
Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2014  –   Sessió ordinària de data 22 de desembre

L’any  dos  mil  catorze,  dilluns,  dia  22  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 24 de novembre de 2014.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les  sessions  celebrades els  dies  17 i  24 de novembre,  i  1 i  9 de
desembre de 2014.

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

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

5. Proposta  d’aprovació  de  l’Ordinació  del  pressupost  per  a  l'exercici
econòmic 2015.

6. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de creació de la Mutua dels Agents
de Circulació i Atenció Ciutadana del Comú d’Escaldes-Engordany.

7. Conforme als articles 58.3 i 83 de la Constitució, proposta d'aprovació
del text de modificació de l'article 7, i supressió dels articles 8 i 9, de
la Llei qualificada de transferències als comuns. Si hi ha lloc, acord de
facultar  als  Srs.  Cònsols  per  a signar  en nom del Comú l'escrit  de
presentació a tràmit parlamentari, conforme als articles 102 i 103.1
del Reglament del Consell General.

8. Proposta de facultar  als Srs.  Cònsols,  de forma indistinta,  per  a la
signatura dels convenis següents.

1. Conveni de col.laboració amb el Ministeri de Justícia i Interior per
a l’execució de les penes o les mesures de treballs o serveis en
benefici de la col.lectivitat, i de la mesura de llibertat vigilada amb
assistència educativa, imposades pels òrgans judicials.

2. Conveni de col.laboració (conveni pilot) amb Andorra Telecom pel
desplegament de l’aplicació e-e respon.

3. Conveni  de  regulació  amb  la  SEMTEE,  del  funcionament  i
repartiment de les despeses inherents a la gestió i funcionament
general  de  les  dues  zones  d’aparcament,  entre  el  Comú  i  la
SEMTEE (centre Inúu).
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9. Proposta  d’aprovació  del  calendari  de  dies  festius  de  les  oficines
comunals per a l’any 2015.

10. Proposta  d’aprovació  de  Decret  de  dies  festius  de  la  parròquia
d’Escaldes-Engordany per a l’any 2015.

11. Proposta de delimitació del terreny “el Soqué”, propietat de la societat
El Soqué, SA, amb el terreny comunal.

12. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió
de la Vall del Madriu-Perafita-Claror en la sessió celebrada el dia 21
d’octubre de 2014.

13. Informes de caràcter general.

14. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen
tots els membres de la corporació. Havent-hi el quòrum necessari i essent
les 16:00 hores, es 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 24 de novembre
de 2014

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 la sessió celebrada el dia 24 de novembre de 2014.
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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 17 i
24 de novembre, i 1 i 9 de desembre de 2014

Sessió de la Junta de Govern de data 17 de novembre de 2014

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del  núm.
943 al 945/2014 (obres menors), del núm. 946 al 952/2014 (comerç),
núm. 953/2014 (celebració quinto) i del núm. 954 al 963/2014 (béns
immobles).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 57/2014 i 58/2014 de factures conformades per un import net a
pagar de 6.375,38 € i 79.640,33 €, 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 1.685,72 €.

3.- Personal.-

 S’acorda convocar un concurs pel procediment de promoció
interna, per a cobrir una plaça vacant com a responsable del
Servei d’Higiene Viària, adscrit al departament de Serveis i
Infraestructures.

 S’acorda prorrogar la contractació eventual del Sr. Manuel
de AZEVEDO RAMOS, operari del Servei d’Higiene Viària, del 1
de desembre de 2014 al 31 d’agost de 2015.

 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis del
Sr. Sr. Randy BOBADILLA GARDUCE, com a operari del Servei
d’Higiene Viària, del 1 de desembre de 2014 al 31 d’agost de
2015.

 S’acorda prorrogar la contractació eventual de la Sra. Mercè
CIAURRIZ,  per finalitzar el projecte de creació plàstica
d’un mural a l’Espai Jovent, fins el dia 12 de gener de
2015.

 S’informa de la contractació, amb caràcter eventual, dels
serveis  del  Sr.  Gil  SALA  ARAS  com  a  monitor  de  reforç
d’escalada per la preparació de l’Open d’Escalada, del 12 de
novembre al 15 de novembre de 2014

 Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Marta FARRÉS
BESTUÉ, dissenyadora gràfica, per a l’obtenció d’un permís
administratiu de dues hores diàries per atendre al seu fill
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menor  de  nou  mesos;  vist  el  reglament  de  permisos
administratius, s’acorda atorgar-li del dia 11 de novembre
de 2014 al 21 d’abril de 2014.

 S’autoritza  la  demanda  presentada  per  el  Sr.  Christian
BRITO, alumne del centre de Formació Professional, per a
realitzar una estada formativa al departament d’Informàtica,
del 8 de gener al 12 de febrer de 2015.

 S’autoritza  la  demanda  presentada  per  la  Sra.  Alexandra
OLIVEROS,  alumna  de  la  Universitat  d’Andorra,  per  a
realitzar una estada formativa als departaments de Gent Gran
i de Joventut, del 19 de novembre al 17 de desembre de 2014.

4.- Camp de Futbol.- Per al subministrament d’una xarxa metàl·lica
de protecció pel camp de Futbol del Prat del Roure, s’ha convocat
un concurs públic al que han participat les empreses RIBA (222,43
€) i  FERRETERIA MAVID (275,73 €). Examinades les ofertes s’acorda
adjudicar a l’empresa RIBA, el  subministrament de la referida
xarxa atès que presenta l’oferta menys dient.

5.- Expedients disciplinaris.-  Conforme al que preveu l’article
núm.  74.1  de  l’Ordinació  de  la  funció  pública,  el  Cap  del
departament de Serveis i Infraestructures informa a la Junta de
Govern que en el marc dels expedients incoats als Srs. Jaume
NAVARRO NIETO i Oscar MAS GARCIA el dia 31 d’octubre de 2014, ha
resolt imposar-els-hi una sanció disciplinària de caràcter lleu,
per la comissió dels fets tipificats a l’article 66, apartat g,
de l’Ordinació de la funció pública, “Incorrecció envers els seus
superiors”  i  a  l’article  66,  apartat  a,  “l’incompliment
injustificat de l’horari de treball”,  respectivament, imposant-
els-hi a cada un una sanció de suspensió de funcions i pèrdua de
salari durant 1 dia.

6.-  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; atès que no ha estat possible la localització
dels propietaris als efectes de notificació, s’acorda publicar la
relació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra notificant als
propietaris  d’aquests  vehicles  que  disposen  del  termini
inajornable de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de
la  publicació,  per  tal  de  retirar-los  del  dipòsit  comunal.
Transcorregut  aquest  termini,  els  vehicles  que  no  hagin  estat
recuperats seran considerats com a cosa abandonada i es procedirà
a la seva destrucció.

7.- Pessebre vivent.- 

 Per  la  contractació  de  la  sonorització,  il·luminació  i
assistència  tècnica  per  la  creació  i  realització  de
l’espectacle  Pessebre Vivent, s’ha efectuat una consulta de
preus a empreses especialitzades en aquests sectors: 
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Secció Il·luminació:

 SERVER 7.200,00 €
 SÒNICA 7.450,00 €
 MUSITRÒNIC 7.222,50 €

Secció Só:

 SERVER 7.400,00 €
 SÒNICA 6.775,00 €
 MUSITRÒNIC 7.222,50 €

Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar la contractació
de la il·luminació de l’espectacle a l’empresa SERVER i de
la sonorització a l’empresa SÒNICA al ser, respectivament,
les ofertes més avantatjoses.

 Pel subministrament de les portes d’entrada del Pessebre
Vivent  a  l’Av.  Copríncep  de  Gaulle  i  Av.  Carlemany,  s’ha
efectuat  una  consulta  de  preus  obtenint  només  oferta  de
l’empresa ESPAI 29 detallada com segueix:

- Porta de Borda (Av. Copríncep de Gaulle)             16.500 €
- Mur de pedra de granit amb obertura (Av. Carlemany)  13.500 €

Vista l’oferta presentada s’acorda acceptar-la, atès que és
l’única empresa del País que pot proveir aquest material.

8.- Pla especial de la UA-Suble-45, La Plana part baixa.- Vist que
per raons d’interpretació entre la LGOTU i les Lleis fiscals no
s’ha pogut encara formalitzar l’elevació a públic del Pla Especial
de la UA-Suble-45, La Plana part alta, on el Comú ha projectat la
construcció  d’un  dipòsit  d’aigua  en  els  terrenys  de  cessió
obligatòria  i  gratuïta,  per  a  abastir  la  parròquia;  atès  que
aquest Pla Especial s’ha desenvolupat en base a l’interès públic
d’aquesta instal·lació, el funcionament de la qual és absolutament
necessari i urgent, s’acorda formular una consulta al Govern amb
l’objecte d’obtenir el criteri interpretatiu de l’Administració
Fiscal, en relació a les modalitats de liquidació dels impostos
afectant les transmissions patrimonials immobiliàries en el marc
específic del desenvolupament d’un Pla Especial.

Sessió de la Junta de Govern de data 24 de novembre de 2014

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm. 964
al 971/2014 (obres menors), del núm. 977 al 987/2014 (comerç), del
núm. 972 al 976 i del 988 al 995/2014 (béns immobles), i núm. 996
i 997/2014 (urbanisme).
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2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern la relació de
factures  conformades  núm.  59/2014   €.  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 401,27 €.

3.- Personal.-

 S’acorda contractar amb caràcter  eventual els serveis del
Sr. Josep Manuel Martín Barbero, en qualitat d’operari de
neteja  d’edificis  comunals,  del  dia  1  de  desembre  del
corrent al  31 d’agost de l’any vinent.

 Examinada la demanda d’excedència presentada pel Sr. Gerard
Riart  Escribà (secretari  de  Medi  Ambient),  s’acorda
autoritzar-la a partir del dia 1 de març de 2015 i pel
període de 12 mesos.  

 Examinada  la  demanda  d’excedència  del  Sr.  José
Sánchez (Agent  de  circulació),  s’acorda  autoritzar-la  a
partir del 20 de gener de 2015 i pel període de 12 mesos.  

 Vista  la  baixa  mèdica  presentada  pel  Sr.  Ramon  Noguer
Gilabert (conserge/op. manteniment) s’acorda contractar amb
caràcter eventual els serveis de la Sra. Dominique Mercière
Geoffriau, del 24 de novembre del corrent fins que el Sr.
Noguer es reincorpori al seu lloc de treball.

 Per  a  proveir  1  plaça   d’operària  responsable  de  neteja
d’edificis comunals, s’ha convocat un concurs de promoció
interna  al que han postulat 3 candidats. Vist l’informe del
Comitè tècnic de selecció, s’acorda adjudicar la plaça a la
Sra. Francesca March Baró, amb el període de prova establert
per la legislació en vigor.

4.- Contractació d’una pòlissa de crèdit convertible en préstec,
per un import de 2.400.000 €, destinada al finançament de les
obres de desmunt de la parcel·la comunal situada a la urbanització
El Falgueró.- Mitjançant l’acord adoptat pel Ple del Comú en la
sessió celebrada el dia 28 de maig del 2014, el Ple va facultar
als Srs. Cònsols, a la Consellera de Finances i a la Interventora
Comunal, per a contractar amb una entitat Bancària Nacional, una
pòlissa  de  crèdit  convertible  en  préstec,  per  un  import  de
2.400.000 €, per a finançar les obres de desmunt de la parcel·la
comunal situada a la urbanització El Falgueró.

En compliment d’aquest mandat, la Sra. Cònsol major informa a la
Junta de Govern que l’oferta més avantatjosa pel Comú és la que ha
presentat l’entitat Banc de Sabadell, en front de la totalitat de
les opcions consultades. 

La contractació d’aquesta pòlissa es formalitzarà dins dels més
breus terminis.
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5.- Vehicles.- Per a la compra d’un vehicle grua destinat al
servei  de  circulació,  s’ha  convocat  un  concurs  públic  al  que
solament  ha  postulat  l’empresa  GARATGE  NOGREDA  (vehicle  marca
ISUZU, 58.520 €, amb represa del vehicle antic per l’import de
6.500  €).  Examinada  l’oferta  s’acorda  adjudicar  a  la  referida
empresa el subministrament d’aquest vehicle, conforme a l’oferta
presentada.

6.-  Expedients  sancionadors.- S’acorda  incoar  un  expedient
sancionador al propietari de la parcel·la de terreny situada a la
carretera d’Engolasters núm. 19, per una presumpta transgressió a
l’article 15.3 de l’Ordinació de Medi Ambient i paisatge urbà.

7.- Transferències de Crèdit.-  Vist l’article 74 de la Llei de
Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i
l’informe emès per la Interventora, la Junta de Govern autoritza
la següent Transferència de Crèdit per a fer front a les despeses
originades per a la contractació de noves línies d’alta velocitat
per la connexió de la nova maquinària dels aparcaments:

 De  la  partida  30106  200  21300  “Reparació  de  maquinària
instal·lacions i equips”, 2.800 € a favor de les partides
30102 200 22200 “Serveis telefònics” (1.400 €) i 30107 200
22200, Serveis telefònics (1.400 €), per a fer front a les
despeses originades per la contractació del servei esmentat.

  
8.- Promoció de la Parròquia.- S’informa a la Junta de Govern que
la societat V. SA, ha ofert al Comú amb caràcter gratuït tres
espais publicitaris de grans dimensions, situats a les autovies
d’accés  a  Barcelona,  que  el  Comú  destinarà  a  promoció  de  la
Parròquia.

9.- Delimitacions de  terreny privat amb el terreny Comunal.- En
compliment de l’acord adoptat per la Junta de Govern en la sessió
celebrada el dia 6 d’octubre del corrent, s’informa de la proposta
de delimitació que presenta la Comissió del Comú en relació als
límits de la UA-Suble 05, sol·licitada per la societat DOMINI ROC
SL,  que  actua  en  aquest  acte  en  nom  de  la  totalitat  dels
propietaris de terrenys de la referida unitat d’actuació, amb el
terreny comunal.

S’acorda sotmetre a informació pública l’expedient de delimitació
d’aquesta finca durant el termini de 15 dies naturals, per tal que
qualsevol persona interessada pugui consultar-lo i formular, si és
el cas, les al·legacions que estimi pertinents.

10.- Pòlisses de crèdit en compte corrent.- S’informa a la Junta
de Govern que a final d’any venç la pòlissa anyal de crèdit en
compte corrent contractada amb l’entitat financera Crèdit Andorrà
SA, la qual, atesa la situació financera actual del Comú, no es
renovarà.

11.-  Parcel·la  antic  Hotel  Pla.- Per  a  la  realització  dels
treballs de replanat de la parcel·la arrendada a la família SERRA
PLA, fins arribar al nivell de la plaça Santa Anna, s’ha demanat
pressupostos a les empreses COPSA (28.601,95 €, IGI inclòs), TP
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UNITAS  (28.684,75  €,  IGI  inclòs)  i  PROGEC  (30.729,38  €,  IGI
inclòs).  

Atès que el Comú ha previst ubicar la representació del Pessebre
Vivent en aquesta zona i per tant, cal realitzar aquests treballs
de nivellat amb caràcter urgent, 

Vist l’article 7 de l’Ordinació del pressupost 2014 i  l’informe
de la Directora d’Urbanisme, la Junta de Govern acorda adjudicar
els treballs referits, pel procediment de contractació directa
d’obres de reconeguda urgència, a l’empresa COPSA, per l’import de
28.601,95 €, al ser l’oferta menys dient.

12.- Parc Infantil del Prat del Roure.- per a la realització dels
treballs de drenatge a la zona dels tobogans del parc infantil del
Prat del Roure, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
PROGEC (12.961,11 €), COPSA (14.425,98 €) i UNITAS (18.069,52 €).
Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  la  realització  dels
treballs  de  drenat  a  l’empresa  PROGEC,  al  ser  l’oferta  menys
dient. 

Sessió de la Junta de Govern de data 1 de desembre de 2014

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm. 998
al 1001/2014 (obres menors), del núm. 1002 al 1008/2014 (comerç),
del  núm.  1009  al  1016/2014  (béns  immobles),  núm.  10017/2014
(exempcions fiscals) i del núm. 1018 al 1021/2014 (urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 60/2014 i 61/2014 de factures conformades per un import net a
pagar  de  12.249,41  €  i  187.870,08  €,  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 13.002,85 €.

3.- Personal.-

 Vistes les tasques a desenvolupar pel Sr. Felip PÉREZ PUY,
com assistent als esdeveniments i espectacles que tinguin
lloc a la sala d’actes del Prat del Roure i a la sala
d’actes de Casa Comuna, i atès que la pràctica totalitat de
les tasques es realitzen durant els caps de setmana, altres
dies festius i en hores nocturnes, s’acorda atorgar-li un
complement específic per l’import de 250 € mensuals, amb
efectes al dia 1 de desembre del 2014.

