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L’any  dos  mil  tretze,  dilluns,  dia  11  de  novembre,  a  casa  comuna
d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària,
sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a
la sessió celebrada el dia 16 de setembre de 2013.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les sessions celebrades els dies 9, 16, 23 i 30 de setembre, i 7, 14 i
21 d’octubre de 2013.

3. Proposta  d’aprovació  del  projecte  d’Ordinació  de  modificació  de
l’Ordinació tributària.

4. Proposta d’aprovació del Decret de delimitació del polígon d’actuació
Hortalets del Ribot.

5. Proposta  de  conformació  del  projecte  de  reparcel·lació  del  polígon
d’actuació  Hortalets  del  Ribot. Si  hi  ha  lloc,  acord  de sotmetre  el
projecte a informació pública conforme al previst a l’article 103.3 del
Reglament urbanístic.

6. Proposta d’aprovació del Decret de modificació del catàleg comunal
del POUPEE (Edi.01, Borda de Cal Guem).

7. Proposta  d’acord  de  sotmetre  a  informació  pública  el  projecte  de
delimitació dels polígons cadastrals núm. 15, 16, 17, 18, 28, 29, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53 i  54,  conforme a la disposició transitòria tercera,  apartat  6, de
l’Ordinació del cadastre.

8. Proposta d’aprovació dels convenis de cessió urbanística anticipada de
terrenys a favor del Govern, per part de les societats Crèdit Capital
Immobiliari, SA, Molines Immobles, SLU, Casa Muntanya Patrimonial,
SLU i Sr. Martí Tremosa Fité, en el marc de l’execució del projecte
0042/2013,  “Construcció  d’una  rotonda  a  la  CG 2,  a  l’alçada  del
carrer Ciutat de Sabadell”. En el seu cas, proposta de facultar als Srs.
Cònsols per tal que, indistintament, puguin signar els referits convenis
en nom i representació del Comú d’Escaldes-Engordany.

9. Proposta d’aprovació del Decret sobre els valors unitaris tipus del sòl,
d’acord  amb  les  previsions  de  l’article  14.8  de  les  Normes
urbanístiques del POUPEE.

10. Proposta d’aprovació del Decret de modificació del Decret de regulació
dels  fitxers  de dades personals  del  Comú d’Escaldes-Engordany,  de
data 23 d’octubre de 2008.
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11. Proposta d'aprovació del text de modificació de la Llei 9/2003, del 12
de juny,  del  patrimoni cultural  d'Andorra,  elaborat  per la  reunió de
Cònsols.  Si  hi  ha lloc,  proposta  de facultar  indistintament  als  Srs.
Cònsols per a iniciar el procediment establert per a l'entrada de la
proposició de Llei a tràmit parlamentari.

12. Proposta de reestructuració dels càrrecs de les Comissions i creació de
la nova Comissió VIVAND. 

13. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió
de la Vall del Madriu-Perafita–Claror, en el curs de la sessió celebrada
el dia 23 d’agost del 2013.

14. Assumptes de caràcter general.

15. Precs i preguntes

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen els
membres de la corporació, excepció feta de l’Hble. Sr. Joaquim Tomàs, que
ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les
15:00 hores,  la  Sra.  Cònsol  Major  declara  oberta  la  sessió  i  s’inicia  el
tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

1. Lectura  i,  si  hi  ha  lloc,  aprovació  de  l’esborrany  d’acta
corresponent a la sessió celebrada el dia 16 de setembre
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 16 de setembre 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 9,
16, 23 i 30 de setembre, i 7, 14 i 21 d’octubre de 2013

Sessió de la Junta de Govern de data 9 de setembre de 2013

1.-  Súpliques.- Es  resolen  les  súpliques  presentades  del  núm.
707/2013 al 708/2013 i el núm. 710/2013 (obres menors), del núm.
711/2013 al núm. 714/2013 (comerç), i del núm. 715/2013 al núm.
721/2013 (béns immobles).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
14 /2013 de factures conformades per un import net a pagar de
68.609,26 €. 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 436,73 €.

3.- Personal.- 

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs “Implantació de sistemes de gestió per
a documents”. El cost del curs és de 435 € (145 € per
persona) i anirà a càrrec de LA CAMBRA DE COMERÇ:

- Sandra REAL (secretària de Secretaria General)
- Viviana FONT (secretària de Recursos Humans)
- Carles SANCHEZ (resp. Arxiu Històric)

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs  “Com comunicar i executar decisions
crítiques”. El cost del curs és de 450 € (75 € per persona)
i anirà a càrrec de LA CAMBRA DE COMERÇ:

- Mª Carmen PEREZ (coordinadora E. Bressol 1)
- Mª Isabel ESPINOSA (coordinadora E. Bressol 2)
- Bàrbara ESCUDERO (oficial del Servei de Circulació)
- Carles MARTÍ (caporal del Servei de Circulació)
- Carles BOZZO (oficial del Servei de Circulació)
- Josep DELGADO ( oficial del Servei de Circulació)

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs  “Taller pràctic de perfeccionament i
actualització laboral”. El cost del curs és de 460 € (230 €
per persona) i anirà a càrrec de LA CAMBRA DE COMERÇ:

- Raquel GARCIA (Cap de Recursos Humans)
- Jessica DE ARAUJO (secretària de Recursos Humans)
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 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació,  al  curs  “  Manipulació  de  carretilles
automotores de manutenció”. El cost del curs és de 1.800 €
(150 € per persona) i anirà a càrrec de ASSEGURPREVENCIÓ:

- Ruben PESADO (operari de manteniment)
- Ivan SALCEDO (operari de manteniment)
- Robert PRIETO (operari de manteniment)
- Raül ALVAREZ ( operari de manteniment)
- Mario CASTELLAR ( operari de manteniment)
- Paco MARTINEZ ( operari de manteniment)
- Enric CORNELLA ( responsable de compres)
- Antoni TORNÉ ( responsable manteniment mecànic)
- Olimpo LOURIDO ( paleta)
- Josep LL. RIVADULLA ( paleta)
- Eustaqui EL POZO ( paleta)
- Josep PORTUGAL ( paleta)

 S’autoritza a la Sra. Cyrille FERRANDIS, responsable de la
piscina Comunal, a participar al curs  “Nuevos retos para
nuevos tiempos”.  El cost del curs és de 50 € més les
despeses  de  desplaçament  i  serà  impartit  per  Aerobic  &
Fitness. 

 S’autoritza a la Sra. Mireia JIMÉNEZ SORIA, educadora de
l’espai  jovent,  a  participar  al  curs  “Certificación
Professional en Orientació Laboral”.  El cost del curs és de
300  €  i  serà  impartit  per  la  Formación  Permanente  del
profesorado. 

 S’acorda  la  contractació  dels  següents  professors  pel
departament d’Esports pel curs 2013/2014:

Professor Activitat
Hores

setmanals
Preu hora Data alta Data baixa

Gerard Florido
Tennis

22,5
14,87 € 16/09/13 20/06/14

Sergi Flamand Escalada 25 14,87 € 16/09/13 20/06/14

Esther Esteve Fitness 12 25,82 € 16/09/13 20/06/14

Ivan Monteagudo Futbol 15,5 11,60 € 16/09/13 20/06/14

Ludovic Clemente Futbol 15,5 11,60 € 16/09/13 20/06/14
Joel Martínez

Futbol
15,5

11,60 € 16/09/13 20/06/14

 S’acorda convocar un concurs de promoció interna, per cobrir
la plaça vacant de cuinera de l’escola Bressol 2 i prorrogar
la  contractació  eventual  de  la  Sra.  Rosa  Auxiliadora
VILLORIA IGLESIAS, cuinera de l’escola bressol 2, del dia 20
de setembre de 2013 fins que la plaça quedi coberta.

 S’acorda contractar els serveis del Sr. Francesc DELGADO,
amb  caràcter  eventual,  com  a  suport  al  departament  de
Turisme pels treballs de conceptualització i execució del
programa “Event shopping night”, del dia 9 de setembre al 10

   243



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2013  –   Sessió ordinària de data 11 de novembre

d’octubre  de  2013,  amb  una  remuneració  mensual  bruta  de
1.000 €. 

4.-  Subministrament de combustible per als edificis comunals.-
Vist l’acord de Junta de Govern de data 8 de juliol facultant al
Comú  d’Andorra  la  Vella  per  convocar  un  concurs  públic  pel
subministrament de combustible per a la calefacció dels edificis
comunals, al que han participat les empreses següents:

 ESTACIÓ ENCLAR-CARBURANTS ANDORRANS -0,078 €/lit.
 PETROLI PRINCIPAT -0,080 €/lit.
 ROCA&RIBES -0,077 €/lit.
 SANT ELOI ESTACIÓ SERVEI -0,082 €/lit.
 CADESA -0,079 €/lit.
 ARAP -0,078 €/lit.

Vist l’informe emès per la Mesa de contractació sobre les ofertes
presentades a concurs,  s’acorda adjudicar el subministrament de
combustible de calefacció pels edificis comunals a l’empresa SANT
ELOI ESTACIÓ SERVEI SA,  al ser la que ofereix el major descompte
sobre el preu oficial per litre. 

5.-  Centre  d’Art.-  S’acorda  la  contractació  de  l’exposició
“Parelles de Cinema, Hollywood 1920-1970”, al  Museu de  cinema de
Girona, constituïda per 60 fotografies de gran format en blanc i
negre protagonitzades per actors de l’època daurada de Hollywood.
Aquesta mostra, tindrà una durada de un mes i mig (del 5 de
desembre al 25 de gener de 2013) i un cost de 4.150,30 €. El preu
inclou  el  transport,  el  lloguer,  l’assegurança,  vinils  i
complements

Es preveu una despesa addicional  del servei de càtering per un
import de 200 €.  

6.-  Espai  Jovent.-  S’acorda  acceptar  la  petició  formulada  pel
Ministeri  d’Educació,  relativa  a  l’autorització  per  a  la
utilització de l’Espai Jovent, tot dins del marc del projecte
socioeducatiu que es  realitza  a  les  escoles  de  segona
ensenyança del Sistema Educatiu Andorrà, durant el període escolar
en horari de matí.

7.-  Sistema  de  posicionament  global.-  S’acorda  contractar  una
llicència amb l’ empresa NAVTEQ, per a la modificació dels mapes
dels sistemes GPS, sobre els canvis dels sentits de circulació
aplicats recentment a la Parròquia.
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Sessió de la Junta de Govern de data 16 de setembre de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
722/2013 al núm. 727/2013 (Obres menors), del núm. 728/2013 al
núm. 729/2013 (béns immobles), del núm. 730/2013 al núm. 738/2013
(inscripcions llistes electorals), el núm. 739/2013 (Urbanisme),
del núm. 740/2013 al núm. 741/2013 (comerç) i el núm. 742/2013
(Exempcions fiscals).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
15 /2013 de factures conformades per un import net a pagar de
1.631,63 €. 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 2.440,79 €.

3.- Personal.- 

 S’acorda prorrogar la contractació eventual de la Sra. Maria
Soletat COBOS MORENO, auxiliar de la Llar, del 1 d’octubre
de 2013 al 30 de juny de 2014. 

 S’acorda prorrogar la contractació eventual de la Sra. Flora
SANTIAGO PRIETO, operària del SAD, del dia 1 d’octubre de
2013 al 30 de juny de 2014.

 S’autoritza al Sr. Joan Ramon MORENO LÓPEZ, operari de la
deixalleria,  a  participar  al  curs  “Manipulació  de  ginys
automotors de manutenció”.  El cost del curs és de 150 € i
serà impartit per ASSEGURPREVENCIÓ. 

 S’acorda  aprovar  el  conveni  entre  el  Comú  d’Escaldes-
Engordany i el Centre de Formació Professional, per a la
realització d’estades formatives. 

4.- Expedients Sancionadors.-
 

 S’acorda incoar un expedient sancionador al titular de la
farmàcia MARTÍ per una presumpta contravenció a l’Ordinació
que  regula  l’horari  de  dipòsit  d’escombraries  a  la  via
pública.

 Vistes les al·legacions formulades per les Sres. Encarnació
RODRÍGUEZ PÉREZ, Maria Glòria RIBEIRO NOGUEIRA SOARES i els
Srs. Marc MATEU VILELLA i  Alexandre OTAL VEIGA, 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. 
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5.- Edifici Comunal i Escola Bressol 2.- Vist que s’ha detectat
fuites  en  els  dipòsits  de  gas-oli  de  l’edifici  Comunal  i  de
l’Escola Bressol i atès que s’ha de procedir al buidat per poder-
les localitzar i reparar-les, s’ha efectuat una consulta de preus
a  les  empreses  NEIDA  (22.773,55  €)  i  ECONET  (22.503,86  €).
Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa ECONET, els
referits treballs al ser l’empresa que presenta l’oferta menys
dient.

6.-  Concursos.-  S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  a  la
redacció del projecte i direcció d’obra de desmunt  i adequació
d’una parcel·la de terreny propietat del Comú situada a la unitat
d’actuació  UA-Suble-01,  El  Falgueró,  per  tal  de  destinar-la  a
parcament comunal.

7.- Demanda jurisdiccional.- En seguiment als acords adoptats per
la Reunió de Cònsols, s’acorda formular una demanda en judici
administratiu contra el Govern d’Andorra, per la denegació, per
via  de  silenci  administratiu,  dels  recursos  de  reposició
interposats contra els actes administratius adoptats pel Govern
relatius  a  les  liquidacions  de  l’impost  sobre  transmissions
patrimonials  immobiliàries  (ITP),  corresponents  al  primer
trimestre de l’any 2013. 

8.- Expedients disciplinaris.- Vista la resolució adoptada per la
Junta de Govern en la sessió celebrada el dia 26 d’agost del
corrent, imposant al Sr. Oscar MAS GARCIA una falta disciplinària
de caràcter greu prevista a l’article 67, apartat m) de Ordinació
de la Funció Pública comunal, amb la sanció consistent en la
reubicació obligatòria a un altre lloc de treball del Comú fora
del  servei  de  la  Deixalleria  Comunal  i  amb  adaptació  de  la
retribució al nou lloc de treball,

Vista la proposta que formula la Cap de Recursos Humans, s’acorda
notificar al Sr. Oscar MAS GARCIA el seu trasllat a la plaça
d’operari del servei d’Higiene Viària, adscrit al departament de
Serveis, amb una retribució de 1.688,50 € mensuals, quantitat a la
que s’han de deduir les càrregues socials establertes per la CASS
a càrrec del treballador, tot amb efectes a partir del dia 1
d’octubre del 2013.

Sessió de la Junta de Govern de data 23 de setembre de 2013

1.-  Súpliques.- Es  resolen  les  súpliques  presentades  del  núm.
743/2013 al núm. 746/2013 (obres menors), del núm. 747/2013 al
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núm. 750/2013 (béns immobles), el núm. 751/2013 (Urbanisme) i del
núm. 752/2013 al núm. 756/2013 (comerç).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núms. 16 i 17/2013 de factures conformades per un import net a
pagar de 1.913,32 € i 78.160,86 €, respectivament. I verificades,
s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al  capítol
corresponent  del  pressupost. S’aprova  també  la  relació  de
pagaments presentada per un import de 1.399,12 €.

3.- Personal.- 

 Vist  que  no  s’ha  presentat  cap  candidat  a  la  plaça  de
d’operari de la deixalleria, convocada pel procediment de
concurs de promoció interna, s’acorda declarar-lo desert.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Aurora BAENA GARRÓS, per realitzar diverses tasques
d’assessorament i formació del Arxiu Històric, del 18 al 21
de novembre de 2013. 

 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis de la
Sra. Jenifer PUIG LÁZARO, com a monitora de l’Espai Lleure 1
(col·laboració  amb  infants  discapacitats),  del  24  de
setembre de 2013 al 27 de juny de 2014. 

 S’autoritza al Sr. David CARRERAS SIRES, alumne del EFPEM,
per a realitzar una estada formativa al Departament de Medi
Ambient com a guia de muntanya, del 25 de setembre al 31
d’octubre de 2013.

4.-  Contenidors  soterrats.-  Vist  que  s’han  detectat  algunes
anomalies  en  el  sistema  hidràulic  de  tancament  d’alguns
contenidors soterrats de la marca BIURRENA, i vist el pressupost
que  presenta  SENYALITZACIONS  STOP,  subministradora  dels
contenidors,  s’acorda  contractar  la  revisió  i  protecció  dels
sistemes de tancament dels contenidors instal·lats a la referida
empresa per un import de 1.708 €. 

5.- Espai Vivand.- 

 S’acorda contractar a l’empresa VSA, tres pancartes (4 x 3),
ubicades a la carretera de l’Obac, per a la promoció de
Vivand,  per  una  durada  de  tres  mesos.  L’import  de  la
contractació  és  de  1.567,50  €  i  comprèn  la  producció,
muntatge i lloguer de les pancartes. 

 Per a la contractació dels treballs de pintura del terra de
la zona de vianants de l’avinguda Carlemany amb la “logo”
corporatiu de la marca VIVAND, amb material termoplàstic,
s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses DILART
(9.670,32  €),  EUROSENYALS  (10.720,60  €)  i  MULTISERVEIS
COPRÍNCEP  (-).  Examinades  les  ofertes  i  vist  l’informe
tècnic  del  Cap  del  departament  d’urbanisme;  atès  que
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l’empresa EUROSENYALS no pot determinar en la seva oferta la
durada dels treballs, s’acorda adjudicar a l’empresa DILART
els  treballs  de  pintura  al  ser  l’empresa  que  presenta
l’oferta menys dient. 

 En  el  marc  del  programa  organitzatiu  del  actes  del
“shopping night” previstos pel dia 12 d’octubre del corrent,
a l’espai VIVAND, s’acorda donar gratuïtat als aparcaments
públics situats als costats de l’avinguda Carlemany, entre
les 19:00 h. del dia 12 d’octubre i la 1:00 h.  del dia
següent. 

6.- Expedients Sancionadors.-

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Rosario
MARTÍNEZ  CARRERA  per  una  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a
la via pública.

7.- Camí del Barri- S’acorda encomanar al departament d’urbanisme
la direcció i execució dels treballs de rehabilitació de l’antic
safareig i el seu entorn, situat al camí del barri. 

8.- Subvencions.- 

 l’UPTEE,  per  un  import  de  2.941,07  €,  en  concepte  de
pagament de les despeses d’organització de la festivitat de
Sant Miquel d’Engolasters.

 S’acorda procedir a la liquidació de la subvenció a favor de
l’UPTEE, en concepte de l’organització de la Cavalcada de
Reis 2013, per un import de 1.446,10 €.

9.-  Aparcament  del  Centre  INÚU.- Atès  que  des  de  la  data
d’obertura  de  les  instal·lacions  del  centre  INÚU,  situat  a
l’edifici CALDEA, la SEMTEE SA, disposa d’un aparcament de 70
places al que s’hi accedeix a través de l’aparcament propietat del
Comú,

Atès que no s’ha assolit encara un acord definitiu entre el Comú i
la SEMTEE SA, sobre les condicions econòmiques en les que aquesta
societat podrà utilitzar el pas per a accedir al seu aparcament a
través de l’aparcament del Comú, o sobre qualsevol altra fórmula
per a la seva explotació, la Junta de Govern acorda la següent
mesura temporal, que quedarà sense efecte, a l’espera d’un nou
acord, el dia 1 de gener del 2014, consistent en facilitar a la
SEMTEE SA targes d’abonament de l’aparcament comunal de 3 hores,
per l’import de 2 € mensuals cada una, facturant-li al preu normal
les estades de qualsevol vehicle, una vegada s’hagi superat el
nombre de les 65 places ocupades simultàniament de les que la
SEMTEE disposa (70 places menys 5 que el Comú s’ha vist obligat a
suprimir per a permetre l’accés al seu aparcament).

Aquesta mesura temporal s’aplicarà retroactivament al mes de gener
del 2013 i s’adopta en concepte de participació a les despeses de
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manteniment i funcionament de l’aparcament del Comú, a través del
qual la SEMTEE SA  accedeix al seu.

Sessió de la Junta de Govern de data 30 de setembre de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
757/2013 al núm. 766/2013 (obres menors), del núm. 767/2013 al
núm.  774/2013  i  el  núm.  776/2013  (comerç),  el  núm.  775/2013
(exempcions  fiscals),  i  del  núm.  777/2013  al  núm.  779/2013
(Urbanisme).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 18/2013 de factures conformades per un import net a pagar de
10.867,57 €. 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 9.764,42 €.

3.- Locals comunals de la torre de Caldea.- 

 Vist  que  no  s’ha  presentat  cap  oferta  al  concurs  públic
convocat  per  a  l’arrendament  dels  locals  situats  a  les
plantes 4ª i 8ª de la torre de Caldea, s’acorda convocar una
nova licitació.

 Per a l’arrendament del local propietat del Comú situat a la
5ª planta de la Torre de Caldea, s’ha convocat un concurs
públic  al  que  només  ha  presentat  oferta  l’empresa  FELIP
GALLARDO I ASSOCIATS oferint un lloguer per un import de
13,50 €/m2. Examinada l’oferta i vist que compleix tots els
requisits establerts al Plec de condicions, s’acorda atorgar
el corresponent contracte d’arrendament del local conforme a
les bases del concurs.

4.- Personal.- 

 Vist  que  no  s’ha  presentat  cap  candidat  a  la  plaça  de
cuiner/a  de  l’escola  bressol,  s’acorda  convocar  un  nou
concurs pel procediment de promoció interna 

 S’acorda prorrogar la contractació eventual de la Sra. Elia
ORTS GARRI, secretària de la Llar a mitja  jornada, del 1
d’octubre al 30 de novembre de 2013.

 S’acorda  contractar  amb  caràcter  eventual  al  Sr.  Antoni
MARQUEZ  TORCAL,  com  a  socorrista  aquàtic  adscrit  al
departament  d’esports,  del  27  de  setembre  fins  que  la
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titular  de  la  plaça  es  reincorpori  en  el  seu  lloc  de
treball.

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs “Manuals Canigó”. El cost del curs és
de  225  €,  més  les  despeses  de  desplaçament  (75  €  per
persona):

- Montserrat BOTA (guia cultural CAEE/CIAM)
- Maria SALCEDO (guia cultural CAEE/ CIAM)
- Ruth CASABELLA (responsable CAEE/CIAM)

 S’autoritza  al  Sr.  Manel  ANGRILL,  guia  cultural  del
CAEE/CIAM, a participar al curs “Il·luminació museogràfica”.
El cost del curs és de 95 € (més despeses de desplaçament) i
serà impartit per VERAICOM FORMACIÓ, i al curs “Transports
d’exposicions”.  El cost d’aquesta segona formació és de 48
€ (més despeses de desplaçament) i serà impartit per també
VERAICOM FORMACIÓ. 

5.- Espai Vivand. 

 S’acorda contractar l’empresa  Photobooth Barcelona, per al
subministrament  de  dues  instal·lacions  de  photobooth.
L’import  de  la  contractació  incloent-hi  el  lloguer,  el
branding i el desplaçament és de 3.327,50 €. 

 S’acorda  encarregar  a  XERIDELL  la  confecció  de  4.000
polseres, serigrafiades amb la marca “VIVAND – LET ME SHOP”,
per un import de 1.672 €. 

 Pel subministrament de 10.000 piruletes per a celíacs, amb
la impressió de la marca VIVAND a l’embolcall, s’ha efectuat
una consulta de preus obtenint només ofertes de les empreses
SERIPRINT (a/539,22 1 tinta, b/621,78 € 2 tintes) i TSUNAMI
(a/ 569,21 € 1 tinta i b/601,82 € 2 tintes). Examinades les
propostes s’acorda adjudicar l’ elaboració d’aquest element
publicitari a l’empresa TSUNAMI, en la seva opció b, per un
import de 601,82 €.

 Per a l’ elaboració de 1.000 xapes amb la impressió de la
marca VIVAND, s’ha efectuat una consulta de preus a diverses
empreses  obtenint  només  ofertes  de  SERIPRINT  (a/188,10€
sense  impressió,  b/412,78€  amb  impressió)  i  TSUNAMI  (a/
111,71  €  sense  impressió  i  b/292,81  €  amb  impressió).
Examinades les propostes s’acorda adjudicar l’elaboració de
les xapes a l’empresa TSUNAMI en la seva opció b per un
import de 292,81 €.

 Per  a  la  producció  de  5.000  desplegables  amb  el  plànol
descriptiu  de  tots  els  establiments  de  la  zona  que
participaran al Shopping Night així com la promoció de les
activitats  que  es  realitzaran  durant  la  vetllada,  s’ha
efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses  Gràfiques
Andorranes  (1.763,96  €)  i  Gràfiques  A4  (759,83  €).

   250



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2013  –   Sessió ordinària de data 11 de novembre

Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar la impressió del
desplegable a l’empresa Gràfiques A4, al ser l’empresa que
presenta l’oferta menys dient. 

 S’acorda contractar a Gràfiques Andorranes la producció i
subministrament de 2.000  Pass Vip i 20 talonaris per un
import de 675, 56 €.  

 S’acorda contractar a l’empresa SERIPRINT, la producció i
subministrament de 2.000 cintes pels Pass Vip, per un import
de 413,82 €. 

6.-  Concursos.- S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  a  la
contractació dels treballs de pintura de la calçada de la zona
destinada a vianants a l’Avinguda Carlemany.

7.- Informe al·legacions.-  Vistes les al·legacions presentades en
el tràmit d’informació pública del projecte de Pla Parcial de la
unitat  d’actuació  UA-Suble-11,  Etang  Salé,  s’acorda  trametre
l’informe corresponent a la Comissió tècnica d’urbanisme, junt amb
tota  la  documentació  del  projecte,  de  conformitat  amb  el
procediment  establert  a  l’article  112.5  del  Text  refós  de  la
LGOTU.

8.- Assegurança complementària de salut.- Seguit a les converses
mantingudes amb l’empresa FIATC, asseguradora contractista de la
pòlissa complementària a la CASS de cobertura de salut (visites
mèdiques, farmàcia i hospitalització), que el Comú ha ofert durant
els  darrers  anys  als  seus  empleats,  s’acorda  perllongar  el
contracte fins al dia 31 de desembre del 2013 i retirar aquesta
prestació a partir de la data indicada. S’acorda, per altra part,
oferir la col·laboració del Comú als empleats per tal que puguin
contractar pel seu compte, de forma individual o conjunta, altres
opcions de cobertura que ofereixin les empreses del sector.

Sessió de la Junta de Govern de data 7 d’octubre de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
780/2013  al  núm.  785/2013  (Obres  menors),  el  núm.  786/2013
(Terrasses de bar) i del núm. 787/2013 al núm. 797/2013 (comerç).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 19/2013 i 20/2013 de factures conformades per un import net a
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pagar de 6.498,79 € i 53.120,86 €, respectivament. 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 7.469,90 €.

3.- Personal.- 

 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 del Sr.
Antoni MALE ROCA, del 1 d’octubre de 2013 al 31 de març de
2014, destinat a la realització de tasques de manteniment de
les infraestructures i serveis comunals.

Conforme  a  la  Llei  34/2008,  del  18  de  desembre,  de  la
seguretat i la salut en el treball la persona contractada
realitzarà el curs de  “Prevenció de Riscos laborals en el
lloc de treball ”. El cost del curs és de 20 € .

 S’acorda  contractar  amb  caràcter  eventual  al  Sr.  Daniel
Filipe GOMES DA COSTA, com a operari de la deixalleria,  del
7 d’octubre de 2013 fins al 6 de juliol de 2014.

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs “Management Operatiu”. El cost del curs
és de 3.360 € (240 €/persona) i serà impartit per Opció RH:

- Rafel DE HARO  (cap de Manteniment)
- Raquel GARCIA (cap de Recursos Humans)
- Bàrbara ESCUDERO (oficial de circulació)
- Maite TAUSTE ( Directora d’administració, finances i
aparcaments).

- Helena ZAIDA ( responsable d’aparcaments)
- Josep QUERÓ ( cap de Serveis)
- Gerard CALVET ( cap d’Urbanisme)
- Isabel ROGÉ ( cap de Medi Ambient)
- Maria FERNANDEZ ( cap d’Infància)
- Maria LUPIAÑEZ ( responsable de Gent Gran)
- Miquel Àngel MILLAN ( cap de Joventut)
- Anna GARCIA  (cap de Cultura)
- Gisela ROCA ( cap d’informàtica)
- Antonino LOPEZ (Responsable de Neteja Viària)

 Per  a  la  realització  de  les  proves  d’avaluació  dels
candidats que han postulat al concurs de promoció interna
per contractar un Cap pel Servei de Circulació i Atenció
Ciutadana,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les
empreses ADECO RECURSOS HUMANS (193,33 € IGI inclòs), OPCIÓ
RRHH (323,95 € IGI inclòs) i LIDERA (297,83 € IGI inclòs).
Examinades les ofertes s’acorda contractar els serveis de
l’empresa OPCIÓ RRHH, al ser la que presenta l’oferta que
millor s’adapta a les necessitats del departament. 

4.- Expedients sancionadors.- 
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 S’acorda incoar un expedient sancionador al Sr. Manel LLADÓS
MOLINA, per una presumpta contravenció a l’Ordinació que
regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública.

 Vistes les al·legacions formulades pel Sr. Ignasi PUNZANO
ESCUDERO,  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. 

5.- Espais Lleure.- Per a la contractació d’un servei de càtering
als dos Espais Lleure, destinat als infants inscrits pel període
corresponent a les vacances de Tots Sants,  s’ha efectuat una
consulta de preus a diverses empreses especialitzades del sector,
obtenint  només  dos  ofertes:  ANDORRANA  DE  RESTAURACIÓ  (7,23
€/infant i àpat, Picnic: 4,16 €/infant, IGI no inclòs) i ESPIGA
D’OR (5,55 €/infant i àpat, i Picnic: 3,10 €, IGI no inclòs).
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa  ESPIGA D’OR
el servei de restauració atès que presenta l’oferta menys dient i
que  compleix  amb  els  requisits  exigits  per  aquest  tipus  de
prestacions.

6.- Vivand. Organització Shopping Nigth.- 

 Per la contractació d’una empresa que subministri diversos
objectes d’il·luminació de baix consum, s’ha efectuat una
consulta  de  preus  a  vàries  empreses  del  país  obtenint
diverses opcions i preus. Examinades les propostes s’acorda
adjudicar  a  l’empresa  AIR  STAR  el  subministrament  de  50
inflables  d’il·luminació  de  baix  consum  i  50  cubs
d’il·luminació autònoma atès que és la única empresa que
s’adapta als criteris demanats,  per un import de 15.940 €.

 S’acorda  arrendar  a  l’empresa  SERVER,  una  estructura
rectangular de focus que s’ubicarà en la zona “Urban Hair”,
així com un “city color” per il·luminar la façana lateral de
l’Hostal Valira. L’ import del lloguer d’aquest material és
de 1.400 €. 

7.- Promoció Turística.-  En el marc de la promoció de l’espai
VIVAND,  s’acorda  contractar  una  pàgina  publicitària  a  la  Guia
Marrugat per l’any 2014. Aquesta publicació preveu un tiratge de
42.000  exemplars  distribuïts  entre  els  establiments  comercials
així  com  les  oficines  de  turisme  i  altres  entitats  i
administracions,  incloent  la  promoció  de  l’espai  VIVAND  en  la
pàgina web de la guia. El cost de la publicació és de 2.400 € (IGI
no inclòs).

8.- Sentència autes AD-0226-3-08.- En compliment del pronunciament
tercer de la Sentència de la sala administrativa del Tribunal
Superior de Justícia, núm. 08-012, de data 2 de març de 2012,
recaiguda  en  el  marc  del  autes  AD-0226-3-08,  Comú  d’Escaldes-
Engordany, Govern, Comú d’Andorra la Vella, es dona lectura a
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l’escrit  de  rectificació  del  POUPEE  i  s’acorda  publicar-lo  al
BOPA. 

9.- Subvencions.-  D’acord amb el conveni signat amb els Comuns
d’Andorra la Vella i de Sant Julià de Lòria, s’acorda procedir a
l’abonament de la subvenció a favor de l’associació de ramaders,
per un import de  1.200 €, en concepte de regulació econòmica
d’explotació  i  de  l’accés  del  bestiar  als  pasturers  de  la
muntanya. 

Sessió de la Junta de Govern de data 14 d’octubre de 2013

1.-  Súpliques.- Es  resolen  les  súpliques  presentades  del  núm.
798/2013 al núm. 806/2013 (comerç) i del núm. 807/2013 al núm.
808/2013 (béns immobles).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
21/2013 de factures conformades per un import net a pagar de
10.985,05 €. I verificada, 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 15.776,81 €.

3.- Personal.- 

 S’autoritza a la Sra. Marta LLADÓS, alumna del Lycée Le Mas
Blanc, a realitzar una estada formativa al CAEE/CIAM, del 2
al 20 de desembre de 2013.

 Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Patrícia SERRAT
VILLANUEVA,  puericultora,  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.  D’altra  banda  i  a
petició de la interessada, s’acorda agrupar les hores de
permís i gaudir-les en 40 dies naturals a comptar de la data
d’alta de la baixa per maternitat. 

 S’acorda la inscripció de les persones que es relacionen a
continuació al curs  “Prevenció de riscos laborals al lloc
de treball”:

 Sr. Ludovic CLEMENTE (monitor esportiu)
 Sr. Oscar MAS (operari Higiene viària)
 Sr. Daniel Da Costa (op. deixalleria)

El cost del curs és de 20 € per persona

   254



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2013  –   Sessió ordinària de data 11 de novembre

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs “Negociació i Gestió de conflictes”. El
cost del curs és de 1.170 € (195 €/persona) i serà impartit
per Adecco Recursos Humans:

- Helena PIRES  (Responsable d’Aparcaments)
- Isabel ROGÉ (Cap de Medi Ambient)
- Raquel GARCIA (Cap de Recursos Humans)
- Bàrbara ESCUDERO  (Oficial de circulació)
- Maria FERNANDEZ ( cap d’infància)
- Maria LUPIAÑEZ ( responsable de Gent Gran)

 

4.-Camins  exclosos  a  la  circulació  de  vehicles  motoritzats.-
S’acorda  trametre  al  Ministeri  de  Medi  Ambient,  la  relació
corresponent als camins sobre els quals la circulació amb vehicles
de  motor  està  prohibida,  d’acord  amb  l’Ordinació  de  l’accés
motoritzat  al  Medi  Ambient,  als  efectes  que  puguin  ser  també
controlats pel servei de Banders.

5.- Bici Bike.- S’acorda habilitar un espai Bici Bike al parc del
Prat del Roure al costat de la pista polivalent. 

6.- Recursos d’Alçada.- Es dona lectura a l’informe requerit pel
Govern en relació al recurs administratiu d’alçada interposat pel
Sr. Antoni MORAGUEZ LOPEZ, contra la resolució núm. 709/2013, per
la qual el Comú d’Escaldes-Engordany desestima la seva sol.licitud
de  reingrés  anticipat  de  la  seva  excedència  sense  reserva  de
plaça.  S’acorda  trametre  el  referit  informe  al  Govern,
conjuntament amb l’expedient administratiu.

Sessió de la Junta de Govern de data 21 d’octubre de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
809/2013 al núm. 818 (obres menors), del núm. 819/2013 al núm.
827/2013 (comerç), del núm. 828/2013 al núm. 832/2013 (Terrasses
de bar), del núm. 833/2013 al núm. 839/2013 (exempcions fiscals) i
el núm. 840/2013 (Urbanisme).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 22/2013 i 23/2013 de factures conformades per un import net a
pagar  de  16.810,72  €  i  139.720,59  €,  respectivament.  I
verificades,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de
pagaments presentada per un import de 1.347,91 €.
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3.- Personal.- 

 S’autoritza a la Sr. Oriol CASTILLO PÉREZ, alumne del Lycée
Le Mas Blanc, a realitzar una estada formativa a l’Escola
Bressol, del 2 al 20 de desembre de 2013.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Patrícia HERRERA GAITERO, com a educadora de l’espai
jovent,  del 21 d’octubre de 2013 fins que la titular de la
plaça es reincorpori en el seu lloc e treball.

 Per a proveir una plaça de secretari/ària del departament de
Gent  Gran,  s’ha  convocat  un  concurs  pel  procediment  de
promoció  interna,  al  que  han  postulat  3  Candidats.  Vist
l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar
els serveis del Sr. Xavier ANDORRÀ HERNÁNDEZ, amb el termini
de prova establert a l’Ordinació de la funció pública.

 S’acorda convocar un concurs pel procediment de promoció
interna, per a cobrir una plaça vacant com “administratiu
del  Servei  de  circulació”,  adscrit  al  departament  de
Circulació i atenció ciutadana.

 Vista  la  renúncia  presentada  per  la  Sra.  Sandra  REAL
CASTELLÓ a la plaça de secretària adscrita al departament de
Secretaria General, s’acorda acceptar-la amb efectes a la
data 1 de gener de 2014.

 S’autoritza al Sr. Miquel Àngel MILLAN, cap del departament
de  Joventut),  a  participar  al  curs  “Aprendre  de
l’adolescent”.  El cost del curs és de 30 €/ 4 hores i serà
impartit per CAPIP. 

 S’acorda la inscripció de les persones que es relacionen a
continuació al curs  “Prevenció i gestió de la morositat”,
impartit per la cambra de comerç:

 Sr. Miquel SANCHEZ ( responsable Gestió d’impagats)
 Sra.  Meritxell  SILVESTRE  (administrativa  gestió  de

sancions)

El cost del curs és de 160 € (80 per persona/5 hores).

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs “management operatiu”. El cost del curs
és de 6.720 € (3.360 €/grup, 240€/persona/ 24 hores) i serà
impartit per Opció RH:

Grup 1

- Josep DELGADO (Caporal)
- Ignasi FITÉ (Caporal)
- Dolça CASANOVA (Caporal)
- Carles BOZZO   (Caporal)
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- Carles MARTÍ (Caporal)
- Jonathan MELLADO (Caporal)
- Elena CESPEDES (Caporal)
- Helena PONS (Resp. Tributs)
- Magda FERNANDEZ (Resp. Tràmits)
- Miquel SANCHEZ (Resp. Gestió d’impagats)

- Pablo DEL CASTILLO (2n responsable d’aparcaments)
- Pere GRIERA  (Resp. enllumenat)
- Manel DONSION (Resp. Obres)
- Antoni TORNÉ (Resp. manteniment mecànic)

Grup 2

- Carles ORDOÑEZ (Resp. camins muntanya i deixalleria)
- Llorenç Esquerra (Resp. zones verdes)
- Mª Carmen PEREZ  (Coordinadora Esc. Bressol 1)
- Mª Isabel ESPINOSA (Coordinadora Esc. Bressol 2)
- Maria TEIXIDÓ (Educadora E. Lleure1)
- Iria TORRES (Educadora E. Lleure 2)
- Maria MOR (Coordinadora SAD)
- Ruth CASABELLA (Resp. CAEE/CIAM)
- Rebeca SALCEDO (Resp. Turisme)
- Cyrille FERRANDIS (Resp. Piscina Comunal)
- Manel SANCHEZ (Assessor d’esports)
- Eloi TORRES (Director d’informàtica)
- Esther CERVÓS (Directora d’Urbanisme)
- Maria BARÓ  (Assessora de comunicació) 

 Vista la sol·licitud formulada per la Federació Andorrana de
Rugbi i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la funció
pública, s’acorda concedir un permís administratiu als Srs.
Antoni CARMONA PARADA ( monitor de l’espai lúdic) i Marc
ABELLÓ GARCIA, (monitor de l’espai lleure), per participar
amb la selecció nacional de Rugbi XV el dia 25  d’octubre al
partit Letònia/Andorra.

4.-  Subministrament  de  carburant.- Per  a  la  contractació  del
servei de subministrament de carburant pel parc mòbil del Comú,
s’ha convocat un concurs públic al que han participat les empreses
ARTAL  SA  (-0,055  €/lit.)  i  CADESA  (-0,053  €/lit.).  Vista  la
proposta  de  la  Mesa  de  contractació,  s’acorda  adjudicar  a
l’empresa ARTAL SA,  el subministrament de carburant, atès que és
la que ofereix el major descompte sobre el preu oficial per cada
litre.

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

6.- Expedients Sancionadors.- 

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

 Vistes les al·legacions formulades pel Sr. Rosario MARTÍNEZ
CARRERA,  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. 

 Vist l’expedient incoat al Sr. José Manuel MARTINS PINTO,
per una presumpta transgressió a l’Ordinació d’inspecció i
control sobre tinença d’animals de companyia;  atès que no
ha formulat al·legacions en relació al mateix en el tràmit
d’audiència, la Junta de Govern resol imposar-l’hi una multa
de 120 €, quedant confirmada la proposta de sanció.

 Vist que el Sr. José Manuel MARTINS PINTO, no ha efectuat el
pagament  de  la  sanció  imposada  per  transgressions  a
l’Ordinació d’inspecció i control sobre tinença d’animals de
companyia, s’acorda procedir al seu cobrament per la via
judicial.

 S’acorda trametre un comunicat a l’empresa explotadora de
l’escorxador així com al Director d’Agricultora de Govern,
indicant-els-hi l’obligació de col·locar, dins dels terminis
més breus, una reixa e recollida al moll de descàrrega de
l’edifici  de  l’escorxador  per  tal  d’evitar  l’abocament
d’aigua a la calçada.

7.- Vestimenta Agents de Circulació.-
 

 Pel  subministrament  de  calçat  d’hivern  (tipus  botes),
destinat  als  agents  de  circulació,  s’ha  efectuat  una
consulta de preus a les empreses FAMAGUSTA (5.407,88 €, IGI
inclòs, 45 parells 120,18 €/utat), SAFARI MASTER ( 5.805 €,
IGI inclòs, 45 parells 129€/utat), LA FONT (6.318 €, IGI
inclòs, 45 PARELLS 140,40 €/utat). Examinades les ofertes,
s’acorda adjudicar a l’empresa FAMAGUSTA, el subministrament
del referit material al ser l’empresa que presenta l’oferta
menys dient. 

 Pel subministrament de guants de seguretat, destinats als
agents de circulació, s’ha efectuat una consulta de preus a
les  empreses  FAMAGUSTA  (a/  1.975,05  €,  IGI  inclòs,  45
parells, b/1.692,90€, IGI inclòs, 45 parells, c/2.350,30 €,
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IGI  inclòs,  45  parells),  SAFARI  MASTER  (  1.440  €,  IGI
inclòs, 45 parells), LA FONT (a/ 1.867,50 €, IGI inclòs, 45
parells, b/2.029,50 €, IGI inclòs, 45 parells, c/1.890 €,
IGI inclòs, 45 parells). Examinades les ofertes, s’acorda
adjudicar a l’empresa SAFARI MASTER, el subministrament del
referit  material  al  ser  l’empresa  que  presenta  l’oferta
menys dient. 

8.- Festa de Tots Sants.- En ocasió de la festa de Tots Sants,
s’acorda contractar un servei de Bus per a facilitar, amb caràcter
gratuït,  l’accés  als  Cementiris  Parroquials  per  a  aquells
Ciutadans que ho desitgin, els dies 1 i 2 de novembre del corrent.

9.- Espai Jovent.- Per la contractació d’una empresa de transport
pel desplaçament d’un grup de joves  de l’Espai Jovent fins a
Barcelona,  dins  del  marc  de  la  sortida  al  Museu  del  Manga
(Barcelona), s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
MONTMANTELL (486,78 €/24 places, IGI inclòs), AUTOCARS NADAL (450
€/19 places, IGI inclòs), NOVATEL (685 €/24 places IGI inclòs).
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa MONTMANTELL
el servei de transport, al ser l’empresa que presenta l’oferta que
millor s’adapta a les necessitats del departament.

10.-  Ampliació  de  Crèdit.-  Vist  l’article  74  de  la  Llei  de
Finances Comunals, l’article 5 b) 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 que es
detallen a continuació per fer front al 4,5% d’IGI suportat no
deduïble corresponen a lloguers de terrenys i locals arrendats:

10106/200/20200 “lloguers edificis i construccions”,   260,80 €.
61004/101/20200 “lloguers edificis i construccions”, 3.175,20 €.
61011/101/20200 “lloguers edificis i construccions”,   987,10 €.
67104/100/20000“lloguers de terrenys i béns naturals”, 3.958 €.

11.-  VIVAND.-  S’acorda acceptar  el  pressupost  presentat  per
l’empresa T-Cuento, relatiu a l’ampliació del contracte establert
pel comptatge de tràfic de vianants en cinc punts de l’Avinguda
Carlemany,  des  del  mes  d’octubre  fins  a  la  mes  de  desembre.
L’import d’aquesta ampliació de contracte és de 1.500 €. 

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.

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

3. Proposta  d’aprovació  del  projecte  d’Ordinació  de
modificació de l’Ordinació tributària

La Sra.  Cònsol  Major  informa al  Ple  que  la  modificació  de  l’Ordinació
tributària  (art.  18,  ap.  5)  que  es  proposa  aprovar  el  dia  d’avui  ha  de
permetre la liquidació de l’impost sobre la propietat immobiliària edificada
amb el mateix tipus de gravamen en vigor durant l’any 2012 i anteriors;
atès que contra el previst en el seu moment, no s’han acomplert tots els
tràmits administratius exigits per a l’aprovació definitiva del Cadastre.

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

Amb  aquesta  ja  és  la  segona  modificació  de  l’Ordinació  tributària
d’ençà el 21 de desembre de 2012, quan es van aprovar els imports
dels tributs per l’any 2013.

En la sessió del Consell de Comú de data 18 de febrer d’enguany, ja
vàrem  aprovar  una  modificació  d’aquesta  Ordinació  tributària  amb
l’objectiu de clarificar una situació que s’havia detectat a l’hora de voler
aplicar-la  a  empreses  que  havien  iniciat  la  seva  activitat  comercial,
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empresarial  i  professional  durant  els  dos  anys  anteriors  a  la  seva
aprovació. 

Avui, és l’import de l’impost al metre quadrat de la superfície edificada
el que es vol modificar, passant de 0,52 €/m2 per propietat edificada
fins a 100 m2 o de  0,62€/m2 per les propietats de més de 100 m2, a
0,36 €/m2 per propietat edificada.

Aquesta modificació no està motivada per una voluntat de clarificar una
situació que podria implicar dificultats en l’aplicació de l’Ordinació sinó
que ve motivada per una feina no acabada. El Cadastre.

Vull recordar les paraules del Sr. Cònsol Menor en la sessió de Consell
de Comú de data 3 de juny de 2013 en resposta a la nostra pregunta
“Quan es preveu tenir finalitzat el cadastre de la propietat immobiliària
de la parròquia?” El Sr. Cònsol menor, va respondre (vegeu pàgina 170
de l’acta de la sessió del Consell de Comú de 3 de juny de 2013) “De
tota  manera,  el  que  està  clar  és  que  l’elaboració  del  cadastre
l’acabarem dins els terminis” (paraules textuals del Sr. Calvet).

Doncs el que està clar és que el termini ha expirat i encara no tenim el
cadastre acabat, i això obliga a fer aquesta modificació de l’Ordinació
tributària. 

Crec francament que vostè, Sr. Calvet, a data 21 de desembre de 2012,
ja era conscient de que el cadastre no estaria enllestit, però tot i així va
deixar fer aquella modificació de l’Ordinació tributària i ha posat en una
situació desagradable a la Sra. Gómez, consellera de Finances.

Això,  a  més  d’una  pèrdua  d’ingressos  important  per  les  arques
comunals,  posa de manifest que o bé vostè va ser massa optimista, o
bé que no està prou al corrent de l’estat d’avançament de l’elaboració
del cadastre, i això és greu.

A data 3 de juny, ens va afirmar que el cadastre estaria enllestit, i aquí
sí que va pecar de massa optimisme o, ens va voler enganyar a tots, fins
i tot a vostè mateix? A data 3 de juny, ja estava més que clar que a
l’agost, dos mesos més tard, Escaldes-Engordany no tindria el cadastre
enllestit,  ja  que encara s’havia de sotmetre a informació pública les
delimitacions  dels  diferents  polígons.  Justament  avui,  s’aprovarà
l’exposició  pública  per  una  durada  d’un  mes  de  varis  polígons
compresos entre el llac d’Engolasters i l’avinguda Carlemany. Crec, si
no  vaig  errada  i  en  aquest  cas  ja  em corregirà,  que  és  la  primera
exposició pública de delimitació de polígons. Encara falta doncs, tota la
resta de la parròquia.

Quan tindrem doncs, finalment el cadastre acabat en la seva totalitat?
Ens ho sap respondre? O respondrà explicant-nos que és una feina molt
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feixuga? Això ja es sabia, i és justament per això que la Llei de finances
comunals, publicada al BOPA el 30 de juliol del 2003, atorgava 10
anys a partir de l’entrada en vigor de la mateixa, perquè tots els comuns
tinguessin el cadastre enllestit. El termini dels 10 anys ja s’ha esgotat.

El que em sap greu de tot això, no és l’aprovació d’aquesta modificació
de  l’ordinació  tributària  que  s’ha  de  modificar,  ja  que  la  vigent  és
inaplicable,  sinó que vostè,  Sr.  Calvet,  no sigui  prou clar  en aquest
tema  o  que  no  tingui  la  valentia  de  donar  una  data  realista  de
finalització del cadastre. 

Per respecte a la feina feta per la Comissió d’Administració, i perquè
l’aplicació  de  l’Ordinació  tributària  actual  és  problemàtica,  els
consellers  del  Partit  Socialdemòcrata  i  Independents  votem  a  favor
d’aquesta modificació tot i esperant que en la propera, la consellera de
Finances estigui molt més ben assessorada.

Closa la intervenció de la Sra. Cèlia Vendrell, el Sr. Cònsol Menor li aporta
resposta, posant de relleu en primer lloc, que de tot el dit se’n desprèn un
notable desconeixement del que han estat i són els treballs d’elaboració
del cadastre amb totes les seves dificultats. Cosa normal, d’altra part, atès
que la Sra. Vendrell no ha participat en aquests treballs.

Dit això, el Sr. Cònsol Menor resumeix quins han estat els treballs i tràmits
acomplerts  i  els  pendents,  tenint  en  compte,  d’altra  part,  que  en  el
transcurs  dels  treballs  han  sorgit  imprevistos  d’ordre  divers  que  han
provocat  alguns  retards.  En  síntesi,  als  treballs  sobre  el  terreny  de  les
comissions de delimitació, ja finalitzats, els segueix ara l’exposició pública
d’un primer sector (sense comptar la de la zona pilot, ja feta en el seu
moment)  a  la  que  seguirà  en  properes  sessions,  l’aprovació  i  exposició
pública d’un segon i tercer sector.

El Sr. Cònsol Menor acaba la seva intervenció fent constar que, contra el
que s’ha insinuat, res més lluny de la seva intenció que voler molestar o
interferir la tasca de la Sra. Núria Gomez com a consellera de Finances.

Intervé de nou la Sra.  Cèlia Vendrell dient que és perfectament conscient
que l’elaboració del cadastre és una tasca feixuga, però que això no treu
que ja que el Sr. Calvet en el seu moment va fer unes previsions sobre
l’acabament que s’han revelat com a massa optimistes, ara pugui avançar
al Ple un termini realista sobre aquest acabament.
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Respon el Sr.  Cònsol Menor dient que en exigir una data concreta, la Sra.
Vendrell  torna  a  demostrar  el  seu  desconeixement  sobre  el  detall  dels
treballs i tràmits a seguir. Així, per exemple i sense anar més lluny, en el
moment d’obrir-se els diferents terminis d’exposició pública, és impossible
saber quin serà el nombre i les característiques de les al·legacions que
s’hauran  de  contestar  i,  per  tant,  el  temps  que  aquest  tràmit  podrà
representar.

I clos el torn d’intervencions, per assentiment, el Ple aprova la proposta
presentada.  L’Ordinació  de  modificació  de  l’Ordinació  tributària  serà
tramesa al BOPA per a la seva publicació i posterior entrada en vigor.

4. Proposta d’aprovació del Decret de delimitació del polígon
d’actuació Hortalets del Ribot

Tal com farà en els següents punts de l’ordre del dia en relació amb temes
urbanístics, la Sra. Cònsol Major demana al Sr. Cònsol Menor que faci la
presentació de la proposta que es posa a consideració. El Sr. Cònsol Menor
exposa el següent: 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 5 de juliol
de 2010, va aprovar el projecte de delimitació del polígon d’actuació
“Hortalets de Ribot”, configurat per la pràctica totalitat de dues unitats
d’actuació, la UA-Suc-61  “carrer de Sant Jaume, 2” i la UA-Suc-09
“cal Ribot”, i una petita part de la UA-SUC-62 “carrer de Sant Jaume,
3”, UA-Suc-10 “Hortalets de Guem”, i les unitats de sòl urbanitzable
UA-Suble-10 “canal del Diumenge” i UA-Suble-11 “Étang-Salé”. 

En el termini d’informació pública al qual fou sotmès l’expedient no es
va presentar cap al·legació en relació al mateix; en conseqüència, vist el
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que disposen l’article 87 i 104 del Reglament urbanístic en relació a
l’aprovació  dels  polígons  d’actuació,  es  proposa  al  Ple  l’aprovació
definitiva del polígon i la publicació del Decret d’aprovació al BOPA.

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

5. Proposta de conformació del projecte de reparcel·lació del
polígon d’actuació Hortalets del Ribot. Si hi ha lloc, acord
de sotmetre el projecte a informació pública conforme al
previst a l’article 103.3 del Reglament urbanístic

El Sr. Cònsol Menor informa al Ple que, d’acord amb el procediment previst
a l’article 103 del Reglament urbanístic, es proposa donar conformitat al
projecte  de  reparcel·lació  del  polígon  d’actuació  Hortalets  de  Ribot,
sotmetre’l  a  informació  pública  i  sol·licitar  al  Govern  els  informes
preceptius per a la seva aprovació definitiva.

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

6. Proposta d’aprovació del Decret de modificació del catàleg
comunal del POUPEE (Edi.01, Borda de Cal Guem)

El Sr. Cònsol Menor informa al Ple que en la sessió celebrada el dia 3 de
juny de 2013,  el  Comú va  adoptar,  per  majoria,  l’acord  provisional  de
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modificació del catàleg comunal del POUPEE en relació a l’Edifici d’interès
01 (Edi 01) Borda de Cal Guem, per tal de passar a formar part de la Llista
de béns inscrits  en la  classe  Element  documentable  (Edoc)  del  mateix
catàleg comunal. El referit acord fou publicat al BOPA núm. 27, del 12 de
juny del 2013.

El Govern en la sessió celebrada el dia 2 d’octubre del corrent, va donar
l’aprovació prèvia a la modificació, tot de conformitat amb el procediment
establert als articles 10, 99 i 106 de la LGOTU.

Esgotat doncs el procediment administratiu, es proposa al Ple l’aprovació
de la proposta Decret de modificació del catàleg comunal del POUPEE.

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

En  primer  lloc,  considero  inacceptable  que  el  cap  del  Departament
d’Urbanisme del Comú d’Escaldes-Engordany fos absent en la reunió de
la CTU del dia 17 de setembre de 2013,  reunió  on s’examinava la
desclassificació  de  la  Borda  del  Cal  Guem  del  Catàleg  Comunal
d’Edificis, espais o elements d’interès històric, monumental, cultural o
ambiental per inscriure’l al Llistat de béns inscrits en la classe Element
Documentable (Edoc).

Els membres de la CTU han considerat que, vist que la Borda de Cal
Guem no està inclosa al catàleg de patrimoni cultural nacional, que el
canvi  del  grau de protecció  de la  Borda de Cal  Guem respon a  les
competències discrecionals de les que disposa el Comú per elaborar el
POUP, i que no contradiu les normatives generals, perquè la Borda no
forma  part  del  catàleg  del  patrimoni  cultural  nacional  aprovat  pel
Govern, informen en conseqüència de manera favorable la modificació
del POUPEE.

No poso en cap moment en qüestió la capacitació tècnica de la gent
que forma part de la CTU, però m’agradaria saber si la seva resposta
hagués estat la mateixa si la reunió de la CTU hagués tingut lloc un
mes  més  tard,  a  mitjans  d’octubre,  després  de  tota  la  polèmica
engendrada  al  voltant  de  l’enderroc  de  l’edifici  que  va  albergar  la
impremta i editorial Casal i Vall.

Considero que aquesta decisió ha estat presa sense gaire implicació per
part  del  tècnic  responsable  de  la  matèria  del  comú  d’Escaldes-
Engordany. Ja vam manifestar al seu dia, en la sessió del Consell de
Comú del dia 3 de juny, el nostre neguit en relació a aquest tema.
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L’informe de la CTU no explica tampoc, a l’igual que l’informe elaborat
pels tècnics del Comú examinat en la sessió de Consell de data 3 juny,
els motius tècnics pels quals informen favorablement la modificació del
POUP d’Escaldes-Engordany.

No  sóc  tècnic  en  la  matèria,  però  tinc  una  vessant  tècnica  molt
marcada,  m’agrada  que  m’expliquin  les  coses  i  considero  que  els
tècnics  han  de  transcriure  en  els  seus  informes  les  explicacions
necessàries per tal que les persones que han de prendre una decisió,
tinguin els elements de judicis suficients i necessaris.

L’informe redactat  pel  tècnics  de  la  CTU no  transcriu  els  elements
necessaris per tal de que jo, avui, adopti una decisió clara al respecte.

Per  tant,  no  donem  el  nostre  suport  a  l’aprovació  del  Decret  de
modificació del catàleg comunal del POUP d’Escaldes-Engordany.

Closa la intervenció de la Sra. Cèlia Vendrell, el Sr. Cònsol Menor li aporta
resposta:

Referent a la presència del tècnic d’Urbanisme del Comú d’Escaldes-
Engordany a la reunió de la CTU, no sé si vostè n’està al corrent, però
cada cop que es passa un tema que afecta a un Comú, el tècnic del
Comú en qüestió s’absenta de la reunió. 

Referent als informes i a la capacitat tècnica dels membres de la CTU
per determinar si un edifici pot o no entrar en el catàleg comunal, ja li
dic que la tenen i més que sobradament. Són tots tècnics, són gent de
l’ofici  i  la  majoria  d’ells,  arquitectes  que necessiten potser  bastants
menys  explicacions  que  vostè  a  l’hora  de  determinar  l’interès  d’un
edifici. I se’ls hi va adreçar aquesta pregunta de la mateixa manera que
s’ha fet amb la resta dels edificis. Això pel que fa a l’informe, que en
definitiva entenc que es va fer com s’havia de fer, tal com demostra el
fet que la CTU ens ha donat la raó.

Tancant  el  torn  d’intervencions,  pren  de  nou  la  paraula  la  Sra.  Cèlia
Vendrell expressant el següent:

Hi ha dues qüestions. Una, és que desconec si quan la CTU tracta un
tema que fa referència a una parròquia, el representant de la parròquia
no pot ser present a la reunió. Però en tot cas, llegint (potser s’hauria
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de demanar un canvi del redactat) l’informe en qüestió se’ns diu que el
Sr. Gerard Calvet no assisteix a la reunió i, en conseqüència, ningú pot
fer  una  explicació  sobre  el  contingut,  abast  i  la  finalitat  de  la
modificació  del  POUP.  I  això  ho  considero  molt  greu,  perquè s’està
prenent una decisió quan s’està dient en una primera part del paràgraf
que no tenen la informació suficient. Desprès sí que es diu, “Ara bé,
atès  que  el  contingut  de  la  modificació  és  prou  clar,  els  assistents
decideixen analitzar i informar la sisena modificació del POUP”; cosa
que dóna a entendre que la decisió es pren  malgrat l’absència del Sr.
Calvet en aquesta reunió. 

L’altra qüestió és que jo no he posat en dubte en cap moment, ni ara ni
el passat 3 de juny,  la capacitat del tècnics de la CTU. 

Però sí que és cert que en l’informe que han redactat, jo no veig en cap
lloc  que  ens  expliquin  ni  els  aspectes  tècnics,  ni  el  perquè  es  pot
passar  d’una classificació  a l’altra  la  borda de cal  Guem. No ho he
trobat  i  ho  trobo  a  faltar.  Jo  i  tothom,  per  adoptar  una  decisió
necessitem uns elements de judici  que aquí no hi són. No puc, per
tant, donar el meu suport a la proposta presentada, perquè prendre una
decisió sense tenir els elements de judici suficients, aniria en contra de
la meva ètica personal.

I  clos  el  tron  d’intervencions,  per  majoria,  el  Ple  aprova  el  Decret  de
modificació del catàleg comunal del POUPEE en relació a l’Edifici d’interès
(Edi.01) Borda de Cal Guem

 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

7. Proposta  d’acord  de  sotmetre  a  informació  pública  el
projecte de delimitació dels polígons cadastrals núm. 15,
16, 17, 18, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
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45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 i 54, conforme a la
disposició transitòria tercera, apartat 6, de l’Ordinació del
cadastre

El Sr. Cònsol Menor exposa al Ple que, en base al que estableix l’Ordinació
del Cadastre Comunal en la seva disposició transitòria tercera, es proposa
sotmetre  a  informació  pública  el  projecte  de  delimitació  dels  polígons
cadastrals  anteriorment  relacionats  per  tal  que  els  titulars  de  béns
immobles  que  hi  són  compresos  puguin  formular  les  al·legacions  que
estimin pertinents. La durada de l’exposició pública és d’un mes, comptat
des de la data de publicació de l’Edicte al BOPA.

Continua  exposant,  com  a  cosa  important  ressenyar,  que  conforme  a
l’apartat 10è de la disposició transitòria 3a de l’Ordinació del cadastre,
tant  en  el  tràmit  d’exposició  pública  com  ulteriorment  en  el  Decret
d’aprovació,  el  límit  que figura  en la  documentació  de qualsevol  unitat
cadastral  amb  el  terreny  comunal,  s’ha  de  considerar  de  caràcter
exclusivament  orientatiu  i  no  vinculant,  sempre  i  quan  no  resulti  d’un
procediment de delimitació definitiva entre el sòl privat i terreny comunal,
seguit  a  tenor  de  les  disposicions  de  l’article  93  del  Codi  de
l’Administració.

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

Seguit  a  l’aprovació  de la  proposta,  la  Sra.  Cònsol  Major expressa que,
aprofitant l’avinentesa, vol  agrair la col·laboració i l’esforç dels ciutadans
veïns  d’Escaldes-Engordany  que  han  treballat  amb  el  Comú  en  la
realització dels treballs de camp per a la creació del Cadastre, formant part
activa de les diferents comissions, atès que sense la seva aportació, no
hagués estat possible assolir el projecte que avui enceta el procediment
administratiu d’aprovació. 
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8. Proposta d’aprovació dels convenis de cessió urbanística
anticipada de terrenys a favor del Govern, per part de les
societats Crèdit Capital Immobiliari, SA, Molines Immobles,
SLU, Casa Muntanya Patrimonial, SLU i Sr. Martí Tremosa
Fité,  en  el  marc  de  l’execució  del  projecte  0042/2013,
“Construcció d’una rotonda a la CG 2, a l’alçada del carrer
Ciutat de Sabadell”. En el seu cas, proposta de facultar als
Srs. Cònsols per tal que, indistintament, puguin signar els
referits  convenis  en  nom  i  representació  del  Comú
d’Escaldes-Engordany

El Sr. Cònsol Menor informa al Ple que en la sessió celebrada el dia 16
d’octubre, el Govern va aprovar el projecte núm. 42/2013, “Construcció
d’una rotonda a la CG 2, C/ Ciutat de Sabadell”,  que afecta a terrenys
públics i en una petita part a terrenys particulars. Aquesta rotonda ha de
facilitar i millorar els accessos al nucli d’Escaldes-Engordany des de la CG
2.

Atès  que  per  a  l’execució  del  projecte  és  preceptiva  la  signatura  dels
convenis urbanístics que s’han tramés als consellers, amb els particulars
propietaris  de  terrenys,  es  presenta  a  l’aprovació  del  Ple  la  proposta
referida.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta presentada
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9. Proposta d’aprovació del Decret  sobre els valors  unitaris
tipus del sòl, d’acord amb les previsions de l’article 14.8
de les Normes urbanístiques del POUPEE

El Sr. Cònsol Menor exposa al Ple que per a la determinació del valor de
referència del sòl, quan escau la cessió en equivalent econòmic o cànon,
s’aplica el valor de mercat, d’acord amb els articles 10 i 13 del Decret
d’aprovació de les directrius d’ordenació, de data 22 de febrer del 2006.
El càlcul d’aquest valor de mercat, que ha de servir per determinar el 15 %
de cessió obligatòria i gratuïta a favor del Comú previst a l’article 14.7.1.a)
de les Normes Urbanístiques del POUPEE, té en compte l’aprofitament del
sòl  i  els  usos admesos.  El  valor  resultant  per  metre quadrat  ha de ser
equivalent en tots els terrenys de la zona on estigui localitzada la finca,
tenint en consideració la situació del terreny respecte a les infraestructures
i els serveis.

Per a la determinació del valor del sòl a partir del valor de mercat, el Comú
va convocar un concurs públic del què en va resultar adjudicatari l’empresa
PERITAXA.  D’acord  amb l’article  33.5 del  text  refós  de  la  LGOTU,  les
valoracions contingudes en el Decret tindran la vigència d’un any.

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

10. Proposta d’aprovació del Decret de modificació del Decret
de  regulació  dels  fitxers  de  dades  personals  del  Comú
d’Escaldes-Engordany, de data 23 d’octubre de 2008

La Sra.  Cònsol  Major  exposa  que  el  Comú d’Escaldes-Engordany,  en  la
sessió celebrada el dia 23 d’octubre del 2008, va aprovar el Decret de
regulació  dels  fitxers  de  dades  personals,  donant  compliment  al  que
estableix la Llei 15/2003, qualificada de protecció de dades personals.
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Per tal de donar cobertura legal a les imatges i fotografies que s’obtenen a
través dels aparells de control i vídeo vigilància de diversos espais públics
de la parròquia, en el dia d’avui es presenta a l’aprovació del Ple el present
Decret de modificació i ampliació dels fitxers de dades personals.

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

11. Proposta  d'aprovació  del  text  de  modificació  de  la  Llei
9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d'Andorra,
elaborat per la reunió de Cònsols. Si hi ha lloc, proposta de
facultar  indistintament  als  Srs.  Cònsols  per  a  iniciar  el
procediment establert per a l'entrada de la proposició de
Llei a tràmit parlamentari

El Sr. Cònsol Menor explica als presents que en el moment de la declaració
d’un bé d’interès cultural, el Govern actua exercint la competència que li
atorga la Llei 9/2003, del patrimoni cultural d’Andorra. Al mateix temps, el
Comú afectat intervé també exercint les funcions que li atorga la Llei en
matèria d’urbanisme.

Amb la finalitat de definir millor les competències dels Comuns i el Govern
en el moment de la declaració dels béns d’interès cultural, i preservar que
les competències dels òrgans que interactuen no entrin en conflicte, en la
reunió de Cònsols s’ha treballat darrerament en l’elaboració d’una proposta
per  a  la  modificació  de  la  referida  Llei;  proposta  que  avui  es  posa  a
consideració del Ple

Intervé a continuació la Sra. Cèlia Vendrell per tal de fer constar l’oposició
dels  consellers  del  Partit  Socialdemòcrata  i  Independents  a la  proposta
presentada:
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La  Llei  del  patrimoni  cultural  d’Andorra  dóna  els  mecanismes  i  les
garanties suficients perquè el patrimoni, en el sentit que constitueix un
dels testimonis principals de la història, la identitat i la creativitat d’un
país, pugui ser salvaguardat, tant per les obligacions que adquireixen
les administracions (Govern i comuns) com pels instruments amb els
quals es doten aquestes institucions per desenvolupar la tasca que els
és encomanada. La llei permet desenvolupar l’obligació constitucional
en matèria de conservació del patrimoni cultural, i el seu objecte és la
protecció,  conservació  i  restauració,  la  conservació  integrada,  el
coneixement, el foment i la difusió del patrimoni cultural d’Andorra.

La proposició  de llei  de modificació  de la  Llei  9/2003 que avui  es
presenta pot, al nostre entendre, vulnerar l’article 34 de la Constitució
(“L'Estat  garantirà  la  conservació,  promoció  i  difusió  del  patrimoni
històric, cultural i artístic d'Andorra”). Ultra limita la competència dels
comuns en matèria de cultura. Si bé l'article 80.1 de la Constitució
inclou  la  matèria  "cultura"  dins  de  les  competències  dels  comuns,
aquesta  atribució  competencial  ha  de  ser  interpretada  en  funció  de
l'article 4.12 de la Llei qualificada de delimitació de competències, és
a dir, com "L'organització i promoció d'activitats, entre altres, culturals"
i no com la conservació i protecció del patrimoni històric i cultural. I
per sobre de tot, és una atac frontal contra la protecció del patrimoni
cultural, ja que entre altres aspectes, aquesta proposició de Llei pretén
reduir a 20 m de perímetre l’entorn immediat del patrimoni cultural.

És  evident  que,  per  tot  l’exposat  i  per  altres  aspectes  que  no  he
mencionat de la proposició de llei de modificació de la Llei 9/2003, del
12 de juny del patrimoni cultural d’Andorra, els consellers del Partit
Socialdemòcrata i Independents d’Escaldes-Engordany no donem suport
a aquesta proposició de llei i recomanem a la resta de consellers de la
majoria comunal de no votar-la,  en nom del dret de les generacions
futures a poder continuar gaudint del nostre patrimoni cultural.

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, 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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12. Proposta de reestructuració dels càrrecs de les Comissions
i creació de la nova Comissió VIVAND

La  Sra.  Cònsol  major  informa  al  Ple  sobre  el  detalls  de  la  proposta
presentada:

1) Canvis  en la  presidència  de les  següents  comissions  (a  ratificar  per
cadascuna de les comissions conforme a l’article 14.3 de l’Ordinació
d’organització i funcionament dels comuns):

 Comissió de Circulació: fins ara presidida per la Sra. Núria Barquin,
en endavant presidida pel Sr. Salomó Benchluch.

 Comissió  de  Recursos  Humans:  fins  ara  presidida  pel  Sr.  Salomó
Benchluch, en endavant presidida pel Sr. Josep Tudel.

 Comissió  de  Medi  Ambient:  fins  ara  presidida  per  la  Sra.  Magda
Sinfreu, en endavant presidida pel Sr. Joaquim Tomàs.

 Comissió d’Administració: fins ara presidida pel Sr. Eduard Molné, en
endavant presidida per la Sra. Núria Gomez.

2) Canvi de denominació de la Comissió de Turisme, en endavant Comissió
de Promoció Turística i Comercial

3) Creació d’una nova comissió denominada Comissió Vivand, els membres
de la qual seran el Sr. Eduard Molné, la Sra. Nuri Barquin i un tercer
membre  a  designar  pels  consellers  del  Partit  Socialdemòcrata  i
Independents

Vista la proposta formulada, intervé la Sra. Cèlia Vendrell preguntant perquè
no s’ha previst  incloure a la Comissió  Vivand algun representant de les
associacions de comerciants de la parròquia. 

Exposa a continuació que aquesta pregunta està en línia amb la tercera
pregunta  que  el  seu  grup  ha  registrat  per  tractar  a  l’apartat  precs  i
preguntes, partint de la base que des del seu punt de vista interessaria la
creació d’un organisme amb representació plural i externa al Comú que
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gestionés la dinamització de la parròquia en el seu conjunt; organisme del
qual la Comissió Vivand, tot i estar centrada en Carlemany,  podria ser-ne
l’embrió.

La Sra.  Cònsol Major exposa que les comissions les conformen consellers
comunals  en exclusiva,  cosa que no treu que sempre que es  consideri
oportú, la Comissió pugui convocar a experts o ciutadans interessats per a
tractar qualsevol matèria.

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

13. Proposta  de  ratificació  dels  acords  adoptats  per  la
Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita–Claror, en
el curs de la sessió celebrada el dia 23 d’agost del 2013

Núm. Acta: 06/13
Dia: 23.08.2013
Hora: 10 h
Acabament: 11.30 h
Lloc: Comú d’Andorra la Vella
Assistents: 

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

 Hble. Sr. Jordi MAS, cònsol major d’Encamp 
 Hble. Sra. Montserrat GIL, cònsol major 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.
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Els temes tractats en aquesta reunió han estat: 

1.- Lectura i aprovació de l’acta 05/13 de la reunió celebrada el 31 de maig del 2013, que
s’aprova per assentiment.

2.-  Visita Sr.Galland, expert de la UNESCO: S'adjunta la proposta de programa de la
visita del Sr. Galland. S’acorda desestimar la demanda de les oposicions dels comuns
d'Encamp i Escaldes-Engordany de reunir-se amb l'expert. Des de la CG se’ls hi enviarà
una carta informant d’aquest acord. Alhora, s’acorda incloure en el programa una reunió
amb ICOMOS, que ha fet arribar la seva petició al Ministeri de Cultura, i convocar la
premsa el dimarts 27 d’agost a la tarda, al punt d’arribada de la visita a la VMPC, així
com el suport de 2 operaris de forestals dels comuns d’Escaldes Engordany i Andorra la
Vella durant la visita i dinar a la vall.

3.- Manual d'identitat corporativa de la VMPC: s’informa del manual d'identitat corporativa
realitzat per l’empresa PIXEL CONCEPTE GRÀFIC.

4.-  Zonificació de la VMPC: es presenta el plànol de la zonificació de la vall, i s’acorda
que els membres de la CG l’analitzin a l’espera de l’informe pertinent.

5.-  Registre de les marques de la VMPC: es presenta el pressupost per registrar les
marques verbals i gràfiques de la VMPC que s’adjunta a l’acta. S’acorda esperar fins al
darrer trimestre de l'any 2013 per veure la disponibilitat econòmica. En cas de no haver-
hi disponibilitat, es pressupostarà per a l’exercici 2014.

6.-  Conveni de col·laboració amb els parcs naturals de Sorteny i del Comapedrosa: es
presenta l’esborrany del conveni de col·laboració existent entre els parcs naturals de
Sorteny i del Comapedrosa a la VMPC. S’acorda que els tots els comuns el facin revisar
pels respectius gabinets jurídics i trametin les esmenes, si escau, a la directora del pla de
gestió.

7.-  Universitat d'Andorra- CNAU- Fundació Themis- Andorra Turisme: s’informa que la
càtedra de la UNESCO de la Universitat d'Andorra, juntament amb el CNAU i la fundació
THEMIS han proposat de col·laborar amb la CG en la promoció turística de la vall. De les
propostes es va acordar:

- La càtedra Unesco de la Universitat d’Andorra, dins el projecte de l’Aula Magna 12-13,
organitzarà una sessió sobre la memòria històrica del Madriu-Perafita-Claror.
- S'inclourà un mòdul sobre la VMPC en el Màster de gestió cultural que proposa la
Universitat d'Andorra.
- S'ha demanat a la fundació THEMIS col·laboració per determinar la càrrega màxima de
visitants que pot assumir la vall (pla de gestió, art. 12.2). A més, aquesta fundació s'ha
ofert per dur a terme les tasques de traducció de la futura pàgina web. S’acorda que,
abans d’iniciar aquest projecte, es determinin les línies de treball que s’inclouran, per tal
d’enquadrar aquesta col·laboració.

8.-  Previsió  pressupost  2014: s’acorda que,  en el  moment  de realitzar  el  pressupost
2014, s’estudiarà l’augment de l’aportació econòmica per part dels comuns a la CG en
22.500€.

9.- Subvenció Patrimoni Cultural: s’informa de l'adjudicació de la subvenció de Patrimoni
Cultural d'un import de 5.170,80€ i de les actuacions realitzades durant els mesos de
juliol  i  agost,  en relació amb l’acordat  en el  dossier  per a la dita subvenció per a la
rehabilitació del Camí de Muntanya, mitjançant la contractació durant 15 dies d’un paleta
expert en pedra seca.
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10.-  Suport  al  projecte  transfronterer:"Dynamiques des Espaces Pyrénéens d'Altitude.
Base  de  données  partagée  des  sites  archéologiques  pastoraux  et  perspectives  de
modélisation  des  trajectoires  territoriales": s’informa  del  projecte,  el  qual  tracta
d'organitzar  una  xarxa  que  elabori  una  base  de  dades  arqueològica  pastoral  dels
Pirineus. Patrimoni Cultural d'Andorra formarà part de la xarxa, i va sol·licitar a la CG de
recolzar-lo tal com fan el parc d'Aigües tortes i el del Alt Pirineu, o el Comú d'Ordino.
S’acorda  aquest  suport  ja  que  no  implica  cap  feina  ni  cap  despesa  (ho  assumeix
Patrimoni Cultural)  i  dóna accés a la informació i  als contactes. A més, s’enforteix la
credibilitat davant de la UNESCO ja que es dóna suport a una causa científica.

11.-  Protecció de l'estany de la Bova: s’informa de la demanda del representant dels
ramaders relativa a què la CG adquireixi un vailet amb bateria elèctrica per procedir a la
instal·lació d’un filet per al bestiar. Es proposa desestimar la demanda, però, en cas que
l’adquireixin ells, correrà a càrrec nostre la instal·lació.

12.-  Refugi  guardat  de  l'Illa: La  directora  del  pla  de  gestió,  ha  elaborat  un  informe
justificant la necessitat i la capacitat del refugi de l'Illa. S’acorda que tots els comuns
revisin l’informe de justificació del refugi i remetin les corresponents esmenes, si escau, a
la directora del pla de gestió.

13.-  Validació del Pla de lluita contra incendis i prevenció de riscos: s’informa que es
dóna per vàlid el pla tal com es va presentar en la darrera versió, ja que CENMA no
disposa de geòlegs per estudiar el risc de trencament de la presa de l’Illa. Aquest pla
s'anirà profunditzant a mida que els mitjans econòmics ho permetin. 

14.-  Reunió oposicions dels comuns de la VMPC: s’acorda desestimar la demanda de
reunions periòdiques presentada per les oposicions dels comuns amb la directora del pla
de gestió, i se’ls hi comunica, mitjançant una carta, amb el vistiplau de tots els membres
de la CG. 

15.-  Fulletons informatius: s’informa de l’informe tècnic  per a la selecció dels treballs
d'impremta de la impressió d'uns fulletons informatius que s’han distribuït a les casetes
d'informació dels 4 comuns i d'Andorra Turisme.

16.- FEDA: s’informa que els cortalans han formulat una queixa relativa a FEDA per no
respectar el cabal mínim del riu que han de deixar pel rec. Aquest tema ha de quedar
solucionat  amb la  instal·lació  de les plaques solars  a la  presa de Ramio.  En el  cas
contrari, se n'informarà FEDA.

17.- Centre d'interpretació de la VMPC: s’informa de la necessitat de personal en vista de
la posada en funcionament del centre d’interpretació l'any vinent. S’acorda estudiar la
possibilitat de les contractacions eventuals amb la borsa de treball del Govern. 

18.-  Plec de bases estampació samarretes: s’informa que falta validar el plec de bases
pel  concurs  del  disseny  de  l'estampació  d'unes  samarretes  i  altres  productes  de
merchandising per la VMPC per part del Comú de Sant Julià de Lòria. La cònsol de Sant
Julià de Lòria dóna el plec per validat.

19.-  Pla d'ús públic:  s’informa que falta la validació del Pla d'ús públic de la vall  del
Madriu-Perafita-Claror part del Comú de Sant Julià de Lòria.

Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió i s’acorda convocar la propera reunió
de la Comissió de Gestió, el divendres 27 de setembre del 2013, a les 10.00 h, al Comú
d’Andorra la Vella. 
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La Sra. Cònsol Major demana als presents si respecte als acords posats a
consideració tenen alguna esmena, comentari o demanda d’informació a
formular:

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple ratifica
els  acords  adoptats  per  la  Comissió  de  Gestió  de  la  Vall  del  Madriu–
Perafita–Claror en la sessió celebrada els dia 23 d’agost de 2013.

14. Informes de caràcter general:

Conforme a l’article 98 de la Llei de finances comunals, informe sobre
l’estat d’execució del Pressupost 2013 (tercer trimestre)

La Sra. Cònsol Major cedeix la paraula a la Sra. Núria Gomez, consellera de
Finances, per a que presenti al Ple el referit informe. La Sra. Núria Gomez
exposa el següent:

L’estat d’execució del pressupost al tancar el 3r trimestre 2013, presenta
una liquidació de les despeses d’un 60% i dels ingressos del  75%.

Concretament  s’han  liquidat  12,6  milions  d’euros  en  concepte  de
despeses,  un  80%  de  les  quals  en  concepte  de  despeses  de
funcionament i  un 16% que s’ha destinat a amortització del deute (2
milions d’euros). Per altra banda, la liquidació dels ingressos es situa en
15,8 milions d’euros. Això deixa el resultat pressupostari provisional a 30
de setembre en un superàvit de 3,2 milions d’euros. 

A  continuació  passaré  a  exposar  les  variacions  més  significatives  en
relació a l’exercici anterior.

Pel que fa els ingressos, a 30 de setembre es registra un augment d’un
4% (concretament 600 milers d’euros) en relació al mateix període de
l’any anterior.

-  L’increment de les transferències rebudes de Govern (un 22%
superiors al mateix període de l’any anterior) són el principal motiu
de l’augment. 
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- Els ingressos per impost de construcció també experimenten un
augment  gràcies  a  l’entrada  dels  projectes  privats  de  les
Llenguaderes i el nou geriàtric. 

- Els  ingressos per  aigua termal també registren un augment del
25% derivat de l’obertura del centre Inúu. 

En contrapartida han caigut significativament :

- els ingressos per impostos sobre transmissions patrimonials, degut
a les transaccions que han deixat de ser gravades per l’ITP i que
han quedat subjectes a l’IGI (el desingrés aproximat es calcula en
271 milers d’euros). 

- Els  ingressos  relatius  a  aparcaments,  tal  com  ja  s’indicava  al
tancar el 2n trimestre, també registren una davallada, en aquest
cas d’un 12% en relació al 2012 (199 milers d’euros), degut al
tancament de l’aparcament del Falguerò i la no repercussió en el
cost  final  per  als  usuaris,  de  l’aplicació  de  l’Impost  General
Indirecte que va entrar en vigor el passat 1-1-2013.

A banda de les desviacions principals que acabo de comentar crec
important també fer menció especial als ingressos relatius a l’impost
de  radicació  d’activitats  comercials,  empresarials  i  professionals.
Perquè ? Doncs perquè a principis d’any, aquest Ple va aprovar la
modificació  d’aquest  impost  introduint  mesures  que  havien  de
permetre contribuir a facilitar l’establiment de noves activitats a la
parròquia i reduir la pressió fiscal sobre aquells negocis i activitats
radicats en zones més desafavorides. 

En aquest sentit, m’agradaria destacar que fins a 30 de setembre:

- un  total  de  111  nous  negocis  han  pogut  beneficiar-se  d’una
bonificació del 100% d’aquest impost 

- i  un  total  de  94  negocis  que  es  troben  en  el  seu  segon  any
d’activitat s’han beneficiat d’una reducció del 50%

- Per  altra  banda,  i  arrel  de  la  reclassificació  dels  índexs  de
localització  dels  carrers  de la  parròquia,  enguany un 39% dels
negocis ubicats a la parròquia (és a dir més de 487 negocis) s’han
beneficiat  d’una  disminució  de  l’impost  de  radicació  que  ha
oscil·lat entre el 6% i el 40%. Aquesta mesura ha beneficiat zones
comercialment menys afavorides com són les de la part alta (av. de
les Escoles,  av.  Carlemany des de l’encreuament de les Escoles
fins av. Pont de la Tosca inclosa, av. Copríncep de Gaulle, carrer
Santa Anna, plaça Creu Blanca, plaça Santa Anna, carrer Mossèn
Guillem Adellach, carrer del Picó, carrer d’Engordany), així com
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l’av. del Pessebre, Fiter i Rossell i l’avinguda del Fener. Aquests
canvis han tingut un impacte neutre en la recaptació per part del
Comú, atès que han estat compensats amb l’augment de la taxa
de gravamen d’aquest impost a les entitats bancàries. 

Un cop comentats els ingressos, destacaré pel que fa les variacions en les
despeses de funcionament, que en conjunt presenten una disminució del
5% en relació al mateix període de l’any anterior. La disminució de les
despeses  financeres  hi  contribueix  molt  favorablement,  gràcies  a  la
disminució  dels  tipus  d’interès  i  del  capital  pendent  d’amortitzar.  A
aquesta xifra positiva, també cal sumar-hi la disminució registrada en els
capítols de despeses de personal, i consums de béns corrents i serveis,
que disminueixen respectivament un 3 i un 6%, gràcies als esforços de
contenció que s’han vingut aplicant, tot vetllant per garantir el nivell de
prestació dels serveis públics comunals. 

Pel que fa el capítol d’inversions, al tancar el 3r trimestre, el 56% del
pressupost  figura  compromès.  Concretament  1,2 milions  d’euros,  dels
quals,  pràcticament el  50% corresponen als  treballs  de confecció  del
cadastre. A aquests s’hi sumen les contractacions relacionades directa o
indirectament  amb  el  desenvolupament  del  projecte  de  conversió  de
l’avinguda Carlemany en zona per a vianants (conceptualització, sistema
de  seguretat  i  accés,  elements  d’embelliment).  La  modernització  de
l’equipament  del  gimnàs  de  les  Piscines  Comunals,  així  com  altres
actuacions menors destinades a embelliment de la parròquia (com ara els
del pont de la Tosca, o la refecció de les voravies de Fiter i Rossell) i
altres petites millores necessàries en instal·lacions comunals, completen
l’execució fins a 30 de setembre. 

Pel que fa l’endeutament, aquest s’ha rebaixat en 2 milions d’euros, de
manera que al tancar el 3r trimestre el nivell d’endeutament efectiu se
situa en 30,1 milions d’euros. Respecte al límit màxim del 200% fixat
per  la Llei  de finances comunal,  l’endeutament del  Comú d’Escaldes-
Engordany  s’ha  reduït  situant-se  per  sota  del  140%  (concretament
137%).

Es preveu tancar  l’exercici  mantenint  els  esforços  de contenció  en el
funcionament d’aquesta administració i redirigir els estalvis aconseguits
de forma a poder encarar projectes d’inversió d’interès per a la parròquia.

Closa la presentació de l’infrome, intervé el Sr. Aleix Mañosas dient que vol
insistir en la petició que va formular en la darrera sessió, quan va demanar
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que els informes sobre l’estat d’execució del pressupost es completessin
amb una projecció o simulació cara el tancament de l’exercici.  Aquesta
demanda no ha estat atesa, i cara al proper Ple ja no serà necessari perquè
coincidirà amb el tancament, però cara al 2014, demana que tal com s’ha
dit,  cada  vegada  que  es  presenti  un  informe  sobre  l’execució
pressupostària, s’acompanyi de l’esmentada simulació o projecció cara al
tancament de l’exercici.

La Sra.  Cònsol Major diu recordar la petició efectuada pel Sr. Mañosas i
recordar també que ella mateixa li va contestar que, atès que és membre
de la Comissió de Finances, les reunions d’aquesta Comissió serien el lloc
idoni per que la petició pogués ser atesa.

La Sra. Núria Gomez per la seva part, demana fer un petit incís, en tant que
no ha dit al final de la seva intervenció que es preveu continuar mantenint
els esforços de contenció en el funcionament de l’administració comunal, i
tots  aquells  estalvis  que  es  pugui,  reconduir-los  cap  a  intentar  tirar
endavant  inversions  que  s’estan  acabant  de  madurar,  amb  el  qual,  la
projecció de tancament hauria de ser fer l’equilibri. És a dir, tots aquells
ingressos obtinguts s’aplicaran i la diferència entre el que pugui ser un
superàvit major o menor, dependrà de la capacitat de poder liquidar les
inversions previstes abans de tancar el 31 de desembre.

15. Precs i preguntes

La Sra. Cònsol Major informa que d’acord amb el procediment regulat a
l’article  23.2  del  l’Ordinació  sobre  organització  i  funcionament  dels
comuns,  els  consellers  del  Partit  Socialdemòcrata  i  Independents  han
registrat a la secretaria general del Comú tres peticions, a les que el Sr.
Secretari General anirà donant lectura –es transcriuen seguides en cada
cas de les respostes i intervencions subsegüents-.

1) Vall del Madriu-Perafita-Claror. Recordem el compromís de la Sra. Cònsol
Major  pres  en  la  darrera  sessió  de  Comú  de  lliurar-nos  un  document
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explicatiu  del  pressupost  de la  Comissió  de  la  Vall  del  Madriu-Perafita-
Claror.  Sol·licitem que se’ns lliuri  per escrit  un informe explicatiu  sobre
l’estat d’avançament de l’execució del pressupost de la Comissió de la Vall
del  Madriu-Perafita-Claror,  en  el  qual  s’hi  indiqui  per  cada projecte  els
imports compromesos i/o liquidats.

Sra. Cònsol Major: Se’ls hi lliurarà una còpia del mencionat informe que sol·liciten amb el
detall explicatiu sobre l’estat de l’execució pressupostària de la Comissió de la Vall del
Madriu-Perafita-Claror.  De  la  mateixa  manera,  els  recordo  que  en  les  diferents  actes
aprovades tenen el detall de tots els projectes que s’han realitzat i el seu cost. 

Sra. Cèlia Vendrell: Gràcies Sra. Cònsol, espero que la data no sigui molt llunyana i que el
puguem tenir aviat, perquè el vam demanar ja fa dos mesos i si bé és cert que en les actes
de les comissions del Pla de Gestió de la Vall se’ns explica els diferents projectes que
s’estan tirant endavant, no forçosament hi figuren sempre els imports que s’hi dediquen i
si s’han liquidat o no. Creiem que és totalment legítim que se’ns doni aquesta informació.

2) En relació a l’avinguda Carlemany per a vianants, encomanem al Comú a
reprendre les comissions ja existents, ja que a l’excepció de la Comissió
d’Indicadors, no s’han tornat a convocar cap comissió d’ençà el tancament
al trànsit rodat de l’avinguda.

Sra. Cònsol Major: Després de l’aprovació de la creació de la nova comissió Vivand (punt
12  de  l’ordre  del  dia  d’avui)  es  reprendrà  el  calendari  de  reunions  amb  els  agents
implicats. De fet, el contacte amb comerciants, restauradors o hotelers de la zona, s’ha
mantingut en les darreres setmanes, com van poder comprovar amb la Nit Vivand. L’èxit
d’aquesta  iniciativa  celebrada  el  passat  12  d’octubre  va  ser  precisament  per  la
col·laboració del sector públic i el sector privat. Al marge dels contactes en l’àmbit de
dinamització, també vull incidir en el fet que tant jo mateixa com el cònsol menor ens
hem reunit amb diferents agents com Mobilitat o comerciants de l’avinguda per recollir els
seus suggeriments o neguits. Així mateix la taula d’indicadors també es va reunir el passat
17 d’octubre.

3) Amb la  voluntat  de garantir  la continuïtat  de l’impuls  de dinamització a
l’avinguda Carlemany, i que aquest pugui ser ampliat i beneficiar a tots els
comerciants de la parròquia, encomanem a l’equip de la majoria que estudiï
quina forma jurídica hauria de tenir un organisme que englobés els agents
privats de la parròquia i  el  Comú amb la finalitat  de dinamització de la
parròquia,  i  encoratgem al  Comú a posar  els  mitjans  necessaris  perquè
aquest ens sigui una realitat.
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Sra. Cònsol Major: En la modificació de les comissions i concretament, a la conselleria de
Turisme  presidida  pel  Sr.  Eduard  Molné,  s’ha  volgut  afegir  a  la  seva  denominació
“promoció comercial”, precisament per aglutinar tots els barris de la parròquia i no només
l’avinguda Carlemany. De totes maneres,  considerem que amb la posada en marxa de
Vivand es poden anar assentant les bases per implicar a la resta de comerciants de la
parròquia  amb accions de  dinamització  conjuntament  amb la  conselleria  de  promoció
turística i comercial.

Sobre les possibilitats  jurídiques que hauria de tenir  aquest  ens de que ens parla,  ja
existeix en l’àmbit de la normativa legal textos que regulen les associacions i la implicació
que hi poden tenir les administracions públiques a nivell de subvencions, etc. 

Sra. Cèlia Vendrell: Bé vostè m’ha dit abans que a les comissions del Comú, i ho entenc,
no pot haver-hi gent que no faci part del Comú. Per tant el que ens agradaria que sortís de
tot aquest impuls que hi ha hagut a l’entorn de l’avinguda Carlemany, és que es creés
aquest organisme. Entenc que seria molt recomanable que fos una iniciativa privada la
que tirés  endavant tot  això,  però  com que la idea de fer  l’avinguda Carlemany per a
vianants ha sortit del Comú, aquest inici ha de ser fet pel Comú. Entenc que s’està fent la
comissió Vivand, que s’ha canviat el nom de la comissió de Turisme i que fins i tot tenim
una persona fins al mes de juny que impulsarà la dinamització de l’avinguda, però el que
hem d’aconseguir és que quan estiguem al mes de juny, aquest organisme ja estigui creat
o a punt de crear-se perquè això tingui continuïtat. El Comú no pot estar sempre estirant
del carro d’iniciatives que haurien de ser privades, com la dinamització de l’avinguda i
d’aquí la dinamització de la parròquia, i per això m’agradaria que el Comú impliqués molt
més els privats en un inici (que no dic que no s’estigui fent), per que més endavant, per la
“Nit Vivand” o d’altres activitats que es facin, la iniciativa ja surti des dels privats. I que
el Comú faci només un recolzament de les iniciatives privades Aquest és el neguit que jo
tinc: que quan arribem al mes de juny aquest organisme ja existeixi i que pugui continuar,
perquè sinó l’avinguda Carlemany per a vianants pot arribar a ser un fracàs; justament el
que no volem cap els qui estem en aquesta taula. 

Sra.  Cònsol Major: Gràcies Sra. Vendrell, la nostra voluntat és la mateixa. Jo li agraeixo
aquestes aportacions, però la veritat és que és el mateix, el que passa és que nosaltres
entenem que és una cosa molt nova i que l’hem d’iniciar des del Comú. En això suposo
que estem totalment  d’acord,  i  suposo  que amb la  feina  de  tots  els  consellers,  tant
majoria com oposició, seran feines que les arribarem a assolir. Ara a l’inici és tot nou i
nosaltres també els hem d’ajudar a fer aquesta empenta, però les idees que ha exposat
aquí són les mateixes que nosaltres tenim entorn a la finalitat de Vivand.

I clos el torn d’intervencions 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 16:55 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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