de  les
referides jardineres a l’empresa PUNT VERD al ser la que
presenta l’oferta menys dient.

 Pel subministrament de 27 jardineres destinades al floriment
del  Pont  de  la  plaça  de  l’Església,  s’ha  efectuat  una
consulta de preus a les empreses TOT NATURA (5.107,74 € IGI
inclòs), PUNT VERD (4.231,02 € IGI inclòs), AURO JARDINERS
(4.413,07 € IGI inclòs), SENYALITZACIONS STOP 4.952,26 € IGI
inclòs) i MULTISERVEIS COPRÍNCEPS (5.319,05 € IGI inclòs).
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el subministrament
de les 27 jardineres a l’empresa PUNT VERD al ser la que
presenta l’oferta menys dient.

12.- Servei de transport a Engolasters.- S’acorda prorrogar per un
any més (període d’estiu) el contracte de prestació de servei de
transport  de  passatgers  entre  el  Comú  d’Escaldes-Engordany  i
l’empresa Bus Blues que cobreix el trajecte del centre d’Escaldes-
Engordany fins a Engolasters. 

13.- Cens de població.- Vist l’Edicte de 20 de setembre del 2012,
de  publicació  de  les  persones  inscrites  al  Cens  de  població
parroquial que no han regularitzat la seva situació censal de
conformitat amb els articles 9.5 i 9.6 de la llei 9/2007, del 17
de  maig,  del  cens;  vist  que  s’han  esgotat  tots  els  terminis
establerts a la normativa en vigor, s’acorda presentar la proposta
al Ple del Comú per a donar-les de baixa d’ofici.
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Sessió de la Junta de Govern de data 11 de març de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
185/2013 al núm. 189/2013 (obres menors), del núm. 190/2013 al
núm. 192/2013 (béns immobles), del núm. 193/2013 al núm. 200/2013
(comerç), el núm. 201/2013 (terrasses de bar), el núm. 202/2013
(exempcions  fiscals)  i  del  núm.  203/2013  al  núm.  206/2013
(urbanisme).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern la relació de
pagaments per un import de 11.988,99 €.

3.- Personal.- 

 Vista la baixa de malaltia de la Sra. Eva MORENO BUIL i la
propera  baixa  per  maternitat  de  la  Sra.  Patrícia  SERRAT
VILLANUEVA,  puericultora  de  l’escola  Bressol  1,  s’acorda
contractar els serveis de la Sra. Mireia GRESA SOLSONA, amb
caràcter eventual, del dia 7 de març fins que les titulars
de la plaça es reincorporin al seu lloc de treball.

 S’acorda contractar amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Alexandre REOLID BLÀZQUEZ, com a monitor d’escalada, del
dia 6 al 10 de març de 2013. 

 Vista  la  sol·licitud  presentada  per  la  Sra.  Iria  TORRES
RIBEIRO, educadora de l’espai Lleure 2, sol.licitant una
pròrroga del permís administratiu de reducció de la jornada
setmanal de 37,5 hores a 30, 5 hores, per atendre el seu
fill, vist el reglament de permisos administratius (permisos
administratius  retribuïts  proporcionalment),  s’acorda
atorgar-li la referida pròrroga fins al dia 30 de juny del
corrent.

4.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  a  les  Sres.
Victòria MARRUGAT FILBA i Claudia Lizeth FLOREZ FLOREZ, 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  dels
negocis CONTORN SA i AUTO TURBO en relació als expedient que
els  hi  fou  incoat  per  una  presumpta  transgressió  a
l’Ordinació que regula el dipòsit d’escombraries a la via
pública i la col·locació de publicitat gràfica, s’acorda
deixar nul i sense efectes el referit expedient.

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sr. Paulino
ROBERTO  RODRÍGUEZ,  per  una  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació d’inspecció i control sobre tinença d’animals de
companyia.
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5.- Programes Informàtics.- Per a l’adquisició de noves llicències
pel programa “LOTUS NOTES”, utilitzat com a servidor de correu i
de  vàries  aplicacions,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a
diverses empreses, obtenint només oferta de l’empresa ANDORSOFT.
Examinada l’oferta s’acorda adquirir aquest programa per un import
de 1.806,81 €.

6.- Espai Jovent.- Atès que durant el segon trimestre de l’any es
realitzaran diverses activitats en l’Espai Jovent que implicaran
totes elles un canvi en l’horari de tancament del centre, s’acorda
modificar puntualment l’horari del centre con segueix:

- dia 12 d’abril tancament a les 22 hores: taller emancipa’t
a la cuina.
- dia 9 de maig tancament a les 22 hores: cine fòrum
- del 13 de maig al 27 de juny: tancament entre les 22 h i
les 00h: sala d’estudi nocturna.

7.-  Concursos.-  S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  a
l’adjudicació  del  projecte  de  conceptualització  de  l’avinguda
Carlemany i la part alta de la Parròquia d’Escaldes-Engordany com
un espai comercial de referència.

8.- Expedients disciplinaris.-

 Conforme al que preveu l’article núm. 74.1 de l’Ordinació de
la funció pública, la Cap del departament de Medi Ambient
informa a la Junta de Govern que en el marc de l’expedient
incoat al Sr. Oscar MAS GARCIA el dia 16 de gener del 2013,
ha resolt imposar-li una sanció disciplinària de caràcter
lleu, per la comissió dels fets tipificats a l’article 66,
apartat  a),  de  l’Ordinació  de  la  funció  pública,
“l’incompliment  injustificat  de  l’horari  de  treball”,
imposant-li una sanció de suspensió de funcions i pèrdua de
salari durant set dies.

 Vist l’informe adreçat a la Junta de Govern per part de la
Cap de departament de Medi Ambient indicant que el Sr. Oscar
MAS GARCIA ha estat sancionat per la comissió de tres faltes
lleus en el període d’un any; atès que conforme a l’article
67,  apartat  m)  de  l’Ordinació  de  la  funció  pública,  la
comissió d’aquestes tres faltes lleus en un període inferior
a un any pot ser constitutiva d’una falta de caràcter greu,
la Junta de Govern acorda:

1. Incoar  un  expedient  disciplinari  al  Sr.  Oscar  MAS
GARCIA,  per  la  presumpta  comissió  d’una  falta  de
caràcter  greu,  tipificada  a  l’article  67.m)  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.
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Sessió de la Junta de Govern de data 18 de març de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
207/2013 al núm. 208/2013 (obres menors), del núm. 209/2013 al
núm. 216/2013 (comerç), el núm. 217/2013 (exempcions fiscals), del
núm. 218/2013 al núm. 222/2013 (béns immobles).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
2/2013 de factures conformades per un import total de 164.270,97
€. 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 48.420,86€.

3.- Personal.- 

 S’acorda contractar amb caràcter eventual, els serveis de la
Sra.  Mercè  CANALS  PARELLADA  per  realitzar  tallers
d’expressió  corporal  els  dies  21  i  22  de  març  de  2013
(departament de Joventut).

 S’acorda convocar un concurs extern, per cobrir una plaça de
guia cultural del CAEE i del CIAM amb caràcter eventual, per
un període de 9 mesos.

 S’acorda concedir un permís retribuït al Sr. Juan Carlos
FERNANDEZ VÁZQUEZ, professor del taller tèxtil, per assistir
els dies 2,3 i 4 de maig de 2013 al curs  “Profesores de
encaje”, que tindrà lloc a Sevilla.

 S’autoritza la inscripció del Sr. Enric CORNELLA PLANELLS,
responsable  de  la  central  de  compres,  al  curs  “Impost
General Indirecte”, impartit per la Universitat d’Andorra.
El cost del curs és de 80 €. 

 S’autoritza la inscripció de la Sra. Raquel RAYA SANCHEZ,
puericultora, al curs “Tècnic nivell bàsic en prevenció de
riscos laborals”, impartit per l’empresa ASSEGURPREVENCIÓ.
El cost del curs és de 200 €. 

 Vista la imminent jubilació a partir del dia 2 de juny del
Sr. Santiago ANDALUZ MARIN, conserge del Centre Social i
Recreatiu de Fiter i Rosell, s’acorda anul·lar la plaça del
Manual  funcional  d’ocupacions  tipus  i  reorganitzar  els
horaris de manera que el Centre pugui ser operatiu amb un
sol Conserge.

 Per a la contractació de Monitors per a les activitats dels esports de
Pasqua,  s’ha  convocat  un  concurs  públic  al  que  han  postulat
diversos  candidats.  Vist  l’informe  del  Comitè  tècnic  de  selecció
s’acorda contractar els següents monitors:
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Nom i Cognoms Del 25/03 
al 28/03

Del 02/04 
al 05/04

ALVAREZ FREITAS, Eduard X
MORENO MARIN, Xavier X
REBOREDO FRANCO, Jennifer X
SANCHEZ VIDAL, Andrea X
SANTIAGO GARCIA Elena * X
BERTRAN SUAREZ, Sebastià X
CASANOVA RODRIGUEZ, Sara X
FAJARDO ALIAGA, Oriol X
FERNANDEZ RUIZ Ainhoa X
QUEMERAIS UBACH Pere Francesc  X
ROZADOS LOPEZ Laura X
OLIVEROS MUELAS Alexandra X X
ROS MARCH Cristina X X

4.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  Sr.  Marco
Aurelio JARDIM, per una presumpta contravenció a l’Ordinació
que  regula  l’horari  de  dipòsit  d’escombraries  a  la  via
pública.

 Vistes les al·legacions formulades pel titular del negoci
PROMOCIONS PUBLICITÀRIES en relació al expedient que li fou
incoat  per  una  presumpta  transgressió  a  l’Ordinació  que
regula el dipòsit d’escombraries a la via pública, s’acorda
deixar nul i sense efectes el referit expedient.

5.- Mobiliari urbà.- Vist que l’empresa MULTISERVEIS COPRÍNCEPS ha
renunciat  al  contracte  adjudicat  pel  subministrament  de  4
papereres, s’acorda anul·lar la comanda i adjudicar el referit
subministrament  a  l’empresa  SENYALITZACIONS  STOP,  l’import  de
2.418,13 €, al ser l’empresa que presenta la següent oferta menys
dient.

6.- Enllumenat Públic.- S’acorda adquirir a l’empresa SATA, S.L.,
empresa  adjudicatària  del  subministrament  i  instal·lació  de
l’equipament per a l’enllumenat públic, la quantitat de 65 SYRA
2/250 per a la telegestió de la xarxa d’enllumenat públic per un
import de 8.898,17 €.

7.- Piscines Comunals.- 

 Pel subministrament de productes químics destinats a les
piscines comunals, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses LAI (2.259,21 € IGI inclòs), BLAUTEC (3.328,89 €
IGI inclòs) i TECSAI (2.527,58 € IGI inclòs). Examinades les
ofertes  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  LAI  els  referits
productes,  al  ser  l’empresa  que  presenta  l’oferta  menys
dient. 

 Pel  subministrament  de  diversos  tipus  de  filtres  d’aire
destinats a la màquina CIAT, s’ha efectuat una consulta de
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preus a les empreses SACE (2.087,32 €) i TERMCALOR (2.045,69
€). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa
TERMCALOR el subministrament del material demanat atès que
presenta l’oferta menys dient. 

8.- Concursos.-
 

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  la  contractació
d’una empresa de transport de passatgers pels desplaçaments
dels participants als esports d’estiu.

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  contractar  els
serveis d’una empresa de restauració per a la preparació
dels àpats dels infants de 4 i 5 anys inscrits als Esports
d’Estiu.

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  contractar  els
serveis d’una empresa de càtering pels àpats dels infants de
3 anys inscrits als Esports d’Estiu.

9.- Productes de neteja.- Per a la compra anual de productes de
neteja destinats a les dependències i instal·lacions comunals,
s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses PRACTICSAC,
RODISNET,  VIDAL  i  LLEXIU  ANDORRANA,  les  quals  han  presentat
diversitat  d’opcions  i  preus.  Examinades  les  ofertes  s’acorda
adjudicar a l’empresa RODISNET el subministrament dels productes
de neteja per un import de 3.025 €, al ser l’oferta més econòmica.

10.- Comissió pel seguiment del projecte de creació d’una zona de
vianants a l’avinguda Carlemany.- Vist l’acord adoptat pel Ple del
Comú  en  la  sessió  celebrada  el  dia  21  de  desembre  del  2012,
relatiu a la creació de la Comissió pel seguiment del projecte de
creació d’una zona de vianants a l’avinguda Carlemany, i vista la
diversitat de tasques que ha d’assumir, s’acorda la creació de
dues taules de treball, dinamització i senyalització, per a donar
suport a la Comissió.

Sessió de la Junta de Govern de data 25 de març de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
223/2013  (Urbanisme),  del  núm.  224/2013  al  núm.  225/2013
(parròquia d’origen), del núm. 226/2013 al núm. 229/2013 (béns
immobles), del núm. 230/2013 al núm. 233/2013 (comerç), del núm.
234/2013 al núm. 242/2013 (exempcions fiscals), del núm. 243/2013
al núm. 244/2013 (urbanisme) i el núm. 245/2013 (Medi Ambient).
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2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern la relació de
pagaments per un import de 4.051,84 €.

3.- Personal.- 

 S’acorda contractar amb caràcter eventual, els serveis de la
Sra. Montserrat SUAREZ MÉNDEZ, operària del SAD, del 21 de
març fins que la titular de la plaça s’incorpori en el seu
lloc de treball.

 S’acorda contractar amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Jose Antonio GONÇALVES PINTO, com a operari de camins de
muntanya i de la Deixalleria, del 25 de març fins que el
titular de la plaça s’incorpori en el seu lloc de treball.

 S’acorda contractar amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Alexandre REOLID BLÁZQUEZ, com a monitor d’escalada, del
25 de març fins al 5 d’abril de 2013.

 S’acorda contractar amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Alexandre ROSSELL CABEZAS, com a monitor de reforç de
l’Espai Lleure 1, del 25 al 28 de març de 2013.

 S’acorda contractar amb caràcter eventual, els serveis de la
Sra.  Laia  BERTRAN  SUÁREZ,  com  a  monitora  de  reforç  de
l’Espai Lleure 1, del 2 al 5 d’abril de 2013.

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs  “Gestió de les instal·lacions de les
piscines i els seus annexes”. El cost del curs és de 1.770 €
i anirà a càrrec de l’empresa ALTIMIR AMBITECNIA. 

- Ruben PESADO ( op. manteniment)
- Robert PRIETO (op. manteniment)
- Raul ALVAREZ (op. manteniment)
- Mario CASTELLAR ( op. manteniment)
- Francesc MARTINEZ (op. manteniment)
- Rafel DE HARO (cap de manteniment)

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs “Neteja de zones humides”. El cost del
curs és de 325 € i anirà a càrrec de l’empresa ALTIMIR
AMBITECNIA. 

- Matilde Vaz (op. neteja)
- Helena Mouta (op. neteja)
- Anissa Aznadi (op. neteja)
- Malika El Moussaoui (op. neteja)
- Lourdes Velasco (op. neteja)

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs “Comunicació amb les famílies”. El cost
del curs és de 2.880€ (110,77 €/persona) i anirà a càrrec de
l’empresa PSICO B.
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- Immaculada Bernat (puericultora)
- Francesca Funes (puericultora)
- Raquel Raya (puericultora)
- Noemí Vázquez (puericultora)
- Montserrat Llopart (puericultora)
- Mercè Ros (puericultora)
- Mª Isabel Espinosa (educadora Escola Bressol)
- Isabel Vargas (puericultora)
- Patrícia Serrat (puericultora)
- Jacqueline Porras (puericultora)
- Antoni Carmona (monitor Espai Lleure)
- Maria Teixidó (educador Espai Lleure)
- Isabel Torres (monitor Espai Lleure)
- Iria Torres (educador Espai Lleure)
- Mª Carme Pérez (coordinadora Escola Bressol)
- Verònica Arenas (puericultora)
- Sheila Sales (puericultora)
- Cristina Raya (puericultora)
- Núria Vilella (puericultora)
- Carolina Alonso (puericultora)
- Marta Novoa (educadora Escola Bressol)
- Manuxac Megerdichian (puericultora)
- Dolors Ruiz (puericultora)
- Judith Silvestre (monitor Espai Lleure)
- Marc Abelló (monitor Espai Lleure)
- Natàlia Porta (monitor Espai Lleure)

 S’autoritza la inscripció del Sr. Gerard CALVET SALA, Cap
d’Urbanisme, al curs “Gestió de projectes urbans i espai
públic”, impartit per la UOC. El cost del curs és de 490 €. 

 S’autoritza  la  inscripció  del  Sr.  Antoni  BELLIDO  PÉREZ,
monitor esportiu, al curs “Functional Training II”, impartit
per ORTHOS. El cost del curs és de 470,25 €. 

4.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  a  la  Sra.  Rosa
ALONSO PALLÉ i al Sr. Joan Carles URONES CADENAS per una
presumpta contravenció a l’Ordinació que regula l’horari de
dipòsit d’escombraries a la via pública.

 S’acorda incoar un expedient sancionador als titulars dels
negocis  TABOLA  CLUB,  DELIRI  CARIBENY  i  PUSSICAT  per  una
presumpta  contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  la
distribució de publicitat gràfica a la via pública.

 Vistes les al·legacions formulades per la Sra. Carla Maria
FERREIRA SACRAMENTO i pel titular del negoci CENTRE MÈDIC
D’ESPECIALITATS en relació als expedients incoats per una
presumpta transgressió a l’Ordinació que regula el dipòsit
d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar nul i sense
efectes el referits expedients.
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5.- Concursos.- S’acorda convocar un concurs públic per adjudicar
el subministrament de pintura per a la senyalització horitzontal.

6.-  Carrer  Arnaldeta  de  Caboet.-  Vist  el  mal  estat  de  les
llambordes del carrer Arnaldeta de Caboet en les interseccions amb
els  carrers  de  Clot  d’Emprivat,  s’acorda  substituir-les  per
aglomerat asfàltic del mateix color (vermell), vist el mal estat
en que es troben els passos de vianants.

7.- Productes de neteja.- S’acorda adquirir 8 bidons de netejador
multi us concentrat destinat a les dependències i instal·lacions
comunals a l’empresa PRACTICSAC, atès que és l’empresa que ofereix
les millors prestacions, per un import de 2.406,88 €. 

8.- Aparcaments.-  Vista la demanda d’Andorra Turisme relativa a
poder  disposar  dels  aparcaments  d’Engolasters  en  motiu  de  la
celebració de la segona Triatló programada pels dies 20 i 21 de
juliol, s’acorda autoritzar-la.

9.- Diada de Sant Jordi.- 

 Per a la contractació d’espectacles per a la Diada de Sant
Jordi, a la Plaça Coprínceps, s’ha demanat pressupostos a
les  empreses  ANDORRA  ANIMACIÓ  i  GATZARA  ESPECTACLES.
Examinades  les  diferents  opcions,  s’acorda  contractar  a
l’empresa ANDORRA ANIMACIÓ la representació de l’espectacle
infantil  “La  llegenda  de  Sant  Jordi”,  a  càrrec  de  la
companyia  XIP  XAP  i  l’espectacle  per  adults  “D’aquells
boleros, aquests contes”  a càrrec de Mònica TORRA, tots dos
espectacles per un import de 1.396 €.

