
Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2015  –   Sessió ordinària de data 27 de juliol

L’any dos mil quinze, dilluns, dia 27 de juliol, 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 8 de juny de 2015.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les sessions celebrades els dies 26 de maig; 1, 8, 15, 22 i 29 de juny,
i 6 de juliol del 2015.

3. Proposta  d’aprovació  del  Decret  de  modificació  de  les  normes
urbanístiques  i  normativa  complementària  del  Pla  d’Ordenació  i
Urbanisme Parroquial d’Escaldes-Engordany (POUPEE).

4. Proposta  d’aprovació  del  Decret  de  modificació  de  les  unitats
d’actuació   UA-Suble-03,  els  Vilars  –  rec  del  Solà i  UA-Sunc-07,
carrer  de  l’Obac,  part  mitjana,  del  Pla  d’Ordenació  i  Urbanisme
Parroquial d’Escaldes-Engordany (POUPEE).

5. Proposta  d’acord  de  conformació  del  projecte  de  Pla  Parcial  pel
desenvolupament de la UA-Sunc-07, carrer de l’Obac, part mitjana; si
hi  ha  lloc,  publicació  i  obertura  del  termini  d’informació  pública,
d’acord amb els articles 112.1 i 112.2 de la LGOTU.

6. Proposta  d’aprovació  del  conveni entre el  Ministeri  d’Administració
Pública, Transports i Telecomunicacions, i els Comuns, per a la cessió
de dades del Registre de Vehicles. Si hi ha lloc, acord de facultar als
Srs. Cònsols per tal que, indistintament, puguin signar el contracte en
nom i representació del Comú.

7. Proposta  d’aprovació  del  contracte  d’arrendament  amb  la  societat
MENTOR, SLU dels locals (plantes soterrani, baixa i altell) situats a
l’edifici  conegut  amb  el  nom  de  “Garatge  Valira”,  situat  a  l’av.
Carlemany, 20. Si hi ha lloc, acord de facultar als Srs. Cònsols per tal
que, indistintament, puguin signar el contracte en nom i representació
del Comú.

8. Vist l’informe de la Mesa de contractació, proposta d’adjudicació dels
treballs de remodelació de la plaça Coprínceps (fase I i II)  a favor de
l’empresa  AUXINI SA, per l’import de 183.731,39 € (IGI inclòs).
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9. Vist l’informe de la Mesa de contractació, proposta d’adjudicació dels
treballs d’enderroc i construcció del pont de la Plana (riu Madriu) a
favor  de  l’empresa  CONSTRUCCIONS  ROCA,  SA  per  l’import  de
355.445,86 € (IGI inclòs), del quals:

299.848,81 € (IGI inclòs) els assumeix el Comú
16.030,91 € (IGI inclòs) els assumeix FEDA
16.816,44 € (IGI inclòs) els assumeix Andorra Telecom
22.749,70 € (IGI inclòs) els assumeix CAPESA

10. Proposta d’aprovació dels Estatuts de l’Associació de Comerciants de
l’Avinguda Carlemany i Travesseres.

11. D’acord amb l’article 7 dels Estatuts de l’Associació de Comerciants
de  l’Avinguda  Carlemany  i  Travesseres,  proposta  d’aprovació  del
conveni regulador de la subvenció aportada pel Comú a l’Associació. 

12. Proposta de ratificació dels acords adoptats pel Consell Assessor de la
Comissió de Gestió del Pla de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-
Claror, en la sessió celebrada el dia 16 de desembre de 2014 i per la
Comissió de Gestió en la sessió celebrada el dia 21 d’abril de 2015.

13. Assumptes 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,  excepció  feta  dels  Honorables
Senyors/es Nuri Barquin, Nuri Gomez i Salomó Benchluch què han excusat
la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 9:00 hores, es
declara oberta la sessió.

Previ a tot, la Sra. Cònsol Major demana al Ple guardar un minut de silenci
per tal d’honorar la memòria del Sr. Joan Tomàs Fernandez, excònsol de la
parròquia, mort en data recent.