 Vist  l’informe  del  departament  de  Recursos  Humans,  i
l’article 20 de l’Ordinació de la funció pública, s’aprova
el  canvi  de  categoria  professional  del  Sr.  Eustaqui  DEL
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POZO, actualment manobre, passant de la categoria C3 a C1,
com a paleta, mantenint el mateix salari. 

 Vista la baixa mèdica presentada per la Sra. Dolors SOTO
RECHI, vigilant aparcaments, s’acorda contractar en el seu
lloc els serveis del Sr. José Manuel LISTAN OLIVA, del 26 de
novembre de 2014 al 31 de gener de 2015.

 Vista la renúncia del Sr. Sergi FLAMAND MOLES a la plaça
eventual  de  monitor  d’escalada,  s’acorda  acceptar-la  a
comptar del  dia 28 de novembre de 2014.

 S’acorda prorrogar la contractació eventual de la Sra. Anna
Maria RODRÍGUEZ BARTOMEU, puericultora de l’Escola Bressol,
del dia 1 al 31 de desembre del 2014.

 Vist l’informe emès pel Sr. Miquel Àngel Millán, Cap de
Joventut,  s’acorda  contractar  amb  caràcter  eventual  els
serveis de la Sra. Gemma PIRES CUBERES, per a realitzar un
taller d’espelmes, el dia 17 de desembre de 2014.

 A tenor del que preveu l’article 51 de l’ Ordinació de la
Funció Pública s’acorda la reubicació, per raó d’interès
públic,  de  la  Sra.  Maria  UCLES  COLODRERO,  actualment
vigilant  d’aparcaments,  a  la  plaça  d’operària  d’Higiene
Viària  del  departament  de  Serveis  i  Infraestructures,
mantenint la mateixa categoria salarial.

 Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Cristina GARRIGA
MARTÍN,  secretària  al  departament  de  Gent  Gran,  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, del
dia 27 de febrer fins al 7 d’abril de 2015. 

 Vist el calendari de dies festius de les oficines comunals
per a l’any 2015, s’acorda autoritzar 2 dies festius per
empleat  en  relació  a  les  dates  que  a  continuació  es
detallen, de manera alternativa entre els empleats del Comú,
sempre que quedi garantida la prestació del servei en cada
departament:

 2 de gener 2015 (divendres)
 5 de gener 2015 (dilluns) 
 7 de setembre 2015 (dilluns)
 7 de desembre 2015 (dilluns)

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

 - 24 de desembre (matí, vigília de Nadal, dijous)
 - 31 de desembre (matí, vigília de Cap d’any, dijous)
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4.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció atorgada al
Club de Ball esportiu  Balland, per un import de 1.500 €,
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. 

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció consignada a
favor  de  l’Associació  de  la  Gent  Gran  de  la  Parròquia
d’Escaldes-Engordany,  en  concepte  de  pagament  de  la
subvenció anual, per l’import de 2.000 €.

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció puntual a
favor  de  Grup  d’Escacs  Valls  d’Andorra,  per  l’import  de
3.000 €, en concepte de lloguer d’instal·lacions.

5.- Llar de jubilats.- 

 Per a la contractació d’un servei de transport que efectuï el
desplaçament a Soldeu, Hotel Hermitage, dins del programa de la
sortida  interparroquial  de  la  Gent  Gran,  s’ha  efectuat  una
consulta de preus a les empreses AUTOCARS NADAL (250 €/IGI
inclòs), HISPANO ANDORRANA (216 €/ IGI inclòs) i COOPERATIVA
INTERURBANA  (80  €/  IGI  inclòs).  Examinades  les  ofertes,
s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  COOPERATIVA  INTERURBANA,  el
servei de transport, al ser l’oferta menys dient. 

 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, ART I PA (1.207,50 €),
CENTRE COMERCIAL ESCALE (1.260 €) i PASTISSERIA ESTOPIÑAN
(997,50 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el
servei de restauració a l’empresa PASTISSERIA ESTOPIÑAN, al
ser la que presenta l’oferta menys dient. 

6.- Càtering Espai 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 2014,  s’ha efectuat
una consulta de preus a les empreses ESPIGA D’OR (5,75 €/infant i
àpat,   Picnics:  3,10  €/infant  i  àpat  i  Intoleràncies:  5,75
€/infant i àpat), BIO BIO (5,70 €/infant i àpat,  Picnics: 4,16
€/infant i àpat i Intoleràncies: 6,24 €€/infant i àpat), ANDORRANA
DE RESTAURACIÓ (-) i SPORT HOTELS (-). Examinades les ofertes
s’acorda adjudicar el servei de restauració a l’empresa BIO BIO,
al ser la que més s’ajusta a les necessitats del departament.

7.- Escoles Bressol.- S’aprova el tancament per vacances per a
l’any 2015 de les Escoles Bressol, durant els períodes següents:

- Escola  Bressol  1:  del  dilluns  6  al  19  de  juliol
(ambdues dates incloses)

- Escola  Bressol  2:  del  dilluns  3  al   16  d’agost
(ambdues dates incloses)
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8.- Expedients disciplinaris.-  Conforme al que preveu l’article
núm. 74.1 de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels Agents de
Circulació comunals, el Cap del departament de Circulació informa
a la Junta de Govern que en el marc de l’expedient incoat al Sr.
Xavier  VILLALMANZO  MONTAÑO,  ha  resolt  imposar-li  una  sanció
disciplinària  de  caràcter  lleu,  per  la  comissió  dels  fets
tipificats a l’article 51, apartat  c), de la Llei 8/2005, del 21
de  febrer,  dels  Agents  de  Circulació  comunals,  “-  manca
d’assistència al treball sense causa justificada -”, imposant-li
una sanció consistent en  una amonestació escrita.

9.- Aparcaments.-  Vista la demanda d’Andorra Turisme relativa a
poder retolar la façana de l’aparcament del Prat Gran per tal de
promocionar el  Cirque du Soleil,  del dia 1 de març al 31 de
juliol de 2015, s’acorda autoritzar-la.

10.- Turisme.- 

 S’aprova el protocol de facturació dels projectes del programa
infoturisme 2014 entre Andorra Turisme S.A.U i els 7 Comuns,
d’acord amb el Conveni de col·laboració signat entre totes les
parts el dia 11 de març de 2014. Conforme al mateix conveni,
l’aportació  econòmica  que  correspon  al  Comú  d’Escaldes-
Engordany és de 22.000 €

 Vista  la  demanda  del  departament  d’Economia  del  Govern
d’Andorra, relativa a poder disposar de dues Urnes de Vivand
per  la  campanya  de  Nadal,  del  dia  13  al  20  de  desembre,
s’acorda acceptar-la.

11.- Esports.- 

 Pels serveis  d’assessorament per a la implantació del Pla
de Manteniment a les Piscines Comunals, s’acorda contractar
l’empresa ADSERÀ ENGINYERIA pels treballs  corresponents a
la primera fase,  per un import de 1.612,50  €.

 Per a la contractació d’un servei de socorrisme per a les
piscines comunals, s’ha convocat un concurs públic al que
han postulat les empreses STAGE i NUNDINAL. Efectuades les
corresponents  valoracions  sobre  les  ofertes,  la  Mesa  de
contractació,  aplicant  els  criteris   d’adjudicació
establerts al Plec de Bases, atorga a l’empresa STAGE 79,31
punts  i  a  l’empresa  NUNDINAL  55  punts.  Vist  el  referit
informe s’acorda contractar el servei de socorrisme per  les
Piscines  Comunals  a  l’empresa  STAGE,  al  ser  la  millor
oferta.

 Per tal d’optimitzar les instal·lacions,  recursos humans i
material de les instal·lacions esportives del Prat del Roure
i del Pavelló Prat Gran durant els dies de Nadal, s’acorda
ajustar el seu horari de funcionament com segueix:

Prat del Roure: 

 Dia 24 de desembre de 2014: de les 8h00 a les 13h00.
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 Dia 27 i 30 de desembre de 2014: de les 9h00 a les 13h00
i de les 16h00 a les 20h00.

 Dia 31 de desembre de 2014: de les 9h00 a les 13h00.
 Dia 2 i 5 de gener de 2015: de les 9h00 a les 13h00 i de

les 16h00 a les 20h00.

Pavelló Prat Gran:

 Dia 24 de desembre de 2014 : de les 9h00 a les 13h00.

12.-  Vivand.- Vista  la  demanda  presentada  per  un  grup  de
comerciants de la zona Vivand i de l’empresa QUELCOM, s’acorda
autoritzar-los  per  a  la  realització  d’un  Flashmob a  la  Plaça
Coprínceps, el proper dissabte dia 6 de desembre a les 16 h.

13.- Recursos d’Alçada.- Es dona lectura a l’informe requerit per
la  Comissió  Tècnica  d’Urbanisme,  en  relació  al  recurs
administratiu  d’alçada  interposat  pel  Sr.  Ricardo  CAMPRODON
BERTRAN, contra la resolució núm. 732/2014, del 10 de juliol de
2014, del Comú d’Escaldes-Engordany. S’acorda trametre el referit
informe a la CTU, conjuntament amb l’expedient administratiu.

Sessió de la Junta de Govern de data 9 de desembre de 2014

1.-  Súpliques.- Es  resolen  les  súpliques  presentades,  núm.
1022/2014 (obres menors), del núm. 1023 al 1040/2014 (comerç), del
núm. 1041 al 1044/2014 (exempcions fiscals), i del núm. 1045 al
1048/2014 (béns immobles).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
62/2014 de factures conformades per un import net a pagar de
11.511, 94 €. 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 3.359,11 €.

3.- Personal.-

 S’informa de la contractació, amb caràcter eventual, dels
serveis del Sr. Alexandre REOLID BLÁZQUEZ, com a monitor
d’escalada, del 2 de desembre de 2014 al 3 de juliol de
2015,  a  raó  de  30  hores  setmanals,  amb  una  remuneració
mensual bruta de 1.167,71 €.

 S’informa de la contractació, amb caràcter eventual, dels
serveis  del  Sr.  Sergi  FLAMAND  MOLES,  com  a  monitor
d’escalada, del 2 de desembre de 2014 al 3 de juliol de
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2015,  a raó de 7,5 hores setmanals, amb una remuneració
bruta de 14,87 €/hora.

 Vist l’informe del departament d’Esports, s’acorda, amb la
conformitat  de  la  interessada,  modificar  el  contracte
laboral, amb caràcter eventual, de la Sra. Tània SÁNCHEZ
SOTO (monitora de Rítmica i Baby Gym), passant a realitzar
una  jornada  laboral  de  10  hores  setmanals,  amb  una
remuneració mensual bruta de 490 € (salari brut).

 S’acorda prorrogar la contractació del Sr. Francesc DELGADO
JIMÉNEZ,  amb  caràcter  eventual,  com  a  coordinador  de
VIVAND, fins el dia 30 de juny de 2015.

 S’autoritza als Srs. Tiago Filipe DA SILVA MOURA i Drizz
ZARIOH ZARIOH, alumnes del Lycée Comte de Foix, a realitzar
una estada formativa de descoberta professional a la secció
d’Enllumenat  públic  del  departament  de  Serveis  i
Infraestructures, del 26 de gener al 6 de febrer de 2015.

 S’autoritza  a  les   Sres.  Marta  CASTRO  MARTINEZ  i  Erika
BENAZET  BUSQUETS,  alumnes  del  Lycée  Comte  de  Foix,  a
realitzar una estada formativa de descoberta professional a
les Escoles Bressol, del 26 al 30 de gener de 2015.

 En  el  marc  del  programa  socioeducatiu  del  Ministeri
d’Educació  que  es  realitza  a  les  escoles  de  segona
ensenyança del Sistema Educatiu Andorrà, s’autoritza al Sr.
Kevin  IGLESIAS  MARTINS,  alumne  de  l’Escola  Andorrana
d’Ordino, per a realitzar una estada formativa, a la secció
de zones verdes del departament de Medi Ambient, del 10 de
desembre al 3 de juliol de 2015.

 Atesa l’excedència atorgada al Sr. Gerard RIART ESCRIBA,
secretari del departament de Medi Ambient, s’acorda convocar
un concurs pel procediment de promoció interna, per a cobrir
la plaça vacant.

 Per realitzar les proves d’avaluació de candidats, en el
marc del concurs de promoció interna convocat per a cobrir
la plaça de responsable de la secció d’Higiene Viària, s’ha
efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses  PSICO  B
(164,59  €/  candidat),  OPCIÓ  RECURSOS  HUMANS  (282,15  €/
candidat)  i  LIDERA  (297,83  €/candidat).  Examinades  les
ofertes s’acorda adjudicar els treballs d’avaluació i de
selecció de personal a l’empresa PSICO B, al ser la que
ofereix la millor proposta de selecció i que més s’ajusta
als requeriments de la  Comissió de Recursos Humans.

 S’acorda contractar, mitjançant l’empresa Temporal Quality,
els  serveis  d’una  cuinera,  per  a  cobrir  el  període  de
vacances de les cuineres de les Escoles Bressol, del 19 de
desembre del corrent al 2 de gener del 2015. El cost de la
contractació és de 14,28 €/hora.
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4.- Transferències de Crèdit.-  Vist l’article 74 de la Llei de
Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i
els  informes  emesos  per  la  Interventora,  la  Junta  de  Govern
autoritza  les  següents  Transferències  de  Crèdit,  a  càrrec  del
pressupost econòmic 2014:

 De la partida 69001 100 22130 “Carburants per a Calefacció”,
    30.000 € a favor de la partida 69001 201 21400

“Reparació i conservació de material de transport” per a fer
front a les despeses originades per diverses reparacions de
la flota de vehicles.

 
 De la partida 50103 202 61200 “Millora edificis”, 18.000 € a

favor  de les  partides 50103  202 61702  “Millora d’espais
públics”, (5.000 €), i  50103 202 61731 “Conservació de
Clavegueres”, (13.000 €), per fer front a les despeses de
subministrament de mobiliari urbà destinat a l’ampliació de
la Plaça Santa Anna i per fer front a les despeses relatives
a la reparació de la canonada de la claveguera situada a la
partida de  Can Noguer, respectivament. 

5.-  Xarxa  de  clavegueram.- Pels  treballs  de  reparació  d’una
canonada de la  claveguera situada a la partida de Can Noguer,
s’ha demanat pressupost a l’empresa TICC TÈCNIQUES I CONTROL DE
CANONADES, única empresa a Andorra que pot dur a terme aquests
treballs,  la  qual  ha  presentat  una  oferta  per  l’import  de
12.226,50 €. Vist que es tracta d’una reparació de reconeguda
urgència,  s’acorda adjudicar dels treballs a la referida empresa
pel procediment de contractació directa.

6.- Aparcament Escaldes-Centre.- S’acorda acceptar l’augment de
les tarifes d’aparcament (rotació - transeünts), proposat per la
concessionària, a partir del dia 1 de gener de 2015, d’acord amb
el contracte de gestió establert amb l’empresa Aparcament Escaldes
Centre, com segueix:

 
Tarifa Actual Nova tarifa

1,95 €/primera hora o 
fracció
1,60 €/hora o fracció

0,60 € primera fracció o quart d’hora

0,45 € la resta de fraccions o quarts d’hora 

7.-  Escoles  Bressol.- Per  a  la  compra  de  11  cadires  de  mida
especial  destinades  a  les  sales  de   “bebès”  de  les  Escoles
Bressol, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses TOT
PER L’ESCOLA (94,98 €/unitat; IGI inclòs) Andorra, ALBERA Badalona
(81,71 €/unitat; IGI no inclòs) i HERMEX Sabadell (83,94 €/unitat,
IGI  no  inclòs).  Vistes  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  el
subministrament d’aquest mobiliari a l’empresa TOT PER L’ESCOLA,
al reunir les característiques que més s’ajusten a les necessitats
del departament.
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8.- Expedients disciplinaris.- Vist l’informe adreçat pel Cap de
Servei de Circulació i atenció ciutadana a la Junta de Govern, de
conformitat amb l’article 52.2 de la Llei 8/2005, dels agents de
circulació comunals, en relació als fets ocorreguts el dia 28 de
novembre del corrent, amb l’agent Sra. Míriam RISPOLIS IBAÑEZ,

Atès que els fets esmentats poden ser constitutius d’una falta de
caràcter greu,  tipificada a l’article 48, apartat d) de la Llei
referida anteriorment, la Junta de Govern resol:

1.-  Incoar  un  expedient  disciplinari  a  la  Sra.  Míriam
RISPOLIS IBAÑEZ,  per la presumpta comissió d’una  falta de
caràcter  greu,   qual  expedient  se  substanciarà  amb  la
notificació del corresponent plec de càrrecs.
 
2.- Ordenar al Secretari general l’inici de l’expedient i al
Cap de Recursos Humans la pràctica de totes les diligències
que  es  considerin  adequades  per  a  la  determinació  i
comprovació dels fets, tot de conformitat amb l’article 53,
següents i concordants, de la Llei 8/2005.