 S’aprova el programa d’actes previst per la diada de Sant
Jordi,  que  consisteix  en  la  realització  d’activitats
organitzades des del Ministeri de Salut i Benestar amb la
col·laboració  de  la  Federació  de  la  Gent  Gran  i  altres
associacions, que es duran a terme a la Plaça Coprínceps i
al CIAM.

10.-  Treballs  Forestals.- La  junta  de  Govern  en  la  sessió
celebrada el dia 13 de febrer del corrent, va facultar al Comú
d’Ordino per a convocar i adjudicar els treballs conjunts entre
els set Comuns en relació a les tasques de neteja de boscos,
sanejament i creació de tallafocs i si és el cas, l’exportació de
biomassa.

Vist que posteriorment s’ha establert entre els Comuns que els
referits  treballs  siguin  contractats  de  forma  independent  a
l’empresa  adjudicatària  del  concurs  (SILVAGRINA),  la  Junta  de
Govern  acorda,  rectificant  l’acord  adoptat  en  aquella  sessió,
adjudicar  els  treballs  anteriorment  indicats  a  l’empresa
SILVAGRINA, per l’import de 2.277,35 €. 

11.- Meritació de l’impost de radicació d’activitats.- L’Ordinació
de modificació de l’Ordinació Tributaria, de data 21 de desembre
del  2012,  article  10,  apartat  7,  Exempcions  i  Exoneracions
parcials,   estableix  la  manera  de  calcular  la  bonificació  de

   56



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2013  –   Sessió ordinària de data 12 d’abril

l’impost  de  radicació  comercial  a  comptar  de   de  l’inici  de
l’activitat. 

A  l’article  7  de  la  mateixa  Ordinació,  període  impositiu  i
meritament, de l’impost de radicació, s’estableix que la quota
tributària es calcula proporcionalment al nombre de trimestres
naturals, inclòs el trimestre en què s’atorga l’autorització. 

Malgrat ambdós articles s’ajusten perfectament a les disposicions
previstes a la Llei de Finances Comunals, en el moment de la
facturació es detecta una incoherència en relació a l’aplicació de
la bonificació a partir de l’inici de l’activitat i la necessitat
de calcular proporcionalment en trimestres naturals el període
impositiu.

Vista la proposta que presenta la Comissió de Finances, la Junta
de Govern acorda efectuar el càlcul de la quota tributaria de
l’impost  de  radicació  d’activitats  comercials,  empresarials  i
professionals, com segueix:

 
a) Reducció del 100% de les quotes tributàries que es meritin

durant els primers quatre trimestres naturals a comptar de
l’inici  de  l’activitat,  incloent  el  trimestre  en  que
s’atorga l’autorització. 

b) Reducció del 50% de les quotes tributàries que es meritin
entre el cinquè i el vuitè trimestre (ambos inclosos), a
comptar de l’inici de l’activitat, incloent el trimestre en
que s’atorga l’autorització.

Sessió de la Junta de Govern de data 2 d’abril de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
246/2013 al núm. 257/2013 (comerç), del núm. 258/2013 al núm.
260/2013 (obres menors), i del núm. 261/2013 al núm. 264/2013
(béns immobles).

2.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  Sr.  Jordi
MARQUET  MANDICÓ  i  al  titular  administratiu  del  negoci
AUTOMATISMES  TÈCNICS  ELÈCTRICS,  per  una  presumpta
transgressió a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit
d’escombraries a la via pública.

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular
administratiu de l’explotació dels serveis de l’ESCORXADOR
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NACIONAL, per una presumpta transgressió a l’Ordinació sobre
Higiene Pública.

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  tenen  alguna  esmena,
comentari  o  demanda  d’informació  a  formular  en  relació  als  acords
sotmesos a ratificació en el dia d’avui:

La Sra.  Cecília Vendrell fa constar la disconformitat del seu grup amb
l’acord  relatiu  a  l’increment  del  salari  de  la  Sra.  Maria  Baró,
responsable del Departament de Comunicació (sessió de data 25 de febrer,

punt 4, darrer paràgraf). Expressa que sense voler qüestionar en absolut la
feina  que  realitza  la  Sra.  Baró,  sí  que  s’oposa  però,  el  greuge
comparatiu que suposa augmentar-li el sou quan la resta de treballadors
del Comú enguany el tenen congelat.

La Sra.  Cònsol Major puntualitza que tal com consta en el redactat de
l’acord,  la  Junta de Govern va considerar procedent aquest  augment
salarial,  motivat  per  una  reestructuració  del  Departament  de
Comunicació que ha comportat un increment de les funcions i tasques
assignades a la Sra. Maria Baró.

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 ratificar l’acord al que s’acaba de fer esment; el Ple aprova la
ratificació dels acords de la Junta de Govern posats a consideració en el dia
d’avui.

3. Proposta  d’acord  per  sotmetre  a  informació  pública  el
projecte  de  creació  d’una  zona  destinada  a  vianants  a
l’avinguda Carlemany, en el tram comprés entre el carrer de
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la  Unió  /  carrer  del  Valira  i  l’avinguda de les  Escoles  /
carrer del Picó. Si hi ha lloc, proposta d’acord per a l’inici
dels  estudis  tècnics  i  altres  informes  necessaris  per
completar el projecte a sotmetre a informació pública.

La Sra.  Cònsol  Major  cedeix  la  paraula  al  Sr.  Cònsol  Menor  per  a  que
informi al Ple sobre la proposta posada a consideració.

El Sr. Cònsol Menor explica que en el curs de les reunions i contactes que
s’han  mantingut  sobre  el  projecte  de  destinar  un  tram  de  l’avinguda
Carlemany  a  zona  de  vianants,  el  Comú  ha  manifestat  que  aquest  es
sotmetria a informació pública, per tal que totes les persones interessades
puguin presentar-hi les al·legacions que estimin pertinents. En coherència
amb això, la proposta que es presenta avui al Ple consisteix en prendre
l’acord de sotmetre el projecte a informació pública, una vegada es disposi
dels resultats dels concursos públics en curs.

Dit  això,  i  atès  que  en  relació  amb  aquest  tema  el  grup  Partit
Socialdemòcrata  i  Independents  ha  registrat  dues  preguntes  (precs  i
preguntes)  per  a  la  sessió  d’avui,  planteja  aportar  resposta  a  aquestes
preguntes al mateix temps que es tracta la proposta ara plantejada. Amb
l’assentiment implícit del Ple, per tant, demana al Secretari General que
doni lectura a la primera d’aquestes preguntes:

 En relació a la proposta d’acord per sotmetre a informació pública el
projecte  de  creació  d’una  zona  destinada  a  vianants  a  l’avinguda
Carlemany, tercer punt de l’ordre del dia de la sessió de Consell de Comú
del dia 12 d’abril de 2013, i en aplicació de l’article 36 del Codi de
l’Administració, volem que s’indiqui en el si de dita sessió, l’objecte, lloc
i dies de la consulta així com els terminis per poder  presentar esmenes
al projecte citat anteriorment.

El  Sr.  Cònsol  Menor respon  a  la  pregunta  dient  que  una  vegada  feta
l’obertura  dels  concursos  públics  en  curs  i  una  vegada  completat  el
projecte sobre la zona de vianants de l’avinguda Carlemany, es publicarà al
BOPA l’edicte d’informació pública del referit projecte. El lloc d’exposició
serà a l’edifici del Comú --si és necessari pot habilitar-se’n un altre, com
s’ha fet en altres ocasions-- i el termini per a presentar al·legacions serà de
15 dies comptats a partir de la data de publicació. En qualsevol cas, les
dates i llocs es precisaran a l’edicte.
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Intervé a continuació la Sra. Cèlia Vendrell per exposar el seu punt de vista
al respecte. Diu el següent:

Almenys jo no he trobat enlloc cap normativa respecte als terminis legals
a respectar en qüestió d’exposicions públiques. Però sí que hi ha lleis
que ho contemplen i en nomenaré dos. Una és la llei de residus del 14
de  desembre  de  l’any  del  2004.  En  l’article  22.6  d’aquesta  llei  es
demana  que  es  sotmeti  a  informació  pública  l’avaluació  d’impacte
ambiental, quan es vol fer una entitat de tractament de residus amb la
categoria  de  tractament.  Per  aquest  fet  s’ha  de  tenir  un  període
d’exposició  de  60  dies.  Una  altra,  és  la  Llei  general  d’ordenació  del
territori i urbanisme del 29 de desembre del 2000. Aquí es parla de 90
dies d’exposició pública

Per tant, creiem des de l’oposició que en coherència amb aquestes dues
lleis, el termini d’exposició pública o d’al·legacions de 15 dies és massa
curt.  Nosaltres demanaríem que el termini  a fixar,  en coherència amb
aquestes dues lleis que acabo de nomenar, si no es vol de 60 dies, fos
com a mínim de 45 dies.

El Sr. Cònsol Menor respon al plantejat per la Sra. Vendrell:

Respecte als referents citats, s’ha de tenir en compte la seva complexitat
i  el  volum de la  documentació  a analitzar  en l’àmbit  de la  gestió  de
residus i més encara, en l’àmbit d’un pla d’urbanisme que afecta tota la
parròquia. Es requereix de molt temps per analitzar les diferents parts de
les fitxes, de les normatives i de tots els aspectes que afecten un projecte
d’aquestes  característiques.  En  canvi,  en  el  projecte  en  qüestió,
l’Avinguda per a vianants, únicament es tracta de treure els vehicles de la
zona per a vianants, de fer una millora en els accessos i de realitzar una
conceptualització de l’espai comercial. 

És  a  dir,  que  la  comprensió  d’aquest  projecte  és  molt  més  fàcil,  es
necessita molta menys documentació i per això, des del Comú entenem
que amb 15 dies  es  pot  tenir  la  suficient  informació  com per  a  que
cadascú pugui formular les al·legacions que consideri oportunes.

Intervé de nou la Sra. Cèlia Vendrell dient que és possible que hi hagi un
factor de grau de comprensió dels projectes, però que aquí s’està parlant
d’un  projecte  que  implica  tota  la  parròquia,  i  15  dies  de  termini
d’al·legacions per  a que la gent es pugui mirar  tots els estudis  que es
posaran a exposició pública, li sembla curt. Considera que ella mateixa i
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tots els ciutadans que estiguin interessats en l’exposició pública, agrairien
que s’augmentés el termini a 45 dies; un termini que no creu exagerat i
que de tota manera és més baix que els  60 dies contemplats a la Llei de
residus, i els 90 pel Pla d’urbanisme.

El Sr. Cònsol Menor agraeix l’interès de la Sra. Vendrell, però d’entrada, diu
no estar d’acord en que es vulgui anar més enllà de 15 dies per al termini
d’exposició  pública.  Això  no  exclouria  la  possibilitat  de  replantejar-se
aquest  termini  en  el  cas  d’aparèixer  dificultats  afegides  un  cop  feta
l’obertura dels diferents plecs.

Clos pel moment,  el  debat sobre el  termini  d’exposició  pública, la  Sra.
Cèlia  Vendrell diu  que  a  continuació  vol  exposar  al  Ple  la  valoració  de
conjunt que fan els consellers del Partit Socialdemòcrata i Independents
sobre la proposta d’acord presentada:

El redactat de les dues propostes d’acord d’aquest punt de l’ordre del dia
és,  si  menys  no,  sorprenent.  D’una  part,  es  proposa  de  sotmetre  a
informació pública el projecte de creació d’una zona destinada a vianants
a  l’avinguda  Carlemany  i  d’altra  part,  es  proposa  d’acordar  l’inici,
repeteixo,  l’inici dels  estudis  tècnics  i  altres  informes  necessaris per
completar el projecte a sotmetre a informació pública. 

Doncs...., ja era hora! 

Per fi l’equip de la majoria ha entès que tot projecte necessita d’estudis
tècnics i altres informes necessaris per completar el projecte, que vagin
més enllà de la mobilitat dels vehicles. 

Esperem, tant nosaltres els consellers de l’oposició,  com els ciutadans
d’Escaldes-Engordany,  que  finalment  sabrem  quin  és  exactament
l’objectiu  d’aquest  projecte,  el  seu  abast,  les  seves  implicacions  i
repercussions  i  sobretot,  tindrem  -en  tot  cas  així  ho  esperem-  una
definició clara de la terminologia “Avinguda Carlemany per a vianants”. 

Però ens agradaria, Sra. Cònsol, que ens tornés a exposar que han fet
d’ençà la comunicació als mitjans de comunicació d’aquest projecte, des
del mes de novembre de l’any passat fins ara, perquè ara, a tres mesos de
la data prevista de tancament al trànsit rodat de l’avinguda Carlemany,
sigui necessari prendre un acord en Consell de Comú per iniciar estudis
tècnics i altres informes complementaris. 
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Bé, com en altres ocasions ha manifestat vostè, Sra. Cònsol, rectificar és
de savis, i així ho esperem.

Ens agradaria també saber si la inclusió d’aquest punt en l’ordre del dia
de  la  sessió  del  Consell  d’avui  ve  o  no motivada  pel  recurs  d’alçada
presentat a Govern per uns ciutadans actuant en representació de varis
ciutadans i veïns de la parròquia d’Escaldes-Engordany, contra l’edicte
del 13 de març de 2013 pel qual el Comú d’Escaldes-Engordany convoca
un concurs públic per l’adjudicació de la conceptualització de l’avinguda
Carlemany, ja que, en la reunió prèvia al consell de comú mantinguda el
passat dijous 28 de març, entre vostès, Srs Cònsols i nosaltres, consellers
de l’oposició, no ens en vàreu fer menció. 

Però continuo pensant, que rectificar és de savis.

Abans de continuar, voldria fer un petit incís: vull recalcar que ningú de
l’equip de la majoria ens ha, ni tant sols notificat i, evidentment encara
menys facilitat, una còpia del ja nomenat recurs d’alçada. A prova del
contrari, tant el Sr. Aleix Mañosas com jo, fem part integrant de l’equip
comunal i un fet d’aquesta envergadura se’ns hauria hagut de comunicar
prèviament a la sessió del Consell de Comú d’avui i lliurar-nos-en còpia.
Sabem, per fonts properes al tema, que dilluns d’aquesta setmana se us
en va lliurar còpia. 

Tornant  però,  al  primer  acord  que  s’ha  de  prendre  d’aquest  punt  de
l’ordre  del  dia,  que és  la  proposta  d’acord  per  sotmetre  a  informació
pública  el  projecte  de  creació  d’una  zona  destinada  a  vianants  a
l’avinguda Carlemany, és evident que rebrà el nostre suport.

Aquesta consulta és d’obligat compliment considerant que Andorra és un
Estat de dret i que la nostra Constitució, en l’article 3, punt 2, garanteix,
els principis de legalitat,  de seguretat jurídica, de responsabilitat dels
poders  públics,  d’interdicció  de  tota  arbitrarietat,  i  complementa  en
l’article  72  apartat  3,  que  l’Administració  pública  serveix  amb
objectivitat  l’interès  general,  i  actua  d’acord  amb  els  principis  de
jerarquia, eficàcia i transparència.

Aquesta consulta respon doncs, tant a les obligacions constitucionals que
acabo  de  recordar  com  també  als  compromisos  escrits  del  nostre
programa  electoral  de  les  darreres  eleccions  comunals,  sobre
transparència i participació ciutadana. 

Donem doncs el  nostre acord tant  a l’INICI  dels desitjats  i  reclamats
estudis tècnics i altres informes complementaris, com a la proposta de
sotmetre a informació pública el projecte de creació d’una zona destinada
a vianants a l’avinguda Carlemany. Moltes gràcies
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Tanmateix, per acabar voldria insistir pel que fa al termini d’al·legacions,
en passar aquest termini a 45 dies. 15 dies trobem que és insuficient
perquè els ciutadans de la parròquia tinguin accés a la informació que es
presentarà en aquesta exposició pública. 

Aquesta intervenció de la Sra. Cèlia Vendrell dóna lloc a un extens torn
d’intervencions que es transcriu a continuació:

Sra. Cònsol Major: Gràcies Sra. Vendrell. En referència a l’exposat que ens ha fet sobre el
recurs: el recurs no és vàlid fins que no el tenim entrat al Comú amb el segell de Govern.
Jo agraeixo a la plataforma que va entrar el recurs que ens en fes arribar una còpia, però
la validesa és quan nosaltres el recepcionem des de Govern i amb el segell de Tràmits de
Govern. Desprès, sobre els estudis als que vostè fa referència que nosaltres iniciarem, com
bé  sap  --tant  el  Sr.  Mañosas  com  vostè,  participen  a  les  taules  de  treball  de  la
dinamització, a la taula tècnica--, se’ls ha anat informant de tots els treballs que s’han
començat i de l’edicte que es va promoure. Així com dels treballs de senyalització sobre
els que ja es comencen a fer projectes i estudis. Sí que avui aquí ho sotmetem, perquè
creiem que ja estem avançant molt amb tots aquests informes i a partir del moment que
estigui fet, doncs que tinguem el temps per endavant per poder fer aquesta exposició. Per
tant, no és que comencem ara, sinó que des del mes de novembre, abans de proposar que
l’Av. Carlemany fos un carrer per a vianants, els estudis i les demandes pertinents en el
seu moment ja es van fer. 

Sra. Cèlia Vendrell: Moltes gràcies. Vostè m’ha parlat de dos coses ara i jo li n’he demanat
una altra que encara no m’ha contestat -suposo que és perquè n’he dit tantes que es
possible  que  se’n  hagi  descuidat-.  Però  bé,  li  recordo:  m’agradaria  que  ens  tornés  a
recordar  el  que  han  fet  des  de  l’inici,  quan  vostès  van  comunicar  als  mitjans  de
comunicació per roda de premsa, els estudis que s’han fet des d’aleshores fins ara. Ho dic
perquè estaria bé tenir aquest recull de les actuacions que s’han fet i a més, crec que la
terminologia que vostès han utilitzat, utilitzant la paraula inici dels estudis tècnics, és una
mica mal trobada com a definició, si aquests estudis ja estan fets. I crec que el que s’ha
de presentar en una exposició pública no és tant la feina que s’està fent en les comissions
de dinamització, sinó més la feina que s’ha de fer per arribar al tancament al trànsit de
l’av. Carlemany. Jo em refereixo a aquests estudis, no a la dinamització, que entenc que és
una segona, tercera o quarta fase, segons el que s’hagi de fer prèviament, perquè això es
fa  quan l’av.  Carlemany  està  tancada i  és  evident  que s’ha  de  començar  a  treballar.
Tancada o oberta, l’av. Carlemany pot estar també oberta al trànsit i dinamitzar-la. Una
cosa són els estudis de dinamització o els projectes que es vulguin fer en dinamitzar l’av.
Carlemany, i altra cosa són tots els estudis necessaris per arribar el dia 25 de juliol i
tancar el trànsit rodat de l’av. Carlemany. Aquesta seria la primera cosa que voldria: si ens
pot recordar això. 