Transcorregut un respectuós minut de silenci, s’inicia el tractament dels
assumptes previstos a l’ordre del dia de la sessió.
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1. Lectura  i,  si  hi  ha  lloc,  aprovació  de  l’esborrany  d’acta
corresponent  a  la  sessió  celebrada  el  dia  8  de  juny  de
2015

La  Sra.  Cònsol  Major  demana  als  presents  si  tenen  alguna  esmena  o
comentari a formular en relació a l’esborrany de l’acta que es sotmet a la
seva aprovació.

I no havent-hi cap esmena formulada, per assentiment, el Ple aprova l’acta
corresponent a la sessió celebrada el dia 8 de juny de 2015.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern en el curs de les sessions celebrades els dies 26
de maig; 1, 8, 15, 22 i 29 de juny, i 6 de juliol del 2015

Sessió de la Junta de Govern de data 26 de maig de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del  núm.
493 al 498/2015 (comerç), i núm. 499 i 500/2015 (cadastre).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
25/2015 de factures conformades per un import net a pagar de
15.938,31 €. 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 1.740,62 €.

3.- Personal.- 

 Per  cobrir  una  suplència  per  baixa  mèdica  de  la  Sra.
Magdalena FAJARDO, operària del SAD,  s’acorda prorrogar amb
caràcter eventual a mitja jornada (matins), el contracte de
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la Sra. Karim Patricia IZQUIERDO DAVALOS, del dia 25 de maig
de 2015  fins al retorn al seu lloc de la titular de la
plaça.

 S’acorda contractar amb caràcter eventual el serveis del Sr.
Pere RIBA VIVES per a realitzar el “Taller de màgia” pels
joves de l’Espai Jovent el dia 29 de maig de 2015.

 Vista la demanda presentada per AGENTAS,  s’acorda donar
continuïtat de l’experiència d’integració laboral que està
duent a terme la Sra. Teresa MARIÑO IGLESIAS, empleada a la
Biblioteca, fins al 10 de juliol de 2015.

 Atès que la Sra. Yvonne FAHMI GHATTAS no ha superat el
període de prova a la plaça d’administrativa del Servei de
Circulació  i  Atenció  Ciutadana,  s’acorda  rescindir  el
contracte laboral eventual establert en el seu dia amb el
Comú, amb efectes al dia 13 de maig de 2015.

 Examinada la demanda d’excedència presentada per la Sra.
Rosa  Maria  LOPEZ  GARCIA,  Agent  de  Circulació,  s’acorda
autoritzar-la a partir del 19 de maig de 2015 i pel període
de 12 mesos.  

 Vist que algunes persones han renunciat a treballar com a
monitor dels Esports d’Estiu 2015 en algun dels torns pels
quals  van  ser  seleccionats,  s’acorda  substituir-los  per
altres candidats conforme a la relació següent:

Monitor que renuncia al
torn de treball

Torn de substitució Monitor que el substitueix

Daniel Eroles Que del 03/08 al 28/08 David De la Fuente
Ariadna Pereira Posantes del 03/08 al 28/08 Natalia carranza Bagué
Borja Sánchez Vidal del 06/07 al 31/07 Patrícia Moreno Villanueva
Carme Serra Pereitó del 03/08 al 04/09 Carolina MArtínez Carmona
Xavier Sotillo del 01/09 al 05/09 Albert Usubiaga
Carles González del 28/06 al 01/08 Laura Lladó

Alexia Zamora BArrio del 03/08 al 04/09 Raquel Cornejo Benito

 S’acorda la contractació dels joves d’entre 16 i de 17 anys,
seleccionats per realitzar diverses tasques durant els mesos
de  juliol  i  agost  2015,  que  figuren  a  la  relació  que
segueix:

de l'01/07 al 31/07 del 03/08 al 31/08

Stokes Sada, Rodney Pinto Molina, Ines

Díez Sanclimens, Júlia Mitjana Rozados, Anna

Fumenal Artés, Mireia Mitjana Rozados, Marta

Antunes Da Silva, Ivan Expósito Muñoz, Anna
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Obregon Pantebre, Marc Roca Moreno, Alba