3.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

9.- 9è Concurs d’iniciatives ambientals.- S’acorda col·laborar amb
el  Centre  Andorrà  sostenible  a  l’organització  del  9è  Concurs
d’iniciatives ambientals, amb una aportació econòmica de 2.000 €,
que es destinaran als premis amb que es guardonaran les accions
que hagin realitzat durant el 2014 o que estiguin en procés de
realització  per  part  de  les  Entitats,  Associacions,  Escoles,
Empresaris en general i Ciutadans, en l’àmbit del desenvolupament
sostenible, la protecció del medi ambient i en general, l’educació
ambiental.

10.- Senyalitzacions.- Pel subministrament i col·locació de 168
vinils per a la modificació dels senyals verticals ubicades a la
Vall del Madriu, Perafita Claror, seguint els criteris prèviament
establerts per la Comissió de Gestió de la Vall, s’ha efectuat una
consulta de preus a les empreses MULTISERVEIS COPRÍNCEPS (4.398
€), SENYALITZACIONS STOP (1.221,60 €) i RÈTOLS LAFONT (2.018,94
€). Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar el subministrament
del material de senyalització a l’empresa SENYALITZACIONS STOP, al
ser la que presenta l’oferta menys dient.

11.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de
l’Agrupació  Sardanista  Andorrana,  en  concepte  de
l’organització de les activitats 2014, per l’import de 4.800
€.

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de
Els Amics dels Orgues de les Valls d’Andorra en concepte de
col·laboració a les despeses d’organització del XIV Festival
Internacional d’Orgue 2014, per l’import de 1.000 €.

12.- Despatx Circulació.- Per la contractació dels treballs de
pintura  del  despatx  de  Circulació  i  atenció  ciutadana,  s’ha
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efectuat una consulta de preus a les empreses  PINTURES CLAROR
(1.567,50  €),  DECORACIÓ  I  LUXE  (1.732,35  €)  i  NOVA  GENERACIÓ
(2.443,49  €).  Examinades  les  ofertes  i  vist  que  l’empresa
DECORACIÓ  I  LUXE  acompleix  els  terminis  establerts, s’acorda
adjudicar-li la realització d’aquests treballs conforme a l’oferta
presentada.

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, per assentiment, el Ple ratifica
els acords de la Junta de Govern posats a consideració en el dia d’avui.

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

La Sra. Cònsol Major informa als presents que com cada any, es posa a la
consideració del Ple l’Ordinació de preus que s’aplicaran cara a l’exercici
2015, la qual en aquesta ocasió no contempla cap increment en relació als
preus aplicats l’any anterior.

Intervé a continuació el Sr. Aleix Mañosas dient que els consellers dels seu
grup donen suport  a  la  proposta  presentada,  tenint  en compte que les
principals modificacions aportades a l’Ordinació són, la introducció de dos
preus públics nous (un d’ells el del marxandatge de productes de la marca
Vall  del  Madriu-Perafita-Claror)  i  la  correcció  d’una  errada  en  el  preu
anterior publicat dels aparcaments, concretament referida a l’IGI,.
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I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
l’Ordinació sobre preus públics per a l’exercici 2015, la qual serà tramesa
al Bopa per a la seva publicació i posterior entrada en vigor

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

La  Sra.  Cònsol  Major  informa  al  Ple  sobre  la  proposta  posada  a
consideració:

L’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació tributària té com a
objectiu recollir en un sol text les 19 modificacions que s’hi han aportat
des de la seva aprovació inicial el dia 5 de març del 2004. Com tothom
sap, aquestes modificacions són els resultat de les actualitzacions de
l’Ordinació i  de les adequacions a les modificacions introduïdes pels
diferents canvis normatius. La refosa permet també la renumeració dels
seus articles.

A  l’article  23,  Impost  sobre  transmissions  patrimonials  (ITP),  amb
l’aprovació  de  la  modificació  de  la  Llei,  el  tipus  de  gravamen  que
reverteix al Comú per les transaccions patrimonials queda establert al
3%, de manera que al Govern redueix el seu percentatge a l’1%, sense
que  l’obligat  tributari  hagi  de  suportar  cap  increment  per  aquesta
variació.

Intervé a continuació el Sr. Aleix Mañosas, que exposa el següent:

Estem d’acord en que calia fer un text refós de l’Ordinació tributària, ja
que d’aquesta manera es facilita a tothom la recerca dels articles de la
mateixa i, per altra banda, el fet d’incloure en un únic document totes
les modificacions anteriors, em fa l’efecte que dóna una imatge més
seriosa.
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Segurament  l’únic  punt  que  pot  prestar-se  a  debat  és  el  referent  a
l’Impost  sobre  les  Transmissions  Patrimonials.  Si  bé  és  cert  que  la
modificació d’aquest article no representa cap diferència amb el que
existia fins la data d’avui, no és menys cert que segons la llei 10/2014,
de  3 de  juny  de  2014,  Govern  fixa  un  percentatge  fix  de  l’1% de
l’impost  i  deixa que sigui  lliure  l’aplicació  de l’impost  per  part  dels
Comuns, amb la possibilitat d’oscil·lar entre un 0,5 i un 3%. 

Amb aquesta ordinació, el Comú ha optat per aplicar el tram més alt, el
3%, mantenint un total d’impost a pagar pel ciutadà del 4%, com venia
fent fins ara. Ara bé, de la mateixa manera que diem que encara ens
trobem en una època de crisi,  per  més que hi  hagi  indicadors  que
comencin a indicar el contrari, potser hauria estat moment de començar
amb un percentatge inferior i modificar-lo a l’alça un cop la cojuntura
económica fos més favorable.

Per tant, votarem a favor d’aquest punt de l’ordre del dia, excepte pel
que  fa  a  l’article  23  de  l’Impost  sobre  Transmissions  Patrimonials,
sobre el qual ens abstindrem.

I  no havent-hi  altra  intervenció  sol·licitada,  per   majoria,  el  Ple  aprova
l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació tributària, la qual serà
tramesa al Bopa per a la seva publicació i posterior entrada en vigor.

El  vot  particular  expressat  pel  Sr.  Mañosas,  en  nom  seu  i  de  la  Sra.
Vendrell, és computa com a abstenció, el motiu de la qual es circumscriu
als seu desacord amb l’article 23 de l’Ordinació.

5. Proposta  d’aprovació de l’Ordinació  del  pressupost  per  a
l'exercici econòmic 2015

La Sra. Cònsol Major inicia la presentació del projecte de Pressupost 2015
que avui es posa a consideració del Ple. Exposa el següent:
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Honorables conselleres i consellers avui sotmetem a la seva aprovació
els pressupostos per a l’exercici 2015. Abans de passar-li la paraula a
la consellera de Finances, que ens explicarà el detall de les línies del
pressupost  per  a  l’exercici  vinent,  m’agradaria  destacar  quina  és  la
voluntat que s’amaga darrere aquestes xifres pressupostàries.  

Els comptes comunals d’aquests darrers dos anys han vingut marcats
per l’austeritat, responent al context econòmic i social del moment. Per
a  l’any  vinent,  continuem  amb  uns  comptes  austers,  però  que
contemplen un augment  substancial  de la  inversió  amb 3,5 milions
d’euros per continuar dotant la parròquia d’equipaments necessaris i
moderns,  que  donin  resposta  als  ciutadans  i  a  les  ciutadanes  i  als
milers de turistes que ens visiten. Una inversió que és possible gràcies
al sentit comú, a l’equilibri i al rigor amb el qual s’està treballant, que
han permès rebaixar l’endeutament en aquests darreres tres anys en 8
milions d’euros, sense deixar d’invertir en aquells projectes necessaris,
com les obres d’embelliment de la part alta, el cadastre, la separativa
d’aigües, la renovació de voravies, la renovació de tota la maquinària
d’aparcaments així com l’ampliació de places, entre d’altres.

Com deia, continuem sent austers, tot i que hi ha algunes dades que
ens encoratgen. Aquest és el cas del balanç de negocis establerts a la
parròquia. Aquest és el segon any consecutiu amb resultats positius,
amb un increment del 34 per cent del nombre de nous negocis oberts
el  2014  respecte  l’any  anterior.  Són  dades  encoratjadores  perquè
darrera l’obertura de cada comerç hi ha un empresari o empresària que
confia en la parròquia d’Escaldes-Engordany per obrir-hi el seu negoci. 

Una altra de les dades positives afecta directament al nivell de rotació
d’aparcament, que s’ha incrementat un 10 per cent durant el 2014,
dada que també indica un repunt en l’activitat econòmica d’Escaldes-
Engordany. 

Tot i així no volem pecar d’un optimisme exagerat. Per aquest motiu,
advoquem un any més per la complicitat i l’esforç de tots, la màxima
eficiència i eficàcia en l’ús dels recursos humans i materials de què
disposa aquesta corporació per continuar oferint:

- Un bon nivell de prestacions i serveis socials a la parròquia, com són
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. 
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- Seguir 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. 

- Continuar apostant per impulsar la cultura, perquè la cultura és un
reflex d’una societat que s’implica i participa. I quin millor exemple
que el que hem viscut aquest cap de setmana amb la recuperació del
Pessebre Vivent. Per aquest motiu, el 2015 incorporem una partida
especifíca per aquest projecte, sense deixar de banda el plats forts
d’Escaldes-Engordany com el Festival Internacional Colors de Música,
el CAEE i el CIAM.

- 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.

- No puc deixar de mencionar un dels projectes més rellevants d’aquest
mandat:  Vivand.  Una aposta  decidida  per  millorar  l’experiència  de
compra i  fomentar  el  desenvolupament comercial,  no solament del
seu eix principal. Estic convençuda que la consolidació de Vivand ha
de  contribuir  positivament  a  revitalitzar  el  conjunt  del  comerç,
restauració  i  hotels  de  tota  la  parròquia.  Per  això  continuarem
treballant per aconseguir crear l’ens gestor publico-privat que ha de
vetllar  per  canalitzar  els  esforços  i  interessos  de  tots  els  agents
implicats. 

Vull també incidir en el fet que no es descarten projectes que permetin
desbloquejar l’habilitació de noves places d’aparcament a la zona de la
Part  Alta  de  la  parròquia.  Ans  al  contrari,  es  continuarà  treballant
activament per tal de desbloquejar una solució viable i sostenible en el
temps. 

No acabaré aquestes línies  sense deixar  palès,  un any més,  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  han  treballat  per
intensificar  els  esforços  entre  departaments  i  en  l’optimització  de
recursos,  demostrant  la  seva  vocació  de  servei  públic.  La  seva
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comprensió, implicació i esforç no només serveix per al present, sinó
que entre tots plegats estem treballant perquè el futur de les finances
comunals continuïn sent sostenibles. 

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,  consellera  de Finances,  per  a  que aporti  informació  més
detallada  sobre  els  pressupost  2015.  La  Sra.  Núria  Gomez exposa  el
següent:

El pressupost per a l’exercici 2015 és de 22,9 milions d’euros, el que
suposa un increment del 15% respecte al de 2014, un increment que
es xifra en 3 milions d’euros.

Es  destinarà  un  72%  del  pressupost  a  finançar  despesa  de
funcionament,  un  13%  a  amortització  d’endeutament  i  gràcies  als
esforços duts a terme en matèria de contenció de la despesa corrent,
per  a  l’any  vinent  el  Comú  podrà  destinar  un  15%  a  projectes
d’inversió. Concretament 3,5 milions d’euros.

Els recursos que permetran fer front al pressupost 2015 provenen en
gran mesura de les transferències del govern, pràcticament un 40% del
pressupost  total.  Una  quantitat  que  com  bé  saben,  s’ha  convingut
congelar.  En  contrapartida,  es  preveu  un  augment  dels  ingressos
corrents  en  1,4  milions  d’euros.  Aquest  augment  s’explica  per  3
factors.  En  primer  lloc,  es  preveu  un  augment  dels  ingressos
d’aparcaments de 600 milers d’euros, xifra que es basa en l’augment
de la rotació real registrada el 2014 i que té en compte l’impacte de
l’habilitació  d’un nou aparcament,  proper al  Centre Hospitalari,  amb
capacitat  per  a  100  places  durant  la  primavera  2015,  així  com
l’obertura  del  nou  aparcament  de  propietat  el  Falgueró,  en  curs  de
construcció,  amb capacitat  addicional  per  a  70 vehicles,  la  propera
tardor.  També  es  preveu  un  augment  de  600  milers  d’euros  per
impostos de transmissions patrimonials, en base a la millora del volum
de  transaccions  que  s’estan  registrant  i  a  l’augment  de  la  quota
comunal, que passarà al 3% en detriment de la quota estatal que es
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redueix pel mateix import el 2015, d’acord amb el que preveu la Llei
10/2014  de  modificació  de  la  llei  de  l’IGI.  Finalment,  també  es
d’interès indicar que es preveu un lleuger augment dels ingressos per
impost  de  radicació  d’activitats  econòmiques  (133  milers  d’euros),
derivat  dels  nous  negocis  establerts  a  la  parròquia.  És  important
recordar que es preveu mantenir 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 del 50% el segon
any. 

Tornant al pressupost de despesa, i concretament de despesa corrent, el
qual  representa  un 72% del  pressupost  de la  corporació  per  2015,
aquest preveu un augment de +2,3% (375 milers d’euros). Val a dir
que aquest augment no és fruit d’un relaxament quant a la necessitat
de mantenir els esforços de contenció i optimització dels recursos. 

Així,  per  una  banda  es  preveu  una  disminució  de  les  despeses  de
personal  derivat  de  les  jubilacions  previstes.  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  42% del pressupost
total  d’aquesta  administració  el  2015.  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. 

En  contrapartida,  el  capítol  2,  consum  de  béns  corrents  i  serveis,
experimentarà un increment que ve donat per la dotació necessària per
fer front al lloguer del nou aparcament de Fiter i Rossell,  la dotació
especifica  per  al  projecte  d’intercanvi  cultural  en  el  marc  de
l’agermanament amb l’illa de la Reunió, la renovació del vestuari dels
agents de circulació, així com les necessitats derivades de la celebració
de dos comicis electorals el 2015. 

També les despeses financeres (capítol 3) es preveuen un 8% superiors,
degut  a  l’impacte  del  finançament  de  la  construcció  del  nou
aparcament del Falguerò. 

Quant a les transferències corrents (capítol 4) s’hi destina una dotació
total de 850 milers d’euros que creix en un 10%. El 50% correspon a
bonificacions,  entre  les  quals  destaquen les  relatives  a  la  utilització
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d’equipaments  esportius  (194  milers  d’euros),  les  bonificacions
tributàries per establiment de nous negocis (165 milers d’euros), i les
bonificacions  de  caràcter  social  per  a  les  famílies  que  s’acullen  al
reglament  d’ajudes  socials.  La  dotació  per  a  les  subvencions
econòmiques  habituals  es  manté  similar  a  la  de  2014,  essent  la
subvenció destinada a la Unió Proturisme la més important, amb un
pressupost total de 180 milers d’euros. 

El pressupost d’inversions (capítol 6) per a l’exercici 2015 creix, com
he indicat en la introducció, fins als 3,5 milions d’euros. 

En  els  mandats  anteriors,  la  parròquia  va  aconseguir  fer  un  salt
qualitatiu  important  amb  inversions  que,  entre  altres  aspectes,  van
permetre dotar la ciutat de nous espais públics, moderns i atractius. No
obstant, en  els darrers 3 anys, l’evolució dels ingressos ha condicionat
fortament  la  capacitat  d’inversió  de  la  corporació.  Amb  tot,  per  a
l’exercici  2015  i  gràcies  als  esforços  de  contenció  de  la  despesa
corrent,  es  destinarà  prop  d’un  15% dels  recursos  pressupostats  a
aquest  capítol.  Dins  la  limitació  pressupostària,  s’han  prioritzat  les
actuacions i diferents projectes a abordar en funció de l’oportunitat i
urgència de les accions a dur a terme.

La  dotació  més  important,  un  40% del  pressupost  d’inversió,  anirà
destinada  a  la  millora  dels  serveis  a  la  zona  de  Fiter  i  Rossell,
concretament amb l’habilitació dels nous aparcaments del Falgueró, un
petit parc infantil i la renovació de les voravies del carrer dels Escalls.

El pressupost 2015 també preveu la dotació necessària per fer front als
projectes de refecció del  pont del Madriu, amb una dotació de 355
milers  d’euros,  la  remodelació  de  la  plaça  Coprínceps  en  base  al
projecte guanyador del concurs d’idees celebrat enguany (270 milers
d’euros),  l’adequació de la  xarxa d’enllumenat públic i  voravies  a la
zona de Can Diumenge (250 milers d’euros), així com la continuació de
les obres de renovació de voravies a la parròquia per tal d’adaptar-les al
nou Reglament.

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

- Finalització de les obres adjudicades el 2014 de la xarxa separativa
a  l’avinguda  del  Pessebre,  en  el  tram  comprés  entre  el  carrer
Hortalets de Guem i l’avinguda de les Escoles, i al camí del Valira.
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- Construcció de la xarxa separativa del carrer Josep Viladomat, en el
tram comprés entre els carrers Esteve Albert i François Mitterrand,
per  donar servei  a la futura entrada en funcionament de la nova
residència geriàtrica. 