I desprès hi ha el tema del recurs d’alçada. Entenc que legalment potser vostès encara no
l’han rebut, però el que sí entenc és que vostès en tenien coneixement, que formem part
del  mateix  equip  de  Comú,  i  crec  que hagués  estat  un  acte  de  respecte  a  nosaltres
comunicar-nos-ho, i no haver-nos-en d’assabentar a través dels mitjans de comunicació.
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Finalment sembla que ens  haurem d’adreçar als mitjans de comunicació quan vulguem
informació, abans d’adreçar-nos al equip comunal. I això realment sap una mica de greu.

Sr. Cònsol Menor: Referent al recurs d’alçada i per tancar el tema, nosaltres també vàrem
assabentar-nos-en per la premsa abans de rebre’l aquí. Sempre els hi hem fet arribar tots
els documents possibles i en el seu moment, però en aquest cas no els hi hem fet arribar
perquè no era procedent. Però no tingui preocupació, tindrà les còpies pertinents en el
moment que ens el faci arribar Govern. 

I pel que fa a la resta del projecte, com vostè n’ha fet sempre part, en tots els moments
en va estar assabentada, molt abans de que es digués que l’av. Carlemany per a vianants
es faria. Li vam explicar el que faríem i com ho faríem. Es van fer les consultes prèvies a
la Taula de Mobilitat per saber si aquest projecte es podia fer, i com s’havia de fer, perquè
abans de fer-lo i vistes les demandes dels Comuns tant d’Andorra la Vella, com d’Ordino i
la Massana, demanant d’obrir el vial entre les dos rotondes, això feia que el trànsit que ja
passava  necessàriament  per  l’av.  Carlemany  ja  desapareixia.  Es  va  fer  una  Taula  de
Mobilitat al novembre en el qual es va demanar mitjançant carta que s’estudiés aquest
tema precís. Ens van contestar que sí. A partir d’aquí hem continuat amb els treballs de
saber quins són els diferents tipus d’accessos que hem d’habilitar a la zona, quines són
les diferents senyalitzacions que s’han d’establir i com, a partir d’aquí, fer que l’avinguda
per a vianants tingui un èxit a nivell de destí. Que això sigui una zona de destí.

Així doncs, els inicis dels projectes que vostè ens demana pel que fa a l’enunciat, són els
estudis de senyalització de tota la parròquia, que no només venen perquè es vulgui fer una
zona de vianants, venen sobretot perquè es canvia un sentit de circulació que impacta a la
circulació de la parròquia. I ha sortit l’estudi de conceptualització de l’av. Carlemany per
tots aquells accessos que es faran a l’avinguda, que són per a vianants i que en algunes
zones  potser  també  seran  mixtes  amb  els  vehicles,  i  aleshores  cal  senyalitzar-los
correctament i identificar-los. I ara queda pendent de treure l’edicte per establir el control
dels  accessos,  tema  sobre  el  qual  ja  s’ha  treballat  amb  Mobilitat,  perquè  Mobilitat
gestionarà al mateix temps que nosaltres els diferents accessos a l’avinguda. Aquests són
els estudis que estem fent i que estem continuant treballant.

Sra. Cèlia Vendrell: Moltes gràcies Sr. Cònsol. M’agradaria que ens digués quins serien
doncs els estudis que posaran adjunts en exposició pública?

Sr. Cònsol Menor: Trobarem tota l’envergadura del projecte. És a dir, els trams que hi van
compresos, els trams annexos de com s’hi accedirà, hi haurà un estudi de la mobilitat, hi
haurà un estudi de la senyalització, el estudi de conceptualització i la proposta de control
d’accessos  en  l’avinguda,  així  com  una  part  ja  annexa  que  sabem  que  és  la  de
dinamització en aquesta zona en concret. També hi hauran els punts que s’estan establint
ara d’una manera més rigorosa, els factors que determinaran si la zona per a vianants és
favorable o no és favorable, els indicadors. I tot això estarà en una zona a disposició,
juntament amb un llibre per poder-hi fer les al·legacions pertinents. 

Sra. Cèlia Vendrell: Pel que vostè m’acaba de citar hi haurà com a mínim set documents,
per tant, jo torno a fer la demanda de 45 dies d’exposició pública, perquè són set els
documents que s’hauran de mirar els ciutadans de la parròquia per tenir una idea del que
és el projecte i desprès poder fer les seves esmenes. 
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Sr. Cònsol Menor: Gràcies Sra. Vendrell, entenc la seva demanda. Jo no sé si vostè s’ha
mirat mai un pla d’urbanisme en la seva extensió, i comprendrà la diferència que hi ha
entre una cosa i l’altre. Però ja li torno a dir que si entenem que aquests documents no
són prou  explícits  o  necessiten  una reflexió  més acurada,  allargarem el  termini.  Però
esperem el temps necessari per veure aquests documents, i no parlem abans de veure’ls.

Sra. Cèlia Vendrell: Crec que és un acord de Consell de Comú el que estem agafant sobre
els terminis i, per tant, l’hauríem de decidir avui, i no posteriorment en funció de no sé
quins paràmetres (potser per vostè 5 pàgines seran molt o poc i per una altra persona serà
diferent).  Per  coherència  i  responsabilitat,  nosaltres  demanem  que  es  fixin  aquests
terminis avui. Continuo dient que 15 dies ho trobo molt poc i que haurien de ser 45. No
he mirat mai cap exposició pública de plans d’urbanisme, però sí de medi ambient, i són
60 dies.  Li  asseguro  que  pel  temps  que  comporten  la  lectura,  la  reflexió,  el  fer  les
esmenes i presentar-les correctament, no sobren a 60 dies. Aquí estem demanant 45 dies,
per  tant  si  us  plau,  li  agrairia  que  fixéssim  avui  aquest  termini  i  que  els  ciutadans
sàpiguen exactament quants dies tenen. Gràcies. 

Sr. Cònsol menor: Gràcies Sra. Vendrell, però nosaltres hem dit 15 dies (15 dies hàbils,
són gairebé 3 setmanes). És a dir que no continuarem amb aquest tema; per nosaltres
queda fixat i no entrarem en més discussions. 

Sra. Cèlia Vendrell: Bé donem el nostre acord per a l’exposició pública, això és evident. Per
a que s’iniciïn els estudis també és evident que donem el nostre acord. Però sobre els 15
dies d’informació pública, no hi estem d’acord. Que es faci constar en acta que nosaltres
proposem 45 dies i que semblaria ser que pel moment aquesta demanda no prospera.
Gràcies.

A continuació el Sr. Cònsol Menor demana al Secretari General que doni
lectura  a  la  segona  pregunta  formulada  pels  consellers  del  Partit
Socialdemòcrata i Independents, i que atès el caràcter de la mateixa, en
relació amb el contingut de la Llei de carreteres, el mateix Secretari  hi
aporti resposta.

 Voldríem  que  se’ns  lliuri  el  document  administratiu  en  que  es  va
formalitzar el traspàs de titularitat de l’Av. Carlemany del Govern al Comú
d’Escaldes-Engordany, així com la Llei que ho ratifica, tal i com indica
l’article  3-2  de  la  Llei  7/2005  de  21  de  febrer  de  designació  de
carreteres.

Tal com se li ha sol·licitat, el Sr. Secretari General exposa que la Llei de
carreteres, en el seu annex 2, estableix que l’avinguda Carlemany, entre el
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carrer de la Unió / carrer del Valira i l’avinguda Copríncep de Gaulle, és
xarxa bàsica. Atès que el document administratiu de traspàs que preveu
l’article  3  de  la  Llei  és  només  per  a  les  carreteres  generals,  aquest
document no existeix. 

De nou, la pregunta dóna lloc a un altre extens torn d’intervencions que
inicia la Sra. Cèlia Vendrell i es transcriu a continuació:

Sra. Cèlia  Vendrell:  Volem ser  sincers,  nosaltres  donàvem per fet  que la  titularitat  de
l’avinguda Carlemany era comunal. Era obvi, Escaldes-Engordany disposa d’una àmplia
malla de carrers, i sobretot de la carretera de l’Obac, que passa per l’exterior del nucli
urbà.
Ara, arran del  Recurs d’Alçada que ja hem mencionat anteriorment, però sobretot per la
manca de reflexió inicial sobre aquest projecte per part de l’equip de la majoria comunal,
tenim la desagradable sorpresa de constatar,  que a principis d’abril  de l’any 2013,  la
titularitat de l’avinguda Carlemany continua sent del  Govern, tot i que ja no és carretera
general, ja que la carretera general 2 és efectivament la carretera de l’obac.

Per intentar entendre el perquè d’aquesta kafkiana situació, faré una mica d’història.

La  primera  ordinació  que  designa  com  a  carretera  general  l’avinguda  Carlemany  és
l’Ordinació del 4 de juliol de l’any 1969, que defineix com a carretera general núm. 2 la
carretera  d’Andorra  la  Vella  a  la  frontera  amb França.  L’av.  Carlemany  fa  part  de  la
carretera general núm. 2 ja que era la única via de comunicació per anar d’Andorra la
Vella a la frontera francesa. 

L’Ordinació posterior de data 13 de juliol de 1987, manté com a carretera general núm. 2
la carretera d’Andorra la Vella amb la frontera francesa. L’avinguda Carlemany continuava
sent un pas obligat per anar d’Andorra la Vella a la frontera francesa i per tant, aquesta
Ordinació mantenia l’avinguda Carlemany com a carretera general.

Tres anys desprès, l’Ordinació del 13 de juliol de 1990 completava les ordinacions del 4
de juliol de 1969 i del 13 de juliol de 1987 i l’av. Carlemany continuava sent carretera
general núm. 2.

Finalment,  el  21  de febrer  de  l’any  2005,  amb l’objectiu  de  designar  clarament  les
carreteres, el Consell General aprovà la Llei 7/2005 de designació de carreteres.

En aquesta Llei es defineixen les carreteres generals i es crea la figura de la xarxa bàsica
de vials. A l’excepció de la part alta de l’avinguda Carlemany, que la Llei designa com a
carretera general núm. 3, la resta de l’avinguda Carlemany deixa de ser carretera general i
passa a fer part d’aquesta xarxa bàsica de vials, com vostè bé ha dit Sr. Secretari.

Segons l’article 4 d’aquesta Llei, la funció de la xarxa bàsica de vials és fer possible la
circulació  entre  parròquies  i  entre  aquestes  i  els  passos  fronteres,  en  condicions  de
seguretat i d’alta intensitat de trànsit, i ha de permetre la continuïtat del trànsit rodat
interparroquial i internacional a través dels nuclis urbans.

L’article  9  crea  la  Taula  Nacional  de  Mobilitat  com  a  òrgan  de  coordinació  de
l’administració general i els comuns en matèria de gestió de trànsit i molt especialment,
de la xarxa bàsica de vials. Entre les seves assignacions, destaquem l’article 6 d’aquesta
Llei que especifica que l’administració titular de cada via és competent en gestionar-la,
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però no en podrà modificar substancialment la capacitat de trànsit o la seva funcionalitat
sense l’informe favorable de la Taula Nacional de Mobilitat. En el cas que ens ocupa, és
evident  que el  projecte  modifica substancialment  la  capacitat  de  trànsit,  reduint-la  a
nul·la, i en canvia radicalment la seva funcionalitat, passant a ser un eix per a vianants. 

Per tant,  sigui de qui sigui la titularitat d’aquesta avinguda, és  imprescindible per dur a
terme aquest projecte, un informe favorable de la Taula Nacional de Mobilitat. No és suficient
un informe de mobilitat en el sentit estricte de la paraula.

Però tornant al  tema de la titularitat  de l’avinguda Carlemany, fins l’any 2005, al  ser
carretera general era titularitat de Govern. A partir d’aquesta Llei, l’avinguda Carlemany, a
l’excepció de la part alta, deixa de ser carretera general per formar part de la xarxa bàsica
de vials. Però per fer efectiu aquest canvi de titularitat, cal seguir el procediment definit
en l’article 3 d’aquesta Llei. 

Segons aquest article, per traspassar la titularitat sobre trams urbans de les carreteres
generals, els acords s’han de formalitzar en un document administratiu entre el Govern i el
Comú i, a més, aquests acords han de ser ratificats per llei pel Consell General.

Així doncs, per resumir la situació, l’avinguda Carlemany, a l’excepció de la part alta, no
és, des del 21 de febrer de 2005, carretera general sinó que forma part de la xarxa bàsica
de vials, però la titularitat continua sent de Govern ja que no s’han formalitzat els acords de
traspàs  en  cap  acte  administratiu  entre  el  Govern  i  el  Comú d’Escaldes-Engordany,  i
encara menys s’han ratificat per llei.

A la vista de tot l’exposat, malauradament una vegada més constatem la improvisació de
l’equip de la majoria, però essencialment dels màxims representants de la corporació en
relació a aquest projecte. Ningú es pot saltar la Llei!

El primer pas, que l’equip de govern hagués hagut de fer abans de fer públic el projecte
de l’avinguda Carlemany per a vianants, era verificar la titularitat d’aquesta avinguda. 

A data d’avui, l’equip comunal no ens ha lliurat ni el document administratiu on estan
transcrits els acords de traspàs de la titularitat de l’avinguda entre el Govern i el comú
d’Escaldes-Engordany, ni la Llei que els ratifica. Per tant, l’avinguda Carlemany no és de
titularitat comunal i el Comú no té competència per desenvolupar el projecte de l’avinguda
Carlemany per a vianants.

Aquesta situació no deixa, però, de sorprendre’ns, si considerem que l’any 2005 el Cònsol
Major de la parròquia d’Escaldes-Engordany era el Sr. Antoni Martí, i que ho ha sigut de
forma ininterrompuda fins l’any 2011 i ara és el president de Demòcrates per Andorra,
formació política de la majoria actual de l’equip comunal.

Tanmateix, sigui quin sigui el futur d’aquesta avinguda, us encomanem, Srs. Cònsols, de
formalitzar  el  traspàs  de  titularitat  d’aquesta  avinguda,  ja  que  és  essencial  per  a  la
parròquia d’Escaldes-Engordany poder disposar d’aquest eix a fi de potenciar-lo com l’eix
comercial d’Andorra.  

Voldria per acabar, manifestar la nostra immensa decepció en relació a la gestió global
d’aquest projecte de l’avinguda Carlemany per a vianants. Aquest projecte havia de ser
engrescador,  aglutinador,  però finalment aquest projecte ha generat  crispació entre els
escaldencs, fins al punt que un grup de ciutadans d’Escaldes-Engordany, en representació
de varis ciutadans i veïns de la parròquia han formulat un recurs d’alçada a Govern contra
l’edicte  del  13 de març  de  2013,  pel  qual  el  Comú convoca  un concurs  públic  per
adjudicar la conceptualització de l’avinguda Carlemany.

En aquest punt,  introdueixo les dades de l’enquesta efectuada pel Centre de Recerca
Sociològica (CRS), enquesta efectuada entre els dies 25 de febrer i 14 de març de 2013,
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mitjançant enquesta telefònica a una mostra formada per 712 persones. Els resultats ens
indiquen que a nivell de país, un 55% de la població enquestada hi està a favor, contra un
20% en contra -cal destacar també que 1 persona sobre 4 no té una opinió definida-. És
evident que aquest resultat indica que a nivell de país, la població hi està majoritàriament
a favor. Però si mirem els resultats de les persones enquestades residents a Escaldes-
Engordany, el percentatge de persones que hi estan a favor cau en 12 punts percentuals,
situant-se en un 43%, i paral·lelament, el percentatge de persones que hi estant en contra
augmenta en 15 punts percentuals, situant-se en un 35,5% -el percentatge de persones
indecises a Escaldes és igual que pel global del país-.

Quina lectura en podem fer d’aquestes xifres? És evident que els que hi estan a favor
veuran el vas mig ple i els opositors el veuran mig buit. La lectura que jo en faig és que
els  resultats  obtinguts  a  Escaldes  reflecteixen  l’ambient  de  crispació  que  ha  generat
aquest projecte en la població. Si aquesta mateixa enquesta hagués estat realitzada just
desprès  de  la  roda  de  premsa  dels  Srs  Cònsols  anunciant  el  projecte  de  l’avinguda
Carlemany per a vianants, els resultats haguessin està substancialment diferents. Molta
més gent hi hagués votat a favor.

Que vull dir amb això? Que el Comú no ha sabut liderar aquest projecte. Que les formes no
han estat les correctes. Que els ciutadans no se l’han fet seu. I és una llàstima. 

Els consellers de l’oposició continuem creient fermament que l’avinguda Carlemany per a
vianants aportarà un valor afegit a la nostra parròquia i per això, demanem a l’equip de
govern  que rectifiqui,  que comenci  el  projecte  pels  fonaments,  que modifiqui  la  seva
actitud, que engresqui els ciutadans d’Escaldes-Engordany, que els aglutini al voltant d’un
projecte de parròquia per esdevenir un projecte de país. 

Nosaltres els acompanyarem en aquest camí, únicament si es recondueix aquesta situació,
fomentant  el  projecte  des  de  la  transparència,  la  participació  ciutadana,  el  consens,
prenent  en  consideració  i  aportant  respostes  a  tots  els  neguits  i  dubtes  que  aquest
projecte genera entre els ciutadans, però per sobre de tot,  acatant la Llei  7/2005 de
designació  de  carreteres,  prenent  en  consideració  les  conseqüències  que  implica  per
aquest projecte, la manca de titularitat comunal d’aquesta avinguda.

I  per  acabar  aprofito  l’avinentesa,  parlant  de  rectificar  actituds,  transparència  i
participació  ciutadana;  per  insistir  en  la  demanda  d’ampliar  a  45  dies  el  termini
d’al·legacions al projecte de l’av. Carlemany per a vianants

Sr. Secretari  General  (intervé  a instància del Sr.  Cònsol Menor):  La designació de l’av.
Carlemany com a xarxa bàsica es fa a través d’una llei i la llei s’imposa al Comú, al Govern
i als Tribunals. És a dir, no puc entrar en la discussió sobre el fons de la seva opinió, però
simplement contestant a la pregunta que m’ha adreçat el Sr. Cònsol menor, la Llei diu
quines xarxes son bàsiques i quines son generals. Aleshores, a l’article 3, quan parla del
traspàs de titularitat, diu “l’administració general pot traspassar als Comuns la titularitat
sobre els trams urbans de les carreteres generals”, no de les xarxes bàsiques; les xarxes
bàsiques és un altre procediment. Això només ho dic a partir de la lectura que faig de la
Llei, sense entrar en el fons de la qüestió ni molt menys. Gràcies

Sra. Cèlia Vendrell:  Jo també llegeixo aquest article 3 igual que vostè,  “l’administració
general  pot  traspassar  als  Comuns  la  titularitat  sobre  els  trams  urbans  de  carreteres
generals”.  Per tant,  és seguint el  procediment que marca  aquest article 3 de la  Llei,
l’única manera que es pot desclassificar una carretera general i que aquesta passi a ser
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xarxa viària bàsica. Si no tenim raó, suposo que davant el recurs d’alçada el Govern es
posicionarà (esperem que no opti com fa habitualment, pel silenci administratiu), perquè
si no és el Govern qui clarifica això, serà la Batllia, entenent que si aquests ciutadans han
presentat aquest recurs d’alçada és per tenir una resposta, i si Govern no la formula ho
farà la Batllia. Aquesta interpretació seva difereix de la meva i difereix, entenc, de la del
recurs d’alçada (al que hem tingut accés per altres vies i no a través del Comú). Per tant,
estem davant dos lectures o interpretacions diferenciades pendents del que determini el
Govern i posteriorment la Batllia, si és necessari. És a dir, estem clarament davant un
impàs i creiem que fins que no s’aclareixi la titularitat de l’avinguda, tirar endavant el
projecte de l’av. Carlemany és complicat.  I  nosaltres el  que demanem, és que es faci
aquesta feina, perquè el que volem és que l’av. Carlemany sigui del Comú d’Escaldes i no
sigui de Govern. 

Sr. Cònsol Menor: Gràcies Sra. Vendrell -només per provar d’aclarir una mica la qüestió-, si
al 2005 es fan aquests canvis de titularitat i aquests canvis generals sobre la carretera,
era també degut a que tant els comuns d’Andorra la Vella com el d’Escaldes-Engordany
passaven a fer la remodelació de tot l’eix de l’av. Carlemany. Pot entendre que si el Comú
d’Escaldes inverteix prop de 12 milions d’euros en una avinguda per reformar-la i afectar
el  trànsit  d’una  manera  substancial  (es  va  treure  un  sentit  de  circulació),  era
inequívocament  perquè tenia la  potestat  per fer-ho.  I  es  va fer  així  perquè justament
s’havia canviat i podíem procedir a fer les obres i a fer aquests canvis. 

En tot cas, en relació amb el que es va fer al 2005, nosaltres hem continuat i hem seguit
els mateixos tràmits. És a dir, vam demanar a la Taula de Mobilitat que ens donés el seu
acord per veure si un projecte per fer l’av. Carlemany per a vianants era factible o era
impossible,  i ens van dir  que això era possible,  motiu pel qual hem tirat endavant el
projecte.

Sra. Cèlia Vendrell: Aquest estudi que vostè m’acaba de mencionar és justament el que  li
volia demanar abans que vostè hi fes referència, perquè no és l’estudi de mobilitat que
ens ha presentat. Tenim un estudi que és una espècie de power point, que no és un estudi
en el qual es plantegi el canvi substancial del tràfic rodat a l’avinguda, ni el canvi de
funcionalitat en aquesta avinguda. És un estudi només de com circularan els cotxes a
partir que es tanqui l’av. Carlemany i que s’obrin les dues rotondes. Per tant, a aquest
informe que vostè em menciona on diu que la Taula de Mobilitat els hi va dir que per ells
no hi havia problema que es tanqués el trànsit, no hi tenim accés. Espero que formi part
dels documents de l’exposició pública. 

Sr.  Cònsol  menor: Evidentment  serà  així.  Es  va  enviar  una  carta  al  ministre  Alcobé,
reclamant l’acord sobre el tancament, i ens el faran arribar. És a dir, nosaltres ja vam fer
la demanda al novembre, la propera taula de mobilitat és a l’octubre. Diferents canvis que
es faran a nivell global, a nivell del país, ja sigui Andorra o a la Massana, també van fer
part d’aquest estudi d’aquesta taula de mobilitat on es van prendre diferents acords, i un
d’ells era aquest!

Sra.  Cèlia  Vendrell: Doncs  és  un  estudi  que  s’afegeix  als  7  que  m’havia  mencionat
anteriorment?

Sr. Cònsol Menor: No, això és un acord. L’estudi ja està fet.
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Sra. Cèlia Vendrell: No, l’informe favorable de la taula de mobilitat s’afegeix amb els 7 que
vostè m’ha dit anteriorment que tindrem. Estarà a disposició dels ciutadans?

Sr. Cònsol menor: Aquest informe el tindreu i estarà allà.

Sra. Cèlia Vendrell: Estarà. És a dir que són 8. Doncs... 45 dies d’exposició pública!

Sr. Cònsol menor: Per llegir-se un acord entendrà que amb un minuts es pot fer i no calen
25 dies. I ja li he dit i li repeteixo, establirem 15 dies de termini, i si veiem que no n’hi ha
prou perquè els documents no són prou explícits, l’allargarem. No hi tenim cap problema,
però pel moment entenem que amb la informació que s’ha de donar, amb 15 dies ja n’hi
ha prou.

Sra. Cèlia Vendrell: Què m’està dient amb els documents prou implícits o explícits, què vol
dir amb això? Que potser s’hauran de complementar al llarg de l’exposició pública?

Sr. Cònsol menor: No, dic que si els documents que presentarem realment requereixen un
estudi profund per la persona que ha de veure com s’accedirà a l’avinguda, per exemple, i
perquè no és prou clar realment necessita més temps. No tenim cap pressa, es faran les
coses ben fetes, farem l’estudi i el presentarem, però no relleven de cap dificultat, pel que
fan  els  accessos,  diran  per  on  es  pot  accedir,  quins  seran  els  sistemes  de control  i
entenem que això es bastant fàcil d’entendre. 

Sra. Cèlia Vendrell:  Doncs si no tenim pressa, torno a insistir en aquests 45 dies. Si no
tenim pressa per tancar l’avinguda Carlemany podem reconduir la situació i intentar de
descrispar  aquesta  situació  ambiental  que  s’està  vivint  a  Escaldes,  que  realment  ho
desitjo  i  no  crec  que sigui  jo  l’única,  aconseguir  que les  reunions que es  fan  siguin
reunions de treball i no siguin les reunions tenses com les reunions que hem viscut en les
reunions de barri que hem tingut. Doncs jo li agrairia, perquè això podria ser un pas a
favor d’aquesta descrispació de l’ambient de la parròquia, d’anar cap a aquests 45 dies
d’exposició pública. 

Sr. Cònsol Menor: Gràcies per la seva intervenció, però ens quedem amb els 15 dies. Ja li
hem explicat el què i suposo que trobarem un acord en el seu moment, perquè molta gent
ho veurà abans de calcular quin serà el temps necessari. 

Sra. Cèlia Vendrell: Quan s’agafarà l’acord per saber si son 15, 45 o 60 dies? Perquè això
s’haurà  de  tornar  a  passar  per  Consell  de  Comú,  entenc  jo.  Aleshores  perquè  no  ho
aprovem ja avui. Si és en un altre Consell de Comú, jo no hi tinc cap inconvenient que la
setmana que ve ens puguem tornar a seure aquí i definir clarament el termini, però entenc
que ja que estem aquí, podríem tancar-lo avui. 

Sr. Cònsol Menor: Senzillament perquè es refereix a estudis que encara no tenim aquí. S’ha
de fer l’obertura dels plecs, tant la de l’espai de conceptualització com la dels accessos, i
quan tinguem aquests dos documents ja podrem tancar tot l’expedient.
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Sra. Cèlia Vendrell: Quan creuen que els tindran tots aquests documents? Perquè s’haurà
de fixar el dia. Quin termini creuen que necessiten per obrir els plecs d’aquest concurs de
conceptualització i del tema d’entrada o accessos a l’avinguda? 

Sr. Cònsol Menor: Es possible que sigui a finals de maig o principis de juny, no li puc dir
d’una manera ben precisa.

Sra.  Cèlia  Vendrell: El  que si  que podríem agafar  com acord  per  tancar  aquest  tema,
perquè entenc que s’allarga massa, és que en el moment que tinguéssim tots aquests
documents, tornéssim a fer una sessió de Comú extraordinària, si és necessari, per fixar
aquest ternmini de les esmenes. Crec que això ho podríem acordar.

Sr.  Cònsol  menor: Si  això és el  que li  he provat d’explicar,  que quan tinguem tots els
documents podrem determinar si en 15 dies en tindrem prou o no.

Sra.  Cònsol  Major: Es  convocarà  un  consell  ordinari,  això  ha  quedat  clar  i  ho  tenim
claríssim que ha de ser així. Això ja li hem dit en vàries vegades. Passem si us plau al
següent punt de l’ordre del dia. 

Sra. Cèlia Vendrell: Això voldria, que el que acaba de dir Sra. Cònsol constés en acta: que
hi haurà un Consell de Comú previ de l’exposició pública, en el qual es definiran el termini
de les esmenes. Que es definirà en funció dels estudis que s’hauran d’analitzar i que
serem tots prou objectivament capaços de definir si són 15 dies o 45 dies. Entenc que
això és el que farem  en la proper Consell de Comú, si no n’hi ha una altre abans en que
es pugui agafar una altre decisió.

I clos el torn d’intervencions, el Ple adopta els següents ACORDS en relació
a la proposta objecte de debat:

a) Per assentiment, s’acorda sotmetre a informació pública el projecte de
creació d’una zona destinada a vianants a l’avinguda Carlemany, en el
tram comprés entre el carrer de la Unió / carrer del Valira i l’avinguda
de les Escoles / carrer del Picó.

b) Per  assentiment,  s’acorda  l’inici  dels  estudis  tècnics,  -control
d’accessos,  senyalització,  conceptualització  de  l’avinguda,
dinamització,  mobilitat,  indicadors-  i  altres  informes  necessaris  per
completar el projecte a sotmetre a informació pública, entre els quals,
l’informe favorable de la Taula Nacional de Mobilitat.

c) Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents manifesten el
seu vot contrari, exprés i motivat,  a que el termini d’informació pública
sigui de 15 dies hàbils, entenent que aquest termini, com a mínim, ha
de ser de 45 dies.”
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d) Per assentiment, s’acorda establir  la durada d’informació pública del
projecte en el curs de la reunió de Consell de Comú que es celebrarà
una vegada el Comú disposi de tots els informes necessaris en relació al
projecte  de  creació  d’una  zona  destinada  a  vianants  a  l’avinguda
Carlemany.

4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació i refosa
de l’Ordinació sobre càrrega i descarrega de mercaderies a
la via pública

La Sra. Cònsol Major exposa al Ple que, en coherència amb el projecte que
s’ha referit  en el  punt  anterior,  amb les  modificacions que s’hi  aporta,
l’Ordinació de càrrega i descàrrega de mercaderies a la via pública serà un
dels instruments reguladors del funcionament de la zona de vianants de
l’avinguda Carlemany. Aquesta Ordinació, d’acord amb la seva disposició
final, entrarà en vigor el dia 1 de juny del 2013.

El Sr.  Aleix Mañosas expressa que el seu grup valora molt positivament la
proposta presentada, en tant que aquesta ordinació servirà per posar fi al
desgavell  circulatori  amb  el  que  ens  trobem  a  dia  d’avui,  i  permetrà
l’entrada  de  mercaderies  a  l’avinguda  Carlemany  si  finalment  s’acaba
convertint en zona per a vianants.

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació sobre càrrega i descarrega
de mercaderies a la via pública, la qual serà tramesa al BOPA per a la seva
publicació i entrada en vigor a partir del dia 1 de juny de 2013.

5. Proposta  d’aprovació  de  l’Estat  General  del  Comptes
corresponent a l’exercici econòmic 2012.
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La  Sra.  Cònsol  Major  expressa  que  abans  de  passar  la  paraula  a  la
consellera de Finances, vol fer constar l’agraïment de l’equip comunal vers
tots  els  treballadors  i  treballadores  que  formen  part  d’aquesta
Administració:

Des  del  inici  del  mandat  comunal,  els  caps  de  departament  estan
treballant per mantenir la qualitat dels serveis i activitats que ofereix el
Comú d’Escaldes-Engordany als  ciutadans i  ciutadanes,  optimitzant-ne
els recursos i els costos. Sens dubte, el moment actual ens posa a prova:
s’ha d’arribar més lluny amb menys recursos, prestar els mateixos serveis
amb més eficiència i fins i tot afegir-ne de nous. Però entre tots; amb
esforç,  austeritat,  seny,  sentit  comú,  eficàcia,  i  racionalitat  seguirem
oferint  serveis  de  qualitat,  i  sobretot  seguirem  ajudant  als  nostres
conciutadans que estan passant per moments difícils. 

Seguidament  cedeix  la  paraula  a  la  Sra.  Núria  Gomez,  consellera  de
Finances  per  que  faci  la  presentació  de  l’Estat  General  de  Comptes  i
liquidació pressupostària de l’exercici 2012.

La Sra. Núria Gomez exposa el següent:

L’any 2012 ha estat un any especialment difícil, atès que els ingressos
obtinguts han caigut en 2 milions d’euros, tant respecte al pressupost,
com en relació a l’exercici 2011. Així, els ingressos s’han situat en poc
més de 18,5 milions. Per fer-nos una idea ens hem de remuntar a 10
anys  enrera,  és  a  dir  l’any  2003,  per  retrobar  un  nivell  d’ingressos,
excloent nou endeutament, inferior als 20 milions, i proper a l’obtingut el
2012. Aquesta disminució representa més d’un 10% del pressupost total
d’aquesta corporació. 

Si analitzem l’evolució entre 2011 i 2012, observem que la disminució
de  les  transferències  de  Govern  representen  el  60%  dels  motius
d’aquesta davallada, concretament 1,2 milions d’euros (val a dir que a la
disminució  pròpia  de  les  transferències  2012,  s’hi  va  afegir  la
regularització  del  50%  de  les  transferències  abonades  en  excés
d’exercicis anteriors). La caiguda dels ingressos procedents dels impostos
de construcció, transmissions patrimonials, execució d’obres expliquen la
resta de la davallada registrada. 

En relació a les previsions inicials  per 2012, el  gruix de la desviació
s’explica  per  la  contracció  dels  ingressos  relacionats  amb  el  sector
immobiliari  i  la  construcció,  però  també s’ha registrat  una  recaptació
menor de la prevista en aparcaments (uns 226 milers d’euros), degut al
tancament de l’aparcament del Falguerò el passat mes d’octubre i a un
nivell de rotació en general menor.
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Sota  aquestes  circumstàncies,  convé  destacar  l’important  esforç  de
seguiment i control pressupostari dut a terme al llarg de l’any per reduir o
minimitzar  l’impacte de la caiguda dels ingressos en l’equilibri  de les
finances  comunals.  Aquest  treball  ha  comportat  replantejaments  i
prioritzacions  importants  de  les  despeses  en  diferents  vessants,  tot
vetllant  per  trobar  el  just  equilibri  i  per  continuar  fent  d’Escaldes-
Engordany una parròquia referent en quant a oferta cultural, esportiva,
social i turística:

 S’ha  treballat  per  potenciar  les  capacitats  i  sinèrgies  internes  per
reduir o prescindir de la contractació de serveis i recursos externs, 

 S’han  promogut  les  facilitats  i  col·laboracions  amb  la  iniciativa
privada  o  entitats  culturals  i  esportives  (en  organització
d’esdeveniments  per  exemple:   amb la cessió  d’espais,  materials  i
recursos humans)

 S’han replantejat serveis desproporcionadament deficitaris, adequant-
los a la realitat de les capacitats econòmiques actuals del Comú (el
servei de transport regular a la zona d’Engolasters s’ha limitat a la
temporada de major afluència per exemple, i s’han ajustat els preus
de determinades escoles i tallers comunals, que amb tot continuen
gaudint  d’uns  nivells  de  subvenció  molt  importants).  Això  sense
descuidar  l’atenció  necessària  i  les  ajudes  cap  a  les  famílies  que
malauradament  es  troben en situacions desafavorides.  Enguany les
exoneracions en serveis comunals s’han incrementat un 7%.

 De forma general s’ha aplicat una política de gestió de la despesa
corrent necessàriament continguda i dirigida a oferir un servei eficient
però sostenible en relació al nou context econòmic i la capacitat de
finançament real existent. 

Aquest treball intens, junt amb altres factors que detallaré, permeten que
finalment la liquidació de l’exercici 2012 se saldi amb un superàvit de
276  milers  d’euros  i  una  reducció  del  nivell  d’endeutament  de  2,6
milions d’euros, el qual el situa en 32 milions, i per sota el 140% en
relació al límit màxim del 200% previst per la Llei de finances comunals.

En relació als estalvis registrats, destacaré que el conjunt de la despesa
corrent presenta un estalvi total de més de 1,6 milions d’euros en relació
a  les  previsions  del  pressupost.  Aquest  estalvi  s’obté  en despeses  de
personal (430 milers d’euros), consum de béns corrents i serveis (900
milers d’euros), despeses financeres (270 milers d’euros) i transferències
i subvencions atorgades (20 milers d’euros). 
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 Pel que fa les despeses de personal, el gruix de l’estalvi prové de les
vacants  per  jubilació  així  com  excedències,  permisos  i  baixes  de
malaltia i similars no cobertes. Tot i així, s’ha treballat conjuntament
amb Govern per oferir ocupació en el marc del programa de treball
temporal d’aturats (8 contractacions).

 Pel  que  fa  els  consums  de  béns  corrents  i  serveis,  els  principals
estalvis s’obtenen en el conjunt de les despeses, si bé destacaré els
obtinguts  en  les  partides  de  lloguers  (renegociació  de  contractes),
manteniment  i  reparacions  (gràcies  a  la  centralització  de  la  seva
gestió),  subministraments  (especialment  vestimenta,  material
d’oficina i de neteja,  consum elèctric i  calefacció),  contractació de
serveis  externs  (serveis  de  distribució  de  correu,  impremta  i
publicacions  -Pont  de  la  Tosca-,  reducció  del  cost  en  concerts  i
exposicions)  i  menor  contractació  de  treballs  realitzats  per  altres
empreses  (especialment  estudis  i  assessoraments  en  matèria
d’urbanisme).

 Per últim la disminució dels tipus d’interès dels préstecs existents i el
fet d’haver evitat requerir de finançament bancari suplementari, han
permès un estalvi de 266 milers d’euros, en el capítol de despeses
financeres.

