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L’any  dos  mil  tretze,  dilluns,  dia  16  de  desembre,  a  casa  comuna
d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària,
sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a
la sessió celebrada el dia 11 de novembre de 2013.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les  sessions  celebrades  els  dies  28  d’octubre;  4,  11,  18  i  25  de
novembre, i 2 de desembre de 2013.

3. Proposta d’aprovació d’una Ordinació de crèdit  extraordinari  per  fer
front al projecte de substitució i millora dels equipaments de gestió i
control d’accés als aparcaments comunals.

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

5. Proposta d’aprovació  de  l’Ordinació  del  pressupost  per  a  l’exercici
econòmic 2014.

6. Proposta d’aprovació de l’Ordinació d’inspecció i control de la tinença
d’animals de companyia.

7. Proposta d’aprovació del Reglament del Consell d’Infants.

8. Proposta d’aprovació de la modificació del Manual de procediments
per a l’adquisició i baixes de l’immobilitzat, aprovat pel Comú el dia 5
de maig de 2011.

9. Proposta de renovació de la pòlissa de crèdit subscrita amb l’entitat
bancària Crèdit  Andorrà,  SA, per l’import  de 1.000.000 €,  d’acord
amb  l’article  19  de  l’Ordinació  del  Pressupost  per  a  l’exercici
econòmic 2013.

10. Proposta d’aprovació del conveni amb FEDA pel desenvolupament del
projecte de cogeneració d’energia.

11. Proposta  d’aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  el  Comú
d’Andorra  la  Vella,  el  Comú  d’Escaldes-Engordany  i  la  Unió  Pro-
Turisme, per a l’organització i coordinació de la Cavalcada de Reis.

12. 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 27 de setembre de 2013. 

13. Conforme a l’acord adoptat per la Comissió de Gestió de la Vall del
Madriu-Perafita–Claror en la sessió celebrada el dia 19 de novembre
de 2013; proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el
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Parc Natural de la Vall de Sorteny, el Parc Natural Comunal de les
Valls del Comapedrosa i la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-
Perafita–Claror. Si hi ha lloc, acord per facultar al President de torn de
la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita–Claror per signar
el conveni.

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

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

16. Precs i preguntes

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen els
membres  de  la  corporació.  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 11 de novembre
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 11 de novembre 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 28
d’octubre; 4, 11, 18 i 25 de novembre, i 2 de desembre de
2013

Sessió de la Junta de Govern de data 28 d’octubre de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
841/2013 al núm. 848/2013 (Obres menors), del núm. 849/2013 al
núm. 855/2013 (béns immobles), del núm. 856/2013 al núm. 858/2013
(urbanisme), del núm. 859/2013 al núm. 869/2013 (comerç) i del
núm. 870/2013 al núm. 882/2013 (exempcions fiscals.

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
24/2013 de factures conformades per un import net a pagar de
7.938,81 €. 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 91.992,05 €.

3.- Personal.- S’informa que des del dia 9 de setembre del corrent
i fins a l’obertura de la classe d’infants a l’Escola Bressol II,
la  Sra.  Carolina  HUGUET  MILAN  (Monitora  de  l’Espai  Lleure),
realitzarà tasques de reforç com a puericultora, per la qual cosa
la  seva  jornada  laboral  s’incrementarà  en  7,5  hores  setmanals
durant tot aquest període.

4.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular
administratiu del negoci GIMNAS ESCALDES, per una presumpta
contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  el  dipòsit
d’escombraries a la via pública. 

 Vist  l’expedient  incoat  titular  administratiu  del  negoci
FARMACIA MARTÍ, per una presumpta transgressió a l’Ordinació
que  regula  l’horari  de  dipòsit  d’escombraries  a  la  via
pública;  atès que no ha formulat al·legacions en relació al
mateix en el tràmit d’audiència, la Junta de Govern resol
imposar-li  una  multa  de  300  €,  quedant  confirmada  la
proposta de sanció.

5.- Senyalització horitzontal.- 

 S’acorda eliminar el pas de vianants situat a la cruïlla del
carrer del Picó amb l’avinguda del Fener.
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 S’acorda ubicar reductors de velocitat a la calçada de la
cruïlla de l’avinguda Carlemany amb l’avinguda Copríncep De
Gaulle,  per  a  protegir  els  usuaris  del  pas  de  vianants
situat a la Plaça l’Església.

6.- Flors de temporada.- Pel subministrament de flors de temporada
(pensaments) s’ha efectuar una consulta de preus a les empreses
PUNT VERD (2.328,10 €, IGI inclòs), AURÓ JARDINERS (2.474,30 €,
IGI inclòs) i TOT NATURA (2.474,30 €, IGI inclòs). Examinades les
ofertes s’acorda encomanar el subministrament d’aquesta planta a
l’empresa  PUNT  VERD,  al  ser  la  que  presenta  l’oferta  més
econòmica.

7.-  Arbres  de  Nadal.- Pel  subministrament  d’arbres  de  nadal
(abies normandiana) s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses PUNT VERD (2.080 €, IGI inclòs), AURÓ JARDINERS (1.958,62
€,  IGI inclòs) i TOT NATURA (3.364,58 €, IGI inclòs). Examinades
les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el  subministrament  d’arbres  a
l’empresa AURÓ JARDINERS, al ser la que presenta l’oferta més
econòmica.

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

 Agrupació  Sardanista  Andorrana:  3.120  €,  per  a
l’organització de les activitats 2013.

 Amics  dels  Orgues  de  les  Valls  d’Andorra:  1.000  €  en
concepte de col·laboració a les despeses d’organització del
XIV Festival Internacional d’Orgue 2013.

 Unió  Pro  Turisme:  11.125  €,  en  concepte  de  despeses  de
funcionament del 4t trimestre del 2013.

 Esbart  Santa  Anna:  9.915  €,  en  concepte  de  despeses  de
funcionament del 4t trimestre del 2013.

9.- Celebració de la Castanyada.- Vist que l’Associació d’Amics
del Pont dels Escalls ha notificat al Comú la seva decisió de no
organitzar la Castanyada, s’ha efectuat una consulta de preus a
diferents empreses per tal de contractar l’organització d’aquesta
celebració.  Vist  que  solament  ha  presentat  oferta  l’empresa
TREBALLS DE QUALITAT, amb un pressupost de 2.242,15 €, s’acorda
encomanar a la referida empresa l’organització d’aquest acte, que
tindrà lloc a la Plaça de l’Església, de les 19h. a les 22h.  

10.- Embelliment.- Per a la compra de 6 jardineres per a ubicar a
les entrades de l’avinguda Carlemany, s’ha efectuat una consulta
de preus a les empreses CAUSA ESTUDI (9.227,35 €, IGI inclòs),
DELTA MOBLE (9.129,12 €, IGI inclòs) i EVA PUIGDEMASSA ESTUDI
INTERIORISME  (9.000  €,  IGI  inclòs).  Examinades  les  ofertes
s’acorda adjudicar a l’empresa EVA PUIGDEMASSA ESTUDI INTERIORISME
el subministrament de les jardineres, al ser l’oferta menys dient.

11.- Reglament regulador de participació en la gestió de l’Escola
Andorrana.- D’acord amb l’article 11, apartat c), del Reglament
regulador  de  participació  en  la  gestió  de  l’Escola  Andorrana,
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s’acorda nomenar a la Sra. Magda SINFREU com a representant del
Comú a la Junta del centre maternal i de primera ensenyança de
l’Escola Andorrana d’Escaldes-Engordany.

12.- Retirada de neu de les vies públiques.- S’acorda establir el
programa de permanències per a la retirada de neu de les vies
públiques entre el dia 18 de novembre del corrent al dia 16 de
març del 2014, seguint el mateix protocol d’actuació aprovat pel
Comú per a l’any 2012 – 2013.

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

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
883/2013 al núm. 888 (obres menors), el núm. 889/2013 al núm.
893/2013 (Béns immobles), el núm. 894/2013 (Secretaria), del núm.
895/2013  al  núm.  897/2013  (exempcions  fiscals),  i  del  núm.
898/2013 al núm. 906/2013 (comerç).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núms. 25/2013 i 26/2013 de factures conformades per un import net
a  pagar  de  261.060,85  €  i  10.528,50  €,  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 26.404,12 €.

3.- Personal.- 

 S’autoritza  als  Srs.  Jonathan  JUNQUERA  i  Yuri  ÁLVAREZ,
alumnes del Lycée Comte de Foix, a realitzar una estada
formativa a la Llar del Jubilat, del 4 al 22 de novembre de
2013.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr.  Jose  Ricardo  GUERRA  MORENO,  com  a  operari  de  la
deixalleria, del 11 de novembre de 2013 al 10 d’agost de
2014. 

 S’acorda contractar els serveis del Sr. Francesc DELGADO,
amb caràcter eventual, com a coordinador de VIVAND, del dia
5 de novembre de 2013 al 30 de juny  de 2014, amb una
remuneració mensual neta de 1.800 €. 

4.- Expedients sancionadors.- 
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 Vistes les al·legacions formulades pel Sr. Tyge Beck JENSEN,
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.- Festa de Tots Sants.- S’informa a la Junta de Govern que per a
la contractació d’un servei de Bus gratuït per a facilitar el
desplaçament als Cementiris parroquials durant les festes de Tots
Sants, es va efectuar una consulta de preus a les empreses Viatges
SOLDEVILA (oferta a: 340 €/8 places; oferta b: 480 €/15 places),
AUTOCARS NADAL (350 €/19 places) i EXCURSIONS RUBIOL (350 €/24
places). Examinades les ofertes es va adjudicar aquest servei a
l’empresa  EXCURSIONS  RUBIOL,  al  ser  l’oferta  que  proposava  un
màxim de places en el seu vehicle a un cost més econòmic. 

Sessió de la Junta de Govern de data 11 de novembre de 2013

1.-  Súpliques.- Es  resolen  les  súpliques  presentades  del  núm.
907/2013 al núm. 910/2013 (Obres Menors), del núm. 911/2013 al
núm. 912/2013 (comerç), del núm. 913/2013 al núm. 914/2013 (béns
immobles), del núm. 915/2013 al núm. 916/2013 (Urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
27/2013 de factures conformades per un import net a pagar de
7.306,80 €. 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 202,32 €.

3.- Torre de Caldea.- Vist que no s’ha presentat cap oferta al
concurs públic convocat per a l’arrendament dels locals situats a
la 4ª i 8º planta de la torre de Caldea, s’acorda declarar-lo
desert.

4.- 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  la  partida  20101-300-91310
“amortització  de  préstecs  empreses  privades”  per  un  import  de
19.500 € per fer front al pagament de la propera quota de préstec
de data 31 de desembre de 2013. 

5.- Personal.- 
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 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Marc FLAMAND MOLES, com a monitor d’escalada, del 5 al 9
de novembre de 2013.

 Vist  l’informe  emès  pel  Servei  de  Prevenció  Aliè
(Assegurprevenció),  en  relació  a  les  proves  mèdiques
realitzades al Sr. David JUÁREZ RODRÍGUEZ, operari de la
Deixalleria, el resultat de les quals certifiquen que el Sr.
JUÁREZ no és APTE per desenvolupar les tasques assignades en
el seu lloc treball, s’acorda, d’acord amb l’article 50 de
l’Ordinació  de  la  Funció  pública,  la  seva  reubicació  al
departament d’Esports.

6.-  Enllumenat  de  Nadal.- S’acorda  establir  l’horari  de
funcionament de l’enllumenat extraordinari de Nadal del dia 5 de
desembre del 2013 al 6 de gener del 2014, de les 18h. a les 24h.,
a excepció dels dies 24, 25 , 26 , 31 de desembre i 1 de gener que
es perllongarà fins a les 2h de la matinada. 

5.-  Concursos.- 

 S’acorda convocar un concurs públic pel subministrament de
material  i  equipament  esportiu  destinat  al  Departament
d’Esports.

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  a  contractar  la
substitució  del  circuit  d’aire  condicionat  del  pavelló
poliesportiu del Prat Gran.

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  adjudicar  els
treballs d’ envernissament i pintura del parquet del pavelló
poliesportiu del Prat Gran. 

8.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció
atorgada al Club de Ball esportiu Balland, per un import de 2.410
€, d’acord amb el pressupost presentat en concepte de pagament de
les sessions de ball que s’organitzaran a la sala del Prat el
Roure durant l’any 2014. 

9.- Llar del jubilat.- 

 S’acorda fixar a 15 € per persona el preu del dinar i el ball
dins del programa de la sortida Interparroquial que tindrà lloc
a Os de Civis. Els Comuns assumiran el cost dels acompanyants i
el desplaçament. 

 Per a la contractació d’un servei de transport que efectuï el
desplaçament a Os de Civis, dins del programa de la sortida
interparroquial de la Gent Gran, s’ha efectuat una consulta de
preus  a  les  empreses  COOPERATIVA  INTERURBANA  (269,96  €/IGI
inclòs),  VIATGES  SOLDEVILA  (246,66  €/  IGI  inclòs),  VIATGES
ESPANYA (261,25 €/ IGI inclòs), i AUTOCARS NADAL (175 €/ IGI
inclòs). Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa
AUTOCARS NADAL, el referit servei de transport al ser l’oferta
menys dient. 
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10.-  Material  Informàtic.-  Per  a  la  compra  de  llicències  del
programa LOTUS NOTES, que s’utilitza com a servidor de correu i
aplicacions,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  diverses
empreses  subministradores,  de  les  quals  solament  ha  presentat
oferta l’empresa ANDORSOFT, per un import total de 2.194,50 €.
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a la referida empresa el
subministrament  d’aquestes  llicències  per  l’import  de  la  seva
oferta. 

11.- Recurs de reposició contra la liquidació del 3er trimestre de
l’ITP.- Conforme  a  l’acord  adoptat  per  la  reunió  de  Cònsols,
s’acorda  presentar  un  recurs  de  reposició  davant  del  Govern
d’Andorra contra la liquidació de l’ITP corresponent al tercer
trimestre del 2013, atesa la important minva experimentada en la
recaptació assolida per aplicació de la Llei 11/2012, del 21 de
juny, de l’impost general indirecte (IGI).

Sessió de la Junta de Govern de data 18 de novembre de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
917/2013 al núm. 923/2013 (Obres Menors), el núm. 924/2013 (béns
immobles), del núm. 925/2013 al núm. 933/2013 (comerç), del núm.
934/2013 al núm. 937/2013 (exempcions fiscals), i el núm. 938/2013
(terrasses de bar). 

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 28/2013 i 29/2013 de factures conformades per un import net a
pagar  de  17.569,37  €  i  169.069,41  €,  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 6.291,13 €.

3.- Personal.- 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la  Sra.  Jessica  SEQUERA  CARAMÉS,  com  a  puericultora  de
l’Escola bressol, del 2 de desembre de 2013 al 11 de maig de
2014.

 S’acorda prorrogar la contractació eventual del Sr. Antoni
PUIG ARIET, informador turístic, del 25 de novembre de 2013
al 24 d’agost de 2014.

 S’acorda prorrogar la contractació eventual de la Sra. Xènia
MOURELO VELASCO, informadora turística, del 5 de desembre de
2013 al 4 de setembre de 2014.
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 Atès que la Sra. Bàrbara ESCUDERO JOURNET, ha postulat a la
plaça de cap del Servei de circulació i atenció ciutadana,
s’informa  que  d’acord  amb  el  Reglament  dels  Agents  de
Circulació, a partir del dia 1 de gener de 2014, iniciarà la
prova d’avaluació contínua per una durada de 6 mesos. 

 S’autoritza al Sr. David MACHADO DA SILVA, alumne del Lycée
Comte  de  Foix,  a  realitzar  una  estada  formativa  al
Departament de Cultura, del 18 de novembre al 13 de desembre
de 2013.

4.- Expedients Sancionadors.- 

 Vistes  les  al·legacions  formulades  per  la  Sra.  Ramona
GORRAIZ GRAUS,  en relació al expedient sancionador que li
fou  incoat  per  una  presumpta  transgressió  a  l’Ordinació
d’Higiene Pública, s’acorda deixar nul i sense efecte el
referit  expedient. No  obstant,  s’acorda  exigir-li  el
pagament de la factura corresponent als treballs realitzats
pels operaris públics per a la neteja de la calçada que va
resultar tacada pel vessament de gas-oli.

5.- Fira solstici d’hivern- Fet a mà.-
 
S’acorda organitzar el dia 21 de desembre, una fira de productes
fets a mà realitzats per artesans del país i/o particulars, els
quals  posaran  a  la  venda  decoració  de  Nadal  i  regals.  Per
amenitzar la fira s’organitzaran diversos actes i activitats que
es detallen a continuació:

 tallers de manualitats de Nadal per a infants de 6 a 11 anys
(activitat impartida pels treballadors de la biblioteca al
matí i a la tarda)

 espectacle infantil

 demostracions de ball per l’avinguda Carlemany (c/de la Unió
fins plaça Coprínceps)

 Degustació  gastronòmica:  els  Restaurants  de  la  plaça
Coprínceps oferiran menús i productes típics de Nadal.

Es preveu per a l’organització d’aquest esdeveniment una despesa
aproximada de 2.951,75 €

6.- Colors de música 2013.- S’acorda organitzar conjuntament amb
l’empresa “Conciertos del Norte”, el concert de  Gospel a càrrec
del grup “New Orleans Gospel Sextet”, el dia 28 de desembre a la
Sala Polivalent del Prat del Roure.

El Comú assumirà els costos d’allotjament dels artistes, premsa,
publicitat  i  disseny,   el  lloguer  del  backline que  el  grup
requereixi, la venda d’entrades, la cessió de la sala Polivalent
del Prat del Roure i la col·laboració del personal del Comú en les
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tasques  relacionades  amb  aquest  tipus  d’esdeveniments.  Els
equipaments de so i llum seran els mateixos de la sala comunal. 

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

La totalitat de la recaptació la percebrà l’empresa  Conciertos
del Norte i el Comú disposarà de 30 invitacions. Es posaran a la
venta un total de 720 entrades a 15 € cada una.

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

1.-  Súpliques.- Es  resolen  les  súpliques  presentades  del  núm.
939/2013 al núm. 944/2013 (Obres Menors), el núm. 945/2013 (béns
Immobles) i del núm. 946/2013 al núm. 949/2013 (comerç).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
30/2013 de factures conformades per un import net a pagar de
4.727,65 €. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb
càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la
relació de pagaments presentada per un import de 6.301,27 €.

3.- Personal.-  

 Vist l’informe emès pel Sr. Miquel Àngel Millán, Cap de
Joventut, s’acorda contractar amb caràcter eventual la Sra.
Mercè CANALS PARELLADA per  realitzar tallers d’expressió
corporal, del  26 al 30 de novembre de 2013.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr.  Joan  FERNANDEZ  ULLOA  (Deixalleria  Comunal)  del  2  de
desembre del 2013 al 31 de gener del 2014. 

4.- Expedients Sancionadors.-  Vistes les al·legacions formulades
pel  titular  de  la  FARMÀCIA  MARTÍ,  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.- Concursos.- 

 Per a la contractació dels treballs de redacció del projecte
i direcció de l’obra de desmunt i adequació d’una parcel·la
de terreny propietat del Comú, situada a la UA-Suble-01, El
Falgueró, s’ha  convocat  un  concurs  públic  al  que  han
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participat les empreses ENGITEC (4,5% honoraris – termini:
5,5  setmanes),  Josep  i  Gerard  ADSERÀ  (4,18%  honoraris  –
termini: 4 setmanes), GEOMA CONSULT, S.L (3,5% honoraris –
termini:  4  setmanes),  GET  BEAL,  SLU  (3,2%  honoraris  –
termini: 3 setmanes), EUROCONSULT (2,8% honoraris – termini:
3  setmanes),  NOU  SÒL  SLU  (2,75%  honoraris  –  termini:  5
setmanes), ENGINYERIA GLOBAL (2,5% honoraris – termini: 5
setmanes),  ENGINESA  (1,6  %  honoraris  –  termini:  4,5
setmanes),  PROTERRA  (1,2  %  honoraris  –  termini:  4,5
setmanes). Vista la proposta de la Mesa de contractació,
s’acorda adjudicar els treballs de redacció del projecte i
posterior direcció de l’obra a l’equip format per PROTERRA i
Fèlix VICENTE SOLÀ, al ser l’oferta més avantatjosa.

 Vist  que  amb  posterioritat  a  la  publicació  del  concurs
públic  per  contractar  la  substitució  del  circuit  d’aire
condicionat del pavelló poliesportiu Prat Gran (BOPA núm.
55, del 20 de novembre del 2013) s’han detectat deficiències
que obliguen a replantejar el plec de condicions tècniques
del concurs, s’acorda publicar un nou Edicte suspenent la
licitació.

6.- Pont carretera de La Plana.-

 S’acorda adjudicar a l’empresa PIRINEU INSPECCIÓ I CONTROL,
única empresa que ha presentat oferta a la consulta de preus
efectuada,  els  treballs  sobre  l’estudi  d’estabilitat  del
Pont del Madriu a la carretera de la Plana mitjançant la
realització de proves de càrrega, per un import de 1.881 €. 

 Pels treballs d’extracció d’una bigueta pretensada al Pont
del Madriu a la carretera de la Plana, s’ha efectuat una
consulta  de  preus  a  les  empreses  COANSA  (5.496  €)  i
CONSTRUCCIONS PUJAL (7.663,03 €). Examinades les ofertes,
s’acorda adjudicar a l’empresa COANSA, els treballs indicats
al ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient. 

7.- Espais Lleure.- Per a la contractació d’un servei de càtering
pels dos Espais Lleure, destinat als infants inscrits pel període
corresponent a les vacances de Nadal, s’ha efectuat una consulta
de preus a les empreses, ANDORRANA DE RESTAURACIÓ (6,21€/infant i
àpat, Picnic: 3,61 €/infant), ESPIGA D’OR (5,65 €/infant i àpat,
Picnic:  3,20  €/infant),  OPCIÓ  CUINA  (-)  i  SPORT  HOTELS  (-).
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el servei de restauració
a l’empresa ESPIGA D’OR al ser l’ empresa que compleix amb els
requisits establerts al Plec de Bases i presenta l’oferta menys
dient.

8.-  Escoles  Bressol: S’aprova  el  calendari  de  tancament  per
realitzar  el  manteniment  general  de  les  dues  Escoles  Bressol,
durant els períodes següents:
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 Escola Bressol 1: del 4 al 17 d’agost de 2014 (ambdues dates
incloses)

 Escola Bressol 2: del 30 de juny al 13 de juliol  de 2014
(ambdues dates incloses)

9.- Motius de Nadal.- Per complementar la decoració de Nadal,
s’acorda  llogar  a  l’empresa  AIRSTAR,  20  estrelles  inflables  i
lluminoses de mides diverses per instal.lar a la Plaça Coprínceps.
L’import del lloguer és de 14.970 € per una durada de 30 dies. 

10.- Torre de Caldea.-  Vist que la Societat  Consell Companyia
representada pel Sr. Eric Robert GANTHEIL, actual arrendatària de
la novena i desena planta de la Torre de Caldea han sol·licitat la
resolució anticipada del contracte d’arrendament, amb efectes el
dia 1 de desembre del 2013, s’acorda acceptar-la. 

11.- Parcs i jardins.-  Vist el risc de caiguda d’alguns dels
arbres  dels  parcs  i  jardins,  s’acorda  encomanar  l’empresa
SILVAGRINA  una  valoració  de  riscos  de  caiguda  així  com  les
propostes d’actuació en la zona concreta del Parc de la Mola i els
entorns del Prat del Roure. Aquest estudi tindrà un cost de 1.975
€.

12.- Treballs forestals.- 

 S’informa que per a la realització dels treballs silvícoles
de millora forestal als boscos d’Andorra,  els Comuns van
facultar al Comú d’Ordino per a la licitació i adjudicació
del concurs. 

Conforme  a  l’Edicte  d’adjudicació  del  21  de  novembre  de
2013, el Comú d’Ordino, desprès de valorar les diferents
ofertes va adjudicar a l’empresa AVET NEGRE/TOT BOSCOS els
treballs silvícoles i forestals projectats pel conjunt dels
Comuns. El resultat del estudi de les ofertes per als anys
2013, 2014 i 2015 va ser el següent: 

2013 2014 2015
TOT BOSCOS 16.350,07 € 17.115,01 € 17.413,88 €
LA GRANDALLA, S.L. 27.603,68 € 28.669,58 € 28.006,00 €
ECOFOREST No presenta oferta

 En  el  mateix  ordre  i  per  tal  de  disposar  d’una  única
direcció facultativa per tots els Comuns pel seguiment dels
treballs forestals als boscos comunals, es va facultar també
al Comú d’Ordino per a convocar una consulta de preus a
diverses empreses amb capacitat per a dur a terme aquests
controls.  Únicament  va  presentar  oferta  l’empresa
SILVAGRINA,  per  un  import  de  3.105,74  (IGI  inclòs)  €.
Examinada la proposta, s’acorda adjudicar a SILVAGRINA la
direcció facultativa del seguiment dels treballs forestals
als boscos comunals, conforme al pressupost presentat. 
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Sessió de la Junta de Govern de data 2 de desembre de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
950/2013 al núm. 958/2013 (Obres Menors), del núm. 959/2013 al
núm. 960/2013 (béns immobles), del núm. 961/2013 al núm. 962/2013
(Urbanisme),  del  núm.  963/2013  al  núm.  965/2013  (Exempcions
fiscals), del núm. 966/2013 al núm. 980/2013 i el núm. 982/2013
(comerç), el núm. 981/2013 (sense contingut).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 31/2013 i 32/2013 de factures conformades per un import net a
pagar de 5.038,21 € i 74.744,95 €, 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 3.721,40 €.

3.- Expedients Sancionadors.-  Vistes les al·legacions formulades
pel  titular  del  GIMNÀS  ESCALDES,  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. 

4.- Zona de vianants de l’Avinguda Carlemany.- Per la contractació
dels treballs de pintura de la calçada de l’avinguda Carlemany,
s’ha convocat un concurs públic al que han participat les empreses
PINTEM 2.0 SLU (101.029,56 €) i EUROSENYALS (66.732,78 €).  Vista
la  proposta  que  formula  la  Mesa  de  contractació,  s’acorda
adjudicar els treballs de pintura a l’empresa EUROSENYALS SLU, al
ser la que presenta l’oferta menys dient.

5.- Llar de jubilats.- Per la contractació del servei de càtering
per organitzar el berenar de Nadal de la Llar del Jubilat, s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses, REBOST DEL PADRÍ
(336 €), ANDORRANA DE RESTAURACIÓ (776 €) i ESPIGA D’OR (840 €).
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el servei de restauració
a l’empresa ANDORRANA DE RESTAURACIÓ atès que proposa l’oferta que
millor s’adapta a les necessitats del departament.

6.-  Expedients  sancionadors.-  Vist  l’informe  tècnic  emès  pel
Departament d’Urbanisme de data 26 de novembre de 2013, en relació
a unes obres que s’estan duent a terme a l’edifici situat al
carrer Sant Antoni núm.7,  en el que es constata:

1. Que s’ha procedit a la connexió dels edificis Sant Antoni,
núm. 7 i Prat de les Oques en el nivell soterrani -2.

2. Que  per  a  la  realització  dels  treballs  esmentats  no  es
disposava de la pertinent autorització administrativa.
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Atès que els fets abans esmentats poden ser constitutius d’una
infracció urbanística lleu prevista a l’article 155.4 de la LGOTU.

La Junta de Govern acorda:

Incoar al Sr. Ramon CANUT BOVÉ un expedient sancionador per la
presumpta  comissió  d’una  infracció  lleu  consistent  en  la
“realització d’obres sense disposar de la llicència pertinent”.

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 segon trimestre
de l’any 2013. 

8.- Convenis de col·laboració.- S’acorda prorrogar el conveni de
col·laboració  establert  entre  els  Comuns  d’Andorra  la  Vella  i
Escaldes-Engordany en data 8 de gener del 2013, relatiu a la
utilització  recíproca  per  part  dels  socis  i  abonats  de  les
instal·lacions  del  Rocòdrom  (Comú  d’Escaldes-Engordany)  i  del
Centre Esportiu dels Serradells, (Comú d’Andorra la Vella), fins
al dia 31 de desembre del 2015.

Junt amb els acords de la Junta de Govern, els consellers disposen d’una
relació  de  les  sol·licituds  resoltes  en  el  transcurs  de  les  sessions  de
referència, on s’especifica la identitat dels sol·licitants i l’objecte de les
demandes.

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

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.
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3. Proposta  d’aprovació  d’una  Ordinació  de  crèdit
extraordinari  per  fer  front  al  projecte  de  substitució  i
millora  dels  equipaments de gestió  i  control  d’accés als
aparcaments comunals

La Sra.  Cònsol  Major  informa al  Ple  que  el  Departament  de  Finances,
Administració i Aparcaments ha elaborat un informe tècnic adjuntat a la
convocatòria de la sessió,  en el que s’analitzen les febleses i  riscos del
sistema  actual  de  control  dels  aparcaments  públics.  A  partir  d’aquest
informe  s’ha  optat  per  proposar  la  instal·lació  d’un  sistema  unificat  i
modern que permeti millorar la qualitat del servei que s’ofereix. 

Per seguir amb la presentació de la proposta, la Sra. Cònsol Major cedeix la
paraula a la Sra. Núria Gomez, que exposa el següent: 

Se  sotmet  a  l’aprovació  d’aquest  Ple  l’habilitació  d’una  partida
pressupostària, mitjançant crèdit extraordinari, per tal de dur a terme el
projecte de millora i substitució dels equipaments de control d’accés dels
aparcaments de la parròquia.

El  desenvolupament  d’aquest  projecte  requereix  d’un esforç  econòmic
important que s’ha xifrat amb una estimació base de 600 milers d’euros.
Un esforç que ha estat valorat, madurat i que pensem no convé ajornar
per més temps. 

I per quin motiu? Es preguntaran, “és aquesta, una inversió convenient i
més oportuna que altres?” Doncs bé, per respondre a aquesta pregunta
voldria  exposar,  sense  estendre’m en  els  detalls,  quina  és  la  situació
actual d’aquests equipaments, quins són els reptes que hi ha en joc i les
oportunitats i avantatges que es plantegen, i per quin motiu ens trobem
en mesura, avui, de presentar aquest crèdit extraordinari.

Començaré per aquest últim punt, és a dir,  per quin motiu, estem en
mesura de plantejar la presentació d’aquest crèdit extraordinari. Aquesta
proposta  es  presenta  perquè   l’estat  de  les  finances  comunals,  a  les
portes de tancar l’any 2013 i amb les previsions fetes per al 2014, ens
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permeten  afrontar-la  sense  desequilibrar  el  pressupost  inicialment
previst,  és  a  dir,  amb  finançament  propi.  Es  conjuguen  tres  factors
essencials.  En  primer  lloc,  el  conjunt  d’execució  del  pressupost
d’ingressos i el pressupost de despeses de funcionament s’ajustaran als
nivells previstos. En segon lloc, es compleix amb els compromisos quant
a l’amortització prevista dels préstecs per aquest exercici 2013, reduint
l’endeutament en 2,7 milions (quedarà en 29,4 milions). Per últim, arrel
de la petició d’ajornament de la reforma i embelliment de l’últim tram
pendent de l’av. Carlemany, convingut en acord amb els principals actors
de la zona afectada, es va efectuar un treball de revisió del conjunt de
crèdits  pressupostaris  per  a  inversió,  per  tal  d’estudiar  la  viabilitat
d’alliberar el crèdit complementari necessari per fer front a la modificació
de pressupost que avui es presenta. 

És davant d’aquestes circumstàncies, i un cop analitzada la proposta de
valor que aporta el projecte de substitució dels equipaments de control
d’accés, que es proposa el crèdit extraordinari objecte d’aprovació. 

Avui, de les prop de 2.500 places d’aparcament a la parròquia, el Comú
en disposa prop de 1.500 (és a dir un 60%) situades en 12 aparcaments
públics  que  compten  amb  control  d’accés,  11  dels  quals  ubicats  al
centre de la parròquia. Aquests, donen servei a residents i professionals
de la zona i, el més important, als usuaris (nacionals i turistes) d’un dels
principals eixos comercials del país. Un eix amb un gran potencial, que
es  vertebra  sota  l’oferta  comercial,  d’oci  i  cultura  de  Vivand  i  que
requereix d’una gestió dels aparcaments a l’alçada de les expectatives
dels usuaris d’aquest eix.

Els  equipaments  actuals,  alguns  dels  quals  obsolets,  no  poden  ser
monitoritzats  i  gestionats  de  forma  centralitzada  i  desatesa.  Aquesta
circumstància afecta directament l’oferta i la qualitat del servei, la gestió
d’incidències,  i  els  costos  generals  d’explotació  (entre  els  quals,  el
dimensionament  necessari  de  la  plantilla).  És  voluntat  d’aquesta
corporació  poder  oferir  un  servei  modern,  global,  més  eficient,  que
permeti  oferir  polítiques  de  preus  adaptades  a  les  necessitats  dels
diferents usuaris, competitives, àgils, flexibles, que permetin sinèrgies,
en diverses ocasions reclamades, amb els comerciants i hotelers de la
zona. 

La nova oferta de servei i política de preus en la que s’està treballant es
tancarà un cop es determini  la  solució  final  que s’adjudiqui.  Aquesta
tindrà  com  a  principals  premisses  la  d’introduir  el  concepte  de
prepagament, amb una targeta única i comuna a totes les instal·lacions,
avantatjant econòmicament aquest tipus d’usuari, i facilitar als negocis
interessats la possibilitat d’adquirir vals de descompte per tal que puguin
ser incorporats a la seva pròpia oferta comercial.
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La inversió que es proposa dur a terme, suposa sens dubte, un esforç
econòmic important, però amb vocació de retorn i visibilitat immediata:

 Perquè  afecta  a  una  infraestructura  bàsica  i  complementària  del
principal pilar econòmic de la parròquia, que és el comerç i l’oferta
hotelera.

 Perquè ha de  permetre  una millor  oferta  de  preus  i  qualitat  del
servei per als usuaris en general.

 I  perquè  ha  de  revertir  en  una  millorar  de  l’eficiència  i  costos
d’explotació d’aquest servei públic.

És per tot l’exposat, que demano el suport de tots els membres d’aquest
Ple a l’aprovació  del  crèdit  extraordinari  que permetrà dur a terme el
projecte indicat.

Intervé a continuació el Sr.  Aleix Mañosas, el qual, recorda en primer lloc
que durant la darrera campanya electoral  els dos partits  representats al
Comú ja van posar de manifest la voluntat de modificar el sistema de gestió
dels aparcaments per fer-lo més còmode als ciutadans i alhora permetre al
Comú obtenir-ne un major rendiment. Expressa seguidament, el suport del
seu grup a la projecte presentat, en entendre que aquest pot reportar al
Comú un augment dels seu ingressos i, sigui o no sigui així, en qualsevol
cas cara als usuaris garantirà la unificació de criteris i l’optimització del
funcionament dels actuals aparcaments comunals.

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
l’ordinació  de  crèdit  extraordinari  posada  a  consideració,  la  qual  serà
tramesa al Bopa per a la seva publicació i posterior entrada en vigor.

4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació sobre preus públics
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La Sra. Cònsol Major exposa al Ple que la proposta d’Ordinació sobre preus
públics que avui es sotmet a la consideració del Ple, a l’igual que les taxes
i els impostos comunals, no conté cap increment en relació a l’any 2013,
excepte pel que fa als següents punts:

 Per  la  instal·lació  de  terrasses  de  bar  es  contempla  l’aplicació  de
bonificacions percentuals en funció de la durada de l’ocupació de la via
pública.

 Per l’organització de fires o instal·lacions temporals de gran superfície,
s’ha regularitzat el preu en funció del mercat.

 En  l’apartat  d’Esports  s’ha  creat  un  preu  més  econòmic  per  a  les
sessions  aquàtiques,  atenent  a  les  demandes  dels  usuaris  de  la
instal·lació. 

 Els lloguers de les sales d’arts marcials i de les pistes de tennis s’han
actualitzat,  sense  afectar  als  joves  que  pertanyen  a  les  escoles
esportives i als clubs.

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

5. Proposta d’aprovació de l’Ordinació  del  pressupost  per  a
l’exercici econòmic 2014

La Sra. Cònsol Major inicia la presentació del projecte de Pressupost 2014
que avui es posa a consideració del Ple. Exposa el següent:

Honorables conselleres i consellers avui sotmetem a la seva aprovació el
pressupost  per  a  l’exercici  2014.  Com  poden  comprovar  les  línies
directrius  sobre les quals  s’ha confeccionat aquest  pressupost  no han
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variat en relació a les que van regir l’elaboració del de l’exercici 2013:
austeritat, sentit comú, equilibri i rigor.

Permetin  que  els  digui  que  com  a  cònsol  major  de  la  parròquia
d’Escaldes-Engordany  no  és  fàcil  prendre  algunes  decisions,  però  no
podem passar per alt ni obviar que el context no deixa de ser delicat i
s’han de fer més que mai esforços de contenció. Ser eficients en la gestió
de l’administració. 

Com  els  deia,  són  uns  pressupostos  austers,  però  que  continuen
prioritzant la voluntat política de mantenir uns serveis públics de qualitat
en el si d’una parròquia moderna, com és Escaldes-Engordany. Per aquest
motiu, continuem apostant per: 

- Oferir un bon nivell de prestacions i serveis socials a la parròquia com
les escoles bressol, els espais lleure, la llar de jubilats o el SAD a uns
preus assequibles, però sostenibles. 

- Afavorir les polítiques d’ajudes socials a aquelles famílies i ciutadans
que passen per moments difícils, en consonància i col·laboració amb
les polítiques que s’estableixin a nivell nacional.

- Seguim treballant per minimitzar l’impacte de la pressió fiscal sobre
els  ciutadans  i  els  negocis  radicats  a  la  parròquia,  especialment
d’aquells que es troben en una situació més desafavorida. Per aquest
motiu, es preveu la congelació del conjunt de tributs, així com els
preus públics.

- Estar  al  costat  de  l’emprenedor  mantenint  les  bonificacions
establertes el 2013, de forma que tots els empresaris que iniciïn una
nova activitat  comercial,  empresarial  o professional,  gaudiran d’una
reducció del 100% el primer any i el 50 % el segon any. A data d’avui
un total de 146 nous negocis que han iniciat enguany la seva activitat
a la parròquia 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%.

- Seguim  treballant  per  uns  pressupostos  que  ajudin  a  reduir
progressivament l’endeutament. 

- Són uns pressupostos que continuen apostant per impulsar la cultura,
perquè la cultura és una eina que fa créixer els pobles, és un reflex
d’una societat que s’implica i participa. Per aquest motiu, el 2014
celebrarem  la  trentena  edició  del  Festival  Internacional  Colors  de
Música,  treballarem amb la  consolidació  d’espais  culturals  com el
CAEE i el CIAM que han visitat més de 90.000 i 33.000 persones,
respectivament des de les seves obertures. 
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- Seguir impulsant iniciatives per fomentar la pràctica de l’esport entre
la població i, especialment, entre els joves i els infants. Per aquest
motiu,  les  escoles  esportives  continuen  essent  una  de  les  majors
apostes  d'Esports,  juntament  amb  la  programació  d’esdeveniments
esportius  que  inclouen  diverses  disciplines  i  la  promoció  de  les
instal·lacions esportives de la parròquia.

Els  pressupostos  per  al  2014  també  doten  a  Vivand  d'una  partida
específica per promocionar totes les accions que es portaran a terme en
aquest  eix  comercial  juntament  amb tots  els  agents  implicats.  Sense
oblidar però, la promoció turística de la resta de la parròquia.

Un any més vull deixar palès el meu agraïment a tota la feina que s'està
portant a terme per part de tots i cadascun dels treballadors d’aquesta
casa  que  davant  la  conjuntura  econòmica  i  social  han  treballat  per
intensificar  els  esforços  entre  departaments  i  en  l’optimització  de
recursos demostrant la seva vocació de servei públic. 

I  a  vostès,  honorables  conselleres  i  consellers  els  encoratjo  a  seguir
treballant amb sentit comú, amb consens per refermar el potencial que té
la parròquia i  el paper fonamental que té aquesta administració per a
continuar  promovent  les  accions  necessàries  per  garantir-ne  l’èxit
econòmic i social. 

Closa la seva intervenció, la Sra. Cònsol Major cedeix la paraula a la Sra.
Núria  Gomez  per  a  que  aporti  informació  més  detallada  sobre  els
pressupost 2014. La Sra. Núria Gomez exposa el següent:

El pressupost per a l’exercici 2014 és de 19,88 milions d’euros. Això
suposa  una  disminució  de  1,3%,  270  milers  d’euros,  en  relació  al
pressupost 2013.  

En primer lloc, i pel que fa els ingressos, indicaré que les transferències
del Govern, uns 8 milions d’euros, representen el 40% del finançament
del pressupost d’aquesta administració per al 2014. Una quantitat que
com bé saben, s’ha convingut congelar. Els impostos directes i indirectes
es mantindran similars als de l’exercici 2013. Es preveu la congelació del
conjunt de tributs (impostos i  taxes),  així  com els preus públics,  i  es
mantindran les bonificacions establertes el 2013, de forma que tots els
empresaris  que  iniciïn  una  nova  activitat  comercial,  empresarial  o
professional, gaudiran d’una reducció del 100% el primer any i 50% el
segon any. 
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El gruix de la disminució del pressupost d’ingressos ve motivada d’una
banda, per l’eliminació de la previsió de distribució de dividends de la
SEMTEE, i d’altra banda per la disminució dels ingressos d’aparcaments.
Pel que fa aquesta última, l’ajust prové de la reducció de l’espai destinat
a zona blava derivat dels canvis de mobilitat,  necessitats de zones de
càrrega i descàrrega i servei de transport públic, i per altra banda, per la
no repercussió de l’IGI en el preu vigent.

Pel que fa el pressupost de despesa, destacaré que es mantindran els
esforços generals de contenció en la despesa normal de funcionament. 

Les retribucions  al  personal  queden congelades,  i  les  vacants  que  es
produeixin  es  cobriran  optimitzant  els  recursos  humans  existents,
afavorint  la  mobilitat  interna,  i  en  última  instància  es  recorrerà  a  la
contractació de personal eventual per tal de garantir el nivell de prestació
del servei públic que pogués veure’s afectat. Val a dir que les despeses de
personal (capítol  1) representen el  50% del pressupost total d’aquesta
administració.  Es  manté  una  dotació  significativa  per  fer  front  a  les
necessitats  de  formació  i  perfeccionament,  i  es  preveu  repetir  el
programa de contractació de joves de 16 i 17 anys durant els mesos de
juliol i agost. 

Pel que fa el capítol  2, consum de béns corrents i serveis, és important
mencionar  l’augment  de  la  dotació  per  a  la  promoció  econòmica  i
turística de la parròquia, concretament 150 milers d’euros. Vivand serà
l’eix vertebrador de les accions que han d’ajudar directa o indirectament
a dinamitzar l’activitat global a la parròquia. 

Les despeses financeres (capítol 3), derivades essencialment dels préstecs
a  llarg  termini,  haurien  de  disminuir  més  d’un  20%,  gràcies  a  la
davallada  dels  tipus  d’interès  i  el  control  de  la  despesa,  que  ha  de
permetre no haver de recórrer a la utilització de finançament addicional. 

Quant a les transferències corrents (capítol 4) és important indicar que el
pressupost 2014 incorpora un canvi de criteri a partir del proper exercici,
que ha de permetre tenir una major visibilitat de l’esforç que realitza el
Comú en  aquesta  matèria,  i  que  explica  l’augment  de  la  partida que
passa  de  400  mil   a  766  mil  €.  A  partir  del  2014,  les  ajudes  i
bonificacions atorgades quedaran reflectides en el pressupost permetent
una imatge més fidel de la realitat econòmica dels comptes d’aquesta
administració  i  també  una  major  presa  de  consciència  dels  seus
beneficiaris.  Aquest  canvi  afectarà  a  les  associacions,  clubs  i  altres
organismes  que  gaudeixen  total  o  parcialment  de  les  instal·lacions
comunals sense contraprestació econòmica; als negocis que es beneficien
total o parcialment de bonificacions fiscals, i a les famílies usuàries de
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les escoles bressol i altres activitats comunals que s’acullen al Reglament
d’ajudes socials. La dotació per a les subvencions econòmiques habituals
es manté inalterada en relació al 2013, després dels ajustos efectuats els
anys 2012 i 2013. La subvenció destinada a la Unió Pro-turisme és la
més important amb un pressupost de 170 milers d’euros. L’import de les
bonificacions  que  quedaran  reflectides  per  primera  vegada  en  el
pressupost,  s’han xifrat  en 355 milers d’euros, dels quals 168 milers
d’euros són relatives a la utilització d’equipaments esportius, 129 milers
d’euros en concepte  de bonificacions tributàries  per  a  establiment  de
nous  negocis  a  la  parròquia,  28  mil  euros  per  a  l’ús  d’equipaments
culturals, 19 mil euros per a bonificacions de caràcter social i 11 mil
euros per a l’ocupació d’aparcaments comunals. 

En  conjunt,  i  malgrat  les  accions  que  s’han  vingut  efectuant,  les
necessitats de funcionament corrent d’aquesta administració continuen
essent  elevades.  Donada  l’evolució  dels  ingressos,  i  els  compromisos
quant a amortització del deute, la  dotació del capítol d’inversions es veu
fortament  condicionada  per  a  l’exercici  2014.  Per  això,  amb  un
pressupost de poc més de 900 milers d’euros, es plantegen actuacions
que busquen l’equilibri  entre la disponibilitat existent, la urgència i el
màxim retorn en benefici de l’interès general de la parròquia. 

El pressupost d’urbanisme compta amb una dotació total de 500 milers
d’euros.  En  els  darrers  anys,  el  Comú  ha  dut  a  terme  actuacions
destacables a la part alta de la parròquia, a l’avinguda del Pont de la
Tosca, com la construcció del Ciam i de les places adjacents, l’adequació
del  passeig  del  Riu  i  la  renovació  de  les  voravies  i  serveis.  Amb  la
voluntat de continuar amb la revitalització de la part alta, el Comú, amb
la  col·laboració  del  Departament  de  Patrimoni  cultural  de  Govern,  va
iniciar un projecte de format més petit però no menys important, com és
la millora i l’embelliment del pont de la Tosca, monument declarat bé
d’interès  cultural.  Enguany  s’ha  finalitzat  la  primera  fase  d’aquests
treballs, consistents en la recuperació dels entorns i la il·luminació del
pont. En el decurs de 2014 es finalitzaran els treballs, amb la restauració
del propi pont. 

Amb la intenció de recuperar i millorar progressivament els recorreguts
que condueixen al mateix nucli històric, es reformarà el safareig comunal
del camí del Barri. 

Per contribuir a dinamitzar  la part alta el  pressupost també preveu la
possibilitat de condicionar l’espai de l’antic Hotel Pla per dotar la zona
d’un nou espai, en el qual es pugui posar en valor un dels atractius de la
parròquia com ho és l’aigua termal. També es preveu el reaprofitament
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d’espais públics existents que han de contribuir a fomentar el flux de
persones en aquella zona. Per aquest motiu s’adequarà l’edifici comunal
situat  al  carrer  Mossèn  Guillem  Adellach  (antiga  escola  bressol)  per
ubicar-hi en una primera fase, l’escola d’art. 

Per donar compliment al conveni signat amb Govern en data 23 de febrer
del 2005 i la seva addenda, que fixa com a objectius que el Comú ha de
construir  la  xarxa  separativa  d’aigües  residuals  i  pluvials  de  tota  la
parròquia abans del 2020, el Comú durà a terme els següents treballs: 

 Xarxa separativa i xarxa elèctrica a l’avinguda del Pessebre, en el 
tram comprés entre el carrer Hortalets de Guem i l’avinguda de les 
Escoles. Aquests treballs es duran a terme juntament amb FEDA.

 Xarxa separativa en el tram del carrer Josep Viladomat, en el tram 
comprés entre els carrers Esteve Albert i François Mitterrand. 

També interessa destacar en l’àmbit de les actuacions urbanístiques, que
en exercicis anteriors el Comú va publicar al BOPA l’acord motivat pel
desenvolupament  mitjançant  un  pla  especial  de  la  unitat  d’actuació
Sunc-04, carrer de l’Obac, part baixa. L’objectiu fonamental de la unitat
d’actuació és dotar a la parròquia d’un nou accés des dels vials exteriors,
prolongant la trama urbana actual, i millorant l’accessibilitat des de la
carretera de l’Obac fins al centre urbà, cosa que s’aconseguirà mitjançant
l’obertura i prolongació del carrer de Sant Antoni. Vist que aquest pla
especial es troba en fase d’aprovació, es preveu iniciar la redacció del
projecte i la construcció de dita obertura. 

Altres  dotacions  menors,  en  serveis  i  infraestructures  i  manteniment
d’edificis i parc mòbil, completen la dotació total per a l’exercici vinent. 

Finalment és important mencionar que projectes  de gran rellevància  i
interès, com pot ser la construcció del nou aparcament del Falguerò, no
es descarten, i es troben en curs d’estudi per a determinar les fórmules
de finançament i execució més adients en el context actual. 

Per  finalitzar,  acabaré  comentant  que  el  pressupost  2014  preveu
l’amortització  d’endeutament  per  valor  de  2,8  milions  d’euros.  Al
finalitzar l’exercici aquest s’hauria de situar en 26,6 milions, complint
àmpliament  amb  els  límits  màxims  permesos  per  la  llei.  El  nivell
d’endeutament hauria de situar-se en el 134% dels ingressos mitjos dels
darrers 3 exercicis.

El  pressupost  que  es  presenta,  és  un pressupost  realista  i  equilibrat,
adaptat a les necessitats del context econòmic actual i que canalitza els
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esforços pressupostaris en aquelles àmbits, que en base a les premisses
que l’han regit, han de tenir un major retorn. 

És per tot l’exposat, que demano el suport d’aquest Ple per a l’aprovació
del Pressupost 2014. 

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

Com hem anat veient els darrers anys, les previsions econòmiques pel
proper any no són massa esperançadores. Per desgràcia Andorra té una
dependència econòmica molt gran de dos països que es troben molt Iluny
de passar pel seu millor moment.

Entrant en matèria, en els capítols referents als ingressos, que són els
que ens marquen les despeses que podrem dur a terme, veiem  que les
transferències  de Govern es troben congelades  pel 2014. A més, es
manté  una  visió  molt  conservadora  en  els  ingressos  per  Impost  de
Transaccions Patrimonials i altres impostos indirectes.

A diferència  de la  reducció  del  3% que va  tenir  el  pressupost  2013
respecte al de I’any anterior, aquest pressupost es veu reduït en menys de
Ia meitat, essent un 1,3% Ia disminució prevista.

En el PIe de Comú d’ara fa gairebé un any, vaig agrair que se’ns hagués
Iliurat Ia documentació relativa al pressupost amb força temps per al seu
estudi. Aquest any, tot i que vam tenir una reunió monotemàtica sobre
aquest  tema  amb  Ia  consellera  de  Finances,  tant  Ia  reunió  com  el
material se’ns va fer arribar amb el termini just que indica el reglament,
72 hores  hàbils  abans.  Com comprendran,  Ia  documentació  és  d’una
importància tal que agrairíem que per Ia propera vegada, així com per la
liquidació pressupostària de 2013,  no se’ns Iliuri  amb el  termini  que
estrictament dicta el reglament, sinó que tinguem Ia informació amb una
mica més de marge per al seu corresponent estudi.

La  rebaixa  de  despesa  més  important  que  es  produeix  en  aquest
pressupost es troba en inversions reals, amb gairebé 750 milers d’euros.
No obstant, cal dir que una bona part d’aquesta rebaixa serà compensada
amb  Ia  reconducció  del  crèdit  extraordinari  que  hem  aprovat  fa  un
moment,  per  a  millora  dels  equips  de  gestió  i  control  d’accés  als
aparcaments comunals. Aquestes millores, val a dir, haurien de permetre
que Ia partida en concepte d’ingressos per  aparcaments augmentés  en

   50



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2013  –   Sessió ordinària de data 16 de desembre

una mesura relativament considerable. Puc entendre que, per prudència,
no  s’hagi  volgut  variar  a  I’alça  aquesta  partida,  tot  i  que  no  ho
comparteixo del tot.

Un any més, sembla que Ia davallada dels tipus d’interès jugarà al nostre
favor i permet que en aquest concepte també es redueixi Ia despesa a
realitzar. L’endeutament previst a nivell percentual restarà pràcticament
invariable respecte al 2013, tot i que la davallada en euros serà de 2,8
milions.

Pel  que  fa  a  les  transferències  corrents,  veiem  que  aquest  any,  per
primera vegada en els darrers dos exercicis, no han patit cap retallada, Ia
qual cosa agraïm, ja que fa temps que moltes famílies i institucions ho
estan  passant  francament  malament.  En  aquest  aspecte,  recolzo
plenament  Ia  iniciativa  de  modificar  el  criteri  de  les  bonificacions  i
subvencions, ja que és bo que I’usuari d’aquests beneficis sigui conscient
de Ia seva despesa real.

Per aquest pressupost, Ia previsió en matèria de Ia separativa d’aigües
que  s’ha  d’acomplir  al  2020,  preveu  cara  al  2014,  una  inversió  de
100.000  euros.  Ens  segueix  costant  creure  que  del  2014  al  2020
estiguin enllestits els altres 27 carrers que encara manquen adequar, si
el ritme és d’un sol carrer per any. No obstant,  esperem que en anys
següents es continuïn efectuant els treballs corresponents i que el 2020
complim escrupolosament  el termini acordat.

Veiem positiva Ia dotació econòmica cap a Vivand, el que creiem tots ha
de ser una via comercial de referència i on esperem que tothom s’hi acabi
trobant còmode en el treball conjunt i vagin esvaint-se les desavinences
entre part de Ia població i el Comú.

Hem pogut constatar amb sorpresa que Ia majoria comunal ha fet seva
una idea que Ia meva companya havia parlat en diverses ocasions durant
Ia campanya electoral. Per al 2014 veiem pressupostada una partida per
ubicar unes basses d’aigua calenta a Ia part alta. Com no pot ser d’altra
manera,  ens  agrada  comprovar  que  es  vulgui  tirar  endavant  aquesta
iniciativa i esperem que se’ns tingui en compte per a Ia seva elaboració.

L’any  passat  vaig  felicitar  I’augment  de  la  dotació  pressupostària  en
matèria  de  formació.  Per  aquest  2014,  aquesta  partida  ha  patit  una
davallada del 35%. Tot i que som conscients que una part important del
pressupost 2013 en aquesta partida estava destinat a complir  amb Ia
regulació de Ia Prevenció de Riscos Laborals, creiem que Ia formació és
una eina molt important amb Ia que tota persona pot tenir més i millors
eines per a desenvolupar Ia seva feina, i esperem que Ia majoria comunal
segueixi apostant-hi sense tornar a disminuir aquest concepte de cara a
l’any vinent.
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En aquest pressupost trobem una sèrie de punts positius i  uns altres de
negatius, tal i com acabo d’explicar.  En Ia Comissió de Finances i en
alguna  altra  reunió  monotemàtica  del  pressupost  se’ns  han  comentat
alguns dels punts del pressupost i les seves Iínies mestres, amb Ia qual
cosa puc dir que s’ha estat totalment transparent en aquest aspecte.

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

Com ja vaig comentar en els darrers dos pressupostos aprovats per aquest
PIe, segueixo creient que ens hauríem de plantejar una modificació en Ia
remuneració  de  tots  els  membres  que  composen  aquesta  corporació
comunal.  Això  no  hauria  de  voler  dir  reduir  pressupost,  sinó  que  els
representants del poble féssim un esforç per a destinar part de Ia nostra
retribució  a  ajuda  social,  ja  que  cada  vegada  hi  ha  una  situació
econòmica més complicada. I més, tenint en compte que ja es demana
un esforç als empleats de la corporació, no augmentant-els-hi l’IPC en la
seva remuneració.

Amb tot  el  que acabo d’exposar,  i  per  concloure Ia meva intervenció,
considerem  que  el  pressupost  s’ha  elaborat  correctament  i  amb  Ia
seriositat  que  requereix;  sabem que  s’ha  fet  un  esforç  important  per
reduir Ia despesa i no augmentar el deute que es va arrossegant a Ia
corporació i esperem que es vagin seguint els passos correctes perquè
Vivand  sigui  un  èxit.  No  obstant,  els  punts  no  tan  positius  que  he
anomenat  abans  i  el  fet  de  no  poder  participar  en  l’elaboració  del
pressupost, no ens permet votar a favor aquest pressupost per al 2014 i
ens abstindrem.

Seguit  al  Sr.  Mañosas,  intervé  breument  la  Sra.  Cònsol  Major per
puntualitzar que si bé és cert que la reunió informativa amb els consellers
de  l’oposició  al  si  de  la  Comissió  de  Finances  no  va  tenir  lloc  fins  la
setmana passada; la consellera de Finances ja havia intentat convocar la
reunió la setmana anterior a aquesta, però se li va dir que no era possible
degut a l’absència d’un dels dos consellers.

I  clos el torn d’intervencions, per majoria,  el Ple aprova l’Ordinació del
pressupost per a l’exercici econòmic 2014. 
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S’han abstingut en la votació, la Sra. Cèlia Vendrell i el Sr. Aleix Mañosas.
Han votat a favor, la resta de consellers presents a la sala.

6. Proposta d’aprovació de l’Ordinació d’inspecció i control de
la tinença d’animals de companyia

La  Sra.  Cònsol  Major  exposa  al  Ple  que  prenent  en  consideració  els
problemes de convivència ciutadana i d’higiene a la via pública als que, en
alguns  casos,  dóna  lloc  el  comportament  de  determinats  animals  de
companyia;  i  amb la  finalitat  de  regular  i  desenvolupar,  dins  del  propi
àmbit  competencial,  les  facultats  que  han  estat  constitucionalment  i
legalment atribuïdes al Comú, es presenta a l’aprovació del Ple aquesta
proposta  d’Ordinació  que  té  com a  únic  objecte  normalitzar  i  eradicar
determinades  conductes  dels  propietaris  o  portadors  d’animals  de
companyia que freqüenten els espais públics.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
l’Ordinació d’inspecció i control de la tinença d’animals de companyia, la
qual serà tramesa al Bopa per a la seva publicació i posterior entrada en
vigor.

7. Proposta d’aprovació del Reglament del Consell d’Infants

Per fer la presentació d’aquesta proposta, la Sra. Cònsol Major cedeix la
paraula a la Sra. Núria Pons, que exposa el següent:

Com s’indica en la memòria del projecte de Reglament que s’ha tramès
als  consellers,  la  convenció  dels  drets  de  l’Infant,  que  Andorra  va
aprovar i signar l’any 1995, apel·la a la necessitat de donar a l’Infant
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l’oportunitat de ser escoltat, ja sigui directament o a través d’un òrgan
apropiat, i això en tots els procediments que l’afectin.

El maig del 2012, dins el projecte internacional de la Unicef “Ciutats
amigues de la infància”, Unicef Andorra es va posar en contacte amb
els comuns per tal d’aconseguir que Andorra sigui el primer país on
totes les corporacions locals tinguin aquesta acreditació. 

És doncs en aquest marc que el Comú d’Escaldes-Engordany promou el
projecte “Consell d’infants” en col·laboració amb els centres educatius
de primera ensenyança ubicats a la parròquia, el funcionament del qual
es proposa regular mitjançant l’aprovació del Reglament que avui es
sotmet a la consideració del Ple.

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

8. Proposta  d’aprovació  de  la  modificació  del  Manual  de
procediments  per a l’adquisició i baixes de l’immobilitzat,
aprovat pel Comú el dia 5 de maig de 2011

La Sra. Cònsol major informa al Ple que en la sessió de Consell celebrada
el dia 5 de maig del 2011, el Comú va aprovar el Manual de procediments
per a l’adquisició i baixes de l’immobilitzat. Seguint els criteris tècnics i
les  recomanacions  de les  diferents  empreses  auditores,  a  dia  d’avui  es
proposa introduir un canvi al Manual, que consisteix únicament en ampliar
entre 3 i 10 anys l’interval de vida útil dels equips amb important evolució
tecnològica (equips per a processament d’informació). Aquest interval de
vida útil estava fixat fins ara entre 5 i 10 anys.
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I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta presentada.

9. Proposta de renovació de la pòlissa de crèdit subscrita amb
l’entitat  bancària  Crèdit  Andorrà,  SA,  per  l’import  de
1.000.000 €, d’acord amb l’article 19 de l’Ordinació del
Pressupost per a l’exercici econòmic 2013

La  Sra.  Cònsol  Major  explica  als  consellers  que  l’objecte  d’aquesta
proposta és la renovació de la pòlissa de crèdit concertada amb l’entitat
bancària Crèdit Andorrà, per 1.000.000 €, que es destinaran a fer front a
eventuals decalatges de tresoreria que podrien aparèixer durant l’exercici
econòmic 2014.

Intervé a continuació el Sr. Aleix Mañosas expressant que com en ocasions
anteriors  pel  mateix  concepte,  el  seu  grup  dóna  suport  a  la  proposta,
sempre en el benentès que la pòlissa es destinarà exclusivament a resoldre
problemes puntuals de tresoreria que, en cas contrari,  farien encallar el
normal funcionament del Comú

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

10. Proposta  d’aprovació  del  conveni  amb  FEDA  pel
desenvolupament del projecte de cogeneració d’energia

La Sra. Cònsol Major exposa al Ple que en el marc del desenvolupament
dels projectes de diversificació energètica, FEDA vol impulsar la utilització
d’altres  energies  que  el  gas-oil  per  a  la  calefacció,  a  la  vista  dels
inconvenients que aquest últim presenta, tant a nivell de preu -cada cop és
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més elevat-, com pel que fa a la contaminació que localment en nuclis
densos es genera durant l’hivern.  Al  mateix temps, FEDA vol oferir  una
alternativa  diferent  a  l’energia  elèctrica  per  a  la  calefacció,  ja  que  la
disponibilitat d’energia elèctrica provinent dels països veïns està limitada
per diverses raons, entre les quals la capacitat física de les xarxes. 