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

Finalitzaré aquesta intervenció indicant que el pressupost 2015 preveu
l’amortització  de  2,8  milions  d’euros  d’endeutament  existent.  En
contrapartida,  es  preveu  la  formalització  d’un  nou  préstec  de  2,4
milions d’euros aprovat el 2014, per fer front al finançament de les
obres  d’adequació  de  la  parcel·la  del  Falguerò.  D’acord  amb  les
previsions, al finalitzar aquest mandat, la corporació haurà reduït en un
25% el nivell d’endeutament existent a 31-12-2011, passant de 34,8
a 26,2 milions d’euros. El nivell d’endeutament hauria de situar-se en
el 66% del límit màxim previst per la llei al tancar el 2015.

Aquest  és  el  darrer  pressupost  que presentarem per aprovació  en el
marc de l’actual mandat polític.  Durant aquests darrers tres anys de
dificultats  econòmiques,  l’esforç  i  compromís  de  vostès,  com  a
responsables polítics, i dels nostres tècnics, per aconseguir ajustar-se
als reptes pressupostaris que el context ha requerit, han permès que
avui  sigui  possible  proposar  per  aprovació  un  pressupost  realista,
equilibrat,  i  que  intensifica  notablement  els  esforços  cap  a  nous
projectes  i  actuacions  d’inversió  necessaris  per  a  continuar  fent
d’aquesta una parròquia atractiva i capdavantera. 

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

Avui se’ns presenta per aprovar el pressupost de cara a l’any 2015, darrer
any de mandat de la Corporació actual i  el pressupost més elevat del
mandat en qüestió.

Sembla  ser  que  alguns  indicadors  macroeconòmics  comencen  a  ser
favorables i algún d’ells es veu reflectit en certa mesura en el dia a dia
dels nostres ciutadants, com l’augment net d’obertures de comerços.
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Ara bé, tots som conscients que la situación económica encara no és
l’ideal, fet que quedat reflectit  en el percentatge de bonificacions que
segueix anant en augment dins les transferències a famílies i institucions
sense ànim de lucre. En aquest mateix grup, hem vist que la majoria
d’associacions segueixen amb les transferències bloquejades i altres han
augmentat una mica, molt lluny encara del que havien estat a l’inici del
mandat.

També hem pogut veure,  en el  mateix capítol,  que ha desaparegut la
funcional 48201 corresponent a clubs esportius, on en els darrers 3 anys
s’hi destinava 60.000 euros.

Per altra banda, també s’ha augmentat la dotació a Andorra Turisme, de
22.000 a 25.500 euros,  així  com a la  Reunió  de Cònsols,  que l’any
passat s’havia reduït de 25.000 a 10.000 euros i ara torna a fer un petit
repunt cap als 12.000 euros.

Pel  que fa  a  Vivand,  la  dotació  pressupostaria  per  l’any  vinent  és  de
155.500  euros.  Desconec  si  aquesta  xifra  és  o  no  suficient,  però
desitgem,  com la  majoria  comunal,  que  aquesta  part  de la  parroquia
segueixi viva i vagi avançant. Que vagi avançant cap al que fa temps que
demanem i hem vist que recull la memòria del pressupost: un ens mixt
entre comú i comerciants per millorar l’entesa i aprofitar les sinèrgies.
Esperem que aquest ens vegi la llum abans de finalitzar el mandat.

Segons el  pressupost  per  l’any vinent,  el  sempre controvertit  tema de
l’endeutament s’ha reduït en un 25% des de l’inici del mandat. En part
pels baixos tipus d’interès que hem tingut la gran sort de gaudir i, en
part, per la gran contenció de la despesa de la majoria comunal.

Part  d’aquesta  contenció  l’hem anat  veient  en  les  despeses  corrents.
Aquestes despeses el 2011 eren de 16.6 milions d’euros, el 2012 van
ser de 19.2 milions, 14.7 milions el 2013, es preveuen unes despeses
corrents el 2014 de 15,5 milions, i s’ha pressupostat una despesa de
16,6 milions pel 2015, la mateixa que el 2011.

Pel que fa a les inversions, ens trobem en l’any de més inversions del
mandat, amb diferència, 3,5 milions d’euros. No em refereixo únicament
a l’import, que també, ja que gairebé la meitat es correspon al projecte
d’aparcament del Falgueró al que vàrem donar suport en un Ple de Comú
anterior. Em refereixo també a la quantitat d’inversions diferents que es
preveuen realizar, també per sobre de les dels anys anteriors.

No sé ben bé del cert si aquest augment en inverios es deu a la millora
económica que està sorgint a la parròquia o si es deu a un efecte de les
eleccions comunals de l’any vinent, però sigui com sigui, des del primer
any  de  mandat  els  hem demanat  que  no  només  ens  dediquéssim  a
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contenir la despesa, que també s’havia de fer inversió, i per aquest 2015
sembla que així será.

Imagino que em respondran que en cap cas es tracta de tenir els ulls
fixats  en els  propers  comicis  parroquials,  que tot  es  deu a  la  millora
económica. Si és així, els demanem que es plantegin revisar el sou dels
empleats  del  Comú i  els  actualitzin  segons  l’IPC,  ja  que fins  la  data
segueixen congelats.

El pressupost que se’ns presenta avui per al 2015, molt probablement no
és com el que hauríem presentat nosaltres, tot i que en algunes coses
podem  coincidir.  No  obstant,  per  aquestes  diferències  i  pel  regust
electoralista que ens ha deixat algún punt, no hi votarem a favor i ens
abstindrem.       

I  clos el torn d’intervencions, per majoria,  el Ple aprova l’Ordinació del
pressupost per a l’exercici econòmic 2015. 

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 de creació de la Mútua
dels  Agents  de  Circulació  i  Atenció  Ciutadana del  Comú
d’Escaldes-Engordany

La Sra. Cònsol Major cedeix la paraula al Sr.  Salomó Benchluch, conseller
de  Circulació  i  Atenció  Ciutadana,  per  a  que  informi  al  Ple  sobre  la
proposta que es posa a consideració. El conseller exposa el següent:

Avui ens disposem a aprovar l’Ordinació de creació de la Mútua dels
Agents  de  Circulació  i  Atenció  Ciutadana  del  Comú  d’Escaldes-
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Engordany, tal com preveu l’article 36 de la Llei 8/2005, de 21 de
febrer dels agents de circulació comunals. Una mútua que es formalitza
amb l’objectiu d’assegurar als agents el pagament d’una indemnització
en casos d’invalidesa total o parcial o mort derivats de l’exercici de les
seves funcions, així com el salari íntegre en cas de baixa per accident
laboral o per malaltia professional. I com tota mútua, sota els principis
de solidaritat i d’ajuda recíproca. D’aquesta manera, el Comú respon a
la seva obligació de regularitzar  la situació dels agents de circulació
seguint la Llei 8/2005. 

El  funcionament  d’aquesta  mútua  estableix  que  els  agents  hauran
d’aportar un 1,5% del seu salari per dotar-la i poder-ne fer ús en cas
d’accident. Evidentment, en el cas que no es disposi de fons, el Comú
avançaria el cost de les baixes. En aquest sentit, m’agradaria destacar
que  aquest  1,5% és  una  tarifa  inicial  de  cotització  que  pot  variar
sempre que ho decideixi la comissió de la mútua. I és que el paper de
la  comissió  és  fonamental  pel  bon  funcionament  de  la  mateixa.
Integrada  pel  cònsol  major  o  menor,  un  conseller  de  Comú,  la
interventora, la cap de Recursos Humans, dos representants dels agents
i un representant sindical, la comissió ha de gestionar, vetllar i controlar
el  seu funcionament.  Permeti’m que arribat  aquest punt destaqui el
paper dels representants dels agents de circulació, perquè seran ells qui
hauran  de  fer-se  seva  aquesta  mútua,  aportant  les  millores  que
considerin  necessàries,  perquè  no  ens  podem  oblidar  que  aquesta
mútua és d’ells i per a ells i el Comú té una funció de suport i control,
amb l’ajuda  dels seus tècnics. 

Ja m’anticipo, Sra. Vendrell, a respondre-li que el fet que els consellers
de la minoria no formin part de la comissió nominalment no respon a
cap recel  polític,  tot  el  contrari.  Precisament,  és això  el  que es vol
evitar; la comissió d’aquesta mútua no ha de ser un camp de batalla ni
una eina política, ans el contrari: ha de ser l’òrgan que vetlli perquè la
mútua es desenvolupi amb tota la normalitat i garanties per als seus
afiliats. I li ben asseguro que la voluntat d’aquesta majoria comunal és
aquesta, cap altra. Es tracta d’assentar les bases per una gestió eficaç i
eficient  de  les  aportacions  dels  agents  de  circulació  comunal,  amb
l’objectiu d’aconseguir mantenir l’equilibri  entre les aportacions i  les
prestacions, d’acord amb els valors de transparència, de participació
activa  dels  seus  integrants  i  sota  els  criteris  de  corresponsabilitat  i
solidaritat. 

Intervé a continuació la Sra. Cèlia Vendrell, exposant el següent:
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L’article  36  de  la  Llei  8/2005,  del  21  de  febrer  dels  agents  de
circulació estipula que: 

Els comuns han d'assegurar una indemnització proporcional al càrrec que cada membre del
Servei de Circulació ocupi en casos d'invalidesa total o parcial, permanent o temporal, i
mort esdevinguts en l'exercici  de llurs funcions; a aquest efecte han de contractar les
pòlisses  d'assegurances  oportunes,  que també han de  tenir  com a  finalitat  garantir  la
retribució íntegra del salari en cas de baixa per accident laboral o per malaltia professional,
amb la prohibició expressa de repercutir-ne o descomptar-ne el cost de les retribucions
salarials dels membres del Servei.

Nogensmenys,  els  comuns  mitjançant  una  cotització  complementària  a  retenir  en  la
nòmina poden substituir la contractació de l'assegurança per sistemes propis de protecció
amb l'obligació de cobrir la totalitat dels riscos i les situacions descrites en el paràgraf
anterior

L’equip de la majoria comunal ha optat per implementar un sistema de
protecció  propi  i  ha  descartat,  al  nostre  entendre  i  pels  intercanvis
tinguts amb els Srs.  Cònsols,  l’opció  de contractar els serveis  d’una
assegurança privada, sense cap valoració econòmica prèvia dels serveis
que cobririen, únicament per tal que el Comú no hagi d’assumir els
costos  d’aquesta  i  no  fer  un  greuge  comparatiu  amb  la  resta  dels
treballadors  del  Comú,  ja  que  ara  fa  just  un  any  es  va  cancel·lar
l’assegurança contractada des de l’any 1992 i pagada pel Comú per tal
de fer front a les despeses mèdiques.

Si aquesta valoració econòmica s’ha dut a terme per part de la majoria
comunal, sol·licitem que se’ns presenti. Sinó, sol·licitem que es realitzi.

Senzillament  ho demanem perquè,  amb l’afany de fer  estalvis  a les
arques comunals, no provoquem l’efecte contrari.

Que volem dir amb aixó? Doncs senzillament ens hem fet assessorar per
una  asseguradora privada i hem llegit detingudament l’article 36 de la
Llei 8/2005 amb l’ajuda d’un advocat. Puntualitzo, l’advocat consultat
no  és  la  mateixa  persona  que  l’advocat  consultat  pels  agents  de
circulació, i hem arribat a les conclusions següents:

 Segons l’asseguradora, el risc que es corre en implantar aquest tipus
de sistemes propis  és elevat.  El  cost  pel  Comú de cobrir  el  que
s’estipula en l’article 36 de la Llei és relativament baix en relació al
cost  que hauria  d’assumir  en cas d’accident de treball  implicant
varis agents amb la conseqüent baixa professional de llarga durada.

 Segons l’advocat: 

 la segona part de l’article 36 de la Llei no pot anar en contra de
la primera part. La part que preval és la primera. La segona seria
un afegit que, en cas d’implantar sistemes propis de protecció,
no es podrien implantar sense el vistiplau dels agents.
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 No hi ha cap reglament que reguli com hauria de ser el sistema
de protecció propi i per tant es fa difícil la seva implementació.

Serem honestos, prèviament a aquestes dues consultes, pensàvem que
el sistema propi de protecció podria ser interessant per als agents de
circulació.  Però,  arran  de  la  reunió  mantinguda  en  aquesta  mateixa
sala, amb els Srs. Cònsols, el Sr. Conseller de circulació, el Secretari
general, la cap de recursos humans, la interventora, els representants
dels agents, altres agents també presents i nosaltres dos, consellers de
la minoria,  se’ns van generar dubtes escoltant  les intervencions dels
agents  i  les  respostes  dels  representants  de  l’equip  de  la  majoria
comunal.

En el Ple de Comú d’avui, se sotmet a aprovació l’Ordinació de creació
de la Mútua dels agents de circulació i d’atenció ciutadana del Comú
d’Escaldes-Engordany.  Amb els  elements  que disposem, no tenim la
suficient  informació  per  decidir  si  aquest  sistema  de  protecció  és
positiu o pot ser nefast per les arques comunals. Per aixó, hem entrat
una pregunta escrita demanant si  el  Comú té previst  contractar  una
assegurança per tal de que es pugui fer front a una situació crítica que
impliqui  una  despesa  econòmica  molt  important  per  la  Mútua,  que
aquesta  no  en  pugui  fer  front  i  que  posi  les  finances  comunals  en
situació crítica. 

Si la seva resposta és positiva,  nosaltres votarem a favor.  Si  la  seva
resposta és negativa, voldríem que es dugués a terme dos estudis: un
estudi econòmic valorant les dues opcions (contractar una assegurança
privada o instaurar un sistema propi de cotitzacions), i un altre estudi,
en aquest cas realitzat per un advocat, ja que sobre el contingut de
l’article 36, per part d’advocats consultats es formulen interpretacions
diametralment oposades a la interpretació que fan vostès 

Si  el  nostre  grup  va  presentar  esmenes  a  la  primera  versió  de
l’Ordinació de creació de la mútua dels agents de circulació i atenció
ciutadana del Comú d’Escaldes-Engordany, es van presentar, no pas per
convicció, sinó per responsabilitat política. 

I  és  per  aquesta  mateixa  responsabilitat  política  que  proposem que
s’aplaci  la  votació d’aquesta Ordinació i  que es contracti  els  serveis
d’un economista per tal de que redacti un estudi econòmic valorant les
dues opcions previstes en l’article 36.  També que es consulti  un o,
millor,  varis advocats per tal de posar negre sobre blanc el que s’ha
d’entendre  de  la  lectura  d’aquest  article  i,  en  base  a  aquest  dos
informes, valorar quina és la millor opció pel Comú.
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Així  doncs els hi  agrairia  si  és possible contestar  a la pregunta que
vàrem presentar  el  dijous de la setmana passada per  aquest  Ple  de
Comú i, en funció de la seva resposta, veure si és possible desenvolupar
aquests estudis, per tal de poder prendre una deisió amb coneixement
de causa.

La  Sra.  Cònsol  Major respon  a  la  intervenció  de  la  Sra.  Cèlia  Vendrell
exposant el següent:

Primer contestaré una sèrie de preguntes que vostè ha fet. Per exemple,
quan comença la seva intervenció dient que això ho han consultat a un
advocat; nosaltres durant uns mesos com vostè bé sap ho hem treballat
amb informes d’asseguradores i amb el departament jurídic del Comú, i
hem cregut  que  l’opció  triada  és  la  correcta.  Vostè  mateixa  ens  ha
recordat que el Comú va suprimir l’assegurança complementària, i per
aquest motiu s’ha decidit descartar la primera opció que permet la Llei
i anar per la segona.

També em preocupen les  seves paraules,  perquè hi  ha comuns que
estan en la mateixa situació i ja porten uns anys fent-ho així. No som
innovadors ni som els primers; altres comuns han fet el mateix a través
d’una mútua.

Però  tornant  als  estudis  fets:  hem  fet  estudis  amb  la  Cass,  amb
asseguradores privades i a través del nostre departament jurídic, al qual
li tinc tota la confiança. 

Respecte  a  la  pregunta  presentada  i  que  després  tractarem,  a  mi
m’agradaria  saber  quina  és  la  seva  preocupació  sobre  el  que  pugui
passar (accidents de treball, despesa....) a partir del dia 1 de gener de
2015. A veure, nosaltres dins d’aquesta Comissió vam optar pel que és
un compte segregat (com es va explicar en la reunió que vostè també
ens ha recordat... i potser li haurem de demanar a la Interventora que
ens ho torni a explicar) on el comú es fa responsable a partir del dia 1
de gener 2015. No hi ha cap carència de temps en que pogués passar
alguna  cosa,  sinó  que  a  partir  d’aquest  dia,  a  través  del  compte
segregat,  davant  qualsevol  accident  de  treball,  qualsevol  malaltia,
qualsevol mort (deu no ho vulgui), el Comú es faria càrrec de la despesa
generada. Em preocupa Sra. Vendrell que vostè ens pregunti qui se’n
faria càrrec en el cas que els 45 agents de circulació a partir del dia 1
de gener tinguessin un accident de treball.