Passant  a  la  liquidació  del  pressupost  d’inversió,  indicaré  que  s’han
compromès 1,3 milions d’euros, és a dir,  entorn al 70% de la inversió
prevista. Val a dir, no obstant, que una part significativa de les inversions
contractades s’acabarà d’executar durant el 2013 i per tant el grau de
liquidació  sobre  el  pressupost  2012  ha  estat  menor,  contribuint
favorablement  en  l’equilibri  dels  comptes.  Així,  sobre  els  1.3 milions
compromesos,  se  n’han  liquidat  efectivament  800  mil.  D’aquesta
quantitat  en destaquen la  finalització  dels  treballs  de renovació  de la
xarxa d’aigües residual i pluvial del carrer de la Font i els d’un tram del
carrer  Josep  Viladomat  i  del  carrer  François  Mitterrand,  així  com els
treballs  d’avançament  en  la  confecció  del  cadastre  i  els  treballs
d’acondicionament  de  l’aparcament  de  Caldea.  Convé  recordar  que
aquest  any  també,  s’han  acabat  els  treballs  d’enderroc  de  l’antiga
deixalleria  que  han  permès  habilitar  l’espai  resultant  en  un  nou
aparcament  de  42  places.  En  la  zona  de  l’Av.  Fiter  i  Rossell,  s’ha
redistribuït i remodelat un espai existent que ha permès ampliar la plaça
pública  i  crear  un nou “pipican”.  També s’han iniciat  els  treballs  de
refacció de les voreres de l’Av. Fiter i Rossell. Pel que fa les inversions en
la “part  alta”,  enguany el  Comú ha estat  treballant  en el  projecte de
restauració i embelliment del Pont de la Tosca, monument declarat com a
bé d’interès cultural que ha obtingut una subvenció del Govern d’Andorra.
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Un cop repassats  els  principals  aspectes de l’execució  pressupostària,
crec convenient repassar els trets més rellevants dels comptes de situació
econòmico patrimonial del comú.

En quant al compte de resultats de l’any podem observar que aquest s’ha
saldat  amb  -1,3  milions  d’euros.  Aquest  resultat  divergeix  del
pressupostari  degut  bàsicament  a  apunts  comptables  d’ingressos  i
despeses que no generen moviment de caixa, com són les amortitzacions,
els ingressos a distribuir en diversos exercicis, les provisions per riscos i
despeses  i  altres  diferències  de  tractament  entre  la  comptabilitat
pressupostària i la financera. Aquestes diferències queden recollides en
el quadre de conciliació.

No voldria estendre’m en els detalls, però si crec necessari pel tal de
facilitar la comprensió d’aquest resultat negatiu, indicar, que el que és
propi  de les  operacions ordinàries  de l’any 2012 s’ha tancat amb un
resultat positiu de 1,7 milions d’€ malgrat les circumstàncies adverses.
De  fet,  és  l’impacte  del  resultat  extraordinari  derivat  d’operacions
corresponents  a  exercicis  anteriors  (ajust  d’amortitzacions  practicades
bàsicament,  i  pèrdues  per  la  modificació  de  drets  de  pressupostos
tancats) amb un import de pràcticament 3 milions d’euros negatius que
acaben situant el resultat economico-patrimonial final de l’exercici 2012
en un desestalvi de -1,3 milions.

Un cop comentats els aspectes més significatius del compte de resultats,
m’agradaria acabar destacant que l’actiu immobilitzat net del Comú a 31
de  desembre  2012  és  de  112  milions  d’euros.  Aquest  valor  inclou
terrenys i edificis que figuren al seu cost històric i cal tenir en compte
que els valors reals d’aquests actius són molt més elevats.

Aquest  actiu  està finançat en més d’un 70% amb recursos propis,  la
resta  amb  deute  a  llarg  termini.  El  Comú  tanca  amb  una  tresoreria
positiva de 1,8 milions d’euros i  sense disposar les pòlisses de crèdit
vigents.  El  romanent  de  tresoreria  també  es  positiu  en  284  milers
d’euros.

Les xifres presentades reflecteixen clarament l’impacte de la conjuntura
econòmica. S’ha fet i serà necessari continuar fent un exercici de millora
contínua per replantejar despeses i serveis i optimitzar el funcionament
d’aquesta administració amb l’objectiu de garantir una situació financera
suficientment sana, sostenible i solvent.
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Els comptes s’han confeccionat de forma a expressar de manera fidel la
situació econòmica i financera, i l’estat del patrimoni de la corporació a
31 de desembre 2012, i contenen al meu entendre tota la informació
necessària i suficient per a la seva comprensió i adequada interpretació.
En  aquest  sentit,  proposo  al  Ple  l’aprovació  de  l’Estat  General  de
Comptes de l’exercici econòmic 2012 avui presentat i que va ser tramès
al Tribunal de Comptes el passat 28 de març donant compliment al que
disposa l’article 13 de la Llei del Tribunal de Comptes. 

Closa la intervenció de la Sra. Núria Gomez sol·licita intervenir el Sr. Aleix
Mañosas.  En  representació  del  Partit  Socialdemòcrata  i  Independents,
exposa el següent:

Avui se’ns demana d’aprovar la liquidació dels comptes de l’any 2012.
Aquest  comptes són els  primers  que han estat  gestionats  per  l’actual
majoria comunal en el seu inici de la legislatura.

Aquesta vegada, a diferència de l’estat de comptes de 2011, la majoria
comunal  ens  ha  lliurat  la  informació  amb  el  temps  suficient  per  tal
d’estudiar-ho  amb  la  cura  que  requereix,  la  qual  cosa  agraïm.  Hem
constatat que els comptes s’han presentat correctament i de forma clara.

Som conscients que s’ha fet un esforç en la contenció de la despesa,
principalment a mesura que s’ha anat veient que els ingressos percebuts
es trobaven una mica allunyats del que s’havien pressupostat.

En la liquidació del pressupost de 2012 la corporació ha tancat amb un
superàvit  d’uns 275.000 euros i  s’ha situat molt per sota dels nivells
màxims d’endeutament permesos per la llei.

Cal tenir en compte, però, que el superàvit únicament ens indica que la
despesa liquidada ha estat inferior als ingressos liquidats.

En aquesta línia, des d’inici de 2012 i en el decurs de l’any, en diverses
comissions i trobades amb la consellera de finances, ja havia manifestat
el meu parer sobre la partida pressupostària corresponent a la despesa
d’interessos per préstecs bancaris. Des del principi vaig comunicar que el
pressupost es trobava molt per sobre de l’import que s’acabaria liquidant.
La Sra. Consellera de Finances ens dirà que volia un pressupost prudent
en aquest  aspecte. Trobo molt  correcte voler  ser  prudent.  No obstant,
quan al 2011 es liquiden 786.738 euros per aquest concepte, no es
poden  pressupostar  més  d’un  milió  d’euros  per  al  2012.  No  es  pot
pressupostar 220.000 euros més en concepte d’interessos bancaris quan
tots els indicadors ens apuntaven a una davallada dels interessos o, com
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a mínim, un manteniment dels mateixos. Doncs bé, el simple fet d’haver
volgut ser prudent i augmentar aquesta partida pressupostària ha acabat
provocant  el  que  ja  ens  esperàvem.  Finalment  s’han  liquidat  uns
645.000  euros  per  aquest  concepte.  És  a  dir,  un  estalvi  de  més  de
265.000 euros. 

Casualment,  com ja  he dit  abans,  el  superàvit  és  de 275.000 euros,
només 10.000 euros per sobre de l’estalvi pels interessos de préstecs
bancaris.

Evidentment, la Sra. Gómez ens dirà que hi ha hagut un gran esforç en la
contenció  de  la  despesa.  Aquesta  contenció  la  podem  veure
principalment en dues grans partides:

- 432.000 euros d’estalvi en personal 

- 1.059.247 euros d’estalvi en inversions reals.

Pel que fa al personal, es segueix amb la dinàmica de no cobrir les baixes
ni jubilacions que no siguin estrictament necessàries. Aquesta pràctica
facilita disminuir les despeses fixes del Comú i evita un excés de personal
que en algunes etapes anteriors s’ha pogut produir.  Estem d’acord en
aquesta actuació, sempre i quan no es posi en perill  el dia a dia del
Comú i sempre que es mantingui un bon servei al ciutadà.

Pel que fa a l’estalvi en inversió, trobem 150.000 euros en concepte de
voreres de la part alta i 32.150 euros d’embelliment de l’Av. Carlemany i
pça. Coprínceps on la majoria Comunal s’ha estalviat la partida sencera.
Això vol dir  un estalvi en la zona del que anomenem la Part Alta,  de
182.000 euros al 2012. Si tenim en compte la liquidació del 2011, el
Comú d’Escaldes-Engordany, en dos anys ja s’ha estalviat 282.000 euros
en aquesta zona de la Parròquia.

Per altra banda, aquest 2012 també hi ha hagut un estalvi de 36.000
euros en manteniment i conservació de clavegueres, 124.000 euros en
millores d’aparcament de Caldea i 373.000 euros en el Cadastre.

Nosaltres  entenem  que  no  fer  inversions,  no  és  un  estalvi.  Estem
convençuts que s’ha de controlar la despesa i l’endeutament del Comú,
però  en  cap  cas  aquesta  contenció  ha  d’anar  en  detriment  de  les
inversions i la millora de la parròquia. No podem concebre que el Comú
hagi  deixat  d’invertir  282.000  euros  en  la  principal  via  comercial
d’Escaldes-Engordany en els darrers dos anys. La mateixa zona de la que
fa tant de temps que es parla de revitalitzar.

De moment, ha passat una quarta part de la legislatura i les inversions
promeses en la campanya electoral no s’estan complint. No només això.
Recentment hem pogut llegir en declaracions a la premsa que algunes
inversions no estan previstes a curt termini, amb l’excusa de la manca de
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diners. Perdonin-me que els digui que aquesta excusa no em serveix. No
em  serveix  bàsicament  perquè  part  de  l’actual  majoria  comunal  ja
composava l’anterior Comú. No em serveix perquè les promeses electorals
ja es van fer essent coneixedors de l’estat de les arques comunals i de les
previsions de cara als anys posteriors.

Per tant, tot i que l’endeutament ha disminuït i ens trobem molt per sota
dels màxims permesos per la llei, com que no podem compartir la idea de
que aquesta contenció de la despesa hagi d’anar per força en detriment
de  les  inversions  que  s’han  de  dur  a  terme,  no  podem votar  a  favor
d’aquests comptes i ens abstindrem.

Aportant resposta al Sr. Aleix Mañosas, intervé de nou la Sra. Núria Gomez:

En  primer  lloc  voldria  fer-li  alguns  matisos,  perquè  ens  diu  que  el
superàvit  és  el  resultat  d’haver  liquidat  menys  despesa  de  la
pressupostada. Li diré que el superàvit és el resultat d’haver tingut una
despesa inferior als ingressos que s’han obtingut. 

En quant a les despeses financeres, li diré que el pressupost per aquest
any  no  era  per  sobre  d’un  milió  d’euros.  El  pressupost  de  despeses
financeres d’aquest  any 2012 era  de 911.000 €;  és  a  dir,  una  xifra
similar a la que es va liquidar el 2011. Quan vam fer el pressupost a
finals de l’any 2011, els tipus d’interès estaven tres vegades per sobre
dels tipus que estem veient avui, i es van fer les previsions considerant
els tipus que hi havia en aquell moment, perquè no teníem una bola
màgica com per dir que els tipus anirien a la baixa. Sí que es podia intuir
i en aquest sentit no els vàrem incrementar, però de forma prudent els
vam mantenir  amb els tipus que s’estaven registrant  a finals de l’any
2011. I a més també li diré que gràcies que a l’estalvi que hem fet, no
hem hagut de recórrer ni disposar de les pòlisses de crèdit. Si haguéssim
hagut de disposar  de les  pòlisses  de crèdit  perquè,  ja  ho he exposat
abans, els ingressos s’han reduït en 2 milions d’€ i ens hem estalviat
1.600.000 €, és a dir, si els ingressos s’haguessin reduït en dos Milions
d’€ i no haguéssim fet els estalvis amb despeses corrents que s’han fet,
és  a  dir  1.600.000  €,  estaríem  parlant  de  que  haguéssim  hagut  de
recórrer   d’endeutament bancari  per  valor  de 3.600.000 €,  als  quals
caldria afegir-hi tota la inversió que haguéssim hagut de fer, que vostè
ens  retreu  que  no  hem  fet.  En  aquest  sentit,  a  banda  de  que  les
condicions actuals amb els bancs per disposar d’un nou endeutament no
són  fàcils,  sí  que  és  veritat  que  tenim  unes  pòlisses  de  crèdit  per
3.000.000 i que haguéssim pogut tirar d’elles. En el cas que haguéssim
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hagut  de  recórrer  a  aquestes  pòlisses  de  crèdit,  li  puc  dir  que  les
despeses  financeres  que  havíem  pressupost  haguessin  estat  molt
alineades o fins i tot insuficients per fer front al que haguessin estat. Això
pel que fa a les despeses financeres.

Ha  comentat  vàries  coses,  em  parla  de  la  inversió,  dels  estalvis  en
inversió.  Tal  i  com he dit  en l’exposat,  s’ha executat  un 70 % de la
inversió,  és una xifra important (tant de bo s’hagués pogut fer tota la
inversió) i hi ha hagut un control pressupostari rigorós al llarg de l’any, i
s’ha anat desbloquejant certes coses a mida que s’ha tingut una visió
més clara de com anaven els ingressos del Comú. Un 70% d’execució del
pressupost  en  el  qual  s’han  prioritzat  aspectes  com ara  el  cadastre,
l’acabament dels treballs relacionats amb Caldea -com pot ser tota la part
d’obres de la xarxa d’aigua residual i pluvial que afectaven a l’entrada, o
l’aparcament-, s’ha anat prioritzant, i s’han deixat de fer inversions que
en algun cas s’han tornat  a  preveure  pel  2013.  La part  alta  de l’Av.
Carlemany efectivament no es va fer l’any passat i ja es va dir a mitjans
d’any que es preveuria pel 2013, i així és, ja que en el pressupost del
2013 s’hi inclou aquesta inversió. S’han deixat de fer altres inversions
perquè s’ha mirat d’estalviar, com no podia ser d’una altre manera en les
circumstàncies  en  les  que  ens  trobàvem.  Així,  el  Departament  de
Circulació tenia previst dotar-se de tota una sèrie de vehicles, però vistes
les circumstàncies es va creure oportú evitar això i mirar  de tirar amb els
recursos que actualment disposem. 

Retreu respecte a la inversió a la part alta, que s’han estalviat uns 280
milers d’€ en els últims dos anys, oblidant que el 2011 es van acabar els
treballs i va tenir lloc l’obertura del Centre d’interpretació de l’aigua i del
Madriu, que és una inversió importantíssima en la zona de la Part Alta, la
qual tots estarem d’acord que s’ha de potenciar, però no digui que ens
hem estalviat  inversió  a  la  part  alta,  perquè  se’n  ha  fet  i  de  forma
important. De forma important, i que a més ha generat unes despeses
addicionals aquest any 2012 que fins ara no havíem tingut. Doncs, no és
una inversió morta.

Sobre el fet sobre si es prioritza la inversió o el retorn d’endeutament
deixant de fer inversió, s’ha de dir que no s’ha deixat de fer inversió. De
fet,  vull  recordar  que  on  tenim  l’estalvi  important  és  en  despeses
corrents,  1.600.000 €.  No en inversió.  En inversió  finalment  l’estalvi
respecte  al  pressupostat  son  400.000 € només.  Quan planteja  si  fer
inversió o retornar endeutament, li diré que retornar endeutament no és
una opció, perquè hi ha uns contractes amb els bancs amb uns terminis i
uns venciments. Retornar endeutament no és una opció, és el que hi ha!
A  partir  d’aquí,  els  recursos  s’han  d’adequar  a  les  prioritats  i  als
compromisos que té aquesta Corporació amb tercers. 
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El Sr. Aleix Mañosas clou el debat sobre aquest punt de l’ordre del dia amb
la següent intervenció:

A nivell d’inversió a la part alta només he parlat que la inversió està molt
per sota del pressupostat i que l’estalvi –entenent per estalvi el que no
ens hem gastat del que havíem pressupostat- en els últims dos anys en
aquella zona ha estat  de  282.000 €,  sumant 2011 i  2012,  perquè
només aquest any han estat 182.000 i l’any anterior van ser 100.000 €,
quantitat que evidentment es podrien haver fet servir en el seu moment
per millorar una mica la senyalítica o fer altres coses amb el Museu, atès
que  a  dia  d’avui  el  tenim  bastant  deixat  de  la  mà  de  Deu.  I  som
conscients que encara s’està treballant, però és que esperem que algun
dia s’hi deixi d’estar treballant i sigui una realitat! 

A part d’això, de les altres inversions no n’he parlat, perquè moltes ja
estan  en  procés  i  sabem  que  en  el  proper  punt  de  l’ordre  del  dia,
parlarem de les  reconduccions.  L’altre  dia  vam tenir  una reunió,  vam
parlar d’aquest tema i sabem que hi ha moltes coses que evidentment si
no  t’arriba  la  factura  no les  pagaràs  abans  d’hora.  Ningú  paga  coses
abans que li arribin les factures.

De la resta de coses que em comentava, sí que és evident que davant
l’obligació fer front a l’endeutament no hi ha opció. Però potser tenim
una mica de marge i no cal fer servir tres milions d’euros de pòlissa, però
sí en algun apunt de tresoreria o en segons quines accions, sobretot en
aquesta zona de la part alta. Em focalitzo molt en aquesta part, perquè
des de mitjans de l’anterior mandat es feien accions i es feia molt i molt
d’incís  en  aquesta  part,  i  nosaltres  creiem  que  s’hi  ha  de  destinar
recursos i s’hi ha d’estar treballant. Així durant el 2012 s’hi va fer la
campanya d’aparcar una hora gratuïtament per aquella zona, i creiem que
això és molt positiu, però el que no pot ser és que per una banda anem
per aquest camí i per l’altra banda ens estalviem aquests diners. Potser
hagués estat més recomanable fer servir 200.000 € de pòlissa de crèdit,
perquè els interessos son molt baixos per aquests imports, i ja hauríem
cobert aquesta part. Perquè repeteixo, és la única part d’inversió a la qual
he fet referència que creiem que s’havia d’haver executat i que no s’ha
executat. 

Som conscients que no podem tirar la casa per la finestra i que no ens
podem anar endeutant. Segurament aquesta corporació és de les menys
endeutades  del  país,  perquè  n’hi  ha  d’altres  que  degut  als  seus
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compromisos amb pistes d’esquí estan molt per damunt. Aquesta no ho
està i tenim molt marge de maniobra. Jo no li demanaré mai que arribem
als màxims i que ens sobreendeutem, però creiem que hi ha punts de la
parròquia molt calents (sobretot al dia d’avui que estem plantejant que
serà un fet el tancament exclusiu per a vianants de l’avinguda Carlemany)
i que no té massa sentit per una via anar cap aquí i l’altre no li hagin
dotat.

I clos el torn d’intervencions, per majoria, el Ple aprova l’Estat General de
Comptes corresponent a l’exercici 2012. 

Els  consellers  del  Partit  Socialdemòcrata  i  Independents,  Sra.  Cèlia
Vendrell  i  Sr.  Aleix  Mañosas,  s’han  abstingut.  La  resta  de  consellers
presents a la sala han votat a favor.

Es trametrà un edicte al BOPA informant sobre l’ aprovació i el caràcter
públic d’aquest document.

6. Proposta  d’incorporació  al  pressupost  2013  dels  crèdits
relatius a compromisos de despesa i d’inversió no realitzats
durant  l’exercici  anterior,  per  un  import  total  de
658.611,70 €, d’acord amb els articles 63 i 64.3.b de la
Llei de finances comunals

La Sra. Cònsol Major cedeix de nou la paraula a la Sra. Núria Gomez per
que  informi  al  Ple  sobre  la  proposta  presentada.  La  Sra.  Núria  Gomez
exposa el següent:
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Es presenta a la consideració i,  si  escau,  aprovació d’aquest  Ple,  la
proposta de reconducció de crèdits pressupostaris d’acord amb el que
preveu l’article 63 de la Llei  de finances comunals.  Aquests crèdits
corresponen a despeses plurianuals i compromisos contrets per aquesta
corporació i que al tancament de l’exercici 2012 es trobaven en curs
d’execució o pendents de realitzar.

Aquests compromisos s’haurien de liquidar en la seva totalitat durant
aquest any 2013 i sumen la quantitat de 659 mil €, que es desglossen
com segueix :

 El 86%, és adir 563 mil €, són relatius a despeses d’inversió.

 El 14% restant, és a dir 95 mil €, són relatius a despeses corrents.

De les inversions pendents de liquidar, pràcticament el 70% correspon
a la confecció del cadastre (375 mil €); la resta correspon a la part
pendent d’executar dels treballs i millores de l’aparcament de Caldea, i
altres inversions menors compromeses i  pendents de servir  al  tancar
l’any.

Els  compromisos  que  es  proposen  incorporar  al  pressupost  2013
relatius  a  despeses  corrents,  també  corresponen  a  serveis  i
subministraments en curs d’execució o que no s’havien rebut encara al
tancar el  2012.  En casos puntuals,  també figuren subministraments
que no van poder ser liquidats, al no haver-se presentat les factures en
la data límit fixada per la Llei de finances comunals per practicar les
liquidacions  pressupostàries  de  l’exercici  que  s’està  tancant  (31  de
gener).

La incorporació d’aquests  crèdits  al  pressupost  2013 serà finançada
amb  càrrec  als  romanents  de  tresoreria  existents,  o  disposició  de
passius financers si escau.

Intervé a continuació el Sr. Aleix Mañosas, exposant l’opinió dels consellers
del  Partit  Socialdemòcrata  i  Independents  en  relació  a  la  proposta
presentada:

Se’ns demana d’aprovar una reconducció de poc més de 658.000 euros
de crèdits de despesa i d’inversió no realitzada al 2012, i incorporar-ho
al pressupost 2013. Aprovarem aquest punt de l’ordre del dia, tenint en
compte que es tracta d’imports que es van comprometre el 2012.

No  obstant,  volem  deixar  constància  del  fet  que  aquest  any  la
reconducció és en 140.000 euros superior a la de l’any passat. A més a
més,  del  total  de  l’import  que  es  recondueix,  563.000  euros
corresponen a inversió, amb la qual cosa, més de la meitat de l’estalvi
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que se’ns ha dit que es va fer el 2012 per aquest concepte, no ha estat
degut a contenció, sinó que l’acabarem pagant al 2013.

La Sra. Nuri Gòmez puntualitza la intervenció del Sr. Mañosas com segueix: 

Només voldria recordar-li que en cap moment he insistit que en inversió
s’hagi fet estalvi. El gruix de l’estalvi s’ha fet amb despeses corrents i
no amb inversió i, efectivament, aquests treballs que no  s’han pogut
liquidar  el  2012  perquè  estan  en  curs  d’execució,  s’acabaran
d’executar el 2013.

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

7. Proposta d’aprovació del Reglament sobre cancel·lació de
negocis  en  el  Registre  de  Comerç  i  Indústria  del  Comú
d’Escaldes-Engordany

La Sra. Cònsol Major informa que el Reglament que avui es sotmet a la
consideració del Ple té per objecte regular el procediment que ha d’emprar
el titular d’un establiment per tal de cancel·lar la inscripció del negoci al
Registre de comerç i indústria del Comú, així com el procediment que ha
de seguir el propietari d’un immoble, quan el titular del negoci que s’hi
radica es troba en parador desconegut, o la persona obligada no compleix
el requisit d’instar la baixa d’un negoci que ja no té cap activitat comercial.
També s’estableix la documentació que cal presentar davant del Comú per
poder obtenir la baixa del Registre de comerç i indústria, amb la finalitat
de garantir adequadament els drets dels administrats.

Intervé a continuació la Sra. Cecília Vendrell expressant que el seu grup
donarà suport al projecte de reglament presentat. Ressenya que en relació
amb el reglament vigent fins ara, del novembre de 2011, l’única diferència
substancial és que s’hi afegeix un article 4 que desvincula el negoci del
local on es radica. I pel demés, mostra la seva satisfacció perquè considera
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que s’ha fet un treball positiu de millora i clarificació del reglament, en la
línia del que han fet per la seva part, altres comuns i el Govern. Afegeix per
acabar, que tanmateix no ignora que el Reglament difícilment servirà de res
en els caos que la Batllia hagi resolt l’embargament d’un negoci. 

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
el  Reglament  presentat,  el  qual  serà  tramés  al  BOPA  per  a  la  seva
publicació i posterior entrada en vigor

8. Proposta  de  modificació  del  Reglament  del  cementiri
comunal de la Plana

La Sra. Cònsol Major informa al  Ple que la modificació que es proposa
introduir al Reglament del cementiri de la Plana afecta només al conjunt
de nínxols que es va construir recentment al costat esquerre de la rampa
d’accés a la capella. L’arquitectura d’aquesta ampliació és sensiblement
diferent a la de la resta dels nínxols del cementiri, i per aquest motiu, s’ha
considerat procedent modificar el reglament del cementiri  amb l’objecte
d’atendre  la  demanda  d’algunes  famílies,  concretada  en  la  possibilitat
d’engrandir el frontal del nínxol per tal de poder-hi gravar correctament les
inscripcions, tot mantenint els materials i decoració homologats per a tot el
cementiri.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
modificació presentada del Reglament del cementiri comunal de la Plana,
la qual serà tramesa al BOPA per a la seva publicació i posterior entrada en
vigor
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9. Proposta  d’aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre
Andorra Turisme, SAU i els comuns del Principat d’Andorra
pel  desenvolupament  d’accions  conjuntes  de  màrqueting
turístic, mitjançant el programa Infoturisme

La Sra. Cònsol Major exposa que, tal com es va informar en el transcurs de
la darrera sessió, una vegada resoltes les diferències d’interpretació entorn
a l’aplicació de la recent Llei de l’impost general indirecte, la Reunió de
Cònsols va aprovar la redacció definitiva del conveni en qüestió, que es
presenta avui a l’aprovació del Ple

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova el
conveni  de  col·laboració  entre  Andorra  Turisme,  SAU i  els  comuns  del
Principat  d’Andorra  pel  desenvolupament  d’accions  conjuntes  de
màrqueting turístic, mitjançant el programa Infoturisme

10. Proposta de condonació parcial i  temporal de les rendes
dels locals comercials propietat del Comú situats a la torre
del Centre Caldea, pel període comprés entre el dia 1 de
març de 2013 i el 31 de març de 2017

La Sra. Cònsol Major informa al Ple sobre la proposta presentada:

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 4 de març
de 2010, va acordar la condonació parcial i temporal de les rendes de
tots els locals comercials situats a la torre del centre Caldea, per una

   86



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2013  –   Sessió ordinària de data 12 d’abril

durada de cinc anys,  tot  en base a la  conjuntura  econòmica d’aquell
moment. Malauradament, avui encara no podem dir que els criteris que
van  donar  lloc  a  l’adopció  d’aquell  acord  hagin  canviat  i  per  tant,  a
demanda  dels  llogaters,  es  proposa  perllongar  fins  a  l’any  2017  la
condonació parcial i temporal de les rendes d’aquells locals, conforme als
següents percentatges:

- Durant el primer any, fins al mes de març 2014 inclòs, s’aplicarà una
reducció del 40% sobre el preu actualitzat de la renda .

- Durant el segon any, fins al mes de març 2015 inclòs, s’aplicarà una
reducció del 30% sobre el dit preu.

- Durant el tercer any, fins al mes de març 2016 inclòs, s’aplicarà una
reducció del 20% sobre el dit preu.

- Durant el quart any, fins al mes de març 2017 inclòs, s’aplicarà una
reducció del 10% sobre el dit preu.

El preu actualitzat íntegre es cobrarà a l’arrendatari a comptar del dia 1
d’abril del 2017.

No hi haurà lloc a cap aplicació de l’IPC sobre el preu de la renda fins al
dia 1 d’abril de 2017.

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

11. Proposta  de  modificació  de  l’apartat  III,  Condicions
econòmiques, i IV, Condicions tècniques de la concessió i
material  a  instal·lar,  del  contracte  de  concessió
administrativa de prestació del servei públic  comunal de
senyalització  direccional  i  de  suports  de  comunicació
publicitària  de  la  parròquia  d’Escaldes-Engordany,  pel
període comprés entre el dia 1 d’abril del 2013 i el 31 de
març del 2014.
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La Sra. Cònsol Major informa al Ple sobre la proposta presentada:

La societat concessionària de l’explotació de publicitat a la via pública,
VSA, ha demanat al Comú la reducció de 18 expositors i la redistribució
d’alguns dels elements publicitaris. El motiu de la petició de substitució
d’aquests  punts,  és  la  davallada  de  la  demanda  d’espais  publicitaris
motivada pels mateixos factors que s’han expressat en el punt anterior.

L’aprovació de la proposta que es sotmet a consideració comportaria la
reducció de l’import actual del cànon de la concessió, de 101.011 € per
any a 88.607,80 € per any.

Per les mateixes circumstàncies que han motivat l’acord anterior i a fi de
mantenir  l’equilibri  econòmic  de  la  concessió,  es  proposa  aprovar  la
reducció  d’aquests  18  punts  publicitaris  i  la  correlativa  reducció  del
cànon. Tot, amb les següents limitacions:

a) Que la reducció d’aquests punts de publicitat i del cànon tingui una
vigència d’un any.

b) Que salvat causes de força major, no es torni a revisar el cànon fins a
la fi de la concessió.

La redacció de l’addendum definitiu es presentarà a la consideració de la
Comissió de Finances.

Intervé a continuació la Sra. Cèlia Vendrell expressant-se com segueix

A mi se’m fa molt difícil poder dir sí o no en aquest punt de l’ordre del
dia. Primer, perquè ara vostè ens ha dit 18 expositors, quan el dimecres
per telèfon em va dir 13, desprès eren 14 i ara resulta que són 18. No
hem tingut cap documentació al respecte, no se’ns ha donat cap paper
per  escrit  tot  i  que ho havíem sol·licitat  i  n’havíem estat  parlant  per
telèfon. En definitiva doncs ,no puc donar el meu punt de vista si no puc
examinar el que se m’està demanant. 

Jo  entenc  que  aquesta  gent  està  passant  per  uns  moments  difícils,
perquè  els  estem  passant  tots,  i  en  aquest  sentit  crec  que  tenim
l’obligació  de  recolzar-los.  Però  jo  havia  entès  que  estaria  definit
clarament quins serien els 18 expositors que s’eliminarien, aquests 18
expositors, i en canvi això no queda clar. A més se’ns està demanant de
canviar  les  condicions  econòmiques,  de  101.000  a  90.000  €,  però
també les condicions tècniques que no sé quines són, de concessió i de
material a instal·lar.
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Per  tant  els  demano de  posposar  l’adopció  de  l’acord  fins  al  propera
sessió, i poder disposar prèviament de la documentació necessària per
estudiar i valorar la proposta

La Sra. Cònsol major respon a la Sra. Vendrell detallant-li tota la informació
que prèviament li va traslladar per canals diversos. Tot i lamentar que ella
la  pugui  considerar  insuficient,  no  accepta  però,  posposar  l’adopció  de
l’acord.

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per majoria, el Ple aprova la
proposta  presentada.  S’han  abstingut  els  consellers  del  Partit
Socialdemòcrata i Independents, Sra. Cèlia Vendrell i Sr. Aleix Mañosas.
Han votat a favor la resta de consellers presenta a la sala.

12. Proposta  d’aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre
l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella i l’Escola
de Música del Comú d’Escaldes-Engordany.

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

Atesa  la  importància  d’oferir  als  alumnes  de  l’Escola  de  Música
d’Escaldes-Engordany el màxim de serveis, donar una cobertura formativa
el  màxim d’àmplia i  sumar esforços entre administracions,  es proposa
l’aprovació  del  conveni  de  col·laboració  amb l’Institut  de  Música  del
Comú  d’Andorra  la  Vella.  Mitjançant  aquest  conveni,  els  alumnes  de
l’escola  de  música  d’Escaldes-Engordany  seguiran  el  mateix  programa
pedagògic que s’imparteix a l’Institut de la capital i, d’aquesta manera,
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podran seguir estudis de grau mitjà amb continuïtat  i  sense haver  de
marxar del país. 

Ambdues parts acorden que el pla d’ensenyament musical de l’Escola de
Música  escaldenca  sigui  dissenyat  d’acord  amb  els  programes  de
l’Institut  de  Música  del  Comú  d’Andorra  la  Vella,  amb  els  mateixos
continguts,  calendaris  d’exàmens  i  d’audicions,  seguint  el  programa
pedagògic marcat per l’Institut de Música, com a centre d’ensenyament
musical  homologat,  amb una trajectòria reconeguda internacionalment,
amb un claustre de professorat titulat, el què permet impartir classes de
tots nivells, en tots aquells instruments i assignatures impartides d’acord
amb les necessitats del seu alumnat.

El  conveni  també preveu que els  exàmens i  audicions  de l’Escola  de
Música  d’Escaldes-Engordany  seran  supervisats  per  professorat  de
l’Institut  de Música i  que en els  tribunals  d’examen hi  haurà,  com a
mínim, un professor titular de l’Escola de Música escaldenca. 

En el  cas que alumnes d’Escaldes-Engordany vulguin aprendre alguna
matèria o assignatura no impartida en l’Escola de Música, l’Institut de
Música d’Andorra la Vella podrà acollir-los,  arbitrant la inscripció i  les
quotes mensuals. 

Per últim, un altre dels punts del conveni preveu que en el cas que un
alumne  d’Escaldes-Engordany  vulgui  rebre  classes  d’un  determinat
instrument, ja sigui per manca de places o per inexistència de classes
específiques,  ho  pugui  fer  a  l’Institut  de  Música  de  la  capital,  i
recíprocament.

La  Sra.  Cònsol  Major postil·la  l’exposició  del  Sr.  Molné,  fent  constar
l’agraïment  vers  la  corporació  d’Andorra  la  Vella  per  la  col·laboració  i
l’excel·lent predisposició a fer realitat aquesta iniciativa.

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

13. Proposta de donar de baixa d’ofici del Cens de Població  la
relació de persones que figuren a l’edicte de data 20 de
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setembre del 2012, conforme al que estableix l’article 9.6
de la Llei 9/2007, del 17 de maig, del cens.

La Sra. Cònsol Major informa al Ple que, conforme a la Llei 9/2007, del 17
de maig, del  cens, el  Comú va publicar al  BOPA (núm. 46, del  26 de
setembre del 2012) la relació de persones inscrites al cens de població
que  el  Comú  no  havia  pogut  localitzar  pels  seus  mitjans,  per  tal  que
acreditessin la seva residència a la parròquia. S’indicava que conforme a la
llei,  en  cas  de  no  presentar  les  al·legacions  que  provessin  la  seva
residència, el Comú procediria a donar-les de baixa. 

Esgotat el termini el Comú va presentar al Consell del Cens la relació de
ciutadans inscrits que no havien acreditat la seva residència. El Consell del
Cens va donar el seu vist i plau per a procedir a la regularització d’aquesta
relació d’inscripcions.

Es proposa per tant, conforme a l’article 9.6 de la Llei, donar de baixa
d’ofici dels registres del cens de Població la relació de persones que no han
acreditat la seva residència.

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

14. Proposta  de  ratificació  dels  acords  adoptats  per  la
Comissió de Gestió de la Vall del Madriu–Perafita–Claror,
en les sessions celebrades els dies 23 de gener i 22 de
febrer del 2013.

Núm. Acta: 01/13
Dia: 23.02.2013
Hora: 10 h
Acabament: 11.30 h
Lloc: Comú d’Andorra la Vella
Assistents: 

 Hble.  Sra.  Maria  Rosa  FERRER,  cònsol  major  d’Andorra  la  Vella,
presidenta de torn de la Comissió de Gestió

 Hble. Sr. Jordi MAS, cònsol major d’Encamp 
 Hble.  Sra.  Magda  SINFREU,  consellera  de  medi  ambient  del  Comú

d’Escaldes-Engordany
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 Sra. Susanna SIMON, directora del Pla de gestió de la vall del Madriu-
Perafita-Claror

 Sra. Meritxell  PÉREZ, secretària general del Comú d’Andorra la Vella,
secretària de torn de la Comissió de Gestió.

S’excusa l’absència del representant del Comú de Sant Julià de Lòria.

Els temes tractats en aquesta reunió han estat: 

1.-  Lectura i  aprovació de l’acta 10/12 de la reunió celebrada el 18 de desembre del
2012, que s’aprova per assentiment.

2.- S’acorda que el Comú d’Encamp farà arribar els documents originals de les reunions i
acords al Comú d’Andorra la Vella

3.- S’acorda tramitar el canvi del nom del titular del telèfon corresponent al núm.344311
del Comú d’Encamp al Comú d’Andorra la Vella

4.- S’informa del  balanç corresponent a la gestió econòmica del pressupost  2012 per
part de l’interventor del Comú d’Encamp, Sr. PIJOAN

5.- Presentació de les tasques més rellevants durant el 2012 realitzades per la Comissió
de Gestió (CG)

6.- Protocol d'actuacions; Per agilitzar els tràmits, es proposa que la comissió de gestió
delegui  la  revisió  de  plecs  de  bases  al  Gabinet  Jurídic  del  comú  que  ostenti  la
presidència, en comptes que siguin els 4 gabinets jurídics com s'ha fet fins ara. Per a la
resta  de  temes,  es  decidirà  cas  per  cas.  Es  denega  la  proposta,  ja  que  es  creu
convenient la participació dels 4 gabinets jurídics.

7.-  Tràmits; Tenint en compte que les autoritzacions i el seguiment posterior impliquen
diverses  administracions  (Govern,  òrgan  de  gestió  i  comuns),  seria  convenient
determinar un procediment únic i establir una tipologia clara per a la documentació que
s’exigeixi per tal de no duplicar les demandes de documents i fixar un marc homogeni.
S'adjunta  la  proposta  de  procediments  i  s’acorda  que  s’estudiarà  cada  activitat  en
concret.

8.-  Respectar la normativa vigent; S'han rebut queixes sobre actes incívics a la VMPC
(vandalisme a les bordes, motos dins de l'estany de la Nou, etc). Actualment no hi ha cap
mena de control, el que fa que la normativa no sigui respectada. Ens trobarem amb el
mateix  problema quan regulem les demés pràctiques (a causa de la  zonificació).  És
necessari implicar agents amb poder policial (banders) i establir una política penal per fer
respectar la normativa.
S’acorda que la Sra. Cònsol del Comú d’Andorra la Vella parlarà amb el Govern per
demanar suport al Cos de Banders, ja que és competència seva.

9.- Conveni Comissió de gestió VMPC- Ministeri Cultura Govern Andorra; Es va acordar
en la darrera reunió de la CG que els gabinets jurídics dels 4 comuns verifiquessin el
“Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Cultura del Govern d'Andorra i la Comissió
de gestió de la VMPC relatiu a l'inventari arqueològic a la VMPC” que ha de fixar el marc
de col·laboració entre les dues entitats pel que fa a l'inventari dels béns culturals de la
vall. Després de la revisió per part dels tècnics dels 4 comuns, i sense que hi hagi hagut
cap comentari, es proposa signar aquest conveni. S'informarà d'aquest tràmit al Consell
Assessor. S’acorda que es proposarà a la Junta de Govern per a la seva aprovació i al
Consell de Comú per a la seva ratificació. 
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10.- IGI de la Comissió de gestió; Es proposa que, en el moment que la comissió tingui
una activitat econòmica (ex: venta de llibres, de samarretes, etc.), els 4 comuns aprovin
un preu públic i que sigui el comú que ostenti la presidència qui emeti les factures amb
l'IGI, ja que la CG no té NRT i no ho pot fer en nom propi. S’acorda que la Sra. Cònsol
del Comú d’Andorra la Vella parlarà amb el Govern perquè la comissió de gestió tingui un
NRT propi.

11.-  Edicte per a la imatge de marca de la VMPC; S'havia acordat que l'edicte per a la
imatge de marca de la VMPC es publicaria des d'Encamp ja que ostentava la presidència
de la CG. Ja que les actes en què s'incloïen els plecs de bases no es van aprovar pels 4
comuns fins l'últim ple de l'any, i vist que el BOPA després ja tancava, Encamp no va
poder treure l'edicte abans de finals del 2012 realitzant aquest tràmit el Comú d'Andorra
la Vella, el 16 de gener del 2013.

12.- Adjudicació dels treballs de zonificació natural de la vall; En la darrera reunió de la
CG, es van lliurar l'acta d'obertura i l'informe tècnic d'avaluació de les propostes per a
l'assessorament en la zonificació de la VMPC, amb la proposta d'adjudicació a l'empresa
Ambiotec. Després de revisió per part dels tècnics dels 4 comuns, i sense que hi hagi
hagut  cap  comentari,  es  proposa fer  l'adjudicació  a  l’empresa Ambiotec.  S’acorda  la
proposta d’adjudicació i el Comú d’Andorra la Vella ho proposarà per a la seva aprovació
en la Junta de Govern i posterior ratificació a la sessió del Consell de Comú. Alhora, el
Comú  d’Andorra  la  Vella  demanarà  l’informe  favorable  de  la  Intervenció  del  Comú
d’Encamp. S’acorda trametre una carta a les empreses que hagin presentat una oferta
informant-los de l’empresa que ha estat l’adjudicatària.

13.- Vídeo de la VMPC; En la darrera reunió de la CG, es va acordar elaborar un plec de
bases així com el corresponent edicte per a l'elaboració del vídeo promocional de la vall
que es vol presentar el juliol 2014, coincidint amb el 10è aniversari de la declaració de la
vall com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. S'adjunta el plec de bases, que s'enviarà
als gabinets jurídics dels 4 comuns per a la seva validació. S’acorda la proposta.

14.-  Validació del Pla de lluita contra incendis i prevenció de riscos; S'adjunta l'informe
d'avaluació del “pla de lluita contra incendis i prevenció de riscos”, després de la revisió
per part dels tècnics dels 4 comuns. En resum, coincideixen en què el pla s'haurà d'anar
revisant a mesura que les normatives associades canviïn ja que és molt genèric.
Per aprofundir-lo, es proposa demanar al CENMA si, des del seu centre, podrien dur a
terme l'estudi de risc de trencament de la presa de l'Illa. En cas de resposta negativa, es
proposa aprovar el pla amb el seu contingut actual, i anar actualitzant-lo gradualment.
S'adjunta carta al CENMA i s’acorda que aquesta qüestió resti pendent per a la propera
reunió, alhora que se’n parlarà prèviament al Ministre de Cultura.

15.- Centre d'interpretació ambiental de la vall del Madriu-Perafita-Claror; Atenent que el
despatx de la Direcció del Pla de gestió estarà ubicat a Andorra la Vella, i que es disposa
d’espai suficient, es proposa fer un centre d'interpretació ambiental al mateix lloc on es
doni a conèixer i sobretot s'expliqui el perquè és Patrimoni nacional i de la humanitat.
Això no treu que en els punts d'entrada estratègics de la VMPC hi puguin haver casetes
d'informació  on  es  reparteixin  plànols  i  demès.  Es  farà  seguint  l'exemple  del  centre
d'interpretació del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que també és
Patrimoni mundial de la UNESCO. S’acorda la proposta.

16.- Validació de les directrius per a la restauració de les estructures, i desenvolupament
dels conceptes "tècniques i materials tradicionals originals"; (lliurat en la reunió de la CG
del  23/10/12). Falta la valoració del Comú d'Andorra la Vella i del Comú de Sant Julià de
Lòria. S’acorda que cada comú delegarà un tècnic, i que es farà una reunió conjunta per
avaluar el document.
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Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió i s’acorda convocar la propera reunió
de la Comissió de Gestió, el divendres 22 de febrer del 2013, a les 10.00 h, al Comú
d’Andorra la Vella, així com s’acorda convocar el Ministre de Cultura per a la propera
reunió de CG.

Núm. Acta: 02/13
Dia: 22.02.2013
Hora: 10 h
Acabament: 11.30 h
Lloc: Comú d’Andorra la Vella
Assistents: 

 Hble.  Sra.  Maria  Rosa  FERRER,  cònsol  major  d’Andorra  la  Vella,
presidenta de torn de la Comissió de Gestió

 Hble. Sr. Jordi MAS, cònsol major d’Encamp 
 Hble. Sra. Trini MARIN, cònsol major del Comú d’Escaldes-Engordany
 Sra. Susanna SIMON, directora del Pla de gestió de la vall del Madriu-

Perafita-Claror
 Sra. Meritxell SALDES, cap d’àrea de medi ambient del Comú d’Andorra

la Vella, en substitució de la secretària general del Comú d’Andorra la
Vella, secretària de torn de la Comissió de Gestió.

S’excusa l’absència del representant del Comú de Sant Julià de Lòria.

S’excusa l’absència de la Sra. Meritxell  PÉREZ, secretària general del
Comú d’Andorra la Vella, secretària de torn de la Comissió de Gestió.

Els temes tractats en aquesta reunió han estat: 

1.-  Lectura i aprovació de l’acta 01/13 de la reunió celebrada el 23 de gener del 2013,
que s’aprova per assentiment.

2.- S’acorda aprovar el plec de bases de l’edicte relatiu al concurs per a l'elaboració del
vídeo promocional de la vall i la seva publicació, després de la validació per part dels 4
gabinets jurídics dels Comuns. S'informarà d'aquest  tràmit  al  Consell  Assessor.  Cada
comú ho proposarà a la Junta de Govern per a la seva aprovació i al Consell de Comú
per a la seva ratificació. 

3.-  Edició de plànols i guies; Tal com està previst, quan es tingui el logo de la vall es
podran començar a editar plànols, fulletons i guies. El CIAM ens informa de la demanda,
per part  dels turistes,  de postals paisatgístiques.  Es planteja la producció d’aquestes
postals i mapes que presentin imatges i diferents rutes com a material publicitari de la
VMPC. S’acorda la venda de postals i la distribució gratuïta del mapa. Alhora, s’acorda la
proposta de convocar un concurs pel seu disseny adreçat als alumnes de les escoles
d’art de cada comú, i s’escolliran 4 models diferents, per a la seva posterior producció i
distribució. El fulletó informatiu de la VMPC es treballarà des de la Comissió de Gestió.

4.- S’informa de la reunió amb els ramaders de Sant Julià de Lòria mantinguda el 20 de
febrer del 2013. S'adjunta l’acta d’aquesta reunió amb els precs d'aquests i les respostes
facilitades per part de la Directora de la Comissió de Gestió. En concret:
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 Substitució de les tanques del camí. Els ramaders informen de la problemàtica
amb els  tancats  del  bestiar  a  causa  del  pas  dels  turistes  i  el  seu  estat  de
degradació.  Es  presenten  diferents  dissenys  amb  els  corresponents
pressupostos  i  segons  els  criteris  establerts  pel  Departament  de  Patrimoni
cultural  del  Govern.  S’acorda  escollir  unes  tanques  de  fusta  tractada,  de
tancament automàtic, per substituir les existents, amb l’opció més econòmica, i
es realitzarà una visita  sobre el  terreny on hi  estan ubicades per  realitzar  la
mesura precisa dels camins. 

 Problemàtica de l’Estany de la Bova. Els ramaders informen que els usuaris de la
VMPC  malmeten  els  filats  que  eviten  que  els  animals  es  quedin  enfonsats
col·locats  a  les  zones  de  molleres.  Es  proposa  utilitzar  part  de  la  partida
pressupostària destinada a aquesta substitució per comprar filat per protegir la
mollera  de  la  Bova  (la  instal·lació  la  faria  el  personal  del  Comú d'Escaldes-
Engordany). 

 Instal·lació de manegues de maneig de bestiar: La Comissió de Gestió acorda
prendre la decisió un cop disposi dels treballs de zonificació. 

5.-  Dossier per a l'expert UNESCO; Es presenta a la Comissió de Gestió un dossier
resumint la problemàtica de l'estratègia d'accés a la VMPC pel tècnic de la UNESCO que
vindrà per analitzar aquesta qüestió. S’acorda la seva revisió per part dels tècnics dels
comuns. 

6.-  S’informa  de  la  reunió  mantinguda  amb  Andorra  Turisme per  treballar  la  difusió
turística  de  la  VMPC,  tant  a  nivell  de  campanya  publicitària  com de  pàgina  web  (a
l'espera  que  la  VMPC tingui  la  seva  pròpia).  S'adjunta  el  resum de  les  propostes  i
s’acorda destinar un apartat relatiu a la VMPC dins les webs de cada i alhora crear els
links redireccionant els usuaris a la web de la UNESCO, VMPC i altres relacionades.
S’acorda que s’esperarà a disposar de la imatge i el logotip de la VMPC. 

7.- Validació del Pla de lluita contra incendis i prevenció de riscos; De la revisió per part
dels tècnics dels 4 comuns del “pla de lluita contra incendis i  prevenció de riscos” es
desprèn que és molt genèric i que s'haurà d'anar revisant a mesura que les normatives
associades canviïn.  Per aprofundir-lo, es proposa que, des del Govern, es demani al
CENMA si des del seu centre podrien dur a terme l'estudi de risc de trencament de la
presa  de  l'Illa.  S’acorda  que  aquesta  qüestió  resti  pendent  per  a  la  propera  reunió,
coincidint amb l’assistència del Ministre de Cultura.

8.- S’informa de l’entrevista proposada per RTVA a la Directora de la Comissió de Gestió,
programada pel dijous dia 28 de febrer. Es centrarà en informar dels temes/projectes que
està  treballant  la  Comissió  de  Gestió.  S’acorda  que,  en  l’entrevista,  s’informi  dels
assumptes tècnics vigents del funcionament de la VMPC, com la senyal telefònica a la
VMPC,  el  pressupost  econòmic  i  els  projectes  adjudicats,  el  pla  de  lluita  contra
incendis,etc.

9.- Revisió de la declaració de Valor Universal Excepcional. S'adjunta el document de la
VUE  revisat  per  ICOMOS  internacional  i  que  hauria  de  ser  aprovat  pel  Comitè  del

Patrimoni  Mundial  el  juliol  vinent.  S’informa els  representants  dels  comuns que s’ha
enviat al Comitè del Patrimoni Mundial.

10.- Validació de les directrius per a la restauració de les estructures i desenvolupament
dels conceptes "tècniques i materials tradicionals originals", es recorda que el Comú de
Sant Julià de Lòria ha d’informar de la persona de contacte per avaluar l'informe entregat
per Patrimoni Cultural.
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11.-  Domini  web  vall_del_Madriu_Perafita_Claror;  s’acorda  que  aquesta  qüestió  resti
pendent  per  a  la  propera  reunió,  alhora  que  se’n  parlarà  prèviament  al  Ministre  de
Cultura.

12.-  Respectar  la  normativa  vigent  sobre  l’accés  rodat  a  la  VMPC i  la  proposta  de
col·laboració  amb els  banders;  S’acorda  que  aquesta  qüestió  resti  pendent  per  a  la
propera reunió, alhora que se’n parlarà prèviament al Ministre de Cultura.

13.- NRT de la Comissió de gestió; S’acorda que aquesta qüestió resti pendent per a la
propera reunió, alhora que se’n parlarà prèviament al Ministre de Cultura.

Altres temes tractats fora de l’ordre del dia

14.- Allotjaments rurals a la VMPC; Es proposa enviar una carta amb les incidències que
s’haurien de preveure en un reglament, a part de les corresponents a Allotjaments rurals,
i signada pels cònsols dels 4 comuns implicats en la gestió de la VMPC. La Comissió de
Gestió elaborarà la carta i el Comú d’Andorra la Vella n’informarà en la seva sessió de
Junta de Govern.

15.-  Subministrament de la senyal telefònica a la VMPC; S’acorda fer la recerca per la
font d’energia més adient. 

16.- Reunió del Consell Assessor de la VMPC; S’acorda convocar la propera reunió, el
divendres 8 de març del 2013, a les 10.00 h, al Comú d’Andorra la Vella, i incloure els
punts següents a l’ordre del dia: 

- Presentació del logotip de la VMPC
- Informar del Conveni de col·laboració de la Comissió de Gestió VMPC i el 
  Ministeri de Cultura del Govern d’Andorra
- Informar del vídeo promocional de la VMPC
- Informar dels productes de merchandising (postals, fulletó, ...)
- Informar de la correspondència relacionada amb els allotjaments turístics.

Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió i s’acorda convocar la propera reunió
de la Comissió de Gestió, el divendres 22 de març del 2013, a les 10.00 h, al Comú
d’Andorra la Vella, així com convocar el Ministre de Cultura a la mateixa.

Junt amb les actes de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-
Claror, s’ha tramès als consellers la proposta de conveni de col·laboració
entre el Ministeri de Cultura i la Comissió, relatiu a l’inventari arqueològic,
i el plec de bases per a la realització d’un vídeo promocional de la Vall. La
Sra. Cònsol Major demana als presents si al respecte tenen alguna esmena,
comentari o demanda d’informació a formular:

La Sra. Cèlia Vendrell planteja les següents demandes:
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 En el punt 4 de l’acta 1/13 del 23 de gener de 2013 s’informa del
balanç corresponent a la gestió econòmica del pressupost 2012. Aquest
balanç no ha estat adjuntat a l’acta que se’ns ha lliurat. Considerem
que  aquest  tipus  d’informació  ens  ha  de  ser  lliurada  i  per  tant,
sol·licitem que se’ns lliuri còpia d’aquest balanç.

 En el punt 12 de la mateixa acta es fa referència a l’adjudicació dels
treballs de zonificació natural de la vall. Sol·licitem còpia de l’informe
d’adjudicació d’aquests treballs.

 En relació  al  concurs  públic  sobre  la  marca  de  la  Vall  del  Madriu-
Perafita-Claror  voldríem que se’ns  informés sobre  l’edicte  que  es  va
publicar a mitjans de gener al BOPA. Quantes empreses han presentat
oferta,  si  la  valoració  de  les  ofertes  ha  estat  efectuada  i  si  s’ha
adjudicat el concurs.

La Sra. Cònsol Major respon que respecte a la primera i segona demanda,
se li farà arribar a la Sra. Vendrell còpia de la documentació sol·licitada.
Respecte al concurs sobre la marca de la Vall, informa que durant l’última
reunió del Pla de Gestió de la Vall del Madriu els van ser presentades les
ofertes  lliurades per  aproximadament  una desena d’empreses.  No es va
procedir a l’adjudicació, perquè es va considerar preferible fer la valoració i
adjudicació conjuntament amb el Consell Assessor. La propera reunió del
Consell Assessor serà durant aquest mes

La Sra. Cèlia Vendrell demana que quan s’hagi procedit a l’adjudicació de
la marca, es faci arribar al seu grup l’informe d’adjudicació 

La Sra. Cònsol Major diu prendre nota també d’aquesta demanda, recordant
tanmateix a la  Sra.  Vendrell  que per  a qualsevol  demanda d’informació
també es pot adreçar a la presidència del Pla de Gestió, que actualment
recau en el Comú d’Andorra la Vella, ja sigui via carta o a través de la
Directora del Pla de Gestió. 

La Sra. Cèlia Vendrell diu no estar d’acord amb aquesta darrera observació
de la Sra. Cònsol Major, en entendre que ella s’ha d’adreçar al Comú del
que ella  és  consellera  i  que alhora  forma part  de la  Comissió  Gestora,
independentment del Comú que ostenti la presidència de la Comissió en
cada  moment.  Afegeix  d’altra  part,  que  en  el  futur  li  agradaria  que
documentació com la que avui ha sol·licitat, li fos adjuntada ja d’entrada
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amb les actes que se li tramet, sense necessitat d’haver-ne de fer petició
expressa.

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, 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 23 de gener i 22 de
febrer de 2013.

15. Informes de caràcter general

Atès que no hi ha cap informació a ressenyar en aquest apartat de l’ordre
de  dia,  la  Sra.  Cònsol  Major  disposa  iniciar  el  tractament  del  següent
apartat, precs i preguntes.

16. 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 diverses preguntes, a les que el
Sr.  Secretari  General anirà donant lectura, fent excepció de les dues ja
incloses en el tractament del punt 4 de l’ordre del dia. 

-Seguit a cada prec o pregunta es transcriuen les respostes i intervencions
subsegüents-
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1) Està previst  l’inici  i  el  final de l’obra de remodelació de la part alta de
l’avinguda Carlemany per aquest any 2013?

Sr. Cònsol Menor: Com segurament recordarà, el Comú, en el decurs d’una de les reunions
que es va mantenir amb els veïns de la part alta de l’avinguda Carlemany el dia 19 de
novembre de 2012, a la qual vostè hi era present, a demanda dels veïns es va convenir
que solament s’executaria la part d’embelliment corresponent a la refacció de les voravies.
A tal efecte, a la partida pressupostària 50103-202-60701 hi ha consignats 680.000 €
destinats, entre altres, a la realització d’aquest projecte durant l’any 2013. Així doncs, el
projecte és d’actualitat i es va quedar que es realitzaria un cop passada la temporada
d’hivern. Es farà una nova reunió amb els veïns per veure si encara és d’actualitat i, si així
ho desitgen, es començaran les obres. 