En aquest sentit, continua explicant la Sra. Cònsol Major, FEDA es planteja
realitzar  un  estudi  de  viabilitat  per  a  la  construcció  a  la  parròquia
d’Escaldes-Engordany d’una central  de cogeneració alimentada amb gas
natural liquat (GNL) i formada per motors de gas natural que generaran
energia  elèctrica  durant  els  períodes  més  freds  de  l’any  i  permetran
controlar  la  càrrega  de  les  xarxes  de  transport  i  distribució  d’energia
elèctrica. El conveni que avui es sotmet a la consideració del Ple, regula
les  condicions  de desenvolupament  i  d’oportunitat  d’aquest  projecte,  el
qual serà assumit enterament per FEDA.

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

11. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el
Comú d’Andorra la Vella, el Comú d’Escaldes-Engordany i la
Unió Pro-Turisme, per a l’organització i coordinació de la
Cavalcada de Reis.

Per presentar aquesta proposta davant el Ple, la Sra. Cònsol Major cedeix la
paraula a la Sra. Nuri Barquin, que exposa el següent:

Des de l’any 1998 els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany
junt amb la Unió Pro-Turisme han organitzat conjuntament la cavalcada
de Reis per tal d’optimitzar recursos, millorar la qualitat de l’espectacle
i sobretot, minimitzar les molèsties evitant el col·lapse circulatori entre
les dues parròquies.
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Després d’aquests anys d’experiència, es proposa modificar el conveni
de col·laboració a fi d’adaptar-lo a la realitat actual i als nous traçats
urbans d’ambdues parròquies.

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

12. 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 27 de setembre de
2013

Núm. Acta: 08/13
Dia: 19.11.2013
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. Sr. Josep MAJORAL, conseller de Medi Ambient del Comú de Sant

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

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

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

S’excusa l’absència de la Sra. Meritxell  PÉREZ, secretària general del
Comú d’Andorra la Vella, secretària de torn de la Comissió de Gestió.
Per aquest motiu, se’n deleguen les funcions a la Sra. Meritxell SALDES.

Els temes tractats en aquesta reunió han estat: 

1.- Lectura i aprovació de l’acta 07/13 de la reunió celebrada el 27 de setembre del 2013,
que s’aprova per assentiment, incloent les modificacions proposades en els punts 4 i 5.

2.-  Informe  expert  UNESCO: es  presenta  a  la  CG  l’informe  realitzat  pel  Sr.  Pierre
Galland, consultor expert de la UNESCO, relatiu a la missió que va dur a terme entre els
dies 25 i 28 d'agost d’enguany. S’acorda informar la Junta de Govern de les conclusions
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d’aquest informe, així com remetre’l a tots els membres del Consell Assessor juntament
amb una carta signada per la presidenta de torn de la CG (a l'associació dels cortalans
de la vall la carta la signaran  la presidenta de la CG i la Cònsol del Comú d’Escaldes
Engordany), el dimecres 27 de novembre, mitjançant els manadors del Comú d’Andorra
la Vella. 

També s’acorda convocar una roda de premsa el proper dimecres 27 de novembre, a les
11 h, al Comú d’Andorra la Vella, per a la presentació de l’informe.

3.- Pressupost VMPC: s’acorda l'aportació de cada comú a la gestió de la VMPC per al
2014, seguint les línies del pressupost de l’exercici 2013. Es validen els conceptes de
despeses per a l'exercici 2014. S’acorda que, en la producció dels plànols de la VMPC,
es destinarà un espai publicitari  per instal·lacions públiques i turístiques comunals i/o
privades per qui ho vulgui contractar, amb l’objectiu de finançar la seva producció.

4.-  Seguretat  a  la  VMPC:  s’acorda  enviar  des  del  Comú d’Andorra  la  Vella,  com a
presidència de torn de la CG, la carta al Ministre de Turisme i Medi Ambient, demanant la
col·laboració dels banders en la vigilància de la vall.

Així  mateix,  s’acorda  sotmetre  a  l’aprovació  de  la  Junta  de  Govern  de  cada  comú,
membre de la CG, la proposta d’establir un cos de vigilància a la vall amb personal dels 4
comuns, així  com la previsió,  si  s’escau, de la contractació d’eventuals  durant  l’estiu
2014.

5.-  Conveni  ramaders:  s'acorda  procedir  a  l’estudi  del  conveni  relatiu  a  “la  gestió
financera i l’accés del bestiar de renda a la muntanya per part dels tres comuns de la
pastura del bestiar boví i equí dels ramaders a les muntanyes de les tres parròquies”,
incloent  la  gestió  del  ramat  oví,  i,  en  una  propera  reunió,  es  procedirà  a  la  seva
aprovació, si s’escau.

6.- Zonificació de la VMPC: s'acorda que es revisarà l'informe de zonificació per part dels
tècnics dels comuns de la CG de la VMPC.

7.- Centre d'Interpretació: Es presenta el document per a la consulta de preus per al
disseny i supervisió del condicionament del centre d'interpretació de la vall del Madriu-
Perafita-Claror. El contingut del missatge del centre ha estat treballat des de la direcció
de la VMPC, i per a l'estructura narrativa i museística es comptarà amb la col·laboració
del Sr. Albert Villaró, director d’Arxius i Recerca del Comú d'Andorra la Vella. S'informa
que el plec està en via de revisió per part del gabinet jurídic del Comú de Sant Julià de
Lòria.

8.-  Qüestionaris: s’informa de les conclusions extretes de l’informe corresponent a les
enquestes  de la  campanya d'estiu,  i  que  les necessitats/mancances d’instal·lacions  i
serveis pels visitants es preveuran per executar dins del pressupost 2014. 

9.-  Web de la VMPC: s'acorda que la web de la VMPC estarà a disposició pública per
consultar tots els documents de la CG, un cop s’hagin aprovat, incloent les actes de la
CG.

10.- Cartells informatius: s’acorda el document relatiu a les característiques que hauran
de seguir  els cartells que vulguin instal·lar els propietaris privats.  El disseny ha estat
validat per Patrimoni Cultural.  Així  mateix,  s’acorda que s’inclourà el  procediment per
encarregar  la  seva  producció,  tal  com  està  establert  en  el  manual  de  senyalització
d’itineraris privats.

11.- Formació del personal dels Departaments de Cultura i Turisme del Comú Escaldes-
Engordany:  s’informa  que  la  directora  del  pla  de  gestió  impartirà  una  formació
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relacionada amb la VMPC i la seva gestió als Departaments de Turisme i Cultura del
Comú d’Escaldes Engordany.  S’acorda que s’ampliï  la  oferta  a la  resta dels  comuns
membres de la CG, sent un màxim de 4 persones per comú. Alhora, s’acorda que cada
comú determinarà les persones de contacte de Turisme i Medi Ambient a la directora del
pla de gestió per tal de concretar els assistents, els continguts i les dates de formació.

12.-  Conveni de col·laboració amb els parcs naturals de Sorteny i del  Comapedrosa:
s’informa de la versió final del conveni i s’acorda que es procedeixi a la seva aprovació
per Consell de Comú de cada membre de la CG. Així mateix, s’acorda convocar una roda
de premsa per a la seva signatura, amb la presència dels comuns membres de la CG i
dels comuns de La Massana i d’Ordino.

13.- Refugi del Riu dels Orris: s’informa del canvi de teulada del refugi del Riu dels Orris,
prèvia  acceptació  del  Patrimoni  Cultural  del  Govern.  Aquesta  actuació  ve  donada
després que els ramaders ho demanessin a la CG. 

14.-  Pla d'ús públic: s’informa que l'esborrany de pla  d'ús públic  ja està revisat  pels
tècnics  de medi  ambient  de  cada  comú.  Queda pendent  de les  aportacions  que  es
puguin rebre del Consell Assessor.

15.- Refugi guardat de l'Illa: s’informa que el document per a la justificació de la creació
d'un refugi  guardat  a la  VMPC ha estat  validat  pels  tècnics de medi  ambient  dels 4
comuns, així com per part del Departament d'Obres del Comú d'Encamp.  

16.-  Consell Assessor: s’acorda convocar la propera reunió del Consell Assessor per al
proper dimecres 27 de novembre, a les 12 h, al Comú d’Andorra la Vella.

Fora de l’ordre del dia: 

17.-  Presentació conveni RAMSAR: la presidenta de torn de la CG vol deixar constància
que s’ha incomplert l’acord de la reunió de la CG del passat del 27 de setembre per
realitzar la roda de premsa conjunta amb el Ministeri de Medi Ambient. Es va celebrar la
roda de premsa únicament per part del Ministeri de Turisme i Medi Ambient, sense la
presència de cap comú membre de la CG. 

18.-  Suport informàtic per al control pressupostari de la CG de la VMPC: s’acorda que
l’eina informàtica que es va crear des del Comú d’Encamp per al control de la gestió
pressupostària es pugui utilitzar per la resta de comuns quan exerceixin de president de
torn  de  la  CG,  sota  prèvia  autorització  del  Comú  d’Encamp.  El  Comú  d’Encamp
n’autoritza aquest ús.  

Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió i s’acorda convocar la propera reunió
de la Comissió de Gestió, el divendres 10 de gener del 2014, a les 10.00 h, al Comú de
Sant Julià de Lòria, per realitzar el traspàs de la presidència de la CG. 

La Sra. Cònsol Major demana als presents si respecte als acords posats a
consideració tenen alguna esmena, comentari o demanda d’informació a
formular.
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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 27 de novembre de 2013.

13. Conforme a l’acord adoptat per la Comissió de Gestió de la
Vall  del Madriu-Perafita–Claror  en la sessió celebrada el
dia  19  de  novembre  de  2013;  proposta  d’aprovació  del
conveni de col·laboració entre el Parc Natural de la Vall de
Sorteny,  el  Parc  Natural  Comunal  de  les  Valls  del
Comapedrosa i la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-
Perafita–Claror.  Si  hi  ha  lloc,  acord  per  facultar  al
President de torn de la Comissió de Gestió de la Vall del
Madriu-Perafita–Claror per signar el conveni

La Sra. Cònsol Major exposa al Ple que en la sessió celebrada el dia 19 de
novembre  passat,  la  Comissió  de  Gestió  de  la  VMPC  va  donar  el  seu
vistiplau  a  l’establiment  d’un  conveni  amb els  òrgans  gestors  del  Parc
Natural de la Vall de Sorteny i del Parc Natural Comunal de les Valls del
Comapedrosa per a la col·laboració en la gestió dels espais protegits en
llurs  parròquies,  per  tal  d’optimitzar  els  recursos  humans  i  financers,
potenciant, en particular, el coneixement i la gestió del patrimoni natural i
cultural, la recerca aplicada a la gestió, la divulgació i promoció turística
dels espais protegits en el marc d’una política de turisme sostenible, i la
formació del personal tècnic.