Gallego Torres, Adrián Baró Moles, Guillem

Molinos Pérez, Víctor Janot Baró, Arnau

Martinez Alejo, Laura Vidal Queraltó, Eric

Andujar Ramos, Andrea Tarruell Roma, Lluc

Ortiz Cardona, Aïda Bertran Cervera, Ingrid

4.-  Vestimenta.-  Per  a  la  compra  de  114  pantalons  d’estiu
destinats  al  personal  dels  diferents  serveis,  s’ha  demanat
pressupost  a  l’empresa  RIBA,  empresa  subministradora  d’aquest
equipament.  Examinada  l’oferta  i  atès  que  és  l’empresa  que
subministra en exclusiva els pantalons de la marca JUBA, s’acorda
adjudicar-li el pressupost pel  preu unitari de 23,51€.

5- Senyalització.- 

 Pel  subministrament  de  pintura  vial  destinada  a  la
senyalització  horitzontal,  s’ha  convocat  una  consulta  de
preus a les següents empreses:

 EUROSENYALS  12.433,31 €
 MULTISERVEIS COPRÍNCEPS      7.024,75 €
 FERBA   5.864,33 €

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan
de contractació, s’acorda adjudicar el subministrament de la
referida pintura per partides  a l’empresa EUROSENYALS per un
import de 1.090,98 € i a FERBA per un import de 4.701,03 €, 

atès que són, respectivament, les ofertes més avantatjoses.

 Pel subministrament de senyals verticals de circulació s’ha
efectuat una consulta de preus a les següents empreses:

 SENYALITZACIONS STOP 5.483,12 €
 MULTISERVEIS COPRÍNCEPS 5.827,70 €
 EUROSENYALS 7.023.65 €

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan
de  contractació,  s’acorda  adjudicar  el  subministrament  del
material  per  partides   a  les  empreses  SENYALITZACIONS  STOP
(1.792,17 €) i MULTISERVEIS COPRÍNCEPS (3.591,14 €), atès que
són, respectivament, les ofertes més avantatjoses.

 Pel subministrament de material per a la senyalització de
l’eix de les calçades dels carrers de la Parròquia, s’ha
efectuat una consulta de preus a les següents empreses:

 EUROSENYALS 2.747.83 €
 MULTISERVEIS COPRÍNCEPS 3.093,10 €

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan
de contractació, s’acorda adjudicar el subministrament de la
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referida  senyalització  a  l’empresa  EUROSENYALS,  al  ser
l’empresa que presenta l’oferta menys dient. 

6.- Colors de Música – Estiu 2015.-  Per la contractació de la
sonorització,  il·luminació  i  assistència  tècnica  pels  concerts
previstos durant l’estiu, s’ha efectuat una consulta de preus a
les empreses: 

LIGHT SOUND (preu unitari):

Nits del Món 2 i 16 de juliol, 6 i 27 d’agost:   1.097,25 €
Concert Especial a la plaça Coprínceps, 21 de juliol : 1.097,25 €

SONICA (preu unitari): 

Nits del Món 2 i 16 de juliol, 6 i 27 d’agost:     914,38 €
Concert Especial a la plaça Coprínceps, 21 de juliol :   914,38 €

SERVER SONOS (preu unitari):
 
Nits del Món 2 i 16 de juliol, 6 i 27 d’agost:    900,00 €
Concert Especial a la plaça Coprínceps, 21 de juliol :  785,00 €

MUSITRÒNIC: (-)

Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar les contractacions de
la sonorització, il·luminació i assistència tècnica dels concerts
a  l’empresa  SERVER  SONOS  al  presentar  les  ofertes  més
avantatjoses.   

7.- Escoles Esportives.- Per amenitzar la Festa de final de curs
de les escoles Esportives que tindrà lloc el proper dissabte dia 1
de juliol al Prat del Roure, s’acorda la contractació de l’empresa
GATZARA ESPECTACLES pel muntatge d’Inflables per l’import de 1.980
€.