Suposo  que  s’entén  el  que  és  aquesta  complementària;  és  la
complementària del que la Cass no paga. Quan es tracta d’una baixa
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per accident de treball, la Cass cobreix el 85% i el Comú paga el 15%.
Del  pressupost  i  dels  salaris,  d’allà  sortiran els  diners que s’han de
pagar en cas d’accident. Aquest anys no ha passat res, i és clar que pot
passar  de  tot  (el  futur  el  desconeixem),  però  en  cas  d’accident  de
treball nosaltres ens comprometem, i això està per escrit a l’ordinació.
Si hem de retornar els diners del temps anterior, d’un any enrera, pensi
que els agents de circulació ja tenien una complementària privada, i
que nosaltres, clar, no podem pagar el 125% o el 115% que pertoqui.
Però  si  cal  pagar-ho,  també  es  pagarà  si  no  han  tingut  aquest
complementària. 

Per tant, sento que vostè em demani que en aquest Ple de Comú no
aprovem aquesta ordinació, perquè s’aprovarà. La nostra obligació és
que els agents de circulació tinguin aquesta complementària a partir
del dia 1 de gener i així ens hi vam comprometre. Ells ho treballaran
dins d’una comissió i ja hem dit totes les persones que la composaran.
Jo penso que tot, més transparent i més legal no pot ser 

Perquè es va escollir l’1,5? Ja hem tingut converses sobre això amb els
agents. Potser és una mica elevat, sí, però s’ha de començar per aquest
1,5.  Que  conforme  vagi  passant  el  temps  es  consideri  que  es  pot
rebaixar (el mínim és un 0,5), doncs es treballarà en aquesta línia.

Per tant, demano que avui s’aprovi aquesta ordinació, amb o sense la
seva aprovació, doncs ja es volia incloure la proposta a l’ordre del dia de
la  darrera  sessió  i  es  va  aplaçar  degut  a  que  les  esmenes  es  van
presentar tard. Que després els agents de circulació vulgui recórrer a la
Batllia  és  molt  legítim,  estem  en  un  país  democràtic  i  la  justícia
dictaminarà el que és correcte i el que no ho és.

Intervé de nou la Sra. Cèlia Vendrell exposant el següent: 

Vull contestar diferents coses que s’han dit. En primer lloc, jo ja sé el
que és un compte segregat. La Sra. Interventora ho va explicar i tant jo
com els agents de circulació ho vam entendre perfectament. Aquest no
és el meu neguit i en la meva exposició no he parlat en cap moment del
que vostè ha esmentat que podria passar a partir del 1 de gener (baixes
per accidents greus, morts...). No he dit res d’això, el que he dit és que
el fet d’haver consultat amb asseguradores del país, m’ha alertat sobre
la possibilitat (perquè ningú pot preveure el futur) que pugui haver-hi
algun accident que la mútua no tingui els diners per afrontar-lo i que
aquest import sigui tan elevat que posi en perill les arques comunals.
No he dit res del compte segregat; això ho accepto i ho entenc. El que
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he dit, i és la pregunta que hem formulat per la sessió d’avui, és que
volem saber si el Comú ha previst aquesta situació extraordinària i si
per  fer-hi  front  s’ha  plantejat  d’assegurar-se.  Per  això  estan  les
assegurances!: justament per fer front a situacions extraordinàries. Ja
he entès que el Comú se’n farà càrrec, però el meu neguit és aquest: i
si el Comú no té tampoc la capacitat per pagar aquestes baixes –que ja
sé  que  es  limiten  a  baixes  professionals  i  no  a  totes-.  No  sóc
especialista en assegurances, però ens pot passar. 

Vostè ha dit que han fet estudis amb asseguradores; doncs nosaltres no
els hem vist i ens hauria agradat veure’ls. El seu departament jurídic li
ha comentat que la primera part de l’article no preval perquè hi ha un
“nogensmenys”  a  la  segona  part  de  l’article.  L’advocat  que  jo  he
consultat i també el que han consultat els agents, diuen el contrari: que
la primera part de l’article és la que preval, i que la segona no pot anar
en detriment de la primera. I que a més, si es vol implantar un sistema
propi, els agents de circulació hi ha d’estar d’acord. Però resulta que
els agents de circulació no hi estan d’acord, perquè vostè ens acaba de
dir ara que si no els hi agrada que recorrin a la justícia i, pel que sé, és
el que faran. Tindrem un segon recurs dels treballadors del Comú contra
acords d’aquest  Ple;  acords o decisions als que nosaltres no ens hi
afegim

Sobre els diners, també m’ha dit si em neguitejava que no es tinguessin
en consideració els impostos que s’haurien hagut de pagar si aquesta
assegurança hagués estat feta des de l’any 2005, quan es va establir.
Això tampoc em preocupa, perquè ja acceptem la transitòria d’aquesta
mútua en el sentit que només s’hagi de fer un any perquè el Codi de les
relacions  laborals  així  ho  diu.  Això  ho  podríem  acceptar  i  no  ens
preocupa. Repeteixo, el que em preocupa és: tenim un estudi econòmic
que ens hagi valorat les dues opcions? Veure l’opció d’una mútua quin
cost  tindria:  el  cost  serà  zero  en  cas  que  tot  vagi  bé;  si  tenim un
accident important no serà zero. I quin cost té per al Comú contractar
una assegurança? Tindrem el cost de l’assegurança, però si mai passa
alguna cosa greu, no tindrem cap altra cost.

Aquesta és la primera part, i la segona part és: evitem d’anar a un futur
recurs i demanem a un advocat que ens faci un informe posant negre
sobre blanc sobre el tema. I si resulta que ja el tenen, ensenyin's-lo,
perquè nosaltres no l’hem tingut i ens agradaria poder votar aquesta
mútua amb coneixement de causa. És això el que estem demanant, si
vostès tenen informes als que nosaltres no hem tingut accés, doncs que
ens els facilitin i potser, després de llegir-los, estarem d’acord amb la
creació de la mútua
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En la darrera intervenció per part seva, la Sra. Cònsol Major en primer lloc
insisteix en que sap perfectament que els agents estan en desacord amb la
creació  de  la  mútua  i  que  preferien  acollir-se  a  una  assegurança
complementària  a  través  d’una  asseguradora  privada,  però  que  aquesta
segona possibilitat s’ha descartat per no crear un greuge comparatiu, atès
que ara fa una any es va suprimir l’assegurança complementària de la que
gaudien  conjunt  del  personal  dels  Comú.  I  en  segon  lloc,  assegura
novament  que  a  partir  del  dia  1  de  gener  de  2015  no  hi  haurà  cap
carència. Afegeix al respecte que no encerta a veure d’on podria venir una
despesa extraordinària que el Comú no pogués assumir, i així per exemple,
per fer front a una invalidesa recorda que aquesta és una despesa que el
Comú  només  hauria  d’assumir  els  primers  mesos,  ja  que  després
l’assumeix la Cass de forma vitalícia.

Clou el debat la Sra. Cèlia Vendrell dient que el que acaba d’exposar la Sra.
Cònsol li confirma la impressió que no hi ha hagut un estudi seriós sobre
les repercussions d’un eventual accident important, i que l’elecció de la
segona possibilitat (creació d’una mútua) que contempla la Llei enfront de
la primera (assegurança complementària) s’ha fet exclusivament en base a
no voler crear un greuge comparatiu respecte als altres empleats del Comú.
Els  consellers  del  seu grup,  per  tant,  votaran en contra  de la  proposta
presentada.

I  clos  el  torn  d’intervencions,  per  majoria,  el  Ple  aprova l’Ordinació  de
creació  de la  Mútua dels  Agents  de Circulació  i  Atenció  Ciutadana del
Comú d’Escaldes-Engordany, la qual serà tramesa al Bopa per a la seva
publicació i posterior entrada en vigor.

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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7. Conforme als articles 58.3 i 83 de la Constitució, proposta
d'aprovació  del  text  de  modificació  de  l'article  7,  i
supressió  dels  articles  8  i  9,  de  la  Llei  qualificada  de
transferències als comuns. Si hi ha lloc, acord de facultar
als Srs. Cònsols per a signar en nom del Comú l'escrit de
presentació  a  tràmit  parlamentari,  conforme  als  articles
102 i 103.1 del Reglament del Consell General

La  Sra.  Cònsol  Major  informa  al  Ple  sobre  la  proposta  que  es  posa  a
consideració:

La  modificació  legislativa  operada  per  la  Llei  10/2007,  en  que
s’introduí la possibilitat que els comuns puguin destinar l’import de les
transferències a la reducció de l’endeutament, pretenia afavorir que els
comuns assolissin l’equilibri financer i poguessin reduir l’endeutament
sense distingir si es tractava d’endeutament provinent d’inversió o de
despesa corrent. 

Tot  i  això,  s'han  produït  determinades  disfuncions  per  a  la  bona
administració  de  les  transferències,  tant  pel  que  fa  a  l’ordre
d'aconseguir l'equilibri financer i la reducció del deute, com a l'exercici
general de la potestat d'autonomia financera pròpia dels comuns.

Per tant, amb la finalitat de garantir l'autonomia financera dels comuns
i  eliminar  algunes  dificultats  de  procediment  per  fer  front  al  dèficit
públic, cal procedir a la reforma de la Llei qualificada de transferències
en els seus articles 7 (modificació), 8 i 9 (supressió).

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

Avui se sotmet a aprovació el text  de modificació de l’article  7 i  la
supressió dels articles 8 i 9 de la Llei qualificada de transferències als
comuns. No entrarem en el fons de les modificacions proposades amb
les quals podríem estar d’acord. Però amb el que discrepem de forma
frontal és amb les formes que s’estan emprant. 

Durant més de dos anys, els comuns i el Govern no han sigut capaços
d’entendre’s per redefinir les competències comunals per tal d’adaptar-
les a la realitat del segle XXI. En la campanya electoral de les darreres
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eleccions comunals, Demòcrates per Andorra va manifestar públicament
i en varies ocasions que si els comuns tenien el mateix color que el
Govern,  seria  avantatjós  per  facilitar  els  treballs  per  definir  les
competències comunals, cosa que tots sabem no ha estat així. De la
modificació  de  la  Llei  qualificada  de  delimitació  de  competències
comunals  se’n  derivarà  la  modificació  de  la  Llei  qualificada  de
transferències als comuns. Ara, s’està començant la casa per la teulada,
parlem de modificar la Llei qualificada de transferències als comuns
abans de definir els competències que han d’assumir aquests. Malgrat
l’acord de mínims fixats per la  Regla d’Or.

Ara,  a data 22 de desembre de 2014,  estem a final de legislatura,
aquesta proposta de modificació de la Llei qualificada de transferències
als comuns entrarà amb caràcter d’urgència al Consell General, ja que
altrament  no  es  podrà  tenir  en  consideració.  Aquest  procediment
únicament s’ha previst per situacions urgents. Aquesta no ho és. Es pot
treballar un any més amb l’actual redactat de la Llei i no desvirtuar
procediments que s’han previst  per situacions urgents,  per tal forçar
l’aprovació d’un text que no té en cap cas la qualificació d’urgent.

No votem a favor d’aquesta proposta. No entenem quins són els motius
que motivem ara, al final de legislatura, aquesta modificació urgent de
la Llei qualificada de transferències als comuns. 

Closa la intervenció de la Sra. Vendrell,  la Sra.  Cònsol Major puntualitza
que  aquesta  proposta  de  Llei  no  es  tramitarà  al  Consell  General  amb
caràcter d’urgència i suggereix que potser hi ha una confusió amb la Llei
tributària que si s’està tramitant amb caràcter d’urgència. 

La Sra.  Cèlia  Vendrell respon que la  confusió  no és  tal,  ja  que la  Llei
tributària s’està tramitant ja en aquests moments amb caràcter d’urgència
i, amb més raó per tant, la proposta avui en qüestió s’haurà de tramitar de
la  mateixa  manera,  si  els  que  es  vol  aprovar-la  abans  de  la  propera
dissolució del Consell General.

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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8. Proposta de facultar als Srs. Cònsols, de forma indistinta,
per a la signatura dels convenis següents:

1) Conveni de col·laboració amb el Ministeri de Justícia i Interior per a
l’execució de les penes o les mesures de treballs o serveis en benefici de
la  col·lectivitat,  i  de  la  mesura  de  llibertat  vigilada  amb  assistència
educativa, imposades pels òrgans judicials

La Sra. Cònsol Major informa al Ple sobre la proposta de conveni que es
posa a consideració:

El dia 6 de juliol del 2010 el cònsol major d’Escaldes-Engordany i el
ministre  de  la  Presidència  i  Interior  van  signar  el  protocol  de
col·laboració  entre  el  Comú  d’Escaldes-Engordany  i  el  Ministeri
d’Interior, per a l’aplicació de les mesures de serveis en benefici de la
comunitat i llibertat vigilada amb assistència educativa, imposades pels
òrgans judicials als menors que han comès una infracció penal.

Per aplicar correctament les disposicions de la Llei qualificada de la
jurisdicció de menors i de la Llei qualificada de modificació del Codi de
procediment penal, tal com han estat modificades per la Llei 17/2014,
és oportú establir un conveni de col·laboració que actualitzi l’anterior
que es va signar entre ambdues parts, en relació a l’execució de les
mesures de serveis en benefici de la comunitat, i també en relació a les
mesures  de llibertat  vigilada  amb assistència  educativa  dels  menors
d’edat infractors,  tot ampliant-ne el contingut a l’execució de les penes
o mesures de treballs en benefici de la comunitat dels majors d’edat
infractors.

Amb  la  voluntat  de  col·laborar  amb  el  ministeri  encarregat  de  la
justícia,  per  facilitar  a  les  persones  condemnades  majors  i  menors
d’edat la realització d’activitats d’interès públic i social, i a les persones
condemnades  menors  d’edat  la  participació  en  activitats  formatives,
culturals,  lúdiques  o  esportives,  que  són  adequades  per  garantir  la
finalitat  de  les  penes  o  les  mesures  de  treballs  en  benefici  de  la
comunitat i de llibertat vigilada amb assistència educativa, es proposa
l’aprovació d’aquest conveni 
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I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple acorda
facultar als Srs Cònsols, de forma indistinta, per a la signatura del conveni
en qüestió

2)  Conveni  de  col.laboració  (conveni  pilot)  amb Andorra  Telecom pel
desplegament de l’aplicació e-e respon

La Sra. Cònsol Major informa al Ple sobre la proposta de conveni que es
posa a consideració:

Des  de  fa  diverses  setmanes  el  Comú  d’Escaldes-Engordany  està
treballant amb Andorra Telecom pel desenvolupament de l’aplicació per
a  dispositius  mòbils  e-e  respon.  Aquesta  iniciativa  s’emmarca  en  el
projecte  d’Andorra  Telecom  de  ciutats  connectades  intel·ligents  o
“Smart Cities”, que engloben diferents sectors, públics i privats, i que
estan directament  lligades  amb la  societat  andorrana  i  amb la  seva
evolució futura.

e-e respon permetrà als ciutadans de manera àgil i directa informar als
efectius comunals de qualsevol tipus d’incidència detectada en l’espai
públic de la parròquia d’Escaldes-Engordany a través dels dispositius
mòbils.  L’aplicació,  de  caràcter  gratuït,  estarà  disponible  en  les
properes  setmanes.  Aquesta  iniciativa  que  veurà  la  llum  gràcies  a
Andorra Telecom permetrà als ciutadans i ciutadanes disposar d’un altre
canal més de comunicació amb el Comú d’Escaldes-Engordany. 

Intervé  a  continuació  la  Sra.  Cèlia  Vendrell posant  de relleu que s’està
demanat  al  seu  grup  el  vistiplau  a  un  conveni  que  no  els  hi  ha  estat
facilitat. Pregunta per tant, per quin motiu la proposta figura a l’ordre del
dia si els consellers no tenen el conveni a disposició.

La Sra. Cònsol Major respon que la proposta literalment demana facultar als
cònsols per procedir a la signatura. S’entén per tant, en el moment que el
conveni estigui redactat, atès que pel moment encara s’hi està treballant
des d’Andorra Telecom. Indica,  d’altra part,  que la setmana passada va
mantenir una reunió amb el Sr.  Mañosas, durant la qual el va informar
sobre el contingut dels tres convenis que avui es posen a consideració.

El Sr.  Aleix Mañosas respon que, en efecte, aquesta reunió es va dur a
terme,  però posa de relleu que el  cas és que a  dia d’avui  no tenen a
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disposició la proposta de redactat d’aquest conveni, a diferència del que
passa amb els altres dos convenis que es posen a consideració.

La Sra. Cònsol Major exposa que pel moment s’està en espera de rebre la
proposta de conveni des d’Andorra Telecom i assegura que tan aviat com
això es produeixi, se’ls en farà arribar una còpia.

La Sra. Cèlia Vendrell clou el torn d’intervencions dient que per la qüestió
de  forma  que  s’ha  posat  de  relleu,  votaran  en  contra  de  la  proposta
presentada, tot i que de ben segur, vist quin és el seu objecte, d’haver
pogut disposar del conveni en qüestió, segurament haurien votat a favor 

I  no havent-hi  altra  intervenció sol·licitada,  per  majoria  ,  el  Ple  acorda
facultar als Srs Cònsols, de forma indistinta, per a la signatura del conveni
en qüestió

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

3) Conveni de regulació amb la SEMTEE, del funcionament i repartiment
de les despeses inherents a la gestió i funcionament general de les dues
zones d’aparcament, entre el Comú i la SEMTEE (centre Inúu)

La Sra. Cònsol Major informa que la proposta de conveni que es sotmet a
consideració del Ple, té l’objectiu de regular les despeses de l’aparcament,
del personal i els mitjans tècnics instal·lats a l’aparcament de Caldea, en la
mesura  que  la  SEMTEE  accedeix  al  seu  aparcament  a  través  de
l’aparcament propietat del Comú.

El  Sr. Aleix  Mañosas expressa  que  els  consellers  del  seu  grup  recolzen
aquesta  proposta,  entenent  que  el  nou  conveni  presentat  segurament
s’ajusta més a la realitat del dia a dia del centre Caldea-Inúu que no pas el
que es tenia fins al dia d’avui
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I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple acorda
facultar als Srs Cònsols, de forma indistinta, per a la signatura del conveni
en qüestió

9. Proposta d’aprovació del calendari de dies festius de les
oficines comunals per a l’any 2015

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 2015 de dies festius de les oficines comunals. Es
trametrà un edicte al Bopa informant al respecte.

10. Proposta  d’aprovació  de  Decret  de  dies  festius  de  la
parròquia d’Escaldes-Engordany per a l’any 2015

La Sra.  Cònsol  Major  presenta  al  Ple  la  proposta  de Decret  sobre  dies
festius  de  la  parròquia  d’Escaldes-Engordany  per  a  l’any  2015,  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, dia 14 de juny (diumenge), i les diades de Sant Jaume i Santa
Anna, Festa Major, els dies 25 i 26 de juliol (dissabte i diumenge).

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta presentada. El Decret en qüestió serà tramés al Bopa per a la seva
publicació i posterior entrada en vigor.
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11. Proposta de delimitació del terreny “el Soqué”, propietat de
la societat El Soqué, SA, amb el terreny comunal.

La  Sra.  Cònsol  Major  cedeix  la  paraula  al  Sr.  Cònsol  Menor per  a  que
informi  al  Ple  sobre la proposta que es posa a consideració.  Exposa el
següent:

El dia 30 d’octubre del corrent la Comissió de delimitació designada
per  a  la  fixació  dels  límits  de  la  finca  coneguda  com “el  Soqué”,
propietat  de PROMOCIONS EL SOQUÉ, SA, va determinar els límits
d’aquesta finca amb el terreny comunal, tal com consten en el plànol
topogràfic  núm.  12-027,  registre  núm.  7041979,  escala  1/500,
elaborat per l’enginyer topògraf Sr. Josep Viñals Cano.

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 3 de novembre de
2014,  va  acordar  sotmetre  a  informació  pública  l’expedient
administratiu obert per a la fixació dels límits amb el terreny comunal,
establint un termini de quinze dies per a la presentació d’al·legacions.

En el termini d’informació pública es va registrar una al·legació, núm.
de registre 7052599, presentada per la societat propietària del terreny,
PROMOCIONS EL SOQUE SA.

Examinada  la  referida  al·legació  i  vist  el  parer  de  la  Comissió
d’Urbanisme:

 Quant  a  l’al·legació  continguda  a  l’apartat  segon  a)  de  l’escrit
d’al·legacions de la societat sol·licitant, cal assenyalar que els fets
exposats no són correctes. La primera i única delimitació realitzada
pel Comú en relació amb el terreny en qüestió data del 30 d’octubre
de 2014. 

D’altra  banda,  contràriament  al  que  s’al·lega,  el  cobrament  de
l’impost d’adquisició de béns immobles dut a terme a l’any 2001,
no prejutja el reconeixement per part del Comú quant a la propietat
dels metres quadrats declarats unilateralment per l’administrat. Es
tracta únicament d’una liquidació fiscal, realitzada sobre la base de
les  declaracions  efectuades  per  l’obligat  tributari.  Cal  aclarir
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igualment  que  el  Comú  no  ha  realitzat  cap  liquidació  tributària
basada en un metratge de 59.871 m2.

 Quant  a  l’al·legació  continguda  a  l’apartat  segon  b)  de  l’escrit
d’al·legacions  de la  societat  sol·licitant,  i  de  conformitat  amb el
Codi de l’Administració,  la figura de la usucapió no és aplicable,
atesa la naturalesa comunal del terreny en qüestió.  

Per  últim,  cal  reiterar  que  la  delimitació  efectuada  en  data  30
d’octubre  de  2014,  s’ha  efectuat  conforme  al  procediment
legalment previst a l’efecte.

Per tot l’anterior, es proposa al Ple:

1. Desestimar  l’escrit  d’al·legacions  presentat  per  la  societat
PROMOCIONS EL SOQUÉ, SA., el dia 27 de novembre del 2014,
registre núm. 7052599. 

2. Confirmar  la  delimitació  del  terreny  “el  Soqué”  amb  el  terreny
comunal  efectuada  per  la  Comissió  de  Delimitació  el  dia  30
d’octubre del 2014, tal com figura en el plànol topogràfic núm. 12-
027, registre núm. 7041979, escala 1/500,  elaborat per l’enginyer
topògraf Sr. Josep Viñals Cano.

3. Inscriure al registre de béns immobles del Comú el terreny conegut
com “el  Soqué”,  als  efectes  de  practicar  la  liquidació  tributària
derivada  de  la  transacció  de  data  13  d’octubre  del  2000,  no
efectuada en el  seu moment per  l’obligat  tributari,  i  inscriure  el
terreny d’ofici al Cadastre Comunal.

4. Publicar  l’acord  de delimitació  del  terreny denominat “el Soqué”
amb el terreny comunal al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. 

Closa l’exposició del Sr. Cònsol Menor, intervé la Sra. Cèlia Vendrell per fer
constar el  suport del  seu grup a la proposta presentada, atès que, diu,
confien plenament en els tècnics del Comú d’Escaldes-Engordany
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I  no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment,  s’aprova la
proposta  presentada,  conforme  als  quatre  punts  que  ha  detallat  el  Sr.
Cònsol Menor en la seva exposició. 

12. Proposta  de  ratificació  dels  acords  adoptats  per  la
Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror en
les sessions celebrades els dies 27 de maig i 17 de juny
de 2014

Núm. Acta: 11/14 
Dia: 27.05.2014
Hora: 09.00 h
Acabament: 11.00 h
Lloc: Comú de Sant Julià de Lòria 
Assistents: 

 Hble.  Sra.  Montserrat  GIL,  Cònsol  major  de  Sant  Julià  de  Lòria,
presidenta de torn de la Comissió de Gestió

 Hble. Sra. Maria Rosa FERRER, Cònsol major d’Andorra la Vella
 Hble. Sra. Trini MARIN, Cònsol major del Comú d’Escaldes-Engordany
 Hble. Sr. Jordi TORRES, Cònsol menor d’Encamp
 M.I. Sr. Albert ESTEVE, Ministre de Cultura 
 Sra. Susanna SIMON, Directora del Pla de gestió de la vall del Madriu-

Perafita-Claror
 Sra. Judith ALBÓS, Secretària general del Comú de Sant Julià de Lòria,

secretària de torn de la Comissió de Gestió.

Els temes tractats en aquesta reunió han estat: 

1.- Aprovació d’actes:

a) Es ratifica l’acta número 09/14 de data 21/01/2014 i tot el que en ella es diu, la qual es
transcriu literalment a continuació:

Núm. Acta: 09/14 
Dia: 21.01.2014
Hora: 10.15 h
Acabament: 11.40 h
Lloc: Comú de Sant Julià de Lòria 
Assistents: 

 Hble.  Sra.  Montserrat  GIL,  Cònsol  major  de  Sant  Julià  de  Lòria,
presidenta de torn de la Comissió de Gestió

 Hble. Sra. Maria Rosa FERRER, Cònsol major d’Andorra la Vella
 Hble. Sra. Trini MARIN, Cònsol major del Comú d’Escaldes-Engordany
 Hble.  Sr.  Josep MAJORAL,  Conseller  de Medi  Ambient  del  Comú de

Sant Julià de Lòria
 Sra. Susanna SIMON, Directora del Pla de gestió de la vall del Madriu-

Perafita-Claror
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 Sra. Judith ALBÓS, Secretària general del Comú de Sant Julià de Lòria,
secretària de torn de la Comissió de Gestió.

 Sra. Yolanda PASTÓ, Interventora del Comú d’Andorra la Vella.
 Sr. Josep Maria ALTIMIR, Interventor del Comú de Sant Julià de Lòria.

S’excusa l’absència de l’Hble.  Sr. Jordi  MAS, Cònsol major  d’Encamp
per motius personals.

Abans d’iniciar a tracta l’ordre del dia d’avui, l’Hble. Sra. Maria Rosa Ferrer lliura a l’Hble.
Sra. Montserrat Gil, de conformitat amb l’establert en l’article 25 del Pla de gestió i en
tant que presidenta de torn de la Comissió de gestió des de l’1 de gener del 2014, els
dossiers corresponents a la vall  del Madriu-Perafita-Claror,  amb totes les actes de la
Comissió de gestió i del Consell Assessor, així com la documentació administrativa. 

Els temes tractats en aquesta reunió han estat: 

1.- Lectura i aprovació de l’acta 08/13 de la reunió celebrada el 19 de novembre del 2013
que s’aprova per assentiment.

2.- Balanç pressupostari.
La Sra. Pastó, Interventora del Comú d’Andorra la Vella procedeix a informar del balanç
pressupostari corresponent a la gestió econòmica del pressupost del 2013.

3. - Aprovació del pressupost de l’exercici 2014.
La Sra. Pastó procedeix a presentar la memòria i el pressupost per a l’exercici 2014 per
un import de 84.524,00 Euros.
Cal  destacar  que  per  a  l’exercici  del  2014  no  es  compta amb l’aportació  directa  de
Govern però si  que es preveu rebre una subvenció  que s’estima  aproximadament  a
2.500,00 Euros.
També es preveu uns ingressos provinents de la venda de productes de marxandatge i
pel que fa referència a la resta de conceptes, es invariable i  queda molt  semblant a
l’exercici anterior.
També es preveu una petita partida per organitzar la celebració del 10è aniversari de la
inscripció de la Vall del Madriu – Perafita – Claror en la llista del patrimoni mundial de la
UNESCO.
Estudiat el document presentat, s’aprova el pressupost per a l’exercici 2014. 

En aquest punt, es faculta a l’Hble. Sra. Montserrat GIL, a fi d’escollir, quan es tinguin els
corresponents pressupostos, el mobiliari pel centre d’interpretació de la VMPC.

4. - Activitats pel 10è aniversari de la VMPC com a Patrimoni de la Humanitat.
S’aprova la proposta de calendari i costos de les diferents activitats pel 10è Aniversari de
la VMPC com a Patrimoni de la Humanitat, el qual es detalla a continuació:  

 Exposició de Les Molleres de la VMPC. 
Exposició amb motiu del dia mundial de les zones humides, que té lloc el dia 2
de febrer, per tal de celebrar que les molleres de la VMPC fan part de la llista de
Ramsar.

L’exposició tindrà lloc del 2 al 28 de febrer al Centre cultural i de congressos
lauredià i s’inaugurarà el dia 3 de febrer a les 18h00.
S’aprova un cost aproximatiu de 177,00 Euros.

 Aula Magna.  
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La sessió de l’Aula Magna dedicada a la VMPC tindrà lloc el dia 10 d’abril amb la
col·laboració de l’UdA.

 Vídeo de la VMPC. 
Es tracta de projectar un extracte del vídeo promocional de la VMPC a les cinc
sales dels Cinemes Illa Carlemany durant 5 setmanes. 
Les dates previstes per a la seva projecció serien  del 13 de juny al 17 de juliol,
cal tenir en compte, que aquestes dates poden ser movibles.
El pressupost està estimat en 1.425,00 Euros de l’empresa Segarra i Terés.
S’ha de preveure una roda de premsa de presentació del  vídeo elaborat  pel
senyor Jaume Riba. Es proposa fer-la el 10 d juny a l’auditori Rocafort del Centre
cultural i de congressos lauredià, sempre i quan a tothom els hi vagi bé.
Es  faran  les  gestions  prop  d’ATV  per  incloure,  si  es  possible  a  nivell
pressupostari, el mencionat extracte de vídeo en la seva programació. 

 Cursa d’orientació. 
Es tracta d’organitzar pel proper dia 5 de juliol una cursa d’orientació a la zona
de la VMPC amb dos circuits, un per a adults i un altre per a infants. 
Es van demanar pressupostos a cinc empreses del  país  i  només “Muntanya
Activa” ha fet arribar un pressupost. L’empresa “Experiència en Muntanya” han
respost  que  no  tenen  prou  experiència  en  l’organització  d’aquests  tipus
d’esdeveniments i creuen oportú no presentar cap oferta i pel que fa referència a
la resta d’empreses no s’ha rebut resposta. 
Per tant s’aprova el pressupost presentat per “Muntanya Activa” per un import de
1.248,77 Euros (IGI inclòs).  
S’acorda de cobrar despeses d’inscripció  als participants,  que serien de 5,00
Euros als infants i de 10,00 Euros als adults.

 Cicle de Conferències.
Amb la finalitat de commemorar el 10è aniversari que es compleix l’1 de juliol,
s’organitzaran 4 conferències per divulgar el patrimoni de la VMPC.  
Es detallen a continuació les diferents dates: 

*1 de juliol: Obertura a càrrec de la Cònsol Major d’Andorra la Vella i Cònsol
en el moment que es va aprovar el pla de gestió. 
Conferència 1.- La VMPC, un patrimoni mundial: Montserrat Gil, Presidenta
de  torn  de  la  comissió  de  gestió  de  la  VMPC,  Jean-Michel  Armengol,
Secretari general del CNAU i Susanna Simon, Directora del pla de gestió de
la VMPC. 
Lloc: Centre cultural i de congressos lauredià - Sant Julià de Lòria. 
*2 de juliol: 
Conferència  2.-  La ruta  del  ferro  a  la  VMPC:  Olivier  Codina,  Director  del
departament de Patrimoni Cultural del Govern d’Andorra.  
Lloc per determinar: Andorra la Vella o Encamp. 
*3 de juliol:
Conferència 3.- Recorregut del patrimoni vegetal de la VMPC: CENMA
Lloc er determinar: Andorra la Vella o Encamp.
*4  de  juliol:  Cloenda  que  anirà  a  càrrec  del  Cap  de  Govern  (manca
confirmació).
Conferència 4.-  L’evolució  del  paisatge de la VMPC a través de la paleo-
limnologia:  Santiago  Riera  i  Anna  Ejarque,  Universitat  de  Barcelona,
departament de prehistòria.  
Lloc: Escaldes-Engordany.

S’aprova una despesa aproximada de 400,00 Euros.
S’editarà un llibret recopilatori de les diferents conferències. 
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 Taller d’Etnobotànica 
El proper dia 12 de juliol s’organitzarà un taller on es colliran plantes i herbes a la
VMPC per realitzar després de fer tisanes, xarops, cremes i ungüents amb la
col·laboració de l’IEA.  
Al matí es realitzarà la sortida de camp i a la tarda el taller, que es farà a les
instal·lacions del CIAM. 
S’aprova  el  pressupost  aproximat  de  500,00  Euros  i  serà  gratuït  pel  públic
assistent.

 
 Curs d’observació de papallones  

Aquest curs té com a objectiu realitzar una sortida de camp per a l’observació de
papallones. 
Es fa  la  proposta d’organitzar  amb els  casals  d’estiu  dels  Comuns dit  taller.
Tenint en compte que l’any passat es va fer amb adults, enguany es podria fer
amb els infants, per tant s’hauria de mirar d’organitzar per divendres o dilluns. 
Curs gratuït per a tothom.

 Exposició sobre El Paisatge
S’informa  que  el  departament  de  Medi  Ambient  de  Govern  ha  previst  una
exposició sobre el paisatge al Museu de Tabac de Sant Julià de Lòria i proposen
dedicar un espai a la VMPC.
Les dates serien a partir del mes de setembre.

S’acorda que es prepararà el llistat d’invitacions dels respectius actes.

5.- Consulta de preus Centre d’interpretació de la VMPC.
Un cop validat pels quatre Comuns el document de la consulta de preus per adjudicar el
disseny i supervisió dels treballs del punt d’acollida dels visitants de la VMPC, s’acorda
donar curs del mateix. 

6.- Comptatge de visitants.
S’informa  de  les  gestions  que  s’estan  duent  a  terme  prop  d’“Andorra  Telecom”  per
demanar si es possible fer un partenariat que permeti comptabilitzar tant les persones
que pugin a la vall (amb el mòbil encès) com la seva nacionalitat. 
S’acorda: 

a. Continuar les gestions prop d’“Andorra Telecom”.
b. Adquisició dels 2 eco-comptadors a fi d’ubicar-los a la zona de Ràmio i a l’Illa.

7.- Web de la VMPC.
S’informa que els continguts de la web de la VMPC ja estant validats pels departament
de turisme dels quatre comuns.
En  aquest  sentit  es  van  demanar  els  corresponents  pressupostos,  concretament  a
“Lèxic, S.L.U.”, “Context Traduccions”, “Esther Blasi” i “Bornal Traduccions”, per a que
presentessin oferta per a la traducció al castellà, al francès i a l’anglès, partint d’una base
aproximada de 15.000 paraules.
Després d’estudiar l’informe comparatiu presentat, s’aprova el pressupost presentat per
“Context  Traduccions”  per  ésser  el  més  adient,  segons els  preus  que  es  detallen  a
continuació:

del català a castellà 0,065 Euros/paraula
del català a francès 0,065 Euros/paraula
del català a anglès 0,089 Euros/paraula 

8.- Signatura de la carta d’autorització d’ús del SICAP del Comú d’Encamp. 
En seguiment a l’acord adoptat en la darrera Comissió, es presenta i s’aprova la carta
sol·licitant l’autorització al Comú d’Encamp per habilitar una connexió des de l’exterior a
l’aplicació comptable (SICAP) amb la finalitat d’utilitzar l’entorn ja existent de la VMPC.
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9.- Proposta de cartell d’entrada a la VMPC.
Es presenta, seguint la mateixa línia de disseny de la retolació de camins, els cartells de
retolació de Benvinguda a la VMPC.

En un principi  es troba conforme el  disseny però resta pendent que els tècnics dels
quatre Comuns donin el corresponent vist i plau i en la propera Comissió es presentarà
el  cartell  definitiu  així  com  els  punts  de  col·locació  i  la  quantitat  per  col·locar  per
parròquia.

10.- Resum de les activitats realitzades durant l’any 2013.
Es comenta el resum de les activitats realitzades durant l’any 2013, segons document
adjunt.

11.- Taula de treball pel Refugi guardat de l’Illa.
Es comenta l’acta de la reunió de treball referent al Refugi guardat de l’Illa que va tenir
lloc el dia 14 de novembre del 2013.  

12.- Pla d’ús públic.
S’acorda realitzar una última revisió del document del Pla d’ús públic de la VMPC, el qual
defineix uns programes a seguir per compatibilitzar el lleure amb la conservació de la
vall. Entre altres, el PUP defineix un programa de manteniment i correcció d'impactes, un
d'educació i interpretació ambiental, un de formació o bé un de seguretat. És doncs la
base per establir els plans d'estratègia a 5 o 10 anys vista que demana la UNESCO. De
fet, alguns d'aquests programes ja els estem implementant (amb el centre d'interpretació,
la web o bé el cos de vigilància). Aquest document s'anirà actualitzant a mesura que es
desenvolupin accions a la VMPC.

13.- Eco-guardes de la VMPC.
En un principi es troba conforme a la proposta de document on es defineixen les tasques
dels eco-guardes de la VMPC, però resta pendent que els tècnics dels quatre Comuns
donin el corresponent vist i plau.
En aquest sentit,  s'informa de la resposta positiva a la carta que es va fer arribar al
Ministre de Medi Ambient per demanar col·laboració per part dels banders.

14.- Concurs d’estampació de samarretes. 
S’acorda prorrogar fins el 31 de març d’enguany, el termini de presentació per part de les
escoles d’art dels diferents comuns, de les propostes per l’estampació de samarretes de
la VMPC.  
Es contactarà als directors dels departaments de cultura dels diferents comuns, per tal
de tirar novament endavant aquest concurs. 

15.- Registre de la marca VMPC.
En seguiment a l’acord adoptat en la Comissió de gestió del dia 31 de maig del 2013,
s’informa que s'ha procedit al registre de la marca gràfica de la VMPC.

Fora de l’ordre del dia: 

16.- Zonificació de la VMPC.
S’informa que està en estudi el document de zonificació de la VMPC.

17.- Conveni ramaders. 
S’informa que després d’ésser validat per part dels Comuns l’actualització del conveni
ramader,  s’ha tramés el mateix als representants dels ramaders del bestiar oví, boví i
equí per a la seva aprovació.
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18.- Signatura del conveni de col·laboració entre espais protegits.
Es  comenta  que  quan  estigui  validat  per  totes  les  parts  l’ampliació  del  conveni  de
col·laboració existent entre els parcs naturals de Sorteny i del Comapedrosa a la VMPC,
es procedirà a fixar la data de signatura per part dels sis Comuns afectats. 

19.- Informe expert UNESCO.
Es comenten diversos aspectes de l’informe realitzat pel Sr. Pierre Galland, consultor
expert de la UNESCO. 

Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió i s’acorda convocar la propera reunió
de la Comissió de Gestió, el 28 de febrer del 2014, a les 10h00, al Comú de Sant Julià
de Lòria. 

b) Lectura i aprovació de l’acta 10/14 de la reunió celebrada el 12 de març del 2014 que
s’aprova per assentiment.

2. Subvencions Patrimoni Cultural 2014.
S’informa que, després de la validació per part de la presidència de la comissió de gestió
s’ha  procedit  a  sol·licitar,  com anys  anteriors,  la  subvenció  a  Patrimoni  Cultural  del
Govern d’Andorra, que enguany es destinarà a la continuació del projecte iniciat al 2013,
consistent en la rehabilitació de l’empedrat del camí de Perafita.

3. Seguiment de les papallones a la VMPC.
S’informa que en la reunió del dia 31 de maig del 2013, es va acordar que els guies de
muntanya  del  Comú d’Escaldes-Engordany formarien  part  del  programa impulsat  pel
CENMA que té com a objectiu el control i cens de les papallones d’Andorra. En aquest
sentit, cal fer esment que a Sorteny, Comapedrosa i Enclar ja es dur a terme aquest
seguiment  i  a  la  VMPC  es  farà  entre  el  mes  d’abril  i  setembre,  essent  necessari
l’adquisició  de divers material  que té un cost  global  de 139,00 Euros,  el  qual queda
aprovat pels assistents. 

4. Sortida observatori de papallones a la VMPC.
Es ratifica la despesa de 300,00 Euros corresponents a l’organització de la sortida per
observar les papallones a la VMPC que tindrà lloc el dia 26 de juliol.

5. Productes marxandatge. 
Es  presenta  la  proposta  de  productes  de  marxandatge  de  la  VMPC.  La  Directora
manifesta que tot i que ens passem del pressupost establert per aquest any 2014 pel
marxandatge, disposem d’un romanent de l’any 2013. 
S’acorda que la Directora negociï els preus dels productes ofertats per “Xeridell” i per la
resta demanar els corresponents pressupostos. Un cop es tingui tota la documentació es
faran les gestions oportunes prop d’Intervenció del Comú que ostenta la presidència i
també  es  comenta  d’estudiar  la  possibilitat  de  fixar  pels  quatre  Comuns,  uns  preus
públics per a la venda d’aquest material. 

6. Concurs de fotografia – sortida guiada per la VMPC. 
Es comenta que en la passada reunió es va aprovar organitzar un concurs de fotografies
i la posterior exposició dels guanyadors. En aquest sentit també s’informa que des de la
Comissió Nacional del Paisatge del departament de Medi Ambient de Govern, s’organitza
un concurs similar,  és per aquest  motiu que s’acorda no organitzar  el  concurs en el
format  proposat  sinó,  organitzar  una  sortida  gratuïta  amb  els  guies  d’Escaldes  -
Engordany el proper dia 19 de juliol i centrar el concurs en les fotografies realitzades
durant dita sortida.
Pel que fa a l’any vinent,  s’acorda que es contactarà amb Govern,  a fi  d’estudiar  la
possibilitat de realitzar el concurs conjuntament.
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En aquest punt es presenta la proposta d’edició d’un díptic divulgatiu de les diferents
activitats organitzades pel 10è aniversari de la VMPC. En aquest sentit s’acorda que, a
més del tiratge de 1.000 tríptics, s’hauria de realitzar la major difusió a través de les
pàgines web dels diferents Comuns i Govern, etc. 

S’informa també que el diari “Ara” realitzarà un especial d’Andorra el proper dia 27 de
juny,  i  ha proposat  dedicar-hi  gratuïtament  una part  a la  VMPC, al  qual  va  donar la
conformitat la Presidenta de la Comissió, ratificant la seva conformitat tots els assistents. 
Es  presenta  també  l’oferta  del  diari  “Ara”  per  a  realitzar  publicitat  amb  un  cost  de
2.225,00 Euros més IGI, que es declina per manca de pressupost. Es comenta però, que
a canvi del reportatge gratuït se’ls donarà prioritat a l’hora de voler contractar publicitat. 

7.  Resultat  concurs  pel  disseny  d’estampació  de  samarretes  i  altres  productes  de
marxandatge. 
Donant continuïtat al concurs dirigit a les escoles d’art, pel disseny de l’estampació de
samarretes i altres productes de marxandatge, s’informa que han presentat proposta les
Escoles d’Art d’Andorra la Vella, de Sant Julià de Lòria i d’Escaldes-Engordany.
Vist l’informe d’avaluació de les propostes i després d’estudiar-les, s’acorda proclamar
com a guanyadores per  a l’estampació de samarretes,  la  número 3 de l’escola d’art
d’Andorra la Vella i la número 4 de la mateixa escola per a la realització dels imans.
(Propostes que queden incorporades com a documentació annexa a l’acta d’avui). Pel
disseny de l’imant, es demanarà de fer una petita modificació del  disseny per a que
inclogui el nom de les 3 valls, Madriu, Perafita i Claror.
S’acorda també que quan es tingui  el  material  es realitzarà la  corresponent  roda de
premsa per a la presentació del mateix. 

8. Resultat demanda de preus pel disseny de l’interior del centre d’acollida dels visitants
de la VMPC. 
Donant continuïtat a l’acordat en la reunió de la Comissió del dia 21 de gener, relatiu a la
demanda de preus per als treballs de disseny de l’interior del punt d’acollida dels visitants
de la VMPC i  de la supervisió dels treballs dels mateixos, es va procedir  a demanar
proposta als senyors Pere Moles, Sisco Ribó, Joan Xandri i Sílvia Castro. 
El resultat de la demanda ha estat que la senyora Sílvia Castro i el senyor Sisco Ribó
han presentat una proposta conjunta i  que el senyor Pere Moles també ha presentat
proposta intitulada “Reunió de Papaia”. 
Vist l’informe tècnic d’avaluació de les propostes presentades i analitzades les mateixes
per la Comissió,  s’acorda per unanimitat  adjudicar  el  disseny de l’interior  del   centre
d’acollida dels visitants de la VMPC i la seva supervisió als senyors Sílvia Castro i Sisco
Ribó,  corresponent  a  l’opció  4  d’un  cost  total  de  52.455,09  Euros  (inclòs  projecte  i
honoraris del disseny de l’espai) i procedir a efectuar els corresponents informes i buscar
la solució més adient pel tema del finançament de les mateixes. 

La  Sra.  Trini  Marín  demana  la  possibilitat  que  la  Direcció  de  la  VMPC es  quedi  a
Escaldes-Engordany fins a finals del 2014, a fi de donar un recolzament amb tots els
temes que es tracten amb els Cortalans. 

En aquest punt la Sra. Rosa Ferrer manifesta el seu desacord a la lentitud en la que
s’està duent a terme el trasllat a les noves instal·lacions de la Direcció de la VMPC i que
no s’està complint amb el que va acordar la comissió. El local està tancat i sense cap
activitat, donant una imatge de deixadesa, brutícia i abandó. Amb això, exposa que entén
que el trasllat de la Directora no es faci fins que els treballs del disseny de l’interior del
local no estigui acabat per un tema de confort i seguretat, però que tant bon punt estigui
acabat, aquesta s’ha d’instal·lar a les noves dependències. 

En aquest punt s’incorpora a la reunió el senyor Ramon Copons del CENMA.
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10. Boscos de protecció d’allaus. 
El Sr. Ramon Copons inicia la seva intervenció agraint l’atenció de la Comissió i presenta
el projecte de boscos de protecció d’allaus, que té com a objectiu l’estudi, avaluació i
realització de mapes amb zones d’allaus i l’elaboració d’uns plans d’actuació.
El  cost  és de 8.500,00 Euros, anant a càrrec el  50% a CENMA i el  50% restant als
Comuns i a la comissió de la VMPC, la part que li correspongui com a tal.

La Comissió agraeix la proposta presentada ja que a part de l’estudi de les allaus també
ens serviria per fer un sanejament dels boscos, tot i així caldria valorar si hi ha un risc
elevat pel que fa referència als allaus o aquest estudi es pot començar a tractar durant
l’any 2016, ja que  en l’actualitat hi ha temes prioritaris.
Queda pendent de tractar aquest  tema en Reunió de Cònsols  i  un cop es sàpiga el
resultat se li farà arribar la resposta. 

Es retira de la reunió el Sr. Ramon Copons i s’incorporen els Srs. Gerard Veciana i Lluís
Ginjaume, redactors del projecte del Refugi guardat de l’Illa. 

13. Taula de treball pel Refugi guardat de l’Illa.
La directora adjunta l’acta de la darrera reunió de la taula de treball, de data 7/04/2014.
Els Srs. Gerard Veciana i Lluís Ginjaume procedeixen a presentar el projecte del refugi
guardat de l’Illa, el qual consisteix en l’aprofitament de l’existent i la construcció del nou
amb una capacitat de 50 persones (com actualment).
Després de l’explicació i de visualitzar maqueta i plànols, la Comissió troba molt encertat
el projecte presentat.
Per  la  seva  part  el  Govern,  quan  tingui  el  projecte  definitiu  amb  els  informes
corresponents de cultura i medi ambient, el presentarà a la Comissió per a que aquests
donin  la  seva  conformitat  i  posteriorment,  des  de  Govern  es  farà  arribar  al  Comú
d’Encamp les pertinents autoritzacions d’obres.  
La comissió agraeix el treball dut a terme per l’equip redactor. 

Es retiren de la reunió els senyors Gerard Veciana i Lluís Ginjaume. 

9. Proposta de cartell d’entrada a la VMPC.
Es validen les ubicacions del cartells de benvinguda a la VMPC dels quatre Comuns així
com dels cartells direccionals a ubicar a les vies d’entrada principals a la vall de cada
parròquia. 

11. Cursa de “Els 2900 Alpine Run”. 
S’informa del projecte de cursa alpina, consistent en la ruta dels 2900 que pretén passar
pels 7 pics que hi  ha a Andorra  per  sobre dels  2900 metres i  amb una participació
aproximada de 50 corredors. En aquest sentit a la VMPC hi ha el pic de la Portelleta i els
organitzadors van proposar passar per una zona d’ús restringit. La directora ha estudiat
un traçat alternatiu que no afecti dita zona i que s’ha presentat als promotors. S’està a
l’espera de la seva validació. 
La comissió valora positivament el projecte. Tot i així els organitzadors hauran de fer la
demanda pertinent als Comuns afectats, en compliment a l’Ordinació de senyalització
d’itineraris d’iniciativa privada.

12. Exposició candidatura.  
En  seguiment  a  la  recuperació  de  l’exposició  de  la  candidatura,  s’han  efectuat  uns
treballs de rehabilitació dels panells, a aquest efecte es ratifica la despesa de 100,00
Euros  corresponents  a  la  substitució  del  sistema  d’enganxament  dels  planells.
L’exposició anirà ubicada al local que ha d’ocupar el futur centre d’acollida dels visitants
de la vall, el temps que no es comencin les obres.

14. Espai publicitari RTVA. 

   56



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2014  –   Sessió ordinària de data 22 de desembre

S’informa que donant continuïtat  a les negociacions dutes a terme amb RTVA per la
campanya de promoció de la VMPC, s’aprova el pressupost de 1.725,50 Euros per 36
espots, amb una freqüència de 2 espots per dia i amb la seva emissió a la pausa dels
informatius de migdia i vespre, pel període comprés entre el 30 de juny i el 17 de juliol. A
canvi del 50% de descompte, RTVA afegirà el logo de RTVA com a col·laborador.

En aquest punt es proposa efectuar un espot publicitari de curta durada, tres o quatre
minuts,  per  a  les  pàgines  web  de  la  VMPC  i  dels  Comuns,  canals  de  TV  de  les
parròquies, you tube, etc.
15. Zonificació de la VMPC. 
S’informa que s’ha modificat la memòria de la zonificació de la VMPC, realitzada per
Ambiotec per incloure les aportacions realitzades pels 3 Comuns i a falta de l’informe per
part del Comú d’Encamp. El Comú d’Encamp exposa que no té cap aportació a fer al text
de referència,  amb el  que  es  dóna per  tancada la  nova  versió  de la  memòria,  que
s’adjunta per a nova revisió.

16. Consell Assessor. 
S’acorda convocar el Consell Assessor pel dia 26 de juny a les 9.00 hores. 

 Informació

17. Reunió de tècnics gestors dels espais protegits d’Andorra. 
S’informa que arran de la signatura del conveni entre espais protegits, el passat dia 18
de març es va mantenir la primera reunió de tècnics per a la col·laboració entre el parc
natural comunal de les Valls del Comapedrosa, el parc natural de la Vall de Sorteny i la
Vall del Madriu-Perafita-Claror. S’expliquen els diferents temes tractats.

18. Conferència per la jornada de paisatge i agricultura. 
S’informa que  dins  del  marc  de  la  jornada de  paisatge  i  agricultura  organitzada  pel
departament de Medi Ambient del Govern, es farà una conferència sobre l’evolució del
paisatge de la VMPC el dia 11 de novembre d’enguany. 

19. Xerrades a les escoles.
S’informa que el CNAU ha demanat de fer una xerrada durant l’any escolar 2014-2015 a
cada una de les escoles associades a la UNESCO, la qual consisteix en realitzar una
presentació,  la  qual  tindrà  una durada aproximada d’una  hora,  dels  principals  valors
naturals  i  culturals  de la  vall.  Aquestes  xerrades es  lligarien  amb la  petita  exposició
itinerant per les escoles que estan preparant amb el Ministeri d’Educació. 

20. Eco guardes.
S’informa que el passat dia 1 d’abril es van iniciar les rondes bisetmanals per la VMPC. A
tal  efecte,  l’agent  d’Escaldes-Engordany  ha  jurat  el  càrrec  i  podrà  emetre  constats
d’infraccions, el d’Encamp al ser bander comunal també. El d’Andorra la Vella emetrà
avisos de constats, amb l’agent de Sant Julià de Lòria que li servirà de testimoni i a la
inversa.

21. Ramsar. 
S’informa que des del departament de Medi Ambient de Govern han fet arribar una carta
informativa  recordant  que  per  a  qualsevol  intervenció  a  la  VMPC,  haurà  de  ser
comunicada via Govern al secretariat de Ramsar. 

22.  Segells  commemoratius  del  10è  aniversari  de  la  VMPC com a  Patrimoni  de  la
Humanitat. 
Es presenta el segell commemoratiu del 10è aniversari de la VMPC com a Patrimoni de
la Humanitat, confeccionat des del Museu Postal i el departament de Cultura de Govern.
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 Temes pendents

23. Pàgina web. 
Queden validats  els  continguts per  a  la  seva traducció.  El  Comú d’Encamp demana
només que es modifiqui l’adreça web del Comú d’Encamp que consta en els continguts,
de la qual la directora pren nota.

24. Pla d’ús públic. 
S’informa que el pla d’ús públic està revisat pels tècnics de medi ambient dels quatre
Comuns i queda pendent de les aportacions que es puguin rebre del Consell Assessor. 

25. Ordinació per a la senyalització de la propietat privada a la VMPC. 
Queda pendent de validació per part del Comú d’Andorra la Vella. El Comú d’Encamp
valida la proposta in-situ.

26. Conveni entre el Govern d’Andorra i la Comissió de la VMPC per la cessió del domini
web. 
S’informa que els Comuns d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria han validat el conveni
però  resta  pendent  el  Comú d’Encamp.  El  Comú d’Escaldes  –  Engordany  valida  el
conveni in-situ.

 Precs i preguntes
Visita de la Directora general de la UNESCO,  Sra. Irina Bokova.
S’informa que els dies 21 i 22 de juliol d’enguany la Sra. Irina Bokova, Directora general
de la UNESCO visitarà  el  Principat  d’Andorra,  coincidint  amb el  10è aniversari  de la
inscripció de la VMPC a la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Ens faran arribar el corresponent programa de la visita. 

Procediment aprovació despeses.
S’aprova per unanimitat el següent Acord:
La Directora de la VMPC podrà autoritzar despeses fins a 1.500,00 Euros, ratificant-se
posteriorment en la reunió de la Comissió.
Els imports entre 1.500,00 Euros i 3.000,00 Euros s’autoritzaran sempre i quan es tingui
el vist i plau de la Presidenta de torn i posteriorment es ratificaran en la Reunió de la
Comissió. Els imports superiors a 3.000,00 Euros seran autoritzats per la Comissió de
gestió de la VMPC.

Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió i s’acorda convocar la propera reunió
de la Comissió de Gestió, el 17 de juny del 2014, a les 9h00, al Comú de Sant Julià de
Lòria. 

Núm. Acta: 12/14 
Dia: 17.06.2014
Hora: 09.00 h
Acabament: 11.00 h
Lloc: Comú de Sant Julià de Lòria 
Assistents: 

 Hble.  Sra.  Montserrat  GIL,  Cònsol  major  de  Sant  Julià  de  Lòria,
presidenta de torn de la Comissió de Gestió

 Hble. Sra. Maria Rosa FERRER, Cònsol major d’Andorra la Vella
 Hble. Sra. Trini MARIN, Cònsol major del Comú d’Escaldes-Engordany
 Hble. Sr. Jordi TORRES, Cònsol menor d’Encamp
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 Hble.  Sr.  Josep  MAJORAL,  Conseller  de  Medi  Ambient  del  Comú de
Sant Julià de Lòria 

 M.I. Sr. Albert ESTEVE, Ministre de Cultura 
 Sra. Susanna SIMON, Directora del Pla de gestió de la vall del Madriu-

Perafita-Claror
 Sra. Judith ALBÓS, Secretària general del Comú de Sant Julià de Lòria,

secretària de torn de la Comissió de Gestió.

1. Presentació vídeo de la VMPC.
Es presenta el vídeo de la VMPC a la Comissió, el qual té una durada aproximada de 20
minuts i es projectarà avui a les 19.30 hores a l’auditori Rocafort del Centre cultural i de
congressos lauredià.
 
2. Estat de la tresoreria. 
La Directora presenta l’estat de tresoreria a raó de l’adjudicació en la passada reunió de
la Comissió, del disseny de l’interior del centre d’acollida dels visitants de la VMPC als
senyors Sílvia Castro i Sisco Ribó, per un import total de 52.455,09 Euros. 
En aquest i un cop fetes les gestions pertinents prop d’Intervenció del Comú que porta la
presidència,  ha resultat  que  s’ha  d’aportar  per  part  dels  quatre  Comuns implicats  la
quantia total de 19.938,00 Euros.
S’aprova que cada Comú aportarà la quantia de 5.000,00 Euros. Fer les gestions prop
d’Intervenció.

3. Marxandatge.
En seguiment a l’acordat en la darrera reunió de la Comissió, la Directora comenta que
després de negociar amb “Xeridell” els preus dels productes de marxandatge, aquests
només poden variar el preu dels imants. 
Es presenten els preus definitius de “Xeridell”  dels diferents productes i dels quals la
Comissió haurà de fixar el seu preu públic de venda. És en aquest sentit que s’hauran de
fer les gestions oportunes amb els diferents Interventors, per tal de definir quin es el
procediment més adient a seguir alhora de marcar aquest preu públic. 
També es comenta de posar com a punts de venda del marxandatges a part del Centre
d’acollida  de  la  VMPC,  en  les  oficines  de  Turisme  dels  Comuns,  Andorra  Turisme,
Naturlandia, entre altres. 

4. Concurs de fotografia digital – sortida guiada per la VMPC. 
La  Directora  presenta  una  proposta  de  modificació  de  l’apartat  quatre  de  les  bases
reguladores del concurs, concretament la composició del jurat, la Comissió acorda no
efectuar cap canvi al respecte. 

5. Proposta Ordre del dia Consell Assessor. 
És  dóna  la  conformitat  a  la  proposta  d’ordre  del  dia  del  proper  Consell  Assessor,
presentada per la Directora de la VMPC, que tindrà lloc el dia 26 de juny a les 9.00
hores.

6. Ecocomptadors.
La  directora  informa  que  el  19  de  juny,  es  procedirà  a  la  instal·lació  dels  dos
ecocomptadors adquirits.
Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió. 
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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 cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple ratifica
els  acords  adoptats  per  la  Comissió  de  Gestió  de  la  Vall  del  Madriu–
Perafita–Claror en les sessions celebrades els dies 27 de maig i 17 de juny
de 2014.

13. Informes de caràcter general

Atès que no hi ha cap assumpte en particular sobre el que informar, la Sra.
Cònsol Major disposa que es passi a tractar el següent punt de l’ordre del
dia.

14. Precs i preguntes

La Sra. Cònsol Major informa que d’acord amb el procediment regulat a
l’article  23.2  del  l’Ordinació  sobre  organització  i  funcionament  dels
comuns,  els  consellers  del  Partit  Socialdemòcrata  i  Independents  han
registrat a la secretaria general del Comú diverses 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  30.2,  apartat  a)  de  l’Ordinació  d’organització  i
funcionament  dels  comuns  que  diu  textualment  “Retribució:  es  fixada  pel
Consell de Comú en el moment de l’aprovació del pressupost comunal”, els
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consellers del Partit Socialdemòcrata i Independents demanem que es prengui
en consideració aquest article de l’Ordinació i es fixin les retribucions de cada
conseller en la propera reunió ordinària del Consell de Comú de data 22 de
desembre de 2014, 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
2015.

Per tant, sol·licitem que es digui oralment en el Ple de Comú de data 22 de
desembre de 2014, els salaris per l’any 2015 de tots i cadascun dels càrrecs
electes del Comú i que aquests siguin retranscrits a l’acta de dita sessió de
Consell de Comú.

Sra. Cònsol Major: 

Els salaris dels càrrecs electes del Comú per a l’any 2015 són els mateixos dels anys
2014,  2013 i  2012.  Per tant,  demano al Sr.  Secretari  que seguit  a  aquesta  petició,
insereixi a l’acta d’avui els salaris que figuren transcrits a l’acta del dia 16 de desembre
del 2013.

Salaris mensuals càrrecs electes – Any 2015

 Cònsols Major i Menor: 4.171,25 €

 Consellers majoria: 1.417,50 €

 Consellers minoria: 1.099,98 €

2) En relació a la Mútua dels agents de circulació i atenció ciutadana del Comú
d’Escaldes-Engordany,  volem  saber  si  el  Comú  té  previst  contractar  una
assegurança per tal que es pugui fer front a una situació crítica que impliqui
una despesa econòmica molt important per la Mútua, que aquesta no en pugui
fer front i que posi les finances comunals en situació crítica.

Sra. Cònsol Major:

Durant aquest Ple aquest tema ha estat suficientment debatut i, per tant, tornem al que li
he contestat abans. No s’ha fet cap estudi i no el creiem convenient. La preocupació que
vostè té per aquesta despesa no la compartim. El Comú es compromet a partir d l’1 de
gener a que un agent de circulació en cas d’accident, malaltia o invalidesa no tingui cap
carència, tot tal com bé contempla l’Ordinació i s’ha explicat anteriorment.

Sra. Cèlia Vendrell: 

No em respon a la pregunta. La pregunta és si es té previst contractar una assegurança
per fer front a les possibles despeses que pugui tenir el Comú derivades de l’aplicació de
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la Mútua. No vull torna al debat anterior, només vull saber si té previst contractar una
assegurança per tal de cobrir al Comú, no als agents de circulació.

Sra. Cònsol Major: 

Tal com li he contestat abans: no. El Comú té les seves assegurances per cobrir riscs de
tipus divers i no en contractarà cap específica per aquest tema.

3) En  relació  a  la  Comissió  de  Gestió  de  la  Vall  del  Madriu-Perafita-Claror,
sol·licitem que se’ns lliuri la documentació següent:

- El pressupost detallat de la Comissió previst per l’any 2015.

- Relació  de  projectes  fets  i  en  curs  de  realització  de  l’any  2014  amb
indicació de l’import de cadascú.

- Còpia de l’informe periòdic de la UNESCO.

- Que pretén fer la Comissió per aturar l’accés de les motos a la VMPC?

Sra. Cònsol Major:

Sobre el pressupost detallat previst pel 2015, properament el tindran, però és que de
moment, tampoc nosaltres el tenim. Se n’ha parlat en la última reunió de la Comissió de
Gestió  conjunta  (així  ho  estableix  el  Reglament  de  gestió)  amb el  Consell  Assessor  i
s’haurà  d’aprovar  en  la  propera  reunió.  A  partir  d’aquest  moment,  els  hi  podrem fer
arribar.

Pel que fa als projectes fets i en curs durant el 2014, n’hi ha un recull a totes les actes.
No sé si volen alguna explicació més específica o aclarir algun dubte, però en aquest cas
crec que en lloc de demanar-ho en un Ple de Comú, vostès saben que jo estic a la seva
disposició, com també ho està la directora del Pla de Gestió.

Pel que fa a la còpia de l’informe periòdic de la Unesco, ja els hi faré arribar quan sigui
possible. Jo encara no el tinc. Els anteriors estan penjats a la pàgina web de la Vall.

Finalment, sobre l’accés de les motos a la Vall, aquest és un tema sobre el que se n’ha
parlat en les dos últimes reunions de la Comissió i s’està treballant en la forma de regular
l’accés rodat a la Vall  mitjançant l’elaboració d’una ordinació específica conjunta dels
quatre comuns. Una ordinació que ens hauria de facultar per poder sancionar, cosa que de
moment no podem fer. Aquesta facultat ens fa falta en relació a aquest tema i també per
poder fer front al vandalisme a les bordes, que és un altre tema molt preocupant. En tot
això s’està treballant.

Sra. Cèlia Vendrell: 

Respecte al primer punt, si  hem demanat el  pressupost detallat és perquè no sempre
se’ns ha donat. L’any passat, sí, però en anys anteriors, no. Per tant, estant al mes de
desembre l’hem sol·licitat, no havent-hi problema però, si com diu, ens hem d’esperar fins
al mes de gener.

Pel que fa al segon punt, sí que és veritat que a totes les actes estan recollits els projectes
en marxa, però no sempre hi figura associat un import. Nosaltres volem que demanin a la
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Sra. Directora que elabori un resum executiu dels projectes realitzats amb el corresponent
import. Forma part de la feina de tot director el rendir comptes de la seva gestió davant
els seus superiors mitjançant un resum executiu.

Sobre la demanda de còpia de l’informe de la Unesco, si l’hem fet és perquè en l’acta es
menciona que la directora els hi va presentar. Enteníem que si els hi havia presentat,
també  els  hi  havia  lliurat,  però  si  no  és  així,  no  ens  importa  esperar  a  que  aquest
document estigui disponible. 

Pel que fa al tema de l’accés de les motos a la Vall, la iniciativa d’elaborar una ordinació
sobre la que ens ha informat, la trobem força interessant i esperem que no es demori la
seva realització.

Sra. Cònsol Major: 

Per acabar només li vull referir que els quatre comuns integrats a la Comissió vetllem en
tot moment per que totes les actuacions es facin amb la màxima transparència i d’acord
amb la  legalitat  vigent,  i  que per  això  no  s’ha  de  preocupar.  I  una vegada més  vull
expressar la satisfacció de la Comissió amb tota la feina, en la meva opinió digna d’elogi,
que realitza la Sra. Susanna Simon.

4) Demanem  que  es  publiqui  a  la  web  del  Comú  d’Escaldes-Engordany  els
resultats de l’última enquesta realitzada pel CRES (gener-febrer 2014) sobre la
valoració  per  part  dels  turistes,  residents  i  empreses  de  la  conversió  de
l’avinguda Carlemany en carrer per a vianants.

Sra. Cònsol Major:

Mitja hora abans d’iniciar-se aquesta sessió, amb la directora de Comunicació hem accedit
a la web del Comú. On hi ha un “banner” titulat Vivand-Carlemany, clicant-hi, surt la
informació que es reclama, a més, amb un enllaç on aquesta informació encara s’amplia
amb major detall. 

Sra. Cèlia Vendrell: 

Doncs jo vaig accedir ahir a la web i vaig trobar-hi totes les dades de la primera enquesta.
Però sobre la segona només vaig trobar informació de la roda de premsa que vostès van
fer. Ara bé, ho provaré accedint-hi pel “banner” que vostè m’ha indicat i,  si és així...
millor.

Sra. Cònsol Major: 

No es pensi que ho hem publicat avui; ja fa dies que està fet. Més enllà d’això, li agrairia
que tingués en compte que preguntes com aquesta les pot solucionar de forma més fàcil
(per exemple, una trucada a mi o als departaments de Comunicació o Informàtica) sense
necessitat de registrar una pregunta cara al Ple del Comú.

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
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reunió d’avui. Essent les 17:35 hores i després de desitjar als presents un
bon nadal i un any nou ple de felicitat, salut i èxit, la Sra. Cònsol Major
aixeca la sessió.

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