Es proposa també, si s’aprova la proposta, facultar al President de torn de
la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita–Claror per signar el
conveni.
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I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova el
conveni en qüestió i faculta al President de torn de la Comissió de Gestió
de la Vall del Madriu-Perafita–Claror per a signar-lo.

14. Proposta d’aprovació del calendari de dies festius de les
oficines comunals per a l’any 2014

La  Sra.  Cònsol  Major  informa  al  Ple  sobre  la  proposta  presentada,
consistent en l’adaptació a l’any vinent del  mateix calendari  aprovat  en
anys precedents.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta de calendari 2014 de dies festius de les oficines comunals. Es
trametrà un edicte al Bopa informant al respecte.

15. Proposta  d’aprovació  del  Decret  de  dies  festius  de  la
parròquia d’Escaldes-Engordany per a l’any 2014

La Sra.  Cònsol  Major  presenta  al  Ple  la  proposta  de Decret  sobre  dies
festius  de  la  parròquia  d’Escaldes-Engordany  per  a  l’any  2014,  que
estableix com a dies festius,  retribuïts i  no recuperables, per a tots els
sectors  no  relacionats  directament  amb  el  turisme,  la  diada  de  la
parròquia,  que es trasllada al  diumenge següent,  dia  15 de juny,  i  les
diades de Sant Jaume i Santa Anna, Festa Major, els dies 25 i 26 de juliol
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I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, amb l’assentiment dels presents,
el Ple aprova la proposta presentada. El Decret en qüestió serà tramés al
Bopa per a la seva publicació i posterior entrada en vigor.

16. Precs i preguntes

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

1) Considerant  l’article  30,  punt  2,  apartat  a)  de  dita  ordinació  que  diu
textualment “Retribució: és fixada pel Consell de Comú en el moment de
l’aprovació  del  pressupost  comunal”,  els  consellers  del  Partit
Socialdemòcrata i Independents demanem que es prengui en consideració
aquest article de l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns i es
fixin les retribucions de cada conseller en la propera reunió ordinària del
Consell de Comú de data 16 de desembre de 2013, en la qual es preveu, tal
i com està fixat en el punt 5 de l’ordre del dia de dita reunió, l’aprovació de
l’Ordinació general del pressupost 2014.

 Per tant, sol·licitem que es digui oralment en el Ple de Comú de data 16
de desembre de 2013, els salaris per l’any 2014 de tots i cadascun dels
càrrecs electes del Comú i que aquests siguin retranscrits en l’acta de
la dita sessió de Consell de Comú

Sra.  Cònsol Major:. Com vostès saben els salaris dels càrrecs electes del Comú no han
sofert cap canvi des de l’inici de la legislatura, i el Secretari General els llegirà per tal que
constin a l’acta de la sessió seguint el seu desig: 

 Cònsols Major i Menor: 4.171,25 €

 Consellers majoria: 1.417,50 €

 Consellers minoria: 1.099,98 €
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Sra. Cèlia Vendrell: Agraïm que es diguin públicament els salaris de cadascun de nosaltres
en un afany de transparència de les arques comunals

2) En relació al pagament de l’assegurança complementària a la CASS que el
Comú d’Escaldes-Engordany està pagant als treballadors de la corporació,
sol·licitem que se’ns comuniqui la informació següent:

2.1 Data en que es va iniciar aquest pagament per part del Comú

2.2 Acta on es va transcriure l’acord de pagament d’aquest complement

Sra. Cònsol Major:. La primera contractació és  per acord adoptat en la sessió de Consell
del  dia 28 de juliol  del  1992.  El  redactat  que figura  a l’acta  d’aquesta  sessió  és  el
següent (el Secretari en fa lectura):

“Assegurances complementàries al salari.- Per a la indemnització complementària de la
CASS (assistència sanitària, farmacèutica i quirúrgica) i per a la indemnització salarial
(baixa per accident de treball) amb assegurança per mort o invalidesa, han presentat
oferta dues empreses:

 CIMA (assistència sanitària) ....... 2.142 Pta/mes per empleat

 RAFER (assistència sanitària) .... 1.852 Pta/mes per empleat
Estudiades les diferents opcions es proposa que el Comú es faci càrrec de les despeses
d’assegurança  complementària  (assistència  sanitària),  a  raó  de  1.852  Pta/mes  per
empleat, d’acord amb l’oferta presentada per RAFER, i deixar a càrrec de cada empleat
l’opció de contractar al seu càrrec l’assegurança d’indemnització salarial.”

2.3 Motius que han motivat la suspensió d’aquest pagament a comptar del 2014

Sra.  Cònsol  Major: L’Ordinació  de  la  funció  pública  no  contempla  en  l’estructura
retributiva l’assegurança complementària  de cobertura mèdica dels funcionaris.  El que
s’ha vingut fent en aquests darrers anys des del Comú és pagar el 25% restant del que no
cobreix la CASS de forma gratuïta per als treballadors. En aquest sentit, cal destacar que
el 30 de juny d’aquest any finalitzava el  contracte amb l’asseguradora i  es va decidir
allargar fins al 31 de desembre del 2013 perquè els treballadors estiguessin a temps de
buscar l’assegurança complementària de cobertura mèdica de manera col·lectiva, i això ja
es va comunicar en el seu dia al Sindicat de Treballadors.

Aquesta  decisió  s’emmarca  en  una sèrie  de mesures  de  contenció econòmica que va
emprendre l’actual majoria comunal. 

Cal destacar que mai s’ha tractat  d’un “dret” sinó d’un “avantatge” que fins ara han
tingut els treballadors, el quals a partir d’ara s’hauran de pagar una assegurança pròpia si
volen tenir cobertura sanitària al 100%.
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2.4 Pels últims 10 anys, import total anual en concepte de pagament de
l’assegurança complementària de la CASS

Sra. Cònsol Major: L’import total pagat en els darrers 10 anys és de 493.530,09 €, el que
fa una mitja aproximada de 49.000 €/any. És important indicar que, d’acord amb les
ofertes obtingudes fins a la data, la renovació d’aquesta pòlissa representaria avui al Comú
un increment aproximat d’uns 30.000 a 40.000 € anyals.

Sra.  Cèlia Vendrell: Les nostres preguntes venen motivades per la retallada feta a aquest
“avantatge” que els funcionaris del Comú percebran fins al 31 de desembre. 

Volíem saber des de quan es paga aquesta assegurança complementària perquè entenem
que pot arribar a tenir caràcter de dret adquirit (des de l’any 92 han transcorregut 21
anys). D’altra part, ens hauria agradat que als representants del sindicat dels treballadors
del  Comú  se’ls  hagués  fet  participar  molt  més  d’aquesta  decisió,  perquè  al  nostre
entendre no hi ha estat prou implicats.

Desconec si a data d’avui el Comú ha fet algun tràmit cara a buscar noves opcions per a
que els funcionaris poguessin segui gaudint d’una assegurança complementària.

Sense estar ni a favor ni en contra de que es pagui aquest complement, sí que voldríem
saber els motius que en el seu dia van portar al Comú a acordar aquesta mesura, perquè
s’ha de tenir en compte que a partir d’aquell moment, si una persona es debatia entre
entrar a treballar a la funció pública (potser amb un salari més baix) o a una empresa
privada, l’existència d’aquest complement podia ser el factor que fes decidir a aquesta
persona per la funció pública.

L’import sobre el que se’ns ha informat, considerem que no és un import que el Comú no
pogués  seguir  assumint,  i  per  tant,  creiem  que  el  pagament  de  l’assegurança
complementària es podria mantenir. I més si tenim en compte que molts dels funcionaris,
tots els contractats a partir de l’any 92, des de l’inici l’han tingut inclosa al seu salari. És
per aquest motiu que pensem que si els funcionaris recorren a la justícia (tal com en
algun moment han declarat) és possible que el Comú hagi de fer marxa enrere.

Sra. Cònsol Major: Sobre els dubtes en relació a si aquesta mesura és legal, ja li dic que sí
que ho és. I entorn a la implicació dels treballadors en la presa de decisions, li puc dir
que aquest és un tema que s’ha portat des de la Comissió de Recursos Humans sempre en
estret  contacte  amb  els  representants  dels  treballadors,  i  amb  demostrada  voluntat
d’ajudar-los  a  trobar  empreses  que  puguin  seguir  oferint  aquesta  cobertura  (ara  amb
despeses a càrrec del propis treballadors).

La clau de la qüestió està en el fet que si el que ara pagava el Comú per empleat i per
mes era 13,75 €, cara a una nova contractació amb la mateixa o qualsevol altra empresa,
els  preus  que  ara  mateix  s’estan  oferint  pels  col·lectius  es  situen   entre  23 i  25  €
mensuals  per  empleat.  De  fet,  ara  vencia  el  darrer  contracte  i  pertocava  fer  un  nou
concurs,  però  l’empresa  actualment  contractada  en  reiterades  ocasions  ja  ens  havia
advertit que, a la vista la despesa generada, una futura contractació seria molt més cara. I
en efecte, la informació recabada ens ha permès constatar que les altres empreses del
sector també anaven en la mateixa línia.
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Informo per acabar que es farà arribar als consellers un document amb el detall  dels
costos que any per any ha representat aquesta assegurança

Sra. Cèlia Vendrell: A l’igual, de ser possible voldríem que se’ns informi per escrit sobre els
motius que l’any 92 van dur al Comú a adoptar l’acord en qüestió 

Sra.  Cònsol Major:. L’acord es va adoptar durant el mandat del Sr. Jacint Casal com a
cònsol major, i sobre els motius, segurament l’única resposta la podríem trobar consultant
als impulsors del mateix en aquella època, atès que en les actes del Comú, les quals han
estat consultades durant els darrers dies, no s’hi troba aquest tipus d’informació.

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  16:00 hores,  i  desprès  de  desitjar  a  tots  els
presents un bon nadal i un pròsper any nou, la Sra. Cònsol Major aixeca la
sessió.

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