8.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció
a  favor  de  l’entitat  Sprint  Club  d’Andorra,  en  concepte  de
l’organització del Campionat d’Andorra de Ciclisme Infantil, per
un import de 300 €.

9.- Concurs de floriment 2015.- 
 S’aproven les noves bases del 13è Concurs de Floriment 2015,

que ha estat elaborat pels departaments de Medi Ambient,
Cultura  i  Vivand,  obert  a  la  participació  de  tota  la
Parròquia.

 S’acorda  organitzar  pel  dia  29  de  juny,  un  taller
d’aparadorisme, “Com  guarnir  els  aparadors  amb  flors
naturals”,  destinat  als  participants  del  concurs  de
floriment 2015, en la categoria “aparadors”.

El cost del taller és de 797,50 € i serà impartit per LA
CAMBRA DE COMERÇ.
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Sessió de la Junta de Govern de data 1 de juny de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del  núm.
501 al 506/2015 (obres menors).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 26/2015 i 27/2015 de factures conformades per un import net a
pagar de 5.949,39 € i 124.011,17 €, respectivament. I verificades,
s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al  capítol
corresponent  del  pressupost. S’aprova  també  la  relació  de
pagaments presentada per un import de 3.423,71 €.

3.- Ampliacions de Crèdit.- 

 Vist l’article 73 de la Llei de Finances Comunals, l’article
5è de l’Ordinació del Pressupost del 2015 l’informe de la
Interventora, la Junta de Govern autoritza una ampliació de
crèdit a favor de les partides 102-2310000-13000 “Sou base
personal eventual”, per un import de 34.632 € i 102-2310000-
16050 “Quota seguretat personal eventual” per un import de
5.021,64 €, per a fer front a les despeses derivades per la
contractació de 6 persones beneficiàries del conveni relatiu
al programa per fomentar el treball temporal a benefici de
la col·lectivitat.

 Vist l’article 73 de la Llei de Finances Comunals, l’article
5è de l’Ordinació del Pressupost del 2015 l’informe de la
Interventora, la Junta de Govern autoritza una ampliació de
crèdit  a  favor  de  la  partida  101-9200000-22902
“Indemnitzacions”, per un import de 2.481,73 €, per a fer
front  al  pagament  de  l’import  definitiu  del  complement
salarial i el corresponent IRPF de la baixa per accident
laboral d’un agent de circulació i atenció ciutadana.

4.- Personal.- 

 Vist que el Sr. Xavier ANDORRÀ HERNÁNDEZ, abans adscrit a la
plaça  d’administratiu  del  departament  de  circulació  i
Atenció  Ciutadana, ocupa  actualment  la  plaça
d’aprenent/ajudant  de  lampista,  en  període  de  prova;
s’acorda contractar a la plaça d’administrativa al servei de
circulació, amb caràcter eventual, els serveis de la Sra.
Marta SANTIESTEVE NUEZ,  del dia 1 de juny al 22 de novembre
de 2015.

 Per  cobrir  una  suplència  per  baixa  mèdica  de  la  Sra.
Magdalena FAJARDO, operària del SAD,  s’acorda contractar
amb caràcter eventual a mitja jornada (torn de tarda), els
serveis de la Sra. Janet IZQUIERDO DAVALOS, del dia 1 de
juny de 2015 fins al retorn al seu lloc de la titular de la
plaça.
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 S’acorda atorgar un complement de responsabilitat addicional
(CRA) a favor del Sr. Carles MARTÍ ABAD (caporal del servei
de circulació), per un import de 150 € mensuals, a partir el
dia 1 de juny de 2015, per assumir temporalment  funcions
que comporten una especial responsabilitat (planificació de
la plantilla, control de dies festius i torns de vacances).

 S’autoritza la inscripció del personal del CAEE/CIAM, al
curs  “Recursos  per  parlar  en  públic”,  impartit  per
l’Associació Somhiteatre.  El cost del curs és de 150 €.

 S’autoritza la inscripció de la Sra. Susana PEDