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L’any dos mil tretze, dilluns, dia 3 de juny, 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 12 d’abril de 2013.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les sessions celebrades els dies 8, 15, 22, i 29 d’abril, i 6, 13 i 21 de
maig 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, durant un termini de 15 dies hàbils a
partir de la publicació de l’edicte al BOPA.

4. Conforme  als  articles  105  i  106  de  la  LGOTU,  proposta  d’acord
provisional de modificació del Codi EDi 01,  Borda de Cal Guem,  del
Catàleg Comunal del POUPEE

5. Conforme  a  l’article  105.2  de  la  LGOTU,  proposta  d’acord  de
publicació de l’ajustament de vials i de límits de la unitat d’actuació
UA-Suble-21, camí de la Plana i de rectificació de límits de les unitats
d’actuació UA-Suble 19, camí Pla, UA-Suble 22, l’Obac zona superior,
UA-Suc-34, la Plana, i PE-09, la Plana mitja

6. Proposta de modificació del conveni de data 22 de maig del 2009
signat entre el Comú d’Escaldes-Engordany i Casa Molines, SA relatiu
a la cessió de terrenys de la unitat d’actuació de sòl urbà consolidat
01(UA-Suc-01),  carrer Josep Viladomat, mitjançant terrenys situats a
la unitat d’actuació de sòl urbà no consolidat 04 (UA-Sunc 04), carrer
de l’Obac, adaptant el percentatge de cessió obligatòria de sòl per a
equipaments  col·lectius,  habitatges  de  protecció  pública  i  serveis
públics, al Decret del 5 d’octubre del 2012, de reducció temporal del
percentatge de cessió obligatòria en sòl urbà consolidat. Si hi ha lloc,
acord de facultar als Srs. Cònsols de manera indistinta per a signar el
conveni  de  modificació  i  elevar-lo  a  escriptura  pública  en  nom  i
representació del Comú

7. D’acord amb l’article  74.1 de la  Llei  de finances comunals  i  amb
l’article 4 de l’Ordinació del pressupost, proposta d’aprovació d’una
transferència  de  crèdit  provinent  de  la  partida  50103/202/60701
Avinguda  Carlemany  i  zona  de  vianants, destinada  a  la  partida
61008/400/60891  Obres  d’art,  per  fer  front  a  l’adquisició
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d’escultures d’instruments musicals i peces escultòriques destinades a
l’avinguda Carlemany

8. Proposta de signatura d’un conveni amb el Centre de Recerca i Estudis
Sociològics  (CRES)  de  l’Institut  d’Estudis  Andorrans,  per  a  la
realització  d’un  estudi  d’impacte  /  observatori  d’indicadors  de  la
conversió  en  zona  per  a  vianants  del  tram  principal  de  l’avinguda
Carlemany  comprés  entre  el  carrer  de  la  Unió  /  carrer  del  Valira  i
l’avinguda de les Escoles / carrer del Picó, així com del seu impacte en
les zones d’influència

9. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió
de la Vall del Madriu–Perafita–Claror, en la sessió celebrada el dia 22
de març de 2013

10. Informes de caràcter general.

11. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen
els  membres  de  la  Corporació,  excepció  feta  de  l’Hble.  Sr.  Salomó
Benchluch,  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  12  d’abril 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.

I no havent-hi cap esmena formulada, per assentiment, el Ple aprova l’acta
corresponent a les sessió celebrada el dia 12 d’abril de 2013.
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2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern en el curs de les sessions celebrades els dies 8,
15, 22, i 29 d’abril, i 6, 13 i 21 de maig de 2013

Sessió de la Junta de Govern de data 8 d’abril de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm. /
2013  (Urbanisme),  del  núm.  /2013  al  núm.  /2013  (parròquia
d’origen),  del  núm.  /2013  al  núm.  /2013  (béns  immobles),  del
núm. /2013 al núm. /2013 (comerç), del núm. /2013 al núm. /2013
(exempcions fiscals), del núm. /2013 al núm. /2013 (urbanisme) i
el núm. /2013 (Medi Ambient).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
3/2013 de factures conformades per un import total de 88.204,45 €.
I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de
pagaments presentada per un import de 3.772,37€.

3.- Personal.- 

 S’autoritza al Sr. Ariel ORTEGA JUÁREZ, alumne del centre de
formació professional, per a realitzar una estada formativa
a l’oficina de turisme, del 15 de maig al 19 de juny de
2013.

 S’autoritza  als  Srs.  Carles  ACOSTA  SABIO,  Sra.  Pauline
Isabelle FERREIRA SOARES i Paula GASPAR, alumnes del centre
de  formació  professional,  per  a  realitzar  una  estada
formativa a les Escoles Bressol, del 15 de maig al 12 de
juny de 2013.

 S’autoritza al Sr. Oriol CASTILLO PEREZ, alumne del Lycée Le
Mas  Blanc,  per  a  realitzar  una  estada  formativa  a  les
Escoles Bressol, del 29 d’abril al 4 de maig de 2013.

 S’autoritza al Sr. Alexandre PEREIRO RODRÍGUEZ, alumne del
centre  de  formació  professional,  a  realitzar  una  estada
formativa al departament d’Informàtica, del 22 d’abril al 24
de maig de 2013.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Mercè CANALS PARELLADA, per realitzar tallers de
teatre a l’Espai Jovent, del 12 d’abril al 12 de juliol de
2013.
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 Esgotat el període de prova al que ha estat sotmès el Sr.
Xavier ANDORRÀ HERNANDEZ (administratiu adscrit al servei de
circulació), i vist l’informe favorable del Cap del Servei,
s’acorda adjudicar-li la plaça de forma definitiva. 

 Vista la sol·licitud formulada per la Directora de promoció
cultural i política lingüística i vist l’article núm. 55 de
l’Ordinació  de  la  funció  pública,  s’acorda  concedir  un
permís  administratiu  a  la  Sra.  Ruth  CASABELLA  VEHILS,
responsable  del  CAEE  i  del  CIAM,  per  poder  assistir  en
qualitat de sotscomissària de l’exposició que representarà a
Andorra a la 55a edició de la Bienal de Venècia del 28 de
maig a l’1 de juny.

 Vista la sol·licitud formulada per la Federació Andorrana de
Futbol i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la funció
pública, s’acorda concedir un permís administratiu al Sr.
Emili  GARCIA  MIRAMONTES,  monitor  de  l’Espai  Lleure,  per
haver estat convocat els dies 22, 25, 26 i 27 de març per
disputar els partits Andorra-Turquia i Estònia-Andorra 

4.- Local comunal del Centre Caldea.- Per a l’arrendament del
local  propietat  del  Comú  situat  a  l’edifici  annex  del  Centre
Caldea, s’ha convocat, d’acord amb l’article núm. 92 del Codi de
l’Administració, un concurs subhasta al que només ha postulat la
Sra. Sara ESTEBAN, presentant una oferta per l’arrendament del
local per un import de 945 €/mes. Examinada l’oferta, s’acorda
adjudicar l’arrendament del referit local a la postulant, conforme
a la proposta presentada, i formalitzar la contractació.

5.-  Manteniment  contenidors  soterrats.-  Vist  que  les  empreses
Senyalitzacions  STOP  i  Multiserveis  COPRÍNCEPS  han  realitzat
satisfactòriament  les  tasques  de  manteniment  dels  contenidors
soterrats, i vist que el contracte preveu la reconducció, s’acorda
prorrogar-lo pel període d’un any.

6.- Deixalleria avda. del Fener.- Vistes les diverses subtraccions
de  residus  qualificats  com  a  valoritzables  que  han  estat
dipositats a la deixalleria de l’avinguda del Fener, s’acorda per
tal de millorar el control de la instal·lació modificar l’horari
d’obertura per tal de portar un millor control d’accés al recinte,
i mantenir-la oberta permanentment de les 7 a les 20h.

7.- Piscines Comunals.- 

 Per a la instal·lació d’una porta d’accés a la rampa de les
piscines comunals, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses T-INNOVA (2.500,60€) i SCPARK (1.220 €). Examinades
les ofertes, s’acorda adjudicar la realització dels treballs a
l’ empresa SCPARK  al ser la que presenta l’oferta menys dient.

 S’acorda acceptar el pressupost presentat per l’empresa SCPARK,
per un import de 671,12 € per a la reparació d’un torniquet.
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8.-Agermanament Lalin.- Dins del marc dels intercanvis culturals
de l’agermanament entre Escaldes-Engordany i la ciutat de Lalín
(Pontevedra – Espanya) s’ha previst un desplaçament per la setmana
del 31 d’agost al 6 de setembre de 2013. Per la compra dels
passatges, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
VIATGES EMOCIONS (221,50 €) i GIRAMON (225,40 €); examinades les
ofertes s’acorda adquirir els passatges a l’agència de viatges
EMOCIONS al ser la que presenta l’oferta menys dient.

9.-  Expedient  disciplinari.- ATÈS  l’acord  d’incoació  d’un
expedient disciplinari al Sr. Antonino LOPEZ VICENTE, adoptat per
la Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 5 de novembre
del 2012, per la presumpta comissió d’una falta de caràcter  greu,
tipificada a l’article 67, apartat l) de l’Ordinació de la funció
pública comunal, 

ATÈS que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les peces
obrant a l’expedient de referència,

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia d’avui adopta
una resolució motivada que clou l’expedient de referència, la part
dispositiva de la qual és la següent:

...///...

“3).- Hi ha lloc a considerar  els fets abans ressenyats com a
constitutius de la infracció lleu tipificada a l’article 66.j) de
l’Ordinació  de  la  funció  pública  comunal,  que  consisteix  en
“l’incompliment dels deures i de les obligacions del personal” i
de la qual n’és autor el Sr. Antonino LOPEZ VICENTE.

4).- Emparant-se en l’article 69, apartat a), de l’Ordinació de la
funció  pública  comunal  i  considerant  els  criteris  de
proporcionalitat   establerts  a  l’article  70,  apartat  1  de  la
mateixa, la Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 8
d’abril del 2013 RESOL imposar al Sr. Antonino LOPEZ VICENTE la
sanció disciplinària consistent en una amonestació escrita.

L’amonestació escrita es considera com a formalitzada mitjançant
la notificació de la present resolució.

Aquesta resolució no exhaureix la via administrativa i, d’acord
amb l’article 124 del Codi de l’Administració, es pot interposar
recurs en contra de la mateixa davant del Govern en el termini
hàbil de 13 dies a comptar de l’endemà de la notificació”.

S’acorda també notificar aquesta resolució a la Cap de Recursos
Humans per a la seva anotació al Registre, als efectes previstos a
l’article 75 i següents de l’Ordinació de la funció pública.
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Sessió de la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm. /
2013  (Urbanisme),  del  núm.  /2013  al  núm.  /2013  (parròquia
d’origen),  del  núm.  /2013  al  núm.  /2013  (béns  immobles),  del
núm. /2013 al núm. /2013 (comerç), del núm. /2013 al núm. /2013
(exempcions fiscals), del núm. /2013 al núm. /2013 (urbanisme) i
el núm. /2013 (Medi Ambient).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern la relació de
pagaments per un import de 35.385,87 €.

3.- Personal.- 

 S’acorda prorrogar la contractació eventual del Sr. Ricard
MAÑOSAS VILANOVA, vigilant d’aparcaments, del dia 23 d’abril
de 2013 al 22 de gener de 2014. 

 S’acorda prorrogar la contractació eventual de la Sra. Rosa
Maria BAENA GARRÓS, educadora de l’Espai Jovent, del dia 1
de maig al 30 de juny de 2013. 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr.  Bernard  FAELMOCA  ROMERO,  com  operari  del  Servei
d’Higiene Viària, del dia 1 maig de 2013 al 31 de gener de
2014.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr.  Joao  Manuel  MOUTA  DE  SOUSA,  com  operari  del  Servei
d’Higiene Viària, del dia 1 maig de 2013 al 31 de gener de
2014.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Sergio ALVES TEIXEIRA, com operari del Servei d’Higiene
Viària, del dia 1 maig de 2013 al 31 de gener de 2014.

 S’acorda convocar un concurs extern, per cobrir dues places
de  guies  culturals  del  CAEE  i  del  CIAM  amb  caràcter
eventual, del dia 1 de juliol al 31 d’agost de 2013.

 S’acorda convocar un concurs extern, per cobrir una plaça de
monitor per l’Espai Jovent, amb caràcter eventual, del 1 al
19 de juliol i del 5 al 30 d’agost de 2013.

 S’acorda convocar un concurs extern, per cobrir una plaça
d’informador turístic pel punt d’Informació d’Engolasters,
amb caràcter eventual, del 24 de juny al 8 de setembre de
2013.

 S’acorda  convocar  un  concurs  pel  procediment  selectiu
’ingrés per a la contractació de 24 joves d’edats compreses
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entre 16 i 17 anys, per a realitzar diverses tasques de
suport durant els mesos de juliol i agost.

 Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Marta FARRÉS
BESTUÉ, dissenyadora gràfica, 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 d’abril fins al 4
d’octubre de 2013.

 S’autoritza la inscripció de la Sra. Iurdana ARTOLÀ i del
Sr. Ivan GÓMEZ, monitors esportius, al curs “TRX suspension
Training Course”, impartit per l’empresa TECNO SPORT. El
cost del curs és de 550 € (200 €/persona +150 € desplaçament
i dietes). 

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs “Formació de Formadors 2: Transmissió
eficaç de coneixements ”. El cost del curs és de 585 € (195
€  per  persona)  i  anirà  a  càrrec  de  l’empresa  GAMMA
MANAGEMENT:

 Jessica DE ARAUJO (secretària de Recursos Humans)
 Gisela ROCA (Cap d’Informàtica)
 Roser VIDAL (Tècnica Informàtica)

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al  curs  “Evitem  Riscos a  l’hora de  tractar
dades personals”. El cost del curs és de 600 € (30 € per
persona) i anirà a càrrec de LA CAMBRA DE COMERÇ.

- Sandra REAL (secretària de Secretaria General)
- Viviana FONT (secretària de Recursos Humans)
- Myrna ESPEJO (administrativa de tràmits)
- Meri SILVESTRE (administrativa de gestió de sancions)
- Neus CARDONA (administrativa tràmits- comerç)
- Sergi RUIZ ( administratiu de facturació)
- Lali Gómez ( Secretària de Serveis i Tràmits)
- Lourdes MORENO (secretària de Serveis)
- Mònica GAMALLO (administrativa de Circulació)
- Xavi ANDORRÀ (administratiu de Circulació)
- Sònia CANO (administrativa de Circulació)
- Lluïsa HURTADO (secretària de Manteniment)
- Anna BRASÓ (secretària d’Infància)
- Mireia Jiménez (educadora Espai Jovent)
- Rosa Maria BAENA ( educadora Espai Jovent)
- Anna SOLSONA ( secretària d’Urbanisme)
- Gerard RIART ( secretari de Medi Ambient)
- Jacob GONZALEZ ( secretari de Cultura)
- Marta GORRAIZ ( secretària d’Esports)
- Raquel GARCIA ( secretària d’Esports)

 S’autoritza la inscripció de la Sra. Maite TAUSTE MAÑOSAS,
directora de finances, al curs “Impost General Indirecte”,
impartit per la CAMBRA DE COMERÇ. El cost del curs és de 145
€. 
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4.- Expedients Sancionadors.-

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular  del
negoci  LA  TENDETA,  per  una  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació que regula la col·locació de publicitat gràfica
a la via pública.

 Vistes les al·legacions formulades per les Sres. Claudia
Lizeth FLOREZ FLOREZ, Dulcenombre LEYVA GIL i Àngels AMORÓS
ORELL, així com el titular del negoci INVERSIONS F.ESPOT en
relació als expedients sancionadors que els hi foren incoats
per una presumpta transgressió a l’Ordinació que regula el
dipòsit d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar
nuls i sense efectes el referits expedients.

5.- Espai Lleure.- Per a la contractació d’un servei de càtering
pels dies 2 i 3 de maig (dies de vacances escolars pel pont del 1
de maig), s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
ESPIGA D’OR (menú 5,60 €/dia, picnic 3,14 €/dia) i OPCIÓ CUINA
(menú: 5,40 €, picnic: 5,40€). Examinades les ofertes, s’acorda
adjudicar a l’empresa ESPIGA D’OR el servei de càtering al ser
l’oferta que més s’ajusta a les necessitats del departament.

6.- Subvencions.-
 

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
l’Esbart  Santa  Anna,  en  concepte  de  funcionament  del  2n
trimestre de 2013, per un import de 9.915 €.

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
l’Entitat UPTEE, en concepte de funcionament, corresponent
al primer i segon trimestre del 2013, per un import de
22.250 € (11.125 € per trimestre).

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

- Sprint Club d’Andorra:    6.035 €
- Taekwondo Club Principat:    2.975 €
- Unió Esportiva Engordany:    4.000 €

7.- Esports d’Estiu.- Per al subministrament de 2.745 samarretes i
1.150 gorres, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses:
PUBLIREGAL (samarretes: 7.489,73 €, gorres: 3.828,35 €), TSUNAMI
(samarretes:  6.821,10  €,  gorres:  5.455,06  €),  FAMAGUSTA
(samarretes:  11.959,50  €,  gorres:  6.917,90  €)  SERIPRINT
(samarretes: 6.813 €, gorres: 3.599 €) i PUBLIMEDIA (Opció A:
samarretes: 5.848,87€, Opció B: samarretes: 7.032,85 €, gorres:
3.777,68 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa
SERIPRINT el subministrament d’aquest equipament al ser l’oferta
més convenient.
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8.- Concursos.- Vist l’acord adoptat pel Ple del Comú en la sessió
celebrada el dia 12 d’abril del corrent, en relació a l’inici dels
treballs tècnics per a la preparació del projecte de creació d’una
zona  de  vianants  a  l’avinguda  Carlemany,  s’acorda  convocar  un
concurs  públic  per  a  l’adjudicació  del  subministrament,
col·locació i posada en funcionament d’un sistema de seguretat
ciutadana i de gestió d’accés restringit de vehicles a la zona de
vianants de l’avinguda Carlemany. S’acorda també encomanar a la
Comissió pel seguiment del projecte de creació de la zona de
vianants a l’avda. Carlemany la ulterior revisió del Plec de Bases
del concurs.

Sessió de la Junta de Govern de data 22 d’abril de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm. /
2013  (Urbanisme),  del  núm.  /2013  al  núm.  /2013  (parròquia
d’origen),  del  núm.  /2013  al  núm.  /2013  (béns  immobles),  del
núm. /2013 al núm. /2013 (comerç), del núm. /2013 al núm. /2013
(exempcions fiscals), del núm. /2013 al núm. /2013 (urbanisme) i
el núm. /2013 (Medi Ambient).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
4/2013 de factures conformades per un import total de 206.338,44
€. 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 7.221,20€.

3.- Personal.- 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Víctor GARCIA FUENTES, com operari del SAD, del dia 16
d’abril  de  2013  fins  que  la  titular  de  la  plaça  es
reincorpori en el seu lloc de treball.

 S’acorda convocar un concurs extern per a contractar, amb
caràcter  temporal,  els  serveis  d’un  monitor/a  de  BTT  i
alhora realitzar tasques de manteniment del circuit. 

 S’acorda convocar un concurs públic per a la contractació
d’una  empresa  que  doni  cobertura  i  continuïtat  a  les
activitats de prevenció i protecció en matèria de seguretat
i salut en el treball.
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 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs  “Prevenció de Riscos laborals en el
lloc de treball ”. El cost del curs és de 100 € (20 € per
persona):

  Antoni PUIG ARIET (informador turístic)
  Iria TORRES RIBEIRO ( educadora de l’Espai Lleure 2)
  Malika EL MASSAOUDI (operària de neteja)
  Maria BARÓ BERNAUS (assessora de Comunicació)
  Àngel GRAU NAVARRO (secretari general)

 S’autoritza  la  inscripció  de  la  Sra.  Cyrille  FERRANDIS
IZARD,  responsable  de  les  piscines  comunals,  al  curs
“Formación de ventas para personal técnico””, impartit per
l’empresa FITNESS MANAGEMENT SCHOOL. El cost del curs és de
180€ (95 €/matrícula +85 € desplaçament i dietes). 

 S’autoritza  al  Sr.  Jonathan  JUNQUERA,  alumne  del  Lycée
Comtes de Foix, per a realitzar una estada formativa a la
Llar del jubilat, del 10 al 14 de juny de 2013.

 S’autoritza al Sr. Yuri ALVAREZ, alumne del Lycée Comtes de
Foix, per a realitzar una estada formativa a la Llar del
jubilat, del 13 al 17 de maig de 2013.

4.- Expedients Sancionadors.-

 S’acorda incoar un expedient sancionador al Sr. Miquel Àngel
FERNÁNDEZ  SÁNCHEZ,  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 ALONSO
PALLÉ i el Sr. Joan Carles URONES CADENA, en relació als
expedients sancionadors que els hi foren incoats per una
presumpta transgressió a l’Ordinació que regula el dipòsit
d’escombraries  a  la  via  pública,  s’acorda  deixar  nuls  i
sense efectes el referits expedients.

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Comunitat de
propietaris de l’edifici núm.5 del carrer Isabelle Sandy,
per  una  presumpta  contravenció  a  l’Ordinació  d’higiene
pública (Contenidors d’escombraries).

5.-Promoció cultural.- En el marc de la promoció de l’espectacle
“Scalada” del Cirque du Soleil, promocionada per Andorra Turisme,
s’acorda,  a  demanda  de  la  referida  entitat,  autoritzar  la
col·locació d’ una lona promocional de l’espectacle a la façana de
l’aparcament d’autobusos del pavelló del Prat Gran, per un període
de 4 mesos,  del mes de maig fins a l’agost.

6.- Circuit Hidroelèctric d’Engolasters.-  Per tal de promoure,
durant el mes d’agost, un circuit turístic entre el CIAM, el Museu
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de  l’electricitat  i  el  Circuit  Hidroelèctric  d’Engolasters,
s’acorda afegir una parada de bus suplementària a l’alçada del
Museu de l’Electricitat de FEDA. Aquesta desviació del traçat de
la ruta inicial tindrà un cost suplementari de 200 € en el servei
de bus contractat que dona servei des del Centre Vila fins a
Engolasters. 

7.-  Carlemany  per  a  vianants.-  En  el  marc  del  projecte  de
l’Avinguda  Carlemany  per  a  vianants,  s’acorda acceptar  el
pressupost  presentat  per  l’empresa  T-Cuento,  pel  comptatge  de
tràfic de vianants en cinc punts de l’Avinguda Carlemany durant
els mesos de juny a setembre de 2013. L’import d’aquest estudi és
de 6.500 €. 

8.-  Pla  d’Engolasters.- Per  a  la  instal·lació  de  3  sanitaris
públics distribuïts a la Font de la Closa, al circuït esportiu de
les  Fonts  i  a  l’entrada  del  circuït  de  BTT,  a  la  partida
d’Engolasters, durant els mesos de juliol, agost i la primera
quinzena de setembre, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses  MSP  (2.586,37  €),  SDP  (2.468,75  €).  Examinades  les
ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa SDP el subministrament i
instal·lació  dels  referits  sanitaris,  al  ser  l’empresa  que
presenta l’oferta menys dient. 

9.- CIAM.- S’acorda la contractació d’una exposició d’ampolles al
Museu de les Aigües de Lleida, constituïda per 57 unitats en vidre
i  una  fitxa  explicativa  de  cadascuna  d‘elles.  Aquesta  mostra,
tindrà una durada de tres mesos (de juny a setembre 2013). El preu
és de 500 € i inclou el transport, i l’assegurança.

10.- Sala Part del Roure.- S’acorda cedir a l’empresa “Studio
Eventia”, la Sala Polivalent del Prat del Roure per organitzar
conjuntament amb el Comú l’espectacle “La fabulosa història de
Boliwood”, el dia 6 de desembre de 2013.

El Comú cedirà gratuïtament la sala i s’encarregarà de la difusió
de l’espectacle  a la premsa, de la publicitat i de facilitar la
col·laboració del personal del Comú en les tasques relacionades
amb aquest tipus d’esdeveniments. Els equipaments de so i llum
seran els mateixos de la sala comunal. 

L’empresa  Studio  Eventia assumirà  l’organització  tècnica,  el
muntatge  de  l’espectacle,  la  comercialització,  els  espots
publicitaris a Andorra televisió i la comunicació amb VSA. 

11.-  Mercat  de  productes  de  segona  mà.-  Vista  la  demanda  de
l’Associació  LAIKA  (societat  protectora  d’animals),  relativa  a
l’organització d’un mercat de productes de segona mà el dissabte 4
de  maig  a  la  Plaça  Coprínceps,  a  benefici  de  l’associació,
s’acorda autoritzar-la. 
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Sessió de la Junta de Govern de data 29 d’abril de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm. /
2013  (Urbanisme),  del  núm.  /2013  al  núm.  /2013  (parròquia
d’origen),  del  núm.  /2013  al  núm.  /2013  (béns  immobles),  del
núm. /2013 al núm. /2013 (comerç), del núm. /2013 al núm. /2013
(exempcions fiscals), del núm. /2013 al núm. /2013 (urbanisme) i
el núm. /2013 (Medi Ambient).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern la relació de
pagaments per un import de 17.788,77 €.

3.- Personal.- 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la  Sra.  Míriam  VICENTE  MÉRIDA,  com  a  puericultora  de
l’Escola Bressol 2, del dia 25 d’abril de 2013 fins que la
titular de la plaça es reincorpori a la seva plaça.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Cristina MAÑOSAS RODRIGUEZ, com a puericultora, del
dia 1 de maig de 2013 fins al 31 de gener de 2014.

4.- Expedients Sancionadors.-

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Rosa ROIG
GUASH,  per  la  presumpta  contravenció  a  l’Ordinació  que
regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública.

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular  del
negoci  ESTUDI  92,  per  una  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació que regula la col·locació de publicitat gràfica
a la via pública.

 Vistes  les  al·legacions  formulades  pel  titular  de  la
discoteca PUSSYCAT, en relació al expedient sancionador 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 efecte el referit expedient.

 Vistes  les  al·legacions  formulades  pel  titular  de
l’ESCORXADOR NACIONAL D’ANDORRA, en relació a l’expedient
sancionador que li fou incoat per una presumpta contravenció
a l’ordinació que regula l’abocament de líquids a la via
pública, s’acorda notificar-li que, dins del termini màxim
de 15 dies, ha de procedir a la col·locació d’una reixa de
recollida  de  líquids;  en  cas  contrari,  l’expedient
sancionador seguirà en els seus tràmits.
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 Vist que el titular administratiu de la discoteca ÀMBIT, 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.

5.-Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la liquidació
de la  subvenció a favor de l’Associació Amics Pont dels Escalls,
per  un   import  de  1.343,70  €,  en  concepte  d’organització  de
l’Escudella de Sant Antoni.

6.-  Espai  Lleure.-  S’acorda  establir  les  següents  dates
d‘inscripció dels Espais lleure pel curs 2013-2014.

- Espai Lleure 1: 6 i 7 de maig de 2013
- Espai Lleure 2: 8 i 9 de maig de 2013

7.- Expedient disciplinari- ATÈS l’acord d’incoació d’un expedient
disciplinari al Sr. Sebastià MORIÑA CRESPO, adoptat per la Junta
de Govern, en la sessió celebrada el dia 14 de gener del 2013, per
la  presumpta  comissió  d’una  falta  de  caràcter  molt  greu,
tipificada a l’article 68.g) de l’Ordinació de la funció pública
comunal. 

ATÈS que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les peces
obrant a l’expedient de referència,

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 29 d’abril de
2013  adopta  una  resolució  motivada  que  clou  l’expedient  de
referència, la part dispositiva de la qual és la següent,

1. D’acord  amb  el  principi  de  proporcionalitat  establert  a
l’article 70 de l’Ordinació de la Funció Pública, imposar al
Sr.  Sebastià  MORIÑA  CRESPO  la  sanció  consistent  en  la
suspensió de treball i de sou durant un mes.

2. Inscriure  aquesta  resolució  al  registre  corresponent,
d’acord amb l’article núm. 75 de l’Ordinació de la funció
pública.

8.-  Piscines  Comunals.- Vist  l’acord  adoptat  per  la  Junta  de
Govern en la sessió celebrada el dia 7 de gener del 2013, i per
tal  d’incentivar  les  inscripcions  d’abonats  a  les  Piscines
Comunals, s’acorda prorrogar fins al dia 31 de maig del 2013
l’exoneració  del  pagament  del  concepte  “matrícula”  als  nous
abonaments que s’inscriguin durant aquest període (article 5.3.1,
matrícula abonaments, de l’Ordinació de Preus Públics).
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Sessió de la Junta de Govern de data 6 de maig de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm. /
2013  (Urbanisme),  del  núm.  /2013  al  núm.  /2013  (parròquia
d’origen),  del  núm.  /2013  al  núm.  /2013  (béns  immobles),  del
núm. /2013 al núm. /2013 (comerç), del núm. /2013 al núm. /2013
(exempcions fiscals), del núm. /2013 al núm. /2013 (urbanisme) i
el núm. /2013 (Medi Ambient).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
5/2013  de  factures  conformades  per  un  import  net  a  pagar  de
64.657,06 €. 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 52.078,54€.

3.- Personal.- 

 Contractacions definitives: Vist l’informe emès pel Cap de
departament de Joventut i per la Cap de Recursos Humans
conforme a l’article 35 de l’Ordinació de la funció pública,
en relació al període de prova al que ha estat sotmesa la
Sra. Mireia JIMÉNEZ SORIA (educadora de l’Espai Jovent),  la
Junta de Govern acorda:

- Nomenar a la Sra. Mireia JIMÉNEZ SORIA, com a funcionària
adscrita al càrrec d’Educadora de l’espai jovent, amb
caràcter definitiu.

- Inscriure la persona nomenada al Registre de la funció
pública Comunal.

- Publicar el nomenament al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra.

 S’autoritza la inscripció de la Sra. Raquel GARCIA CONDE,
Cap de Recursos Humans, al curs  “Coaching: com aconseguir
objectius empresarials desenvolupant el potencial del seu
equip”, impartit per la Cambra de Comerç. El cost del curs
és de 230 €. 

 S’autoritza la inscripció del Sr. Joaquim PUJOL SÁNCHEZ,
monitor  esportiu,  a  la  convenció  “Fitness  &  Wellness
acuático”, impartit per EUROFITNESS. El cost del curs és de
315 € (180 €/matrícula +135 € desplaçament i dietes). 

4.- Expedients Sancionadors.-

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  als  Srs.  Tomàs
CASTELLET GARCIA, Marc MATEU VILELLA i Eulogi SANTOS BLANCO,
per  la  presumpta  contravenció  a  l’Ordinació  que  regula
l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública.
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 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular  del
negoci VIATGES MONTMANTELL, per una presumpta contravenció a
l’Ordinació que regula la col·locació de publicitat gràfica
a la via pública.

 Vist que el titular administratiu de l’empresa AUTOMATISMES
TÈCNICS ELÈCTRICS, no ha formulat al·legacions en el marc de
l’expedient que li fou incoat per la presumpta contravenció
a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries
a la via pública, s’acorda imposar-li una multa de 300 €,
quedant confirmada la proposta de sanció.

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

5.-Subministraments.-  Pel subministrament de diverses bosses de
plàstic per les papereres dels espais públics, s’ha efectuat una
consulta de preus a les empreses PCR (bossa negra: 3.210,24 €,
bossa grisa 921,55 €) PRACTICSAC (bossa negra: 2.633,28 €, bossa
grisa 621,78 €), LLEXIU ANDORRANA (bossa negra: 3.561,60 €, bossa
grisa  836,50  €)  RODISNET  (bossa  negra:  3.249,60€,  bossa  grisa
768,08  €).  Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  el
subministrament de 2.400 rotllos de bosses d’escombraries de color
negre a l’empresa PCR, al ser la que presenta el millor preu en
relació a la qualitat del producte demanada al plec de Bases, i a
l’empresa RODISNET, el subministrament de 700 rotllos de bosses
d’escombraries grises al ser la que presenta l’oferta que millor
s’adapta a les necessitats del departament.

6.-  Material  d’oficina.-  Pel  subministrament  de  175  caixes  de
paper blanc  A4 80gr. destinat als diferents departaments del
Comú, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses CARLIN
(2.511,25 €), UNIPAPER (2.135 €), COP DISSENY (2.135 €), OFI 3
(2.056,25 €), DELTA (2.415 €) i OFIJET (2.056,25). Examinades les
ofertes,  s’acorda  adjudicar  el  subministrament  a  les  empreses
OFIJET i OFI 3 per un import de 1.022,25 € cada una, atès que són,
respectivament, les ofertes menys dients.

7.- Jazz al carrer.- Dins del programa “Jazz al carrer” que tindrà
lloc  del  8  al  13  de  juliol  a  la  Plaça  Coprínceps,  s’acorda
contractar a l’empresa Andorra Animació la programació artística
conforme es detalla a continuació, per l’import de 13.905,73 €,
que correspon a l’opció 2 de la seva proposta, incloent 2 sessions
pel dissabte dia 13 de juliol. Les despeses de lloguer del piano i
del lloguer de l’equip de so i de llum es preveu que representin
un cost aproximat de 2.500 €:

 Big Dani Perez  (1.989,52 € + lloguer equip de so i el
lloguer de piano + allotjament i sopar) 
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 Gemma Abrié “Wondering” (2.408,37 € + lloguer equip de so i
el lloguer de piano)

 La Vella Dixieland amb Marian Barahona (3.246,07 € + lloguer
equip de só,  lloguer de piano )

 Joan Monné Trio (1.863,87 € + lloguer equip de so i el
lloguer de piano)

 Jimmy Jenks Sextet ( 2.303,66 € + lloguer equip de so i el
lloguer de piano)

 Wax & Boogie 3 (2.094,24 € 2 sessions + lloguer equip de so
i el lloguer de piano + sopar i allotjament)

8.- Zona de seguretat de caça.- Seguint el mateix criteri que en
anys anteriors s’acorda declarar el Pla d’Engolasters com a “zona
de  seguretat  i  d’activitat  humana”  i  demanar  al  Govern  que
inclogui aquesta àrea dins les prohibicions previstes a l’article
15.3 de la Llei de caça, de data 13 d’abril del 2000.

9.- Comissió de gestió de la Vall del Madriu Perafita i Claror.-
S’acorda transferir l’import de 20.000 € al compte de  “Comissió
de Gestió de la Vall del Madriu Perafita i Claror”, en concepte
d’aportació econòmica del Comú d’Escaldes-Engordany per a despeses
de funcionament.

10.- Concursos.- 

 Vist l’article 33.5 de la LGOTU s’acorda convocar un concurs
públic per contractar els treballs de valoració del terreny
de cada unitat d’actuació del POUPEE, per a la determinació
de  l’equivalent  econòmic  dels  terrenys  objecte  de  cessió
obligatòria i gratuïta en cada tipus de sòl. 

 Vista  la  proposta  que  formula  la  Mesa  de  contractació
constituïda en  el marc  del concurs  públic convocat  per a
l’adjudicació de la conceptualització de l’avda. Carlemany i
la part alta de la parròquia com a espai de referència, en el
sentit  de  demanar  el  parer  dels  diferents  col·lectius
ciutadans implicats en el projecte, conforme preveu l’article
4 del Plec de Bases del concurs, s’acorda convocar a les
associacions  “Carlemany  Calidae”,  “Associació  de  petits
comerciants d’Andorra”, “Associació de l’Avda. Carlemany” i
“Cambra de comerç, serveis i indústria” a una reunió que es
celebrarà amb les empreses participants al concurs, per tal
que  cada  licitant  pugui  exposar  el  seu  projecte,  i  els
representants  dels  col·lectius  ciutadans,  entitats  i
associacions puguin donar la seva opinió, de manera que la
Mesa de contractació disposi de més elements per a formular
la seva proposta motivada a l’òrgan de contractació.

11.- Recurs d’Alçada.-  Es dona lectura a l’informe requerit pel
Govern en relació al recurs administratiu d’alçada interposat per
la  Sra.  Esther  SANTURÉ  BOIXADE,  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  adjudicar  la
conceptualització de l’Av. Carlemany, i en contra de les diferents
actuacions  del  Comú  d’Escaldes-Engordany  tendents  a  convertir
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l’Av. Carlemany exclusiva per a vianants. S’acorda trametre el
referit  informe  al  Govern,  conjuntament  amb  l’expedient
administratiu.

Sessió de la Junta de Govern de data 13 de maig de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm. /
2013  (Urbanisme),  del  núm.  /2013  al  núm.  /2013  (parròquia
d’origen),  del  núm.  /2013  al  núm.  /2013  (béns  immobles),  del
núm. /2013 al núm. /2013 (comerç), del núm. /2013 al núm. /2013
(exempcions fiscals), del núm. /2013 al núm. /2013 (urbanisme) i
el núm. /2013 (Medi Ambient).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern la relació de
pagaments per un import de 13.113,61 €.

3.- Ampliacions  de  Crèdit.-  Vist  l’article  73  de  la  Llei  de
finances Comunals, l’article 5è de l’Ordinació del Pressupost del
2013 i l’informe de la Interventora, la Junta de Govern autoritza
una ampliació de crèdit a favor de les partides 10104-300-13002 –
Sou base eventual conveni Govern,  per un import de 46.176 € i
10104-300-16052 “Quota seguretat eventual conveni Govern”, per un
import de 6.695,52 €, per a fer front a les despeses derivades per
la contractació de 8 persones beneficiàries del conveni relatiu al
programa  per  fomentar  el  treball  temporal  en  benefici  de  la
col·lectivitat.

Aquest  augment  de  crèdit  serà  finançat  amb  càrrec  a  les
transferències  del  Govern  en  el  marc  del  finançament  d’aquest
programa.

4.- Personal.- 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Ferran LÓPEZ MARTIN, com a operari de neteja d’edificis,
del dia 3 de juny de 2013 fins al 2 de març de 2014.

 S’acorda convocar un concurs pel procediment de promoció
interna, per a cobrir una plaça de jardiner/a, adscrit al
departament de Medi Ambient.

 Per proveir una plaça de guia cultural del CIAM/CAEE, amb
caràcter eventual, s’ha convocat un concurs pel procediment
selectiu d’ingrés, al que han postulat 4 Candidats. Vist
l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar
els serveis de la Sra. Georgina SALA AMORIN, del 3 de juny
de 2013 al 2 de març de 2014.
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 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Josep SOLÉ MARTÍNEZ, com a operari del servei d’higiene
viària, del dia 3 de juny de 2013 fins al 2 de març de 2014.

 Conforme al Decret del Govern, de data 10 d’abril del 2013,
d’aprovació  del  Reglament  regulador  del  programa  per
fomentar  el  treball  temporal  en  benefici  de  la
col·lectivitat,  s’acorda  la  contractació  temporal  dels
següents empleats, destinats a la realització de tasques de
manteniment de les infrastructures i serveis comunals:

 Alexandre Jean Baptiste MORALES
 Alex MERCADE SOLER
 Karim ZARIOH TAOUIL
 Enric BAGET SEDO
 Justi PORTUGAL ESTEVES
 Henrique Jorge LOPES DA COSTA
 Jose Maria VIDAL PUIG
 Agustí PALAU SANS

Conforme  a  la  Llei  34/2008,  del  18  de  desembre,  de  la
seguretat i la salut en el treball les persones contractades
realitzaran el curs de “Prevenció de Riscos laborals en el
lloc de treball ”. El cost del curs és de 140 € (20 € per
persona):

 Vista la sol·licitud formulada per la Federació Andorrana de
Ciclisme  i  vist  l’article  núm.  55  de  l’Ordinació  de  la
funció pública, s’acorda concedir un permís administratiu al
Sr. Gerard RIART ESCRIBÀ, secretari del departament de Medi
Ambient, per haver estat convocat del 27 al 31 de maig de
2013 al Jocs dels Petits Estats d’Europa que tindran lloc a
Luxemburg en qualitat de director esportiu de la Federació
Andorrana de ciclisme. 

 Vist que el Sr. Eduard EXPÓSITO SOLÀ, ja no assumeix les
funcions que venia desenvolupant des del 22 de gener de 2007
i per les quals percebia un Complement de responsabilitat
addicional (CRA), atesa la reestructuració del departament
d’esports,  s’acorda  anul·lar  el  complement  de
responsabilitat assignat. 

 Vista la reestructuració del departament d’esports i atès
que el Sr. Francesc MARTINEZ ARTUÑEDO, ja no assumeix les
funcions que venia desenvolupant des del 10 de setembre de
2007,  quedant  actualment  reduïdes  a  tasques  de  control,
neteja i manteniment de la zona esportiva de Sant Jaume,
s’acorda reduir seu complement de responsabilitat (CRA) que
tenia assignat a 100 €. 

 Vist  l’informe  del  departament  de  Recursos  Humans,  i
l’article 51 de l’Ordinació de la funció pública, s’aprova
la reubicació del Sr. Eustaqui DEL POZO MAESTRE, operari de
manteniment del Prat Gran, a una plaça de manobre, mantenint
el mateix salari però passant d’una categoria C2 a una C3. 
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 S’acorda la contractació dels Monitors pels Esports d’Estiu
que figuren a la relació que segueix:

01/07 al 02/08 05/08 al 30/08 02/09 al 06/09

Nom i Cognoms
35
h 32,5h 27,5h

35
h 32,5h 27,5h

35
h 32,5h 27,5h

Alba Bernabeu, Aitor x      x   

Alfaya García, Jordi x         

Alvarez Blasco, Adriá x         

Alvarez Freitas, Eduard x         

Alvarez Vidal, Sandra    x      

Areny Bertran, Ruth    x      

Bandera Farré, Alejandro    x   x   

Beleta Consuegra, Erika x      x   

Bertran Suárez, Laia    x      

Bertran Suarez, Sebastiá     x   x  

Bessa Jové, Mariona    x      

Cannes Cortés, Laura    x      

Carrera Da Palma, Sergi x   x   x   

Carrizo Oberman, Iris    x      

Casanova Rodriguez, Sara x   x   x   

Casas Salas, Astrid x         

Castilla Heredia, Mª Jesus x         

Cervós Ros, Alba x         

Colell Mendez, Sandra   x       

Colell Moreno, Nuria    x      

Couceiro Mato, Adrià  x      x  

Crespo Guillermó, Cristina    x      

Da Cunha Gonçalvez, Melanie x         

Dalleres Mora, Clàudia      x   x

Dono Matalobos, Meritxell    x   x   

Dorandeu, Gaëlle    x      

El Massaoudi, Rashida  x        

Fajardo Aliaga, Marc x        x

Fajardo Aliaga, Oriol x   x   x   

Fernández Garcia, David     x   x  

Fernandez Ortega, Antoni   x       

Fernandez Ruiz, Ainhoa    x   x   

Fernandez Ruiz, Gala      x   x

Fidalgo Marracho, Joel     x     

Fonoll Almansa, Judith x   x      
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Fuster Vazquez, Aitor x         

Gamez Barea, Jose Maria x         

Garcia Cobos, Miquel     x     

Gonzalez Baldonedo, Leticia x         

González Galobardes, Àlex x         

Gonzalez Ruiz, Andrea x         

Griera Rojo, Bibiana x   x   x   

Guasch Zamora, Jordi   x       

Ibañez Sanchez, Albert    x      

Izquierdo del Águila, Bernat      x   x

Juncosa Lluis, Berta  x        

Lax Andújar, Dolors x         

Luis Sancho, Soraya  x        

Marcos Martinez, Cristina    x      

Marti Bons, Laura  x        

Martinez Carmona, Carolina x      x   

Martinez Prieto, Adrià    x      

Martins Salvador,  Manuela x         

Meira Gallego, Patricia x   x   x   

Monteiro Da Costa, Marcelo    x      

Morat Cardona, David   x       

Moreno Marín, Xavier x         

Moro Jimenez, Sharon     x   x  

Muñoz García, Elisabeth     x      

Muro Riba, Laura     x     

Muro Riba, Marc  x        

Nadal Baldonedo, Lidia    x   x   

Navarro Cortés, Albert    x   x   

Navarro Temprado, Oriol x         

Olivé Cadena, Guillem x         

Oliveros Muelas, Alejandra x         

Pereira Mendes, Jaume      x   x

Perez Armany, Anna x         

Pérez Armany, Maria  x        

Perez Guasch, Laia x         

Pons Tomás, Gemma     x     

Prats Martí, Cristian x        x

Prats Martí, Meritxell    x   x   

Puig Lázaro, Jennifer x         

Pulpillo García, Andrea    x      

Quemerais Ubach, Pere Francesc   x x   x   
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Raguig El Moussaoui, Yassine x         

Ramos López, Meritxell   x      x

Ramos Seco, Alba x         

Reboredo Franco, Jennifer     x    x

Ribera Monfort, Joan x         

Rodrigues Gonçalves, Felipe  x      x  

Roig Barriuso, Boris    x   x   

Ros March, Cristina    x      

Rossell Cabezas, Alexandre      x    

Rossell Cabezas, Carlota   x       

Rossell Zamorano, Sandra  x        

Salvadores Sangrá, Julio   x       

Sanchez García, Meritxell    x      

Sanchez Vidal, Andrea x         

Sanchez Vidal, Borja x         

Santiago Garcia, Elena x   x      

Santiago Garcia, Lara x         

Sarrado Roca, Carla      x    

Sauri Alcazar, Marc    x   x   

Serra Tomas, Marc    x   x   

Sotillo Ramirez, Ivan     x     

Sotillo Ramírez, Javier     x     

Tomàs Canturri, Enric    x   x   

Tomàs Invernon, Núria   x       

Torné Sanchez, Cristel    x      

Torregrosa Povedano, Mariona    x      

Tudó Germà, Guillem x         

Usubiaga Guimerá, Albert    x      

Valdés Tomás, Claudia   x       

Vazquez García, Lara    x      

Vela Cubillo, Daniel      x    

Ventura Sulit, Richard x         

Vila Pons, Eric      x    

Vila Pons, Ian    x      

Villalmanzo Montaño, Dakota  x        

Zarza Martín, Héctor x         

63 monitors 58 monitors 32 monitors

5.- Expedients Sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Meritxell
CASTELLVÍ BADIA, per la presumpta contravenció a l’Ordinació
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que  regula  l’horari  de  dipòsit  d’escombraries  a  la  via
pública.

 Vistes les al·legacions formulades pel Sr. Jordi MARQUET
MANDICÓ,  en  relació  al  expedient  sancionador  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 efecte el referit expedient. 

6.- Concursos.- 

 S’acorda  publicar  un  edicte  per  l’adjudicació  del
subministrament de material per la renovació de l’enllumenat
públic de la plaça Coprínceps.

 Vistos els plecs de condicions administratives i tècniques
corresponents; valorat l’interès econòmic i d’uniformitat del
mobiliari urbà en efectuar una licitació conjunta, s’acorda
facultar al Comú d’Andorra la Vella per a la convocatòria
d’un concurs públic pel subministrament de cendrers destinats
a la via pública, en nom i representació del Comú d’Escaldes-
Engordany.

7.-  Senyalització.-  Per  a  l’estudi  de  la  senyalització
d’orientació de l’Av. Carlemany, s’ha efectuat una consulta de
preus les empreses DOYMO (3.996 €) i RACC (8.599,13 €). Examinades
les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa DOYMO, els treballs
referenciats al ser la que presenta l’oferta menys dient.

8.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament de les subvencions a favor
de les Associacions de pares d’alumnes següents:

APACEF 3.824 € (478 alumnes) 
APAEA 5.048 € (631 alumnes) 
APACSF 3.000 € (375 alumnes) 
APAEE 1.288 € (161 alumnes) 

Els anteriors imports es faran efectius a les associacions
indicades mitjançant dos pagaments, excepció feta de l’APAEE
que li serà abonada en un sol pagament.

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
l’Entitat BÀSQUET  CLUB ESCALDES-ENGORDANY,  corresponent a
les despeses d’organització del Campionat parroquial, per un
import de 2.984,60 €.

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció consignada a
favor del Club Atletisme Assegurances Doval, en concepte de
pagament  de  les  despeses  de  la  XX  Cursa  de  mig  fons
d’Andorra, que es celebrarà el dia 14 de juliol del corrent,
per l’import de 500 €.

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció consignada a
favor de l’Associació de dones d’Andorra, en concepte de

   126



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2013  –   Sessió ordinària de data 3 de juny

pagament de les despeses de la II Cursa de la dona que es
celebrarà el dia 9 de juny del corrent, per l’import de 500
€.

9.- Esports d’Estiu.- 

 Per  a  la  contractació  dels  àpats  pels  Esports  d’Estiu
(juliol i agost), destinat als infants de 4 i 5 anys, s’ha
convocat  un  concurs  públic  al  han  postulat  les  empreses
HOTEL ROC BLANC (menú infantil: 6,43 €, menú adult: 6,43 €,
menú especial: 7,47 €, Pícnic: 3,48 €) i RESTAURANT EL ROURE
(menú infantil: 6,50 €, menú adult: 8 €, menú especial: 8,50
€, Pícnic: 4 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar
la preparació dels àpats a l’empresa Hotel Roc Blanc, al ser
la que presenta l’oferta menys dient. 

 Per  a  la  contractació  d’una  empresa  de  transport  pels
infants i joves inscrits als Esports d’Estiu, s’ha convocat
un concurs públic al que han postulat les empreses VIATGES
SOLDEVILA,  COOPERATIVA  INTERURBANA  ANDORRANA,  VIATGES
ESPANYA, BUS BLUES i NADAL. Examinades les ofertes, s’acorda
adjudicar els trajectes a les empreses:

  VIATGES SOLDEVILA el desplaçament a Engolasters per un
import de 5.224,48 €.

  VIATGES ESPANYA el desplaçament a Sorteny i el Serrat
per un import aproximatiu de 1.097,61 €.

  COOPERATIVA INTERURBANA: el desplaçament als Cortals de
Llumeneres i a Arans per un import de 995,22 €.

 BUS BLUES: el desplaçament a la caserna de bombers per
un import de 650,72 €. 

10.- Expenedors de bosses.- Pel subministrament de 500.000 bosses
pels expenedors dels pipicans, s’ha efectuat una consulta de preus
a les empreses Llexiu Andorrana (3.075 €) IGI inclòs, TOTSTOCK
(3.881 €) i RODISNET ( 3.220 €). Examinades les ofertes s’acorda
adjudicar  a  l’empresa  Llexiu  Andorrana,  el  subministrament
d’aquest material al ser la que presenta l’oferta menys dient.

11.- Festa de la Parròquia.- Per a la compra de 1.200 plats per a
la Festa de la Parròquia, s’ha demanat pressupost a les empreses
DECOTEL (4.489,32 €) i HOTELCO (4.627,26 €) IGI inclòs. Examinades
les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  DECOTEL  el
subministrament  dels  plats  commemoratius  de  la  festa  de  la
Parròquia, al ser la que presenta l’oferta menys dient.

12.-  Restaurant  Bar  Prat  del  Roure.-  D’acord  amb  L’ordre
ministerial relatiu  a  les  prescripcions  tècniques  per  a  les
estacions  de  depuració  d’habitatges  unifamiliars,  d’habitatges
plurifamiliars,  d’edificis de serveis, de separació de líquids
lleugers,  de  separació  de  greixos  i  d’instal·lacions
agropecuàries, s’acorda adquirir un separador de greixos destinat

   127



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2013  –   Sessió ordinària de data 3 de juny

al Bar- Restaurant del Prat del Roure. Per a la compra d’aquest
separador s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses JOCOR
( KESSEL: 10.896,75 €, SIMOP: 2.309,34 €, AESYDE: 6.216,75 €) i IN
(KESSEL: 7.580,58 €, SIMOP: 1.230,36€, TECHNEAU: 2.568,14€), IGI
no inclòs. Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa
IN el subministrament d’aquest aparell, marca SIMOP, per un import
de 1.230,36 €, al ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

13.- 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.

 Conforme al que preveu l’article núm. 74.1 de la Llei 8/2005,
del 21 de febrer, dels Agents de Circulació comunals, el Cap
del departament de Circulació informa a la Junta de Govern que
en el marc de l’expedient incoat al Sr. Sergi GUIMARÉ GAVINHO,
ha resolt imposar-li una sanció disciplinària de caràcter lleu,
per la comissió dels fets tipificats a l’article 49, apartat
c),  de  la  Llei  8/2005,  del  21  de  febrer,  dels  Agents  de
Circulació comunals,  “el retard, la negligència i la manca de
cura  en  el  compliment  de  les  funcions  o  de  les  ordres
rebudes”, imposant-li una sanció consistent en  una amonestació
escrita.

 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, rectificant l’acord adoptat en la sessió celebrada el
dia 11 de març del 2013, 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.
14.- Exoneracions.-  Atenent  a  la  demanda  presentada  per
l’Associació d’Amics Solidaris del Poble Sahrauí s’acorda exonerar
del  pagament  dels  preus  públics  d’esports  d’estiu  als  infants
beneficiaris de la campanya.
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15.- Programa Formatiu de Ball.-  Vista la proposta presentada a
través de la Reunió de Cònsols relativa a la participació al
“programa formatiu i concurs de ball per a infants i joves del
Principat d’Andorra”, que compta amb el suport de la Secretaria
d’Estat  d’Esports  del  Govern  d’Andorra,  Radio  i  Televisió
Andorrana  i  la  Federació  Mundial  de  Ball  Esportiu,  s’acorda
presentar una consignació per l’import de 5.000 € al projecte de
pressupost econòmic per a l’any 2014, en concepte de participació
del Comú al programa esmentat.

16.- Recurs de reposició contra l’aplicació de la Llei de l’IGI.-
Conforme a l’acord adoptat per la reunió de Cònsols, s’acorda
presentar  un  recurs  de  reposició  davant  del  Govern  d’Andorra
contra la liquidació de l’ITP corresponent al primer trimestre del
2013,  atesa  la  important  minva  experimentada  en  la  recaptació
assolida per aplicació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de
l’impost general indirecte (IGI).

17.- Servei de tràmits.- Vista la proposta que presenta la CASS,
s’acorda ampliar el servei de tràmits amb la possibilitat que
aquells ciutadans que així ho desitgin puguin recollir al Comú els
fulls de cotització.

Sessió de la Junta de Govern de data 21 de maig de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm. /
2013  (Urbanisme),  del  núm.  /2013  al  núm.  /2013  (parròquia
d’origen),  del  núm.  /2013  al  núm.  /2013  (béns  immobles),  del
núm. /2013 al núm. /2013 (comerç), del núm. /2013 al núm. /2013
(exempcions fiscals), del núm. /2013 al núm. /2013 (urbanisme) i
el núm. /2013 (Medi Ambient).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
6/2013  de  factures  conformades  per  un  import  net  a  pagar  de
217.402,27 €. 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 9.669,84€.

3.- Serveis d’assistència tècnica.-  Vist que s’han exhaurit bona
part de les hores d’assistència tècnica contractades a l’empresa
T-SISTEMS el passat mes de febrer (Cadastre, tancament d’exercici
i altres), s’ha demanat a la referida empresa  una proposta que
contempli vàries opcions per a la compra d’hores suplementàries
d’assistència, havent presentat les següents ofertes: 

Hores Preu/hora Import Bossa Descompte Total Estalvi
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72 hores 90
6.480 €

15% 5.508 €

100 hores 90 9.000 € 15% 7.680 €
120 hores 90 10.800 € 20% 8.640 € 540 €

Vist que l’opció corresponent a 120 hores representa un estalvi de
540 €, s’acorda acceptar la proposta d’assistència tècnica per un
import  de  8.640  €,  que  es  destinaran  a  l’adaptació  de  les
aplicacions  informàtiques  del  departament  de  Finances,  i
Administració.

4.- Personal.- 

 S’acorda prorrogar la contractació eventual del Sr. Filamor
LARYOZA, operari del Servei d’higiene viària, del dia 20 de
maig de 2013 al 19 de febrer de 2014. 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr.  César  DEL  COLLADO  ARIAS,  com  a  operari  de  la
deixalleria, del dia 17 de maig fins al 16 de juny de 2013.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr.  Mikael  Jose  FERREIRA  DOS  SANTOS,  com  a  operari
d’aparcaments, del dia 17 de maig fins al 31 de juliol de
2013.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Mª Fe GARRIDO CUENCA, com a operaria del SAD, del
dia 21 al 29 de maig de 2013.

 Contractacions definitives: Vist l’informe emès pel Director
d’Urbanisme i per la Cap de Recursos Humans  conforme a
l’article 35 de l’Ordinació de la funció pública, en relació
al període de prova al que ha estat sotmès el Sr. Gerard
CALVET SALA (Cap d’Urbanisme),  la Junta de Govern acorda:

- Nomenar  al  Sr.  Gerard  CALVET  SALA,  com  a  funcionari
adscrit al càrrec de Cap del Departament d’Urbanisme, amb
caràcter definitiu.

- Inscriure la persona nomenada al Registre de la funció
pública Comunal.

- Publicar el nomenament al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra.

5.- Expedients Sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a  MORA BANC SA.,
per la presumpta contravenció a l’Ordinació que regula la
col·locació de publicitat gràfica a la via pública.

 Vistes  les  al·legacions  formulades  pel  president  de  la
Comunitat de Propietaris de l’Edifici Avet, en relació a
l’expedient sancionador que li fou incoat per una presumpta
contravenció  a  l’Ordinació  que  obliga  a  cada  edifici  a
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adquirir  els  corresponents  contenidors  d’escombraries,
s’acorda  notificar-li  que,  dins  del  termini  màxim  de  15
dies,  ha  de  procedir  a  la  col·locació  del  referit
contenidor; en cas contrari, l’expedient sancionador seguirà
en els seus tràmits.

6.-  Mobiliari  urbà.-  Pel  subministrament  de  cendrers,  que
s’adaptin a les papereres instal·lades a la via pública, i bancs,
s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses SENYALITZACIONS
STOP (a/ 5.400,56 €, b/ 4.802,82 €, c/ 4.721,31 €), RODISNET
(a/4.023,52 €, b/ 5.356,52 €) i MULTISERVEIS COPRÍNCEPS (4.098,55
€). Examinades les ofertes i atès que l’empresa RODISNET, en la
seva  opció  B,   presenta  una  oferta  que  s’adapta  al  full  de
característiques  tècniques,  s’acorda  adjudicar-li  el
subministrament de 25 cendrers per l’import de 1.685,50 €. D’altra
banda, s’acorda declarar deserta l’opció d’adquisició de bancs
atès que les ofertes obtingudes no son satisfactòries. 

7.- Senyalitzacions.- 

 Per  al  subministrament  de  pintura  vial  destinada  a  la
senyalització horitzontal de la calçada, s’ha convocat un
concurs  públic  al  que  han  participat  les  empreses
EUROSENYALS  (14.001,96  €),  MULTISERVEIS  COPRÍNCEPS
(6.500,42), SENYALITZACIONS STOP (8.027,69 €), i FERRETERIA
MAVID  (9.873,03  €).  Examinades  les  ofertes  s’acorda
adjudicar  a  l’empresa  MULTISERVEIS  COPRÍNCEPS,  el
subministrament de pintura al ser la que presenta l’oferta
menys dient. 

 Per al subministrament de pintura per a la senyalització de
l’eix de les calçades, s’ha efectuat una consulta de preus a
les  empreses  EUROSENYALS  (4.068,19  €)  i  MULTISERVEIS
COPRÍNCEPS  (4.644,61  €).  Examinades  les  ofertes  s’acorda
adjudicar  a  l’empresa  EUROSENYALS,  el  subministrament  de
pintura al ser l’oferta menys dient.

8.- Travessa de les 3 parròquies.- S’acorda acceptar la previsió
pressupostària  destinada  a  la  Travessa  de  les  3  parròquies,
organitzada pel Comú de Sant Julià de Lòria, per un import de
1.685,94 € per a cada Comú.

9.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció
a favor de l’Entitat Taekwondo Club Principat, corresponent a les
despeses d’organització de la XI Copa d’Andorra Infantil – Cadet
de Taekwondo, per un import de 2.500 €.

10.-  1er  Concurs  de  monòlegs.-  D’acord  amb  el  conveni  de
col·laboració que es signarà el dia 6 de juny entre el Departament
de  promoció  cultural  i  política  lingüística  del  Ministeri  de
cultura i l’empresa DEU N’HI DO, que té com a objectiu organitzar
el  1er  Concurs  de  monòlegs  en  llengua  catalana,   s’acorda
col·laborar en el referit projecte cedint la Sala del Prat del
Roure durant el temps que es realitzi el concurs, el material
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tècnic, i els recursos humans necessaris per gestionar la part
tècnica dels espectacles. 

11.-  Nits  temàtiques.-  S’acorda  organitzar  unes  vetllades
temàtiques  conjuntament amb els establiments situats a la Plaça
Coprínceps,  amb  l’objectiu  de  facilitar  la  descoberta  de  la
gastronomia i música italiana, greco-turca i americana. Aquests
actes tindran lloc els dies 4 i 18 de juliol i 1 d’agost. El Comú
es farà càrrec de decorar la Plaça, en funció de la temàtica de la
vetllada i de la contractació de les següents actuacions musicals:

 Tema Itàlia: “Piccolissima orchestrina” (1.964,60 € + lloguer
equip de so, llum + sopar i allotjament, 5 components )

 Tema balcans: “Freak fandango Orchestra” (1.760,82 € + lloguer
equip de so, llum + sopar i allotjament, 8 components)

 Tema Amèrica: “Funky Step& The say sisters” (2.926 € + lloguer
equip de so, llum + sopar i allotjament, 9 components)

12.- Aparcaments.- Atesos els canvis de circulació que afecten a
diversos  carrers  de  la  Parròquia,  i  vista  la  situació  dels
aparcaments de la zona del Clot d’Emprivat “Nacions Unides” i
“C19”,  s’acorda  realitzar  els  treballs  necessaris  per  a
l’adaptació  d’entrades  i  sortides  dels  referits  aparcaments.
Aquests  treballs  seran  realitzats  per  les  empreses  SC  PARK  a
l’aparcament de Nacions Unides, per un import de 2.484,90 €, i
TRESEL per un import de  1.598,85 € a l’aparcament C19.
 

13.- Circuit  d’Orientació  d’Engolasters.-  Pel  funcionament  i
promoció del circuit d’orientació d’Engolasters, s’acorda editar 3
mapes on figurin representats els recorreguts, amb el grau de
dificultat de cada un d’ells. Aquests mapes es posaran a la venta
a les casetes de turisme de la Parròquia. 

14.-  Cims  màgics.-  Vista  la  sol·licitud  presentada  per
l’Organització de Cims Màgics “Ultra trail Vall Nord”, per a la
senyalització de l’itinerari de la cursa amb marcatges i banderes
per les zones de pas a la Vall del Madriu i Perafita, s’acorda
autoritzar-la. 

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
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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.

I  no  havent-hi  altra  intervenció  sol·licitada,  amb  l’assentiment  dels
presents,  el  Ple aprova la ratificació dels acords de la Junta de Govern
posats a consideració en el dia d’avui.

3. Proposta  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, durant un termini de 15 dies hàbils a partir
de la publicació de l’edicte al BOPA.

La Sra.  Cònsol  major  cedeix  la  paraula  al  Sr.  Cònsol  Menor  per  a  que
informi als presents sobre la proposta que es posa a consideració. El Sr.
Cònsol Menor exposa el següent:

S’ha tramès als Srs. Consellers, junt amb l’ordre del dia de la sessió, un
índex amb tota la documentació que conforma el projecte de conversió
d’una part de l’avinguda Carlemany en zona destinada a vianants.

Aquesta documentació es completarà amb els documents d’adjudicació
dels  sistema  de  seguretat  ciutadana  i  gestió  d’accés  restringit  de
vehicles  a  la  zona  de  vianants  de  l’avinguda  Carlemany,  que
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properament adjudicarà la Junta de Govern tan bon punt disposi dels
informes preceptius de la Mesa de contractació.

Una  vegada  completat  el  projecte  i  encomanats  els  estudis  de
seguiment  que  avui  es  sotmeten  a  l’aprovació  del  Ple,  es  trametrà
l’edicte de publicació al BOPA, per tal que tots els ciutadans que ho
desitgin puguin formular al·legacions al projecte durant el termini de
15 dies hàbils, comptats des de la data de publicació de l’edicte.

Tot seguit, la Sra. Cònsol Major cedeix la paraula  la Sra. Cèlia Vendrell, que
adreça al Ple la següent exposició:

Sobre aquest punt de l’ordre del dia d’avui voldria fer vàries reflexions.

La meva primera reflexió rau en el mateix redactat del punt de l’ordre
del  dia  que  diu  textualment:  “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,
durant un termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació de l’edicte
al BOPA.”. 

Ara no entraré a valorar la durada del termini d’exposició pública, això
ja ho faré més endavant. Ara, permeteu-me, senyors cònsols i senyors
consellers,  que  expressi  el  meu  rebuig  a  aquesta  proposta  d’acord.
Senzillament perquè no s’està respectant un acord pres per assentiment
en la darrera sessió de comú de data 12 d’abril de 2013. Els hi faré
memòria. Pàgina 72 del Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany,
acta  que  acabem  d’aprovar  per  assentiment,  acord  d):  “per
assentiment,  s’acorda  establir  la  durada  d’informació  pública  del
projecte en el curs de la reunió del 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”. Doncs no s’està respectant, Srs. Cònsols i Srs. Consellers,
la primera part de l’acord, ja que l’equip de la majoria comunal imposa
un termini de 15 dies hàbils d’exposició pública sense discutir-ho en el
marc del  Consell  de Comú, tal  i  com s’havia  acordat  en la passada
sessió.

En segon lloc,  el  mateix  acord  preveu  que la  durada  de  l’exposició
pública es determini en base a tots els informes necessaris en relació al
projecte. Voldria també recordar que en l’exposició de motius del punt
3 de l’ordre  del  dia del  passat  consell  de comú (12 d’abril),  el  Sr.
Cònsol  Menor  va  manifestar  el  següent:   vegin  pàgina 59 del  llibre
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d’actes del Comú “La proposta de sotmetre el  projecte a informació
pública, una vegada es disposi dels resultats dels concursos públics en
curs”  

Doncs, passaré a valorar els resultats dels concursos públics en curs,
però també, ho faré dels 74 documents que segons el document adjunt
a  l’ordre  del  dia  del  consell  de  comú  d’avui  i  titulat  “Índex  de
documentació.  Exposició  pública  del  projecte  de  zona  de  vianants.
Avinguda Carlemany” faran part de l’exposició pública.

En relació als concursos públics en curs, aquests són dos. El primer,
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. L’adjudicació definitiva es
va fer en la Junta de Govern de data 27 de maig de 2013, és a dir, la
setmana passada. Per tant, no hi ha hagut temps material per presentar
cap resultat per part de l’empresa adjudicatària. Doncs l’estudi al qual
es referia el Sr. Cònsol menor en la passada sessió de consell de comú
(vegin  pàgina  64  del  llibre  d’actes)  no  estarà  a  disposició  dels
ciutadans durant l’exposició pública del projecte.

El segon concurs, que es fa públic mitjançant l’edicte del 18 d’abril de
2013,  és  relatiu  al  subministrament,  col·locació  i  posada  en
funcionament d’un sistema de seguretat ciutadana i de gestió d’accés
restringit de vehicles a la zona de vianants de l’avinguda Carlemany.
Aquest segon concurs, encara no està a data d’avui adjudicat i doncs,
és  molt  probable  de  que  no  es  disposi  de  la  proposta  de  control
d’accessos per  l’exposició  pública.  Fet  corroborat  pel  propi índex de
documentació adjunt a l’ordre del dia d’avui que, efectivament, no el
menciona. Doncs tampoc hi haurà l’informe sobre la proposta de control
d’accessos  de l’avinguda al  qual  vostè,  Sr.  Cònsol,  també en va  fer
referència durant la passada sessió de consell (tornin a mirar pàgina 64
del llibre d’actes)

Ja són dos, els informes que s’havien de presentar a exposició pública i
que no hi seran.

Abans  de  parlar  dels  74  documents  que  faran  part  de  l’exposició
pública, vull llegir el transcrit a la pàgina 64 del Llibre d’actes, ja que
l’acabo de mencionar dues vegades. 

Doncs,  durant  la  passada  sessió  de  consell  de  comú,  a  la  meva
pregunta “M’agradaria que ens digués quins serien doncs els estudis
que  posaran  adjunts  en  l’exposició  pública?”,  vostè,  Sr.  Cònsol  va
respondre “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 mobilitat, hi haurà un estudi de senyalització, l’estudi de

   135



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2013  –   Sessió ordinària de data 3 de juny

conceptualització i la proposta de control d’accessos en l’avinguda, així
com una part 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”.  És el  que vostè  va dir  el  passat  12
d’abril.

Per tant, els documents que hi haurien de figurar com a mínim segons
vostè, Sr. Cònsol, i que comparteixo totalment amb vostè són: 

 L’envergadura del projecte, els trams compresos, els trams annexes,
de com s’hi accedirà. De tots els documents presentats no n’hi ha
cap, al menys segons els títols dels documents que apareixen en
aquest  índex de documentació,  que sigui  l’informe explicatiu  del
projecte. Aquest document hauria d’exposar, entre altres, els motius
que han portat l’equip de la majoria comunal a fer aquesta proposta.
En fi,  un document que fos l’eix  vertebral d’aquest projecte. Per
nosaltres, cap dels documents mencionats explica l’envergadura del
projecte. 

 Estudi  de  la  mobilitat.  Únicament  ens  presenten  un  plànol
(document núm. 52) sobre “els sentits de circulació estat actual”.
És a dir  que tampoc tindrem cap document que ens indiqui els
sentits de circulació dels carrers de la parròquia un cop l’avinguda
Carlemany estigui tancada al trànsit rodat.

 Estudi de senyalització de la parròquia. Únicament hi ha l’acord de
la  Junta  de  Govern  de  data  13  de  maig  de  2013  decidint
l’adjudicació dels treballs de senyalització. L’informe resultant dels
treballs no hi és i no està previst en l’índex de documentació per
l’exposició pública. Doncs, tampoc hi serà.

 Estudi  de  conceptualització.  Ja  he  dit  anteriorment  que  aquest
estudi no hi és.  Únicament hi han documents administratius i  la
proposta de treball de l’empresa adjudicatària.

 Proposta de control d’accessos en l’avinguda. A data d’avui encara
no està adjudicat el concurs. El document núm. 30, és la memòria
d’oferta de l’adjudicatari, però no està previst la proposta definitiva
del control d’accessos. Doncs, tampoc hi serà.

 Dinamització  de  l’avinguda:  no  es  presenta  res  en  concret.
Únicament  documentació  administrativa  i  els  resums  de  les
reunions realitzades per la taula de dinamització de Carlemany.
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 Els  indicadors.  Pels  indicadors,  els  documents que es posaran a
exposició pública són si menys no sorprenents. En primer lloc, es
posarà a exposició pública l’acord de la Junta de Govern de data 18
de març de 2013. Segons l’acta de la reunió de la Junta de Govern
d’aquell dia, acta que va ser aprovada en la sessió del consell de
comú  passat,  12  d’abril,  l’acord  diu  textualment:  “punt  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”. Tanco parèntesis. En cap moment, l’acord de la Junta
de  Govern  del  dia  18  de  març  preveu  la  creació  de  la  taula
“indicadors Carlemany”, i encara menys la seva composició i doncs,
com podem posar a exposició pública un document on no hi figura
el  que  està  marcat  en  l’índex  de  documentació  per  l’exposició
pública? En segon lloc, els documents núm. 43 són resums de dues
reunions,  una  de  les  quals  es  realitzarà  en  un  futur.  Segons  el
document, el dia 19 de juny. I si avui el Consell de Comú aprova
aquest  punt  de l’ordre  del  dia,  i  es  publica  al  BOPA l’edicte  de
l’exposició pública el dia 12 de juny, el resum de la reunió del dia
19 de juny no hi serà únicament per un problema cronològic. Però
el més greu al meu entendre és que no es preveu exposar a públic
l’informe sobre els indicadors que es volen estudiar. Document que
considerem important per la valoració futura de la idoneïtat o no de
l’avinguda Carlemany per a vianants i que vostè Sr. Cònsol va dir
que hi seria.  

 I finalment, l’informe de la Taula de Mobilitat. Únicament tenim una
certificació de l’acord de la Taula de mobilitat pres en el decurs de
la seva reunió del dia 16 de novembre de 2012. Doncs, l’informe de
la Taula de mobilitat signat pel seu president, que és el Ministre
responsable de carreteres, actualment, el M. I. Sr. Alcobé, no hi és.
I aquest estudi és la pedra angular d’aquest edifici. Si no hi és, el
Comú d’Escaldes-Engordany no pot actuar en un vial que forma part
de la xarxa  bàsica  de vials.  Ho diu l’article  6 punt 2 de la Llei
7/2005 de designació de carreteres. 

Aquí voldria recordar que la presentació pública d’aquest projecte
per part dels Srs.  Cònsols va tenir  lloc el  dia 5 de novembre de
2012, 11 dies abans de la reunió de la Taula de Mobilitat (recordo,
dia 16 de novembre).  Doncs,  fàcilment  podem deduir  de que la
presentació al públic es va fer quan la Taula de Mobilitat encara no
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havia examinat la demanda del Comú d’Escaldes-Engordany. Vostès
Srs. Cònsols han dit diverses vegades que no han actuat fins que no
van tenir  el  vistiplau de la  Taula  de Mobilitat.  Doncs això  no és
veritat i ho diuen les mateixes dates (5 i 16 de novembre).

En resum, vostès proposen posar a exposició pública 74 documents,
xifra,  cal  dir,  considerable,  però  al  nostre  entendre,  falten  els
documents més importants i que acabo de citar. Documents que segons
les paraules del Sr. Cònsol Menor en la sessió del consell de comú del
dia 12 d’abril hi haurien de ser.

Mirin Srs Cònsols, estic molt decebuda, esperava trobar en l’exposició
pública  tots  els  informes que permetessin  tenir  una visió  global  del
projecte,  entendre’l,  saber  com serà  la  nova dinàmica  de l’avinguda
Carlemany i dels carrers adjacents. Però únicament posen a exposició
pública documents que no aporten les respostes esperades als nostres
ciutadans. No vull dir amb això que els documents que hi figuren no hi
hagin de ser, sinó que no hi són els informes que esperàvem trobar. 

Crec que si únicament es posen a exposició pública els 74 documents
llistats, el termini de 15 dies hàbils podria ser suficient. Però la meva
reflexió va més enllà.

Des  del  mes  de  novembre  del  2012,  els  ciutadans  i  nosaltres,
consellers de l’oposició, estem demanant els informes necessaris que
ens permetin entendre el projecte en la seva totalitat. Volem, tots,  i
aquí també incloc l’equip de la majoria comunal, tenir la seguretat de
que aquest projecte és vàlid per Escaldes. Que ens aportarà un valor
afegit,  que  no  farem  un  pas  en  fals.  Malauradament,  amb  els
documents  que  es  posaran  a  exposició  pública,  no  podrem tenir  la
certesa  de  l’èxit  d’aquest  projecte,  senzillament  perquè  els  estudis
bàsics de tot projecte no hi són.

Entenc que el temps no juga al vostre favor. Entenc que la data de la
propera festa major d’Escaldes-Engordany sigui una data emblemàtica
per tancar al trànsit rodat l’avinguda Carlemany.

Ja he manifestat en varies ocasions, en articles a la premsa, en l’últim
consell de comú i fins i tot en una roda de premsa conjunta amb vostè,
Sr. Cònsol, el nostre posicionament a favor de l’avinguda Carlemany per
a vianants. Però també he manifestat moltes vegades i en el mateixes
ocasions, que no estem d’acord en les formes que s’està duent aquest
projecte. 
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Una vegada més, no es presentaran els estudis que es reclamen des de
l’inici i que sincerament, esperava trobar en l’índex de documents per
l’exposició pública.

En aquestes circumstàncies, se’m fa difícil donar un vot de confiança a
l’equip  de  la  majoria  comunal  perquè  portem  7  mesos  demanant
aquests informes, responent-nos que els tindrem i a l’hora de la veritat
no hi són. 

Vull deixar clar i que quedi en acta, que els consellers de l’oposició
volem que aquest projecte sigui  un èxit,  que Escaldes continuï sent
capdavantera, com vostè sovint diu Sra. Cònsol. I en això, crec que no
m’equivoco,  coincidim  tots,  majoria,  oposició  i  tots  els  ciutadans
d’Escaldes-Engordany.

Vostè mateix Sr. Cònsol ho ha dit varies vegades, no hi ha pressa. Jo
demano de fer  les  coses amb coherència,  amb responsabilitat,  amb
transparència i  amb la col·laboració i  participació de tots els agents
implicats. 

Treballem conjuntament tal i com ho estem fent aquest últim temps en
les  diferents  taules  de  treball.  Esperem  que  l’estudi  de
conceptualització estigui enllestit, que les senyals d’orientació estiguin
definides i col·locades, que el control dels accessos sigui consensuat i
funcional, que tinguem clar els sentits de circulació de tots els carrers
de parròquia, que els indicadors siguin clars, mesurables i fiables, que
la dinamització de la nostre avinguda comenci a ser una realitat i que
sobretot, la Taula de Mobilitat presenti el seu informe.

Per tot l’exposat, demano dues coses:

1. Que es restableixi el gir a l’esquerra des del carrer del Valira cap a
l’avinguda Carlemany, ja que ha estat el gir natural cap a l’avinguda
des  de  l’obertura  al  trànsit  del  carrer  del  Valira,  i  fins  que  la
senyalització i la conceptualització de l’eix comercial d’Escaldes no
estiguin a punt i funcional.

2. Que es posposi l’aprovació d’aquest punt de l’ordre del dia a una
data ulterior, quan tinguem tots els informes que falten, quan tot
estigui madur. Aleshores, li asseguro Sr. Cònsol, que no entraré a
discutir sobre la durada del termini de l’exposició pública.

Espero  que  l’equip  de  la  majoria  valori  positivament  les  nostres
demandes pel bé de l’harmonia i la convivència ciutadana.
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Closa  la  intervenció  de la  Sra.  Cèlia  Vendrell  i  seguit  a  la  mateixa,  es
genera un extens debat que es transcriu a continuació:

Sr. Cònsol Menor: Gràcies Sra. Vendrell pel seu exposat, no m’allargaré tant com vostè. Pel
que sembla, desprès de tot el que hem explicat no ha acabat d’entendre bé el perquè del
projecte,  ni  com es fa el  projecte,  malgrat  que el  projecte no té cap dificultat  i  com
s’arriba a aquest projecte és molt clar. És a dir, nosaltres tenim una visió de la parròquia
més amplia que vostè pel que es veu, i ja sabent el que passaria amb la unió de les dos
rotondes, es va decidir treballar d’una forma molt punyent cap al que és el comerç i el que
és la dinamització de l’avinguda i per això és va triar aquest projecte. 

El que sí està clar és que tots aquests documents i tota aquesta exposició del projecte la
veureu en la sala del Prat del Roure on tindrà lloc, que tots els documents que li vam dir
estaran allí exposats i això, evidentment, no hi cabia en aquest exposat que farem avui,
però estarà exposat allà in situ, ho veureu, serà gràfic, serà didàctic i s’entendrà ben bé el
que es farà en aquest projecte i complirem tots els passos. 

Referent al place branding, l’edicte ha estat adjudicat, es tindrà l’adjudicació i s’explicarà
perquè es fa un place branding i que comporta, i el resultat en efecte no hi serà, perquè
evidentment no és el que es demana. Es demana que es pugui fer un place branding i es
pugui fer una dinamització d’aquesta avinguda amb una marca i una conceptualització del
territori, que és el que es farem i aportarà una millora a l’avinguda. 

Referent als accessos, l’adjudicació es farà el dilluns proper, perquè ja s’ha fet l’obertura i
ja  s’han  analitzat  totes  les  càmeres,  i  ja  sabem com s’han  de  fer  i  passarem  a  fer
l’adjudicació. Perquè realment no té cap altra dificultat i entenc que vostè al no entendre
el concepte del projecte no entengui el concepte de la circulació. Però ho entendrà el dia
de l’exposició pública.

Pel  que fa  al  gir  a  l’esquerra,  no  el  pot demanar  aquí,  perquè no fa  part  del  Comú
d’Escaldes-Engordany, sinó que ho hauria de demanar a Mobilitat. Mobilitat ha fet els
seus estudis, també els hi vam fer part i esperem les seves respostes. En tot cas no és un
gir  que estigui  contemplat,  i  si  mobilitat  el  contempla,  nosaltres  l’únic  que farem és
accedir al que demani Mobilitat.

Poca cosa diré més, nosaltres el projecte el continuarem tirant endavant perquè està clar
des d’un inici, s’ha explicat, no té més dificultat i pensem que amb el que es veurà en
quinze dies en tindrem suficient per poder respondre a totes les al·legacions i que tot
quedi clar. No juguem a la confusió, sinó que veureu que tot és clar i evident. 

Sra. Cèlia Vendrell: Gràcies per les seves explicacions Sr. Cònsol, jo crec que sí que tinc la
visió global d’aquest projecte, i les meves paraules el dia que vostès ens ho vau presentar
les puc repetir, perquè les he repetit vàries vegades i ja ho he dit abans, en articles a la
premsa, en comunicats, en rodes de premsa juntament amb vostè. És un projecte que ens
agrada i estem a favor del tancament de l’avinguda Carlemany al trànsit rodat, perquè des
de sempre hem pensat que donarà un valor afegit a la parròquia i permetrà donar vida a
aquest eix comercial i,  esperem, a les botigues i als hotels d’aquesta zona i les zones
adjacents. Per tant, jo crec que sí que entenc la visió global d’aquest projecte. 

Vostè ens va dir i ara mateix ens ho acaba de repetir, que ja sabien el que passaria quan
s’obririen al trànsit les dos rotondes, o el que ha passat ara a principis del mes de maig.
Que vostès ja sabien el que passaria des de ja fa dies i que és amb això que han tirat
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endavant aquest projecte. Jo els hi demano (tan difícil era d’explicar això a la ciutadania?)
de dir, mirin senyors ciutadans, nosaltres sabem des de l’any 2011 que passarà això,
l’avinguda  Carlemany  quedarà  sense  vehicles,  fem alguna  cosa  per  a  que  aquest  eix
continuï sent actiu. La pregunta que jo faig no crec que sigui tan difícil i si haguéssim
començat per aquí, per aquesta pregunta, crec que ens haguéssim estalviat molts dels
problemes que hem tingut amb els ciutadans d’Escaldes-Engordany.

En relació a tots els informes que he dit, que nosaltres i segurament tots els ciutadans
d’Escaldes esperàvem trobar i que no hi són, són els bàsics de qualsevol projecte per
poder entendre l’envergadura del mateix. Primer, una definició de projecte: què es vol? on
es vol anar? quins carrers estaran tancats?. Tenim el punt 52 dels documents una sèrie de
plànols (52,53,54 i 55), però un plànol sempre ha d’anar adjunt amb una explicació.
Espero que hi serà, el que passa és que no hi confio massa, perquè jo ja m’esperava que
aquí em diguessin que hi hauria un informe de definició global del projecte, i no hi és. Pel
que  fa  als  informes  sobre  la  conceptualització,  entenc  perfectament  que  la
conceptualització és un treball  a llarg termini,  però s’ha d’iniciar.  L’iniciarem aquesta
setmana, estem a pocs dies del tancament del trànsit a l’avinguda Carlemany. D’aquí a
aleshores i  com a mínim d’aquí  a l’exposició pública,  no tindrem encara res treballat
perquè els ciutadans que no són presents en aquesta taula de conceptualització, sàpiguen
el que vol dir aquesta paraula. 

Desprès hi havia tota una sèrie d’informes que ja he citat, que van dir que hi serien i que
no hi són,  que realment son els mínims per entendre aquest projecte.  I  no crec que
demanar l’estudi dels indicadors i que estiguin presents a l’exposició pública (només per
citar un exemple, ja que no els tornaré a citar tots ) sigui una cosa fora de lloc o una cosa
que permeti dir que jo no entenc el projecte, perquè crec que sí que l’entenc i que els
indicadors justament permetran valorar si aquest projecte de l’avinguda Carlemany per a
vianants és un èxit (cosa que espero i ho dic de veritat, encara que aquí pugui semblar
que tinguem una mica de discrepància). Però sí que voldria que aquest document estigués
a exposició pública i que la gent afectada pugui discutir, com a mínim, si l’indicador li
agrada o no li agrada. 

Referent als quinze dies als que no n’he fet menció fins ara; aquests quinze dies sí que en
realitat  són  tres  setmanes,  però  pensi  que  és  un  termini  en  el  qual  la  gent  ha
d’assabentar-se que hi ha aquesta exposició pública i ha de venir al Comú o al Prat del
Roure on es farà l’exposició pública. Espero que se’ls hi doni la documentació per escrit,
que no hagin d’anar amb màquines de fotos per anar fent fotos de tots els informes que hi
hagin  penjat  allà.  Suposo  que  es  donarà  un  recull  -això  no  ho  sé-,  que  se’l  puguin
emportar cap a casa, que el puguin valorar i que puguin fer les esmenes pertinents. Tot
això és una reflexió que hem de deixar temps als ciutadans que la facin i 15 dies és un
termini molt curt si volem jugar la carta de la transparència. Si no la volem jugar, és
evident que ja està bé. Jo en la passada sessió de Comú demanava 45 dies d’exposició
pública, però podríem arribar a 30 dies que permetrien realment que els nostres ciutadans
tinguessin  el  temps  necessari  per  poder  treballar  aquestes  esmenes,  per  poder  veure
l’exposició pública, perquè al final ens puguin dir, el projecte ens agrada o el projecte no
ens  agrada,  però  que  tinguin  el  temps  de  fer-ho.  Realment  és  per  un  tema  de
responsabilitat i de respecte envers els nostres ciutadans que 15 dies és un termini massa
curt. A part que en el Consell de Comú de la passada sessió no vam dir que s’establirien
15 dies; vam dir que en funció dels estudis valoraríem el termini. Nosaltres dos no hem
valorat aquest termini perquè no hem tingut opció de valorar-lo, quan en l’anterior sessió
de Consell de Comú se’ns va dir que ho valoraríem. És tot, si poguéssim fer els 30 dies
estaria molt bé.

I en relació a la proposta del gir a l’esquerra, vostè m’ha dit que això és competència de la
Taula de Mobilitat. L’article 9 de la Llei de designació de carreteres, que és l’article que
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defineix que és la Taula de Mobilitat, diu que la taula de mobilitat està composta de dos
òrgans: el ple i la taula tècnica de gestió del trànsit. El ple està compost per ministres,
però també pels Cònsols major o menor de cada parròquia. És a dir, que un dels dos
Cònsols  estan  presents  en  aquesta  Taula.  Per  tant  quan  vostè  ens  diu  que  no  és
competència seva, no és veritat, sí que hi té una part de competència, perquè forma part
d’aquest òrgan que és l’òrgan que acaba dient si sí o si no en un gir a l’esquerra o a la
dreta o en un canvi de sentit.

Sr. Cònsol Menor:  Li contestaré els punts que ha esmentat. Referent a l’explicació sobre
les dos rotondes, jo crec que vostè va assistir igual que tots nosaltres a la reunió de poble.
En aquesta reunió vaig explicar el que passaria un cop s’obririen les dos rotondes i quina
seria la disminució del tràfic, i vaig explicar molt clarament quin seria el trànsit i com
circularia per l’avinguda Carlemany, passant d’uns 500 cotxes/hora aproximadament que
passaven del tram del carrer de la Unió fins al carrer de Paraires, a uns 180, que són els
que estan passant en la actualitat. I això ho vaig dir en una reunió de poble, i per tant,
més públic no podria ser. I  crec que va quedar clarament explicat el  perquè d’aquest
projecte i de com el tiràvem endavant. Vam ser clars i oberts en tot moment i vam explicar
que degut a aquest canvi de trànsit, es passava a elaborar el projecte de Carlemany per a
vianants, que evidentment tots volem que sigui un èxit. 

Pel que fa a la definició del projecte em costa explicar-li d’una manera més senzilla, però
és que realment sempre hem dit que el projecte comprenia des del carrer de la Unió fins a
l’avinguda de les Escoles. I només implica aquest tram, que és el que serà per a vianants,
i no hi ha més dificultat de la que s’està explicant per molt que alguns busquem altres
dificultats afegides.

Pel que fa a la conceptualització, evidentment que és una eina en la que estem treballant,
--que com a tal no fa que l’avinguda pugui ser per a vianants o no, sinó que aporta un plus
a una zona comercial independentment del fet que sigui per a vianants o no-- i que s’ha
de treballar i s’ha d’elaborar conjuntament, i que el que s’explicarà a la reunió de poble és
com es fa aquesta conceptualització, perquè es tria de fer la conceptualització del territori
i  entendre  els  conceptes  del  que se  li’n  diu  la  conceptualització  del  territori  i  no  el
resultat, és a dir s’explicarà el que es busca i on es vol anar. 

Sobre els quinze dies, que son efectivament tres setmanes, veureu i amb la exposició
entendreu, que el concepte és molt fàcil. S’explica el perquè des del dia 0, com s’arriba a
escollir un projecte per a vianants i quins són els passos que hem anat seguint fins el dia
on volem arribar o fins quin serà l’objectiu d’aquest projecte. I en quinze dies la gent
tindrà el temps suficient per entendre el projecte. 

I  per  acabar,  només li  recordo que efectivament  jo  sóc el  representant  a la  Taula de
Mobilitat pel Comú d’Escaldes-Engordany. A la taula de Mobilitat el que es va fer va ser
una demanda molt concreta, que era fer la unió de les dos rotondes del Km 0 a la Dama
de Gel, i que això implicava uns canvis, que eren que el carrer del Fener fos en direcció
ascendent i que evidentment, els girs a l’esquerra es comencessin a anul·lar. I això és el
que es va demanar a la taula de Mobilitat: la unió de les dos rotondes. I Mobilitat van fer
l’anàlisi de com quedava el trànsit un cop aquesta unió estigués feta, i el que implicava, i
el que es podia fer, i el que es podia deixar de fer i com s’havia de fer. La nostra demanda
era la unió de les dos rotondes i no cap altra, i això provocava que no hi hagués cap gir a
l’esquerra a Carlemany ni al carrer Consell de la Terra. És a dir, el que va demanar el
Comú d’Escaldes, així com els comuns de la Massana, Ordino i Andorra la Vella, va ser la
unió de les dos rotondes, unió que ha implicat els canvis de circulació que estem vivint
ara, i no cap altre cosa.
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Sra. Cèlia Vendrell: Gràcies Sr. Cònsol menor per respondre. És a dir, si he entès bé el que
m’ha dit vostè, la demanda que el Comú d’Escaldes va fer arribar a la Taula de Mobilitat
és que s’obrissin el trànsit en els dos sentits entre les dues rotondes. Aquesta ha estat la
demanda. Però la demanda a la taula de Mobilitat de tancar el trànsit rodat a l’avinguda
Carlemany, aquesta demanda s’ha fet o no ? 

Sr. Cònsol Menor:  Sí, sí que s’ha fet, el que passa és que hi ha vàries fases en tot això. Hi
ha una primera fase, que és la carta que se li envia al ministre d’Ordenament del Territori
el  24 de gener de 2011, demanant-li  la unió d’aquestes rotondes. Això s’ha fet.  Ens
donen el resultat d’aquesta unió i el que implica, i un cop nosaltres l’analitzem i veiem
que passa, que implica a la Parròquia, aleshores s’opta pel carrer per vianants, ja que en
aquesta zona de Carlemany en concret, vist que la unió de les dos rotondes disminueix el
trànsit d’una manera global, doncs cal fer-hi un esforç i cal presentar un altre tipus de
projecte. En optar per aquest carrer, es demana a la Taula de Mobilitat en la sessió que
vostè sap que analitzi un cop tancat del tot el trànsit en l’av. Carlemany, què passa? Quins
estudis de senyalització s’han de fer i com funciona el trànsit? Si causa algun problema el
fet de tancar l’avinguda Carlemany, a la qual cosa ens responen que no, que l’avinguda
Carlemany es pot tancar al  trànsit  rodat.  I  aquesta demanda hi  és i  aquesta resposta
també hi és.

Sra. Cèlia Vendrell: Aleshores, és en la sessió del 16 de novembre quan es fa la demanda
de l’avinguda Carlemany per a vianants. A l’índex que ens heu presentat, hi és la carta en
la qual el Comú d’Escaldes-Engordany fa la demanda a la Taula de Mobilitat per a que
l’avinguda Carlemany sigui per a vianants o és una demanda oral que es fa a la taula de
mobilitat? És a dir, si en aquest índex hi ha la carta del Comú d’Escaldes-Engordany a la
Taula de Mobilitat demanant l’avinguda Carlemany per a vianants o és una demanda oral
que es va fer a la taula de mobilitat el dia 16 de novembre? 

Sra. Cònsol  Major:  Sí,  a  l’índex  el  document  número  8  és  on  el  Comú  d’Escaldes-
Engordany envia la carta al Ministeri d’Economia i Territori, i el document núm. 10 és la
resposta del dia 18 d’abril a l’aprovació de poder-ho fer com a carrer per a vianants, que
no cal l’aprovació, sinó que es permet poder fer un carrer per a vianants pels accessos que
hi ha, per l’urbanisme d’aquesta avinguda i tots els serveis que comporta. 

Sra. Cèlia Vendrell: És a dir que finalment és veritat,  vostès  van fer la presentació en
públic abans de tenir l’acord de la Taula de Mobilitat. El dia 12 d’abril hi va haver Consell
de Comú i aquí es va demanar l’informe de la Taula de Mobilitat; se’ns va dir que sí que hi
era i se’ns va fer arribar via email una certificació d’una acta de la Taula de Mobilitat del
dia 16 de novembre. És a dir, que si nosaltres no haguéssim fet aquesta demanda no
haguéssim tingut la certificació de data 18 d’abril de 2013. Cronològicament, vostès el
dia 5 de novembre del 2012 fan una roda de premsa i  exposen a tots  els ciutadans
d’Escaldes-Engordany i de tot el Principat d’Andorra que l’avinguda Carlemany serà per a
vianants per Setmana Santa. El mateix dia 5 de novembre, aquí ho marca, vostès envien
una carta demanant si es pot tancar el  trànsit a l’avinguda Carlemany per a vianants,
perquè és evident que la Llei és per a tothom i que no pot modificar-se substancialment la
capacitat  de  trànsit  d’una  via  que  fa  part  de  la  xarxa  viària  bàsica,  sense  l’informe
favorable de la Taula Nacional de Mobilitat. Doncs vostès la demanen el mateix dia 5, no
sé si abans o desprès de la roda de premsa, però en tot cas el mateix dia. I fins al dia 16
de novembre no es reuneix la Taula de mobilitat en la qual oralment els hi diuen, o en
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algun lloc, que l’avinguda Carlemany pot ser per a vianants. Aquest algun lloc no sabem
on és, perquè l’únic que tenim aquí és una certificació de l’acord de la Taula Nacional de
Mobilitat pres el 16 de novembre, però l’acord d’aquesta certificació és de data del 18
d’abril del 2013, doncs just desprès del Consell de Comú del 12 d’abril de 2013. 

És a dir, en tot i en general hi ha una gran improvisació. Jo fins ara el hi he fet confiança,
els he defensat, en la reunió de poble el dia 19 de febrer vaig llençar una llaça a favor
seu. Però és que ara m’estan decebent molt. M’estan decebent des de ja l’últim Consell
de Comú amb el tema dels quinze dies, sobre el qual francament trobo que de cara a la
ciutadania podrien fer un gest i allargar aquest termini, podent arribar igualment a tancar
per la Festa Major, si tot va bé. Allargant una mica el termini, no ens solaparem amb la
Festa Major, i seria realment un acte de transparència i de voluntat per part de la majoria
comunal que la ciutadania tingui accés amb més temps a aquests documents. Jo la veritat
esperava  amb candeletes  aquest  document,  aquests  índex de documentació  per veure
realment quins documents tindríem a exposició pública. Quan el vaig llegir no sabia si
posar-me a riure o a plorar Perquè realment aquí no hi ha els documents que nosaltres
estem demanant i els documents que en la última sessió de Comú se’ns va dir que hi
serien i que nosaltres esperàvem trobar, perquè per fer una exposició pública amb unes
quantes cartes, acords de la Junta de Govern, plec de condicions, realment amb quinze
dies en tenim prou, però jo entenc que això hi han de fer part aquests documents, però hi
ha  de  fer  part  els  documents  que  hem  dit  ara  i  havíem  dit  en  la  sessió  de  Comú
precedent.

Espero que tot plegat sigui un èxit, perquè tots ens hi juguem alguna cosa en aquesta
avinguda Carlemany, vostès més que nosaltres, però tots ens hi juguem alguna cosa. I
sobretot se la juga la gent que té comerços i hotels en aquella zona, són ells la gent
implicada, i aquí m’hi incloc jo mateixa, perquè jo també soc de l’Avinguda Carlemany i
també hi tinc interessos a l’avinguda Carlemany. Jo fins ara he defensat el projecte, però
veient que falten aquests documents bàsics em costa continuar defensant-lo. Però espero
realment que vostès tinguin raó i que sigui un èxit. Només demano això, que allarguem
una mica el termini --ja que no sé si hi faran part o no hi faran part aquests documents
que he citat-- i que donem una mica d’aire als ciutadans d’Escaldes, que no sembli que
anem a contrarrellotge a tancar l’avinguda Carlemany per la Festa major. Si no es pot fer
per la festa major que es faci pel dia de Meritxell, que ens deixarà uns dies més. 

Sr.  Cònsol Menor:  Sra. Vendrell, pel que fa a la cronologia dels fets sobre les converses
amb  mobilitat,  s’han  fet  en  funció  dels  treballs  que  nosaltres  hem  anat  avançat.
Evidentment quan nosaltres al novembre fem públic el projecte de voler fer l’avinguda
Carlemany per a vianants preveiem uns “timmings” que eren més que factibles. Nosaltres
diem que volem fer l’avinguda per a vianants coneixedors de que el resultat de la Taula de
Mobilitat no és altre del que s’està exposant, perquè s’ha fet molt treball abans amb els
agents de mobilitat. El que passa és que la demanda s’ha de fer a la Taula de Mobilitat i
s’ha de resoldre quan hi ha la reunió de la taula de mobilitat. No es fa una reunió de la
Taula de Mobilitat expressa per fer l’avinguda Carlemany per a vianants, sinó que s’ha
d’esperar el dia de la convocatòria amb diversos temes a tractar, i aquell dia era el 16 de
novembre. Nosaltres ja sabíem els resultats; els resultats es van exposar a la Taula de
Mobilitat on la resta dels Cònsols també van saber com quedaria la circulació global del
país. Per això la cronologia de les dates no li coincideix a vostè amb els fets, però no son
altres. Nosaltres sabíem el que passava, sabíem com s’havia de demanar i com s’havia de
fer. No treu que es va publicar que Escaldes apostava per fer una zona per a vianants a
l’av. Carlemany i que es va fer el dia 5 coneixedors de tots els resultats. I així els actes
han anat succeint. 
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Pel que fa l’exposició pública, cregui’m, jo no hi veig més dificultat. Tots els documents hi
són, no hi ha cap altra dificultat sobre el projecte per més que la busqui, i amb quinze
dies hàbils hi ha suficient temps com per entendre el projecte. Li donaré un exemple que
tampoc sé si li servirà, però al Cadastre d’Escaldes, sobre el qual ens fa una pregunta, són
330  hectàrees  que  estaran  publicades  un  mes,  i  és  bastant  més  complex  que  l’av.
Carlemany. És a dir que amb quinze dies hi ha temps suficient com per entendre un
projecte amb el que s’explicarà: es treu el trànsit de l’avinguda, es dinamitza el comerç,
es prova de fer un projecte novedós per aquest tram afavorint que tothom en gaudeixi, i no
només  tots  nosaltres  i  vostè  que  n’és  part  afectada  també.  Amb quinze  dies  es  pot
entendre el projecte i nosaltres des de la majoria pensem que és temps suficient.

Sra. Cèlia Vendrell: Només dos petites reflexions. La primera és sobre la cronologia; el que
ens acaba de confirmar és que s’han saltat les formes, s’han saltat l’ordre en el qual s’ha
de treballar. Abans de fer una exposició a públic, s’ha de demanar l’autorització a l’òrgan
que té competència, i encara s’hauria d’acabar de veure com acabarà responent el Govern
al recurs d’alçada que van presentar uns veïns de l’avinguda Carlemany. En tot cas, la
Taula de Mobilitat és la que ha de donar el seu vistiplau quan en un tram de la xarxa viària
bàsica es vol modificar substancialment el trànsit. I aquí s’està modificant, perquè passem
de X a 0.

D’altra,  sobre  el  tema  del  cadastre  que  m’ha  posat  d’exemple;  evidentment  que  la
parròquia és molt més gran que l’av. Carlemany. Però és que allà, les persones afectades
pel cadastre tindran la seva parcel·la per anar a revisar. En canvi, aquí és tot el conjunt de
l’avinguda Carlemany, amb tot el que hi pot passar dins, amb totes les modificacions dels
sentits de trànsit, amb la conceptualització que volem fer, les dinamitzacions que hi volem
fer, el reglament de terrasses... 

Referent a aquest darrer, aquí només ens parlen d’una proposta de reglament de terrasses,
és a dir que no serà ni el reglament definitiu que es posarà en exposició pública. Perquè?
doncs  perquè  s’hi  està  treballant,  i  això  ho  puc  entendre  i  agraeixo  que  s’hi  estigui
treballant conjuntament amb ciutadans d’Escaldes, però com en el cas de l’altra proposta
d’ordinació que està en exposició pública, posant en exposició pública documents que no
son definitius perquè no han estat aprovats per Consell de Comú, crec que aquí també ens
estem saltant les formes.

Bé, quinze dies per entendre, per llegir una acta de la mesa de contractació, doncs sí és
suficient. Però quinze dies per llegir l’informe tècnic que encara està pendent en data
d’avui, no sé si serà suficient, perquè no el tenim aquest informe tècnic. Tampoc tenim
l’acta de la mesa de contractació, això suposo que tampoc no ho portarà i no serà molt
difícil de llegir, però hi ha coses que sí i sobretot falten aquests documents. El que jo els
hi demano avui, no és no fer l’exposició pública --això ja vam acordar-ho en Consell de
Comú  passat  i  evidentment  que  s’ha  de  fer  la  exposició  pública--,  els  hi  demano
únicament que posposem aquest acord, que el posposem a més endavant quan tinguem
aquests documents més avançats. Que la ciutadania pugui dir alguna cosa en relació del
que  es  vol  fer!  Que  no  s’hagi  de  llegir  únicament  cartes  adreçades  al  Ministeri
d’Ordenament o actes d’adjudicació d’algun Concurs, és únicament això.

Sr. Cònsol Menor: Sra. Vendrell, pel que fa a la cronologia nosaltres no ens hem saltat cap
tràmit i al contrari, hem fet el que s’havia de fer en tot moment. Sobre l’exposició pública,
jo no sé si va confosa, però no és només un plec de paper el que es veurà. S’exposarà tota
l’envergadura del projecte, hi haurà els plànols, hi haurà els esquemes que es necessiten,
hi haurà una explicació a escala 1 de com quedarà el tram de l’avinguda i realment va
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molt més enllà que en unes simples fotocòpies de paper. És a dir, ja ho podrà veure
exposat al Prat del Roure i potser millor ho podrà entendre quan ho vegi. 

I sobre el Reglament de terrasses, primer li he de dir que aquest reglament ja existeix a
Escaldes i que és d’aplicació actualment. Ara el que es pretén és millorar i treballar-lo
conjuntament per tenir terrasses de major qualitat en aquella zona. Però això en cap cas
impedeix que el projecte es realitzi, ja que són passos que vostè vol lligar al projecte però
que no van lligats. El projecte té vida més enllà del Reglament de terrasses. 

Sra. Cèlia Vendrell: Això espero Sr. Cònsol, que a l’exposició pública ens assabentem una
mica més tots plegats de tot aquest enrenou. Però continuo dient que no estaria de més,
que tots aquests documents que continuen faltant i que faltaran, hi fossin presents. I que
per tant a mi m’agradaria que retardéssim l’exposició pública. 

I en relació al gir a l’esquerra jo li estic demanant que el defensi fins que tinguem la
senyalització i la conceptualització de l’eix ben definida. Ara s’ha fet l’obertura de les dos
rotondes i no es va pensar en la senyalització, i ha estat un fracàs durant aquests últims
temps. Ara tenim uns opis posats, de 5 o 6 que se n’havien de posar finalment n’hi ha 3,
un dels quals no es veu perquè hi ha una terrassa que el tapa. I venint de la Dama de Gel
no n’hi ha cap que ens indiqui com entrar a l’av. Carlemany, a la qual ara encara es pot
entrar en cotxe. Doncs jo el que els hi demano és intentar amb la Taula de Mobilitat, de la
qual vostès en fan part, lluitar pel gir a l’esquerra cap a l’av. Carlemany, fins que tinguem
la senyalització adequada i la conceptualització funcionant. A partir d’aquest moment ja
no el necessitarem aquest gir a l’esquerra, perquè la gent ja sabrà com anar-hi, però ara la
gent no sap com anar-hi. Són els dos punts que jo demano de tenir en consideració, a més
d’allargar el termini d’exposició pública. 

Sr.  Cònsol Menor:  Sra. Vendrell, referent a la Taula de Mobilitat, jo més que ningú i tot
l’equip comunal defensem la parròquia i els seus interessos amb tots els nostres esforços.
Entendrà que el que no fem és determinar quin és el trànsit i com ha de funcionar, perquè
això ho fa mobilitat, i si mobilitat ens diu que aquest gir no és possible perquè implica un
perill,  el  que no farem és forçar-lo.  Ni  ho  faríem nosaltres,  ni  ho faria  vostè.  Si  ens
diguessin que es pot fer, són ells els que haurien d’establir la manera de fer-lo. I això és
tot, perquè pel que fa al termini, continuem pensant que quinze dies és el termini òptim. 

Sra. Cèlia Vendrell: Gràcies, una última intervenció: si el gir a l’esquerra és un gir perillós
--que puc estar-hi d’acord— perquè es va permetre el gir a l’entrada del pàrquing de l’Illa?
Aquest no deuria ser perillós per la Taula de Mobilitat,  i  en canvi, el  gir a l’avinguda
Carlemany sí

En relació al punt de l’Ordre del dia, nosaltres votem en contra, perquè no estem d’acord
en que no s’hagi respectat l’acord de Comú de la sessió passada, perquè no s’ha discutit
aquí el termini de quinze dies i aquest, nosaltres el trobem massa curt. 

Sra. Cònsol Major: Gràcies Sra. Vendrell, ja determinat el què, només em resta agrair-li que
hagi desitjat que aquest projecte sigui un èxit. Jo espero que com fins ara, puguem seguir
treballant  conjuntament  a  les  taules  de  conceptualització  i  a  les  reunions  que  hem
mantingut, treball que per la nostra part els agraïm profundament. 
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I  clos  el  torn  d’intervencions,  per  majoria,  el  Ple  aprova  la  proposta
presentada.

Han votat en contra la Sra. Cèlia Vendrell i el Sr. Aleix Mañosas. Han votat
a favor, la resta de consellers presents a la sala.

4. Conforme als  articles  105 i  106 de  la  LGOTU,  proposta
d’acord provisional de modificació del Codi EDi 01, Borda
de Cal Guem, del Catàleg Comunal del POUPEE

La Sra.  Cònsol  major  cedeix  la  paraula  al  Sr.  Cònsol  Menor  per  a  que
informi als presents sobre la proposta que es posa a consideració. El Sr.
Cònsol Menor exposa el següent:

Els promotors del Pla Parcial i propietaris del sòl de la unitat d’actuació
de sòl  urbanitzable  núm. 33,  han presentat  una sol·licitud al  Comú
interessant  la  descatalogació  de  l’edifici  conegut  per  “Borda  de  Cal
Guem”, actualment identificat com a EDi al Catàleg Comunal. Motiven
aquesta sol·licitud, al·legant, com és cert, que aquesta borda es tracta
d’un edifici construït els anys 1950, sense cap valor històric.

Aquesta modificació es proposa als efectes de resoldre l’error detectat
en  la  identificació  de  la  Borda  de  Cal  Guem  com  a  EDi  (edifici
d’interès).  Atenent  a  les  seves  característiques  arquitectòniques,
tipològiques i de volumetria, es considera que aquest edifici no reuneix
les condicions per ser tractat com a element d’interès (EDi), però es
considera  convenient  mantenir-lo  a  la  categoria  d’element
documentable (Edoc). La modificació es proposa de conformitat amb el
procediment previst a l’article 233.6 de les Normes Urbanístiques del
POUP, amb l’informe favorable del servei tècnic comunal, en funcions
de Comissió Consultiva Parroquial del Patrimoni.

El procediment al que se sotmet aquesta modificació és el previst a
l’article 105.1 de la LGOTU, atès que comporta un canvi de contingut
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del POUPEE. Per tant és preceptiva la publicació de la justificació i
l’informe favorable previ de la CTU, abans que el Comú pugui donar la
seva aprovació definitiva, si és el cas.

Intervé a continuació la Sra. Cèlia Vendrell, exposant al Ple el següent:

Un cop examinada la documentació lliurada adjunta al punt de l’ordre
del dia d’avui, i revisant la normativa que li es d’aplicació, hi ha varis
aspectes que em posen problemes per poder votar a favor o en contra
d’aquesta proposta d’acord provisional.

De  la  lectura  de  la  fitxa  del  catàleg  comunal  d’edificis,  espais  o
elements d’interès històric, monumental, cultural o ambiental del Pla
d’Ordenació  i  Urbanisme Parroquial  del  Comú d’Escaldes-Engordany,
podem destacar que la Borda de Cal Guem va estar classificada com a
EDi.01, és a dir, Edifici d’Interès. En l’apartat justificació de la fitxa,
entre  altres  aspectes  podem ressaltar  que  “és  un  element  clau  per
omplir de sentit l’itinerari  històric i cultural del camí d’Engolasters”.
També  podem  destacar  en  l’apartat  normativa  específica
complementària, que “són permesos aquells usos que respectin els valors i
diferents elements del bé, que no en posin en perill la conservació i que no
alterin ni comprometin la qualitat paisatgística i ambiental del lloc”. A més,
l’apartat  efectes  específics sobre altres  unitats  d’actuació,  especifica
que “aquesta unitat abocarà una part de la cessió obligatòria suficient per tal
de garantir que l’entorn paisatgístic i ambiental immediat d’aquest bé no sigui
alterat. Això significa la conservació de murs de pedra seca i de les espècies
arbòries i arbustives”. El mateix apartat també menciona que “totes les
actuacions en matèria de vialitat, moviments de terres o construccions a la
vora  d’aquesta  borda....,  necessitaran  un  projecte  específic  d’impacte
patrimonial i ambiental abans de l’obtenció de qualsevol llicència d’obra”. 

No sóc, ni pretenc ser una experta en la protecció de patrimoni cultural.
Però el que sí que puc valorar és la lleugeresa amb qual la majoria
comunal proposa aprovar  avui un acord, ni  que sigui  provisional,  de
desclassificar un edifici que va ser classificat EDi.01 al seu moment per
la  Comissió  Consultiva  Parroquial  del  Patrimoni,  i  ara,  que  amb un
simple informe del  servei  tècnic comunal en funcions de la mateixa
Comissió, sigui suficient per prendre un acord, torno a repetir, ni que
sigui provisional, per modificar-ne la seva classificació a EDoc (element
documentable) amb l’objectiu d’enderrocar-lo.

No puc entendre com fa uns pocs anys aquesta comissió consultiva va
veure elements en la borda, els quals van justificar i els van transcriure
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en la seva fitxa, i que ara, únicament amb una frase de l’informe de
data 28 de maig de 2013, signat pel servei tècnic comunal en funcions
de  la  comissió,  que  cito:  “en  aquest  cas  estem  davant  d’una  borda
construïda en els anys 50 i sense valors rellevants”, sigui l’única justificació
per proposar avui, al Consell de Comú de prendre un acord provisional
per enderrocar-la. 

No sé qui té raó o no en la valoració patrimonial d’aquesta borda, però
el que no admeto és la poca serietat amb la que s’està tractant aquest
tema. Al meu entendre, la justificació de l’informe del servei tècnic del
comú  no  està  treballada.  Perquè  és  sense  valors  rellevants?  Quins
elements els hi permeten de concloure amb tanta facilitat?

Trobo, Srs. Cònsols, que s’està agafant una decisió massa a la lleugera.
A més, considerant, que si no vaig errada, vostè, Sr. Cònsol Menor, era
membre  de  la  Comissió  Consultiva  Parroquial  del  Patrimoni  que  va
catalogar aquesta borda com a EDi.01.

Per  tant,  considerant  l’exposat,  els  Consellers  del  Partit
Socialdemòcrata  i  Independents  del  Comú  d’Escaldes-Engordany  no
volem  ser  partícips  de  l’enderroc  d’una  borda  tradicional  amb  la
justificació tant poc científica de l’informe del servei tècnic del Comú. 

Proposem que es posposi l’aprovació d’aquest punt de l’ordre del dia
per tal de que el Comú contracti els serveis, d’experts del Patrimoni,
amb l’encàrrec  d’elaborar  un informe totalment  objectiu,  imparcial  i
fonamentat, que ens aclareixi sobre si la Borda de cal Guem ha d’estar
o no classificada com a EDi.01.

La intervenció  de la  Sra.  Cèlia  Vendrell  dóna lloc  el  següent intercanvi
d’opinions entre el Sr. Cònsol Menor i ella mateixa: 

Sr.  Cònsol Menor:  Sra. Vendrell, potser vostè pensa que no fem el treball d’una manera
seriosa, però li puc assegurar que sí i molt. I sobre aquest tema en particular, li recordo
que en cap cas estem donant permís per a que enderroquin la borda. Nosaltres no estem
donant cap permís, estem canviant la classificació d’un edifici d’interès a un edifici EDOC.
El que sí està clar és que en el moment on es va fer la classificació aquest edifici només
teníem dades des de 1955,  no teníem dades d’aquesta borda en concret.  I  va  ser  a
demanda de la propietat –que la va construir-- que ens va fer saber que aquesta borda era
del 1950 i que no tenia cap element diferenciador, ni a nivell arquitectònic, ni a nivell
patrimonial o diferencial de les altres bordes. Únicament estava feta amb murs de pedra
seca i no implicava cap interès històric. El que sí està clar és que el que fa el Comú és a
través d’això,  fer  la demanda a la CTU, que evidentment serà la que dirà i analitzarà
segons els seus documents si aquest edifici pot passar d’EDI a EDOC. L’especialista que
vostè demana, els que diran si això pot ser així o no pot ser, ja serà la CTU  o Patrimoni.
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Nosaltres hem fet l’anàlisi amb els documents que tenim i aquesta demanda la passem a
la CTU, que ens dirà amb els seus experts si això pot ser o no.

Sra. Cèlia Vendrell:  Gràcies Sr. Cònsol per respondre’m. Veig l’informe que es va fer en
data de 28 de maig de 2013, firmat per dos tècnics del Comú en el qual es diu “que per
tant considerem que es pot enderrocar la borda de cal Guem“. És a dir que l’objectiu és
enderrocar. Jo no puc ser partícip d‘agafar aquesta decisió, encara que sigui provisional i
sàpigui que ha de passar per les mans del Govern. Això ho entenc, però el que no entenc
és que es pugui fer des del Comú d’Escaldes un informe d’un full per decidir que una
borda s’enderroqui. Això trobo que no és seriós i no s’estan fent les coses com cal. Si no
tenim persones al Comú que tinguin la capacitat suficient per definir si aquesta borda fa
part o no de l’EDI, doncs l’hem d’anar a buscar a fora, però el que no pot fer un Comú, és
presentar per acord un informe d’una pàgina i poc més en el qual la única valoració que hi
posa és “en aquest cas estem davant d’una borda construïda els anys 50”. La fitxa diu
que es va reconstruir els anys 50, és a dir, que ja hi havia anteriorment una Borda sense
valors rellevants, sense explicar que són aquests valors rellevants. No ens estant explicant
res i ens demanen que agafem una decisió. És evident que jo no participaré d’enderrocar
el poc patrimoni que en tenim a Escaldes i a Andorra en General. Potser sí que podem
desclassificar aquesta borda, però jo no estic capacitada per fer aquesta valoració i encara
menys amb un informe com el que ens han presentat. Nosaltres no estem d’acord amb
aquest punt de l’Ordre del dia. El que nosaltres proposàvem era buscar persones que ens
puguin dir el perquè s’ha de desclassificar o potser perquè es va mal classificar en el seu
moment. Però en tot cas, ni el Sr. Aleix  Mañosas ni jo som experts en patrimoni cultural
per poder donar el nostre acord a aquest punt de l’ordre del dia. 

Sr.  Cònsol Menor: Els nostres tècnics el que fan és fer un estudi i passar-lo als tècnics
experts en Patrimoni,  els quals ens diran si  la classificació estava bé o no estava bé.
Realment aquí s’han avançat els termes, ja que tot això ve degut a un estudi previ, que és
la elaboració  d’un pla  parcial  en  aquella  zona,  i  per  això  es  parla  d’enderrocar.  Però
nosaltres no estem donant cap permís d’enderroc. Nosaltres sabem perquè es vol fer això i
degut a què, i que abans de fer això s’ha de canviar la borda d’EDI  a EDOC. Pensem que
és una cosa que es pot fer, però cal que la CTU i Patrimoni ho corroborin i de no ser així,
no es canviaria. No ho farem sense tenir l’acord de la CTU. 

Sra. Cèlia Vendrell: Gràcies, la conclusió és la que jo he llegit i està a l’informe tal i com
se’ns  presenta  per  aprovar.  És  evident  que  la  conclusió  està  escrita  i  l’objectiu  és
enderrocar la borda, i no hi ha cap element que ens pugui dir el contrari. Com tampoc hi
ha cap element que ens digui el perquè la desclassifiquem. Espero que els membres de la
CTU siguin prou objectius per dictaminar si aquesta borda es pot o no enderrocar, que
serà el seu destí final si la desclassifiquem. Nosaltres votem en contra d’aquest punt de
l’Ordre del dia.

I  clos  el  torn  d’intervencions,  per  majoria,  el  Ple  aprova  la  proposta
presentada.

Han votat en contra la Sra. Cèlia Vendrell i el Sr. Aleix Mañosas. Han votat
a favor, la resta de consellers presents a la sala.
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5. Conforme a l’article 105.2 de la LGOTU, proposta d’acord
de  publicació  de  l’ajustament  de  vials  i  de  límits  de  la
unitat  d’actuació  UA-Suble-21,  camí  de  la  Plana i  de
rectificació de límits de les unitats d’actuació UA-Suble 19,
camí Pla, UA-Suble 22,  l’Obac zona superior, UA-Suc-34,
la Plana, i PE-09, la Plana mitja

A petició de la Sra. Cònsol Major, el Sr. Cònsol Menor informa al Ple sobre
la proposta presentada:

Mitjançant sol·licitud presentada al Departament de Tràmits el dia 18
de  març  del  2013,  els  representants  legals  de  la  majoria  dels
propietaris  de  sòl  de  la  UA-Suble  21,  van  demanar  la  rectificació,
conforme a la realitat del terreny, dels límits de la unitat d’actuació pel
desenvolupament posterior del Pla parcial de la referida unitat.

Al  mateix  temps,  demanaven  la  inclusió  del  vial  construït,  que  el
POUPEE situa a la UA-SUC-34, dins de la superfície de la UA-Suble
21, atès que és un dels vials d’accés a aquesta darrera unitat.

A conseqüència d’aquesta rectificació de límits i  de l’ajustament del
vial, procedeix rectificar els límits de les unitats d’actuació UA-Suble
19,  camí  Pla,  UA-Suble  22,  l’Obac,  zona  Superior,  UA-Suc-34,  la
Plana, i PE-09, la Plana mitja.

Per tant, es considera procedent demanar al Ple la rectificació del límit
de les unitats d’actuació de contínua referència, d’acord amb la realitat
física i documental del terreny. Aquesta modificació del Pla es proposa
mitjançant el procediment simplificat que preveu l’article 105.2 de la
LGOTU.

I  closa  la  intervenció  del  Sr.  Cònsol  Menor  i  no  havent-n’hi  altra  de
sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la proposta presentada
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6. Proposta de modificació del conveni de data 22 de maig
del 2009 signat entre el Comú d’Escaldes-Engordany i Casa
Molines,  SA relatiu  a  la  cessió  de  terrenys  de  la  unitat
d’actuació  de  sòl  urbà  consolidat  01(UA-Suc-01),  carrer
Josep  Viladomat,  mitjançant  terrenys  situats  a  la  unitat
d’actuació  de  sòl  urbà  no  consolidat  04  (UA-Sunc  04),
carrer  de  l’Obac,  adaptant  el  percentatge  de  cessió
obligatòria de sòl per a equipaments col·lectius, habitatges
de  protecció  pública  i  serveis  públics,  al  Decret  del  5
d’octubre del 2012, de reducció temporal del percentatge
de cessió obligatòria en sòl urbà consolidat. Si hi ha lloc,
acord de facultar als Srs. Cònsols de manera indistinta per
a signar el conveni de modificació i elevar-lo a escriptura
pública en nom i representació del Comú

A petició de la Sra. Cònsol major, el Sr. Cònsol Menor informa al Ple sobre
la proposta presentada:

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 17 d’abril
del 2009, va aprovar un conveni amb la societat  Casa Molines, SA,
mitjançant el qual aquesta societat materialitzava la cessió obligatòria i
gratuïta  de  sòl  per  a  equipaments  del  terreny  la  Salita,  de  la  seva
propietat, en una unitat d’actuació distinta, concretament la UA-Sunc-
14, atesa la seva voluntat de construir una residència geriàtrica en el
referit terreny, cosa per la qual havia de disposar d’una  superfície de
sòl aproximada de 960 m2. Aquest conveni s’empara en l’article 33 de
la LGOTU, (“els Comuns poden acceptar la cessió de béns immobles
situats en una unitat d’actuació distinta”) sempre que concorrin raons
d’interès públic. La cessió de terreny efectuada a la UA-Sunc-14 per
Casa Molines, SA fou del 15 %.

Aquest conveni es va signar el dia 22 de maig del 2009 i posteriorment
fou elevat a públic.

Amb la Llei de modificació de la LGOTU, publicada el 19 de setembre
del 2012, la societat Casa Molines, SA s’acull al Decret del 5 d’octubre
del 2012, de reducció temporal del percentatge de cessió obligatòria en
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sòl urbà consolidat, que desenvolupa la Disposició transitòria única de
la LGOTU, i permet que els nous projectes en sòl urbà consolidat vegin
reduït el percentatge de cessió obligatòria i gratuïta per a equipaments
col·lectius al 5 %. Noti’s que el projecte de construcció del geriàtric a
la finca la Salita,  ha estat presentat per Casa Molines el dia 21 de
gener del 2013.

Pels motius exposats i en aplicació de la normativa en vigor, es proposa
al Ple modificar el conveni aprovat el 17 d’abril del 2009, reduint  el
percentatge de cessió del 15 % al 5 %, en la mateixa unitat d’actuació
Sunc-14, facultant als Srs. Cònsols de manera indistinta per a signar el
conveni  de  modificació  i  elevar-lo  a  escriptura  pública  en  nom  i
representació del Comú.

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

7. D’acord amb l’article 74.1 de la Llei de finances comunals i
amb  l’article  4  de  l’Ordinació  del  pressupost,  proposta
d’aprovació d’una transferència  de crèdit  provinent  de la
partida 50103/202/60701  Avinguda Carlemany i zona de
vianants,  destinada a la partida 61008/400/60891  Obres
d’art, per fer front a l’adquisició d’escultures d’instruments
musicals  i  peces  escultòriques  destinades  a  l’avinguda
Carlemany

A petició de la Sra. Cònsol Major, la Sra. Nuri Barquin informa al Ple sobre
la proposta presentada:
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El  Comú  d’Escaldes-Engordany  contracta  regularment  exposicions
d’escultures d’art al carrer. Aquest any, dins el marc de la dinamització
de l’avinguda Carlemany, es treballa sobre el tema de la música. Durant
els mesos de juliol i agost esdevenim la parròquia de la música amb els
cicles “Jazz al carrer”, “Músiques del món” i com a novetat pel 2013,
les “Nits del món” (vetllades temàtiques).

Vist que aquests cicles es repeteixen cada estiu, es planteja adquirir
elements de decoració escultòrics relacionats amb el món de la música
per poder-los col·locar cada any a la parròquia. La compra d’aquests
elements es materialitzarà per acord de la Junta de Govern una vegada
es determini l’adjudicatari.

Vist  l’informe  de  la  Interventora,  es  proposa  l’aprovació  d’una
transferència  de  crèdit  per  a  l’adquisició  d’escultures  d’instruments
musicals i peces escultòriques destinades a l’avinguda Carlemany i a la
part alta.

Intervé a continuació el Sr. Aleix Mañosas, exposant el següent:

En el marc de la Comissió de Dinamització per a l’Avinguda Carlemany,
a la que assisteixo regularment, s’estan tractant diversos temes per tal
d’afavorir l’afluència turística i, en conseqüència, millorar l’aspecte de
dita avinguda i el moviment de gent per la mateixa.  En aquest punt de
l’ordre  del  dia  se’ns  proposa  aprovar  una  transferència  de  crèdit
provinent  de  la  partida  pressupostària  “Avinguda  Carlemany  i  zona
vianants” cap a la partida pressupostària del departament de cultura
anomenada “Obres d’art” per un import de 30.000 euros.

Primer de tot cal deixar constància que la decisió que es presenta aquí
per la seva aprovació, va estar presa per consens entre els membres de
la Comissió de Dinamització, on hi estan representats comerciants de
l’avinguda a través de diverses associacions.

A més a més, aquesta vegada, tot i que la despesa serà similar a la
efectuada anys anteriors amb altres obres d’art al carrer, almenys seran
de propietat del Comú i es podran utilitzar en anys posteriors.

Així  doncs,  donarem el  nostre  vot  favorable  a  aquest  punt,  deixant
constància, però, que aquestes obres d’art hauran de ser de la mida
justa  per  què  no  dificultin  el  pas  dels  vianants  i  que,  al  seu  torn,
permetin la circulació dels vehicles de seguretat i els transportistes. 
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I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
la transferència de crèdit pressupostari posada a consideració. L’Ordinació
al  respecte  serà  tramesa  al  BOPA  per  a  la  seva  publicació  i  posterior
entrada en vigor.

8. Proposta  de  signatura  d’un  conveni  amb  el  Centre  de
Recerca i Estudis Sociològics (CRES) de l’Institut d’Estudis
Andorrans,  per  a  la  realització  d’un  estudi  d’impacte  /
observatori  d’indicadors  de  la  conversió  en  zona  per  a
vianants  del  tram  principal  de  l’avinguda  Carlemany
comprés  entre  el  carrer  de la  Unió  /  carrer  del  Valira  i
l’avinguda de les Escoles / carrer del Picó, així com del seu
impacte en les zones d’influència

A petició de la Sra. Cònsol Major, la Sra. Núria Gomez, informa al Ple sobre
la proposta presentada:

En  el  marc  de  la  taula  de  treball  encarregada  de  l’establiment  i
seguiment  d’indicadors  d’èxit  del  procés  de  transformació  del  tram
principal de l’avinguda Carlemany en zona per a vianants, s’han definit i
repertoriat  els diferents indicadors que s’agrupen de forma resumida
sota els 3 eixos següents :

 El  1r  eix,  relacionat  amb  l’impacte  econòmic  i  millora  de  les
oportunitats comercials. Aquest punt engloba indicadors de variació
en el nivell de freqüentació de la zona, i impacte en els negocis de
la zona principal i zones d’influència,

 El  2n  eix,  relacionat  amb  els  usuaris  i  la  millora  del  confort  i
experiència de compra en la zona. Aquest eix recopila els indicadors
relacionats  amb  el  nivell  de  satisfacció  en  quant  a  seguretat,
accessibilitat, contaminació atmosfèrica i acústica i la consolidació
de la zona en punt de referència comercial i social,
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 El  3r  eix,  relacionat  amb  l’impacte  social  i  veïnal,  que  inclou
indicadors  relacionats  amb  el  nivell  d’incidències,  vandalisme,
descans nocturn, seguretat i mobilitat.

La mesura i seguiment dels diferents indicadors ens ha de permetre
obtenir conclusions precises per tal de valorar l’èxit del projecte amb
l’objectiu  d’abordar  les  accions complementàries  que han d’ajudar a
reforçar la zona en zona per a vianants (com ara la seva pavimentació
definitiva) o per al contrari, si cal replantejar-ne l’enfocament.

Per  tal  d’abordar  aquest  treball,  es  proposa  establir  un  conveni  de
col·laboració amb el Centre de Recerca i Estudis Sociològics (CRES)
depenent de l’Institut d’Estudis Andorrans. Aquest organisme disposa
dels  mitjans  i  experiència  necessària  per  a  dur  a  terme  l’estudi
plantejat. En tant que organisme públic, el CRES ens ha de permetre
una millor garantia en quant a imparcialitat i transparència de l’estudi, i
confidencialitat de les dades que manipuli i que seran requerides als
comerços i negocis objecte de l’estudi.

El desenvolupament de l’estudi inclourà tant estudis quantitatius, com
qualitatius dels grups implicats en el canvi: vianants, turistes, veïns i
població  en  general,  i  establiments  comercials,  tant  de  l’avinguda
Carlemany,  com  de  les  zones  adjacents.  Es  preveuen  3  onades  de
treball de camp des del mes d’agost fins al mes de desembre 2013.
Després  de cada onada,  el  CRES elaborarà  un  informe parcial,  que
culminarà amb un informe final de conclusions.

L’estudi plantejat té un abast inicial de 6 mesos i un cost de 17.850€.
No es descarta donar-hi continuïtat per tal de poder valorar l’impacte de
la conversió durant com a mínim un període d’un any complert.

Intervé a continuació el Sr. Aleix Mañosas, exposant el següent:

Tot i que el conveni a què fa referència aquest punt no se’ns va lliurar
en termini previst (72 hores hàbils abans d’aquest Ple), sortosament hi
ha hagut un cap de setmana pel mig que ens ha permès poder-hi donar
un cop d’ull.

Tal i com ja es va parlar en la Comissió d’Indicadors per a l’avinguda
per a vianants,  s’acorda un conveni amb el  CRES per a la recollida
d’informació.
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El text que avui se’ns presenta per aprovar és molt genèric i, salvat que
se’m corregeixi,  a  dia  d’avui  la  Comissió  d’Indicadors  encara  no  ha
determinat el detall dels treballs a efectuar pel CRES. Per tant, entenc
que avui es presenta a aprovació una declaració d’intencions, que haurà
d’anar-se  concretant  en  el  decurs  de  les  properes  reunions  de  la
Comissió d’Indicadors.

Val a dir que el CRES ens mereix la màxima confiança pel que fa a
l’objectivitat  en  la  tramitació  de  les  dades  i  que  tots  els  estudis
realitzats han estat més que correctes. El preu que es proposa amb el
conveni és més que raonable pels treballs que s’espera que es duguin a
terme.

En el decurs de la reunió de la Comissió d’Indicadors es va acordar
signar aquest conveni amb el CRES pels motius que acabo d’exposar.

Coincidim en que signar aquest conveni és una bona opció, però els
advertim  que  molt  probablement  hi  hagi  empreses  privades  que  els
retreguin no haver fet un concurs públic obert a tothom per tal de poder
triar la millor opció.

Som conscients que s’ha volgut signar aquest acord amb el CRES amb
la millor voluntat, però considerem que una decisió així no dóna marge
a l’equivocació i potser caldria donar-hi més tombs comparant-ho amb
altres ofertes,  amb més calma. No voldríem que actuar amb presses
pugui ser perjudicial per aquest projecte.

Així doncs, com que veiem certa improvisació en aquest tema, ja que
els detalls importants que integren el conveni s’hauran de determinar
en properes reunions, no podem donar el nostre vot favorable a aquest
punt de l’ordre del dia pels dubtes que ens genera, i ens abstindrem

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

S’han abstingut la Sra. Cèlia Vendrell i el Sr. Aleix Mañosas. Han votat a
favor, la resta de consellers presents a la sala.
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9. Proposta  de  ratificació  dels  acords  adoptats  per  la
Comissió de Gestió de la Vall del Madriu–Perafita–Claror,
en la sessió celebrada el dia 22 de març de 2013

Comissió de Gestió del pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror

Núm. Acta: 03/13
Dia: 22.03.2013
Hora: 10.00 h
Acabament: 12.00 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. Sr. Josep MAJORAL, conseller de medi ambient del Comú de Sant

Julià de Lòria
 Hble. Sra. Trini MARIN, cònsol major del Comú d’Escaldes-Engordany
 M. I. Sr. Albert ESTEVE, ministre de Cultura del Govern d’Andorra
 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 
 Sra. Meritxell SALDES, cap d’àrea de medi ambient del Comú d’Andorra

la Vella.

Els temes tractats en aquesta reunió han estat: 

1.-  Lectura i aprovació de l’acta 02/13 de la reunió celebrada el 22 de febrer del 2013,
que s’aprova per assentiment.

2.- Concurs del disseny de la imatge gràfica i corporativa de la vall del Madriu-Perafita-
Claror. 
La directora de la Comissió de gestió de la VMPC presenta l’informe de valoració de les
10 propostes d’imatge presentades al concurs, així com la seva puntuació segons els
criteris  establerts  al  plec  de  bases,  de  les  quals  4  propostes  obtenen  la  mateixa
puntuació. Són les propostes núm.1, 2 4 i 7. S’acorda presentar les propostes núm. 4 i 7
als  membres  del  Consell  Assessor  de  la  VMPC per  tal  que  donin  la  seva  opinió,  i
s’acorda que l’elecció de la imatge resta subjecta a la decisió de la propera reunió de la
Comissió de Gestió de la VMPC. S’acorda que un cop s’hagi decidit la imatge del logotip,
es convocarà la premsa per a la seva difusió.

3.-  S’acorda  la  proposta  d’actuació  per  la  rehabilitació  del  Camí  de  Muntanya,  que
actualment  presenta  un  estat  deteriorat,  i  és  considerat  un  dels  elements  claus  del
Patrimoni  Cultural  de la  vall,  mitjançant  l’actuació  d’un equip  pluridisciplinar  sobre el
terreny, amb un representant tècnic del Departament de Patrimoni Cultural de Govern i
un representant de la brigada de camins de cada comú. Es preveu que aquest equip
realitzi proves i estudis in situ que permetin avaluar el tram de camí considerat i poder-lo
restaurar  amb coneixement.  S’informa del  nom dels  operaris  designats  pels  comuns
d'Andorra la Vella i Escaldes Engordany. Alhora, s’acorda que l’assumpció dels costos
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econòmics per realitzar l’execució dels treballs els assumeixi la Comissió de Gestió de la
VMPC i que els treballs els realitzaran els efectius dels 4 comuns.

4.- S’informa del Pla d'ús públic de la vall del Madriu-Perafita-Claror, el qual constitueix
una de les previsions del pla de gestió i es planteja com a garantia per fer compatibles el
gaudi del públic que s'apropa a la vall amb els objectius de conservació, i evitar conflictes
entre  els  interessos  de  conservació  de  l'espai  protegit  i  el  dret  que  té  el  públic  en
conèixer-lo. S’acorda que els tècnics de medi ambient de cada comú i els membres del
Consell  Assessor el  revisin,  i  emetin,  si  escau,  un informe que inclogui  comentaris  i
propostes de millora.

5.- Per aprofundir en el “pla de lluita contra incendis i prevenció de riscos”, s’acorda que
el ministre de Cultura demanarà al CENMA la proposta dels comuns sobre l’estudi del
risc de trencament de la presa de l’estany de l’Illa. 

6.- S’acorda convocar una reunió del  Consell Assessor de la VMPC el dijous 25 d’abril
del 2013, a les 10 h, al Comú d’Andorra la Vella.

7.- S’informa que els comuns han aprovat el  conveni entre el Ministeri de Cultura i la
Comissió de Gestió de la VMPC, i en breu, el ratificaran pels respectius Consells de cada
Comú. S’acorda convocar la premsa durant l’acte de signatura d’aquest conveni.

8.- S’informa que, en breu, tots els comuns ratificaran en les respectives sessions de
Consell de Comú el  plec de bases per a l'elaboració d'un vídeo promocional de la vall .
S’acorda que cada comú aprovarà facultar el president de torn de la Comissió de Gestió
de la VMPC per realitzar els tràmits escaients. 