Sra. Cèlia Vendrell:  I tant que la recordo la reunió aquella del 19 de novembre! També
recordo  el  que  van  dir  els  ciutadans  i  comerciants  d’aquella  zona:  que  volien  que
s’arreglessin les voreres, però que no es toqués a sota les voreres perquè això allargava el
termini  de  les  obres  i,  per  tant,  a  ells  els  perjudicava.  Jo  aquí  només  faré  alguns
comentaris, però un en particular em fa molta gràcia: A aquests ciutadans els escoltem.
No sé si tenen intenció de fer la part de les clavegueres, aigües potables, FEDA i STA o
no, perquè no m’ho ha dit en la intervenció que acaba de fer. Però sí que sembla que a
aquests ciutadans els escoltarem i, en canvi, hi ha uns altres ciutadans de l’altra part de
l’av. Carlemany als que no els escoltem tant. Entre aquests. n’hi ha una part que ens
estant dient que no volen l’av. Carlemany per a vianants i no els escoltem tant. I a aquests
altres  que  ens  diuen  que  no  volen  les  obres,  els  escoltem.  Potser  és  una  manera
d’estalviar diners al Comú. 

En la renovació d’aquest tram de l’avinguda, espero que no només es facin les voreres.
Espero que es facin també les xarxes de clavegueres, aigües potables, STA i FEDA i tot el
que hagi de passar per aquest tram de voreres. Ho dic senzillament perquè tenim un acord
firmat amb govern perquè l’any 2020 les clavegueres d’Escaldes-Engordany estiguin totes
separades i ja no hi hagin xarxes unitàries. Si no fem aquesta obra, si no entrem a sota, no
ho farem. Per tant ja no complirem aquest compromís amb el Govern d’Andorra. I ho dic
també perquè tenim un problema greu amb la companyia d’aigües d’Escaldes-Engordany,
CAPEESA:  tenim  una  vàlvula  reductora  en  un  tram  d’aquella  zona  que  no  està  en
perfectes condicions i que si algun dia falla, portarà problemes. De fet està fallant, perquè
sovint tenim fuites d’aigües en altres punts de la parròquia. Quan s’arregla en un lloc,
degut a la forta pressió que va la xarxa -perquè aquesta vàlvula no està treballant com
hauria de treballar-, tenim fuites en altres llocs i CAPEESA es passa el dia tapant forats.
Per tant, si no fem la intervenció, aquesta vàlvula no la podrem canviar. Si aquesta vàlvula
acaba  de  morir,  de  deixar  de  funcionar,  ens  trobarem  sense  aigua  a  la  parròquia
d’Escaldes-Engordany. Per tant, no és un caprici voler fer la part de sota de les voreres de
l’av. Carlemany del que falta, i crec que hauríem de ser prou valents, com per explicar als
comerciants d’aquesta zona que si es fa és per imperatius de compromisos que s’han
adquirit, de beneficis pel medi ambient, perquè arreglar les clavegueres és un benefici pel
medi  ambient  i  per  la  salut  de  les  persones.  I  no  deixem  de  pensar  que  l’hospital
d’Andorra està a Escaldes, qui li subministra l’aigua és Escaldes. Si passa alguna cosa
amb l’aigua potable d’Escaldes, què farem amb l’hospital? Per tant, jo els encoratjo, i ja
ho hem comentat d’altres vegades, a que es faci la totalitat de l’obra, malgrat sapiguem
que els comerciants de la zona no hi estan a favor i que només voldrien remodelar les
voreres per escurçar el termini de les obres. Jo insisteixo molt i tornaré a insistir-hi les
vegades que faci falti, parlant amb els comerciants si és necessari, però aquesta obra s’ha
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de fer en la seva integritat. I això és el que voldria saber si està previst o no, perquè no
m’ha contestat.

Sr. Cònsol  Menor: Sí  que li  contesto.  Ells  ens demanaven de fer  les refaccions de les
voravies únicament. Però abans d’això, li contestaré a tots els altres punts. 

Sobre si escoltem a uns ciutadans i als altres no, això li voldria deixar clar d’entrada que
no és així. Escoltem a tots els ciutadans i de la mateixa manera. I això és molt important:
no pot comparar el que és fer unes obres durant 6 mesos, amb passos alternatius a les
botigues  amb  un  taulell  de  fusta,  a  embellir  una  zona  on  es  beneficiarà  a  tots  els
comerciants. No és el mateix punt, uns tenen uns efectes bastant nocius i els altres tenen
un efectes molts bons. És a dir, se’ls escolta justament per aquest tema, perquè s’han de
fer 6 mesos d’obres en mig del carrer, s’ha de tallar la circulació en aquell tram que
resulta un tram molt complicat i, amb les mateixes paraules que se’ls hi va explicar als
comerciants, dir-los-hi que s’han de fer les obres de millora de la claveguera, de l’aigua
potable,  de  FEDA i  SOM.  Aleshores  els  hi  vam explicar  el  que hi  havia,  i  vistos  els
inconvenients  que  comportaven  les  obres,  ens  van  demanar  si  podíem  fer  primer
l’embelliment i, en una segona part, passar a les clavegueres. 

Pel  que fa a les clavegueres,  evidentment  tenim un conveni  per acabar al  2020,  dit
conveni diu que Govern ens farà un estudi de la parròquia explicant-nos quins són els
punts d’intervenció més importants i en els quals s’ha de fer una intervenció amb un caire
més urgent que en d’altres. Aquest informe l’esperarem, i veurem si aquest és un dels
punts més importants, pel que fa a les clavegueres. 

Pel  que  fa  a  l’aigua  potable,  entenem que  hi  ha  un  problema,  entenem  que  la  de
CAPEESA és una de les accions que s’han de fer amb prioritat, i si no fos perquè s’han
d’obrir les tres rases en el mateix tram, només faríem aquesta per poder solventar com a
mínim el tram de l’aigua potable. Però clar, per no obrir tres rases en tres temporades
diferents, s’optava per obrir-ne una i arreglar-ho tot. En tot cas se’ls hi tornarà a fer la
mateixa demanda i es mirarà quina de les opcions és la millor. 

Sra. Cèlia Vendrell: Sí que molesta molt tenir obres davant de casa, és evident. A ningú li
agrada tenir soroll a casa, ni pols, ni taulons..... com vostè ha dit. Però li recordo que la
resta de l’av.  Carlemany ja ho ha patit.  Tota l’av.  Carlemany, excepte aquest tram, ha
passat per aquesta fase. És un mal necessari haver de patir unes obres davant de casa o
dins de casa quan es volen fer millores.

Per tant,  per a mi això  no val.  Vam quedar en aquella  reunió del  novembre amb els
comerciants que les obres començarien desprès de Pasqua. Ha passat Pasqua i encara no
hi ha les obres iniciades. No sé si vostès ja ho han començat a tramitar amb l’empresa
que ho hagi de fer, però pel que m’està dient, vol fer encara una altre reunió amb els
comerciants per tornar a veure quina és la data. Si continuem així, el 2013 és evident que
no ho tindrem. 

I el tema de les aigües potables és una urgència, i les clavegueres també. El que passa és
que com les clavegueres van a parar a una depuradora ..., però bé, és igual si el riu rep
una aigua de no tant bona qualitat... Semblaria ser que fos aquest el raonament! 

En definitiva, jo torno a insistir en que s’ha d’acabar aquesta obra i s’ha de fer en tota la
seva integritat. 

Sr. Cònsol Menor:  Hi ha l’inconvenient que aquest tram va patir les obres dos vegades
seguides. És a dir, per uns problemes de circulació que impedien que en aquell moment
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es realitzessin  (el  túnel  dels  Dos Valires  no estava  obert  i  no es  podia donar un pas
alternatiu als camions i als vehicles) les obres es van haver de posposar en aquell tram.
Per això enteníem que el fet de fer patir a la mateixa gent dos vegades ens implicava un
esforç més cara a la realització d’aquestes obres. Sigui com sigui, es treballs pel que fa a
la refacció d’aquest tram poden ser immediats, perquè ja estan adjudicats, fan part de la
primera adjudicació que es va fer amb els treballs de millora de l’avinguda. És a dir, que
no necessiten de varis  estudis,  doncs la immediatesa dels treballs  es podria veure de
seguida. I entenc que la claveguera és un punt dels que s’han de tractar, com s’han de
tractar la resta de les clavegueres que tenim a la parròquia. Penso que l’informe de Govern
aclarirà quines són les primeres intervencions que s’han de fer, perquè es possible que
amb poques intervencions la  qualitat  d’aigua que estem enviant sigui  millor,  i  potser
aquesta és una de les intervencions que es podria posposar, i entenc que vista la magnitud
de l’obra que s’ha de fer en aquella zona, caldria com a mínim agafar-se el temps de tenir
l’informe i  realitzar  els  treballs.  I  pel  que fa  a  CAPEESA,  jo  mateix  vaig  demanar  al
president de CAPEESA que fes l’estudi per saber si l’aigua potable podia passar per les
voravies i en el moment de fer les voravies fer passar l’aigua potable. 

Sra. Cèlia  Vendrell:  Per  a  mi  el  que  seria  una  llàstima  és  que s’obrís  el  carrer  i  les
clavegueres, perquè no fossin prioritàries segons aquest estudi, no es fessin. Perquè si no
es fan en el moment que s’obrirà el carrer, tornarem a estar 50 anys més amb aquesta
claveguera, que deu ser la claveguera més vella de tot el Principat d’Andorra. Ho dic per
oportunitat d’actuació: obrim el carrer, doncs fem-ho! 

Sr. Cònsol Menor: Estic d’acord amb vostè Sra. Vendrell, si s’ha d’obrir el carrer, és a dir el
vial, entenc que s’han de fer totes els serveis. En el cas de les voravies no és tant així.
Però si s’ha d’obrir el carrer es farà tot. 

2) S’ha previst ubicar un punt d’informació i turisme al centre comercial Illa
Carlemany tal i com es va fer durant l’estiu 2012?

Sr. Eduard Molné:  Aquest any des del Departament de Turisme no s’ha previst ubicar el
punt d’informació al centre comercial Illa Carlemany, atès que la proposta del centre era
tenir  un punt  d’informació  permanent  durant  tot  l’any.  Una proposta  que,  per  motius
pressupostaris,  no  entra  dins  del  projecte  del  Departament  de  Turisme  del  Comú
d’Escaldes-Engordany.

Sra. Cèlia Vendrell:  La pregunta és:  han tornat a fer  la demanda aquest any a l’Illa o
perquè s’havia pactat  això,  ja no s’ha fet  la demanda? O no interessa  tornar a fer  la
demanda senzillament perquè potser ens diuen que sí. Perquè l’any passat els resultats
que es van extreure van ser positius, per tant jo crec que també a Illa Carlemany els hi va
interessar. Si bé per temes pressupostaris no es pot tenir tot l’any un punt d’informació a
l’Illa  Carlemany (que ho entenc perfectament),  no sé si  han tornat a demanar-ho per
aquest estiu. 

Sr. Eduard Molné: Evidentment sí que ens hagués agradat repetir, però no sé si ha estat
aquest últim any en el centre comercial, ja que han reconfigurat el seu punt d’informació
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amb operadors privats i al Comú ens ha estat impossible ubicar-nos-hi. No sempre es pot
obtenir el que es vol malauradament. 

3) Camí del Falgueró: Vist que una obra privada ha tallat el pas d’un camí
comunal,  volem  que  el  Comú ens  expliqui  quina  via  alternativa  s’ha
habilitat per substituir el camí existent fins ara 

Sr. Cònsol Menor:  Per a la realització del projecte d’urbanització de la unitat d’actuació
UA-Suble-01 aprovada pel Comú, és necessària la interrupció temporal d’un camí públic,
en  aquest  cas  el  del  Falgueró,  com  succeeix  en  moltes  ocasions  quan  s’executa  el
planejament. Tal i com li vàrem explicar al detall els dies 17 de desembre del 2012 i 8 de
febrer  del  2013  que,  com  recordarà,  vam  estar  tractant  sobre  aquest  tema,  el  pas
alternatiu d’aquesta servitud es realitza a través de la parròquia d’Andorra la Vella.

Sra. Cèlia Vendrell: Únicament la pregunta anava encaminada a que és una llàstima que es
talli un camí i que no hi hagi una iniciativa pròxima per donar accés a aquella zona. Ja sé
que  s’han  fet  accions  pels  nens  que  van  al  col·legi  Sant  Ermengol  perquè  puguin
continuar accedint a l’escola, però no solament pensant en els nens, sinó pensant també
en l’altra gent que també utilitzava aquest camí, es tractava doncs d’intentar trobar una
alternativa.  Esperem  que  es  compleixin  els  terminis.  Ens  van  dir  que  al  setembre
acabarien i que es restituiria el camí, i els hi donem un vot de confiança esperant que així
sigui. 

Sr. Cònsol Menor: Això és el que volia dir. Vam escurçar els terminis de lliurament del camí
vora d’ un any. Ens restituiran el camí a l’inici de la temporada escolar d’aquest any. És a
dir, al setembre tindrem de nou el camí, fins i tot millorat, perquè les pendents hauran
canviat, hi haurà baranes... Serà un accés diferent.

4) Vall  del  Madriu  Perafita i  Claror:  Vist  que a data d’avui,  i  malgrat  la
nostra  demanda  oral  al  principi  de  la  seva  presa  de  càrrec,  la  Sra.
Susanna  Simón  no  ha  convocat  cap  reunió  amb  els  membres  de
l’oposició  dels  Comuns  implicats,  sol·licitem  mitjançant  la  nostra
representant a la Comissió Gestora de la Vall del Madriu Perafita Claror,
una reunió amb la Susanna Simón. 

Sra. Cònsol Major: Amb l’aprovació de les actes que han passat per aquest Ple, sí que ens
ha informat de que es posarien en contacte amb mi, però els hi vull recordar que aquesta
reunió, quan la van demanar ja fa uns mesos, com a resposta a les seves peticions se’ls hi
va dir que s’havien de posar en contacte o fer una demanda a la presidència, que en
aquell moment era el Comú d’Encamp. M’he informat prop de la Directora, i m’ha dit que
des d’aleshores no ha rebut cap demanda de visita. Per tant, els hi torno a recordar que
per poder tenir una reunió amb la directora s’haurien de posar en contacte amb el Comú
de presidència, que és el Comú d’Andorra la Vella, i sol·licitar aquesta data de visita i
hora. D’acord? 
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Sra. Cèlia Vendrell:  A mi hi ha una cosa que no m’agrada gens, és que la Sra. Susanna
Simon com a directora de la Comissió Gestora de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, crec
que té suficients delegacions de competències per a que li puguem demanar directament
per concertar una reunió amb ella. No entenc perquè hem de passar pel Cònsol de la
corporació que tingui en aquell  moment la presidència per poder demanar una reunió
quan nosaltres també fem part del Comú, i nosaltres també fem part de la Vall del Madriu-
Perafita-Claror.  A  més,  la  Sra.  Susanna  Simon  s’ha  reunit  amb  moltes  entitats  i
associacions i altres persones electes, excepte els càrrecs electes de l’oposició dels quatre
comuns implicats. És un lleig en relació a nosaltres i no entenem perquè hem de passar
per aquesta via tan administrativa quan altres associacions, altres càrrecs, no l’han passat,
No trobo just que haguem de demanar-li ara al Comú d’Andorra la Vella una reunió amb la
Sra.  Susanna  Simon,  quan  també  fem  part  d’aquesta  comissió  i  ella  s’està  reunint
regularment amb moltes altres entitats.  És a dir,  que en la seva escala de valors,  els
consellers de l’oposició dels comuns implicats no hi entrem, cosa que a mi em molesta
molt. Nosaltres li demanem a vostè, que és la nostra representant en aquesta Comissió,
que li  demani  dia i  hora a la  Sra.  Susanna Simon per a que ens vulgui  rebre  als  8
Consellers implicats d’aquests quatre comuns. No farem la demanda al Comú d’Andorra la
Vella,  perquè entenem que no l’hem de fer.  Si  es  reuneix amb representants  d’altres
entitats, perquè amb nosaltres no? 

Sra. Cònsol Major: Només vull remarcar que no crec que ella vulgui fer cap lleig a ningú ni
es nega a reunir-s’hi. No crec que sigui així, però jo faré arribar a la propera reunió del pla
de gestió de la Vall del Madriu la seva petició. 

5) Considerant la voluntat de transparència de l’equip comunal, proposem
que a partir d’ara es facin publiques, amb antelació suficient, les dates
els plens de Comú de Comú a fi de facilitar-ne l’accés a la ciutadania.

Sra. Cònsol Major:  D’acord amb l’Ordinació de funcionament dels Comuns, les reunions
ordinàries són obligatòries, entre altres limitacions, cada dos mesos. Crec que per millor
organització i servei al ciutadà, és millor fixar les dates de les reunions en funció de les
necessitats  que  es  plantegen  durant  cada  dos  mesos.  Altrament,  ens  podríem trobar
obligats a realitzar una reunió programada en una data, i disposar de la documentació
preceptiva sobre un acord determinat l’endemà, amb la qual cosa, l’administrat hauria
d’esperar dos mesos més la resolució. En la meva opinió no solament s’ha d’aplicar el
criteri de transparència, que ja està prou assegurat mitjançant l’Ordinació, sinó també el
de funcionalitat i el de servei al ciutadà.

Sra. Cèlia Vendrell:  Nosaltres  no estem demanant que es fixi  una periodicitat  de cada
dijous de primer de mes o de cada dos mesos, no estem demanant això. El que estem
demanant és que quan es sàpigui la data d’un Consell de Comú, mitjançant la pàgina
web, la pàgina facebook (perquè el Comú té Facebook), a l’igual que es fa per les reunions
de barri de l’avinguda Carlemany per a vianants, senzillament, que es publiquin les dates
del proper Consell de Comú. Només és això. No estem demanant de que ara acordem un
calendari de reunions de Consell de Comú, perquè a mi ja m’està bé la dinàmica que
tenim, que el Comú es reuneix quan es considera que hi ha documentació suficient per
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analitzar i no sistemàticament cada X temps. Però el que sí demanem és que a través dels
mitjans  que  tenim al  Comú  -la  web,  el  facebook-,  cosa  que  no  representa  cap  cost
addicional, es publiqui la data del proper Consell de Comú. És l’únic que demanem. 

Sra. Cònsol Major: Pensàvem que la pregunta feia referència a les dates previstes. Prenem
nota de les seves aportacions. 

I no havent-hi altre prec ni pregunta formulat, s’esgota el tractament dels
assumptes previstos a l’ordre del dia de la reunió d’avui. Essent les 18:05
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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