9.- S’informa que el Comú de Sant Julià de Lòria ha nomenat la persona de contacte per
l’avaluació de l’informe "tècniques i materials tradicionals originals".

10.- S’acorda nomenar els tècnics de medi ambient de cada comú per a la revisió del
dossier resumint la problemàtica de l'estratègia d'accés a la VMPC adreçat al tècnic de la
UNESCO, i que la directora de la Comissió de Gestió en realitzarà el seguiment.

11.- S’acorda que la directora de la Comissió de Gestió de la VMPC realitzarà una reunió
amb el ministre de Medi Ambient i el Cos de banders per demanar la col·laboració en
l’acompliment de la normativa vigent sobre l’accés rodat a la VMPC i els actes vandàlics
detectats,  vista  la  dificultat  existent  del  seu  control.  Prèviament,  la  directora  de  la
Comissió de Gestió de la VMPC s’informarà del procediment i organització que disposen
al Comú d’Ordino.

12.-  S’acorda  que la  cònsol  del  Comú d’Andorra  la  Vella  parlarà  prèviament  amb el
ministre de Finances sobre l’NRT corresponent a la Comissió de Gestió de la VMPC; i
que aquesta qüestió resta pendent per a la propera reunió.

13.- S’acorda que el ministre de Cultura demanarà l’estat del tràmit referent al  Domini
web vall_del_Madriu_Perafita_Claror.

Altres temes tractats fora de l’ordre del dia

14.-  S’informa de l’esborrany de carta,  que signarà el  president de torn,  referent  als
allotjaments rurals a la VMPC adreçada al ministre de Medi Ambient, en què es demana
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que es tinguin en compte les particularitats existents a la zona de la VMPC sobre els
allotjaments rurals.

15.- S’informa del procés d’inventari i protecció de les molleres existents a la VMPC. Es
validen totes les unitats  a excepció d’una que està situada en un terreny de propietat
privada. 

16.- El cònsol del Comú d’Encamp informa que Andorra Telecom ha entrat una sol·licitud
per  a  la  col·locació  d’una  antena  al  costat  de  l’Estany  de  l’Illa.  S’acorda  que  el
departament de Patrimoni Natural de Govern emeti un informe en relació amb aquesta
petició.

17.- S’acorda convocar els membres de la Comissió de Gestió de la VMPC a la visita a la
vall de Boí i al Parc Nacional d’Aigüestortes, els propers 18 i 19 de juny, així com fer-ho
extensiu a la resta de representants dels comuns, en la propera Reunió de Cònsols. 

18.-  S’informa  del  correu  que  ha  enviat  el  Sr.  Carles  Iriarte,  membre  del  Consell
Assessor, en què proposa esmenes a l’acta de la darrera convocatòria, amb data 9 de
novembre  del  2012.  S’acorda  incloure  aquestes  esmenes  com  a  annex  a  l’acta
corresponent.  Pel que fa al  punt 7 de la relació d’esmenes enviada, es proposa que
s’informi el Consell Assessor en l’ordre del dia de la propera convocatòria.

Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió i s’acorda convocar la propera reunió
de la Comissió de Gestió, el  divendres 2 de maig del 2013, a les 10.00 h,  al Comú
d’Andorra la Vella, i convidar el ministre de Cultura a la mateixa.

La Sra. Cònsol Major demana als presents si respecte als acords posats a
consideració tenen alguna esmena, comentari o demanda d’informació a
formular:

Intervé el Sr. Aleix Mañosas, exposant el següent

Pel que fa a aquest punt de l’ordre del dia, no tenim res a afegir a
l’acta del 22 de març de 2013 que avui se’ns presenta per a la seva
ratificació, i hi votarem a favor. 

No obstant, vull aprofitar aquest punt de l’ordre del dia per manifestar
el nostre desacord en la manera de procedir de la Comissió de Gestió de
la Vall del Madriu-Perafita-Claror.  Fins al dia 22 de maig crèiem que
les decisions que es prenien a la Comissió s’havien de ratificar per cada
Ple Comunal. Sembla ser, però, que hi ha casos en els que no deu ser
del tot necessari, ja que el dia 22 de maig ens vam assabentar, a través
del BOPA, que en la darrera reunió del 02/05/13 la Comissió de Gestió
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va  aprovar  un  suplement  de  crèdit  de  més  de  26.000  euros  per  a
despeses de funcionament. 

Així  doncs,  li  demanem  a  la  Sra.  Cònsol  que  transmeti  el  nostre
malestar per aquest fet i esperem que les properes decisions que hagi
de prendre la Comissió de Gestió siguin ratificades pels Plens comunals
abans de dur-les a terme, ja que en cas contrari haurem de dubtar de la
transparència de dita Comissió.

La Sra.  Cònsol  Major respon dient que la  proposta  en qüestió,  tal  com
correspon, va ser formulada des del Comú que ostenta la presidència, el
Comú d’Andorra la Vella, i que l’ocasió de ratificar o no la seva aprovació, a
l’igual  que  amb  tots  els  altres  acords  de  la  Comissió,  la  tindran  els
consellers en el moment que l’acta de la sessió de referència es presenti a
l’aprovació del Ple.

Intervé a continuació la Sra.  Cèlia Vendrell, per insistir  en el que al seu
parer són les mancances de la informació que es trasllada als consellers de
l’oposició.  Extret  de l’acta de la sessió  que es tracta avui,  posa com a
exemple el cas del Pla d’ús públic de la vall del Madriu-Perafita-Claror, on
al respecte s’informa que es demanarà als tècnics de Medi Ambient de
cada  Comú que  facin  les  seves  valoracions.  En  contrast  amb això,  als
consellers de la oposició no se’ls hi ha fet arribar aquest Pla.

Segons la Sra. Vendrell,  malauradament aquest cas no és una excepció,
perquè en les actes de les Comissions que s’han anat aprovant fins a la
data d’avui, hi ha estudis, hi ha plans, hi ha plecs de bases... als quals els
consellers de l’oposició no hi ha tingut accés. Esmenta en aquest sentit el
Pla de lluita contra incendis i prevenció de riscos, el plec de bases per
l’elaboració d’un vídeo promocional de la Vall, els inventaris de protecció
de Molleres, etc.

Acaba per  tant,  preguntant-se  si  és  que hi  ha voluntat  deliberada o  si
simplement  es  considera  innecessari  traslladar-los-hi  que  aquesta
informació, però que en qualsevol cas, vol fer constar una vegada més que
com a consellers del Comú, els de l’oposició tenen el mateix dret d’accedir
a aquests documents que qualsevol altre conseller 

Aportant resposta, la Sra. Cònsol Major matisa que no en tots els casos que
citats ja es disposa de la informació complerta i  a  punt per a poder-la
traslladar als consellers. De tota manera, recorda a la Sra. Cèlia Vendrell
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que per a qualsevol demanda d’informació, ja sigui verbal o documental,
tan  ella  mateixa  com  la  directora  del  Pla  de  Gestió  estan  a  la  seva
disposició.

I una vegada clos el torn d’intervencions, per assentiment, el Ple ratifica
els  acords  adoptats  per  la  Comissió  de  Gestió  de  la  Vall  del  Madriu–
Perafita–Claror en la sessió celebrada el dia 22 de març de 2013.

10. 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.

11. 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 –es transcriuen seguides en cada
cas de les respostes i intervencions subsegüents-.

1) A data d’avui, no hem tingut resposta per part de la Sra. Cònsol en relació a
la nostra demanda de reunió amb la directora del Pla de Gestió de la Vall
del Madriu, Perafita Claror. Voldríem saber si, tal i com es va comprometre
en el darrer Consell de Comú, la Sra. Cònsol ha fet arribar la nostra petició
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a la  Comissió  de  Gestió  de  la  Vall  del  Madriu-Perafita-Claror,  i  en  cas
afirmatiu, quina resposta va rebre?

Sra. Cònsol Major: Em plau informar-los que vaig trametre la seva demanda a la presidenta
del Pla de Gestió de la Vall del Madriu, la senyora Rosa Ferrer, el passat 31 de maig, data
en què va tenir lloc la darrera reunió del pla de gestió. Tal com vaig informar-los, la petició
s’ha  de  formular  directament  a  la  presidència,  en  aquest  cas  Andorra  la  Vella,   per
concretar una data de reunió. En breu se’ls hi comunicarà la data d’aquesta reunió amb la
directora del Pla de Gestió de la Vall del Madriu.

Sra. Cèlia Vendrell: Moltes gràcies Sra. Cònsol per la seva gestió i esperem que ens puguin
dir en breu la data d’aquesta reunió, ja que realment la estem esperant des de fa dies.
Aprofito per recordar-li també --no ho hem posat aquí, però fa part del mateix objecte--,
que en la passada reunió de Consell de Comú li vam demanar que se’ns lliurés una sèrie
d’informació que figurava en unes actes anteriors per aprovar. 

En concret, hi havia el balanç corresponent a la gestió econòmica del pressupost 2012,
que no ens ha estat lliurat. L’informe tècnic sobre adjudicació dels treballs de zonificació
naturals de la Vall --en base a què es va fer aquesta adjudicació--, tampoc se’ns ha donat.
Com tampoc se’ns ha donat l’informe tècnic sobre l’adjudicació de la marca. És a dir
sol·licitem  aquests  tres  documents  que  ja  havíem  demanat,  que  s’afegeixen  als  que
demanem avui: el Pla d’ús públic de la Vall, el Pla de lluita contra incendis --el plec de
bases  no  se  si  el  tenen,  però  en  tot  cas  quan  el  tinguin  que  ens  el  facin  arribar--,
l’inventari  i  protecció  de  les  Molleres,  tota  la  documentació  que  diu  que  es  posa  a
disposició de la Comissió de gestió de la Vall. Moltes gràcies. 

Sra. Cònsol Major: Gràcies Sra. Vendrell, només li vull recordar que dijous passat vam estar
reunits els Cònsols amb vostès, i ja li vaig comunicar que aquests informes, sobretot el del
logo, no li podia fer arribar perquè encara no havia estat aprovat fins la última reunió, que
va ser el divendres, i tan bon punt el tingui no s’ha de preocupar, perquè tot el que estigui
aprovat ja li farem arribar. A més, tal com li vaig dir durant l’últim Ple, vaig informar sobre
aquesta  demanda  a  la  directora  del  Pla  de  Gestió,  a  fi  que  tant  bon  punt  estigués
aprovada, li poguessi’m passar la informació.

Sra.  Cèlia  Vendrell:  Moltes gràcies Sra.  Cònsol,  però els altres dos punts ja  han estat
adjudicats i l’informe sobre la gestió econòmica del pressupost 2012 ja està fet, així que
aquests  dos  punts  ja  ens  els  podeu  facilitar.  Només  demanem  que  se’ns  tingui  en
consideració i que siguin el màxim de transparents, no només en la gestió comunal, sinó
també pel que fa a la Comissió de Gestió del Pla de Gestió de la Vall del Madriu Perafita i
Claror.

2) Vist l’Edicte de data de publicació al BOPA de 22 de maig de 2013, pel qual
s’aprova un suplement de crèdit per un import de 26.695,63 € a la partida
227  (treballs  realitzats  per  altres  empreses  i  professionals)  en  el  qual
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s’indica  que  es  destina  al  funcionament  ordinari  del  pla  de  gestió,
sol·licitem el detall de les despeses previstes en aquest concepte.

Sra. Cònsol Major: En el pressupost del 2012 es va preveure la contractació del logotip de
la vall i els treballs de zonificació natural i cultural. En la confecció del pressupost 2013
no es van incloure aquests imports ja que es preveia poder realitzar-ho durant el 2012. El
suplement de crèdit s'ha aprovat per cobrir aquestes despeses durant el 2013 i es finança
amb els diners disponibles provinents del exercici 2012.

Sra.  Cèlia  Vendrell:  Això  quedarà  transcrit  a  l’acta  suposo,  i  aleshores  podrem  veure
tranquil·lament el que ens acaba d’explicar. Gràcies. 

Sra. Cònsol Major: Sí, es reflexa en les actes que és el que s’està fent a cada reunió.

3) Quan es preveu tenir finalitzat el cadastre e la propietat immobiliària de la
Parròquia? 

Sr. Cònsol Menor: Pel que fa a l’estat d’avançament del estat del cadastre, informo que les
delimitacions es van acabar el dia 17 de maig del 2012, així com l’escanejat de dades
des del 1956. Recordo unes simples dades: el cadastre d’Escaldes son 330 hectàrees i
uns  1.900  edificis  aproximadament,  que  es  van  dividir  en  6  zones  --Engolasters,  el
Madriu, l’Obac, el centre urbà, Can Diumenge i el Solà. Els tècnics han fet de les tres
primeres zones, una sola zona que seran uns 220.000m2 i que estarà exposada durant el
mes d’octubre, a priori, perquè ha de ser un mes d’exposició i fer que hi hagi un màxim de
gent. El cadastre es pot dir que està acabat i paulatinament s’anirà fent la presentació de
les diferents etapes.

Sra. Cèlia Vendrell: El motiu pel qual demanava això, és perquè hi ha una llei que fixa els
terminis, i aquesta llei és la Llei de finances comunals, publicada al BOPA el 30 de juliol
del 2003, i aquesta llei diu que el Govern i els Comuns elaboren el cadastre de propietat
immobiliària  nacional  i  que disposen de 10 anys  a partir  de l’entrada en vigor  de la
mateixa. Aquest termini acaba a mitjans d’agost d’aquest any,  i l’únic que volíem saber
era si el Comú d’Escaldes-Engordany honoraria o no aquests termini. Perquè 10 anys son
10 anys i durant tot aquest temps vostès han estat al capdavant d’aquest Comú, i voldria
saber si es va tenir la previsió suficient per arribar a mitjans d’agost del 2013 a honorar
aquests terminis. Gràcies. 

Sr. Cònsol Menor: Bé, ja li he dit la dificultat que té el cadastre i l’amplitud de la feina. No
deixa de ser que serem el tercer Comú en finalitzar el cadastre dins dels temps, tot i que
cal fer l’exposició pública. Som l’únic Comú que va fer una prova pilot per les diferents
fases  del  cadastre  i  això  també  ens  va  fer  allargar  el  termini  per  donar  més  àmplia
informació. De tota manera, el que està clar és que l’elaboració del cadastre l’acabarem
dins els terminis. 
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Sra. Cèlia Vendrell: És a dir que a mitjans d’agost tindrem el cadastre acabat o no? És que
no m’ha quedat clar. 

Sr.  Cònsol Menor: És que el cadastre és una eina més complexa que el fet que estigui
acabat. Està elaborat i ara cal que els diferents propietaris facin les seves al·legacions
pertinents, que mirin si els seus límits són bons. S’ha millorat la base de dades recollida
que teníem a l’inici  del 2011, quan es va signar contracte.  El contracte amb l’equip
redactor del cadastre es va signar el 28 de març del 2011, i a partir d’aquí s’han fet
ajustaments tant amb la base de dades que tenen a Ordino com la que tenen a Encamp,
per millorar els diferents atributs que se’ls hi dona als edificis i a les parcel·les. 

Així doncs en funcionament el cadastre estarà quan s’hagin respost a totes les al·legacions
i s’hagi acabat el que se’n diu el cadastre en si. En canvi, tot el que va relacionat amb els
tributs té un altre funcionament, com ho podria explicar la Sra. Nuri Gomez, que a més a
més ja es farà arribar a cada propietari segons el que nosaltres tinguem registrat, podent
cada propietari fer les al·legacions pertinents en el seu moment.

Sra. Cèlia Vendrell: No sé si ho he entès bé: es va començar a treballar amb el cadastre el
28 de març del 2011? Abans no s’hi havia treballat,  o sóc jo que no ho he entès? I
desprès finalment, a mitjans d’agost el cadastre completament acabat no estarà perquè
s’ha de fer exposició pública. Quan es farà aquesta exposició pública?

Sr.  Cònsol Menor: El cadastre a  Escaldes es va fer segons una altra tipologia perquè a
diferència d’altres parròquies que poden tenir més àrea rural, aquí el gruix del treball era
sobre zona urbana, amb el que suposa d’increment del volum del treball a realitzar i de la
seva  dificultat.  Cal  dir  que  són  1.900  edificis  on  s’ha  de  repertoriar  la  parcel·la
adjudicada, la plaça d’aparcament, el traster i la superfície del pis. Realment el gruix del
treball era molt més complex i, per tant, es va optar per fer una prova pilot duta a terme
durant el 2010. I en aquesta prova pilot es van definir realment els esquemes, perquè
aquesta prova pilot tenia tant urbà com rural. I una vegada establerta la forma de treballar,
es  va  passar  el  2011  a  fer  la  resta  de  la  parròquia.  La  prova  pilot  era  26.000m2,
comparat a les 330 hectàrees que s’havia d’acabar fent. El treball es va començar al
2011 i totes les dades s’han acabat a temps`, així com la resta de l’elaboració, que s’ha
allargat per definir millor els temes que s’han de concretar. 

Sr.  Aleix Mañosas: Llavors finalment entenem que el que es va aprovar al 2003, en 10
anys de marge, vam començar a treballar-hi set anys desprès i degut a la dificultat no ho
tindrem acabat en els terminis. Ens escaparem de poc, però es va a començar a treballar
set anys desprès del que estava previst, si no ho he entès malament. 

Sr.  Cònsol  Menor:  L’eina  de  cadastre  abans  de  començar-la  s’havia  d’elaborar:  quin
programa s’havia d’utilitzar, com s’havia d’utilitzar. No es diu es comença el cadastre i es
comença a delimitar la parròquia. Es va fer un edicte conjunt, on cinc comuns es dotaven
de la mateixa eina de treball, i és clar, l’elaboració de la forma de treballar i la forma
d’obtenir aquestes dades és bastant més complexa que el fet que un topògraf es passegi
per la parròquia delimitant parcel·les. Quan es va establir tot el procediment per elaborar
el cadastre, llavors es va poder començar a treballar. Sí que es va començar més tard,
perquè som els únics que vam establir una zona pilot pels motius que els hi he explicat, la
dificultat  d’obtenir  les dades en una Parròquia com Escaldes,  on el  sòl  urbà és molt
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majoritari. Per això tenim un endarreriment comparat a les dos úniques parròquies que ja
han acabat els treballs, Encamp i Ordino. Però vist el treball que s’ha fet, estem al dia i
vista la grandària de la parròquia, el cadastre podem dir que està enllestit. 

4) Tornem a demanar transparència amb la ciutadania. A data 30 de maig de
2013, l’última acta aprovada corresponent al Consell de Comú de data 18
de febrer de 2013, no estava disponible a la web del Comú d’Escaldes-
Engordany.  Igualment,  tampoc  hem  vist  publicada,  ni  a  la  web  ni  al
facebook  del  Comú  d’Escaldes-Engordany,  la  data  el  proper  Consell  de
Comú.

Sra. Cònsol Major:  Sí, efectivament la darrera acta de la sessió de Consell de Comú no
apareixia  a  la  pàgina  web  del  Comú  d’Escaldes-Engordany,  però  ja  s’han  donat  les
indicacions pertinents perquè això no es torni a produir d’ara en endavant (ara ja surt des
de divendres). Li dono les gràcies per l’observació. 

Així mateix, prenent nota de la seva demanda en el darrer ple, l’informo que a partir d’ara
les dates de les sessions de Comú es penjaran a l’agenda de la web del Comú d’Escaldes-
Engordany perquè la ciutadania en pugui estar informada. 

Sra. Cèlia Vendrell: Moltes gràcies pel que ens acaba de dir ara mateix. Sra. Cònsol. 

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 17:40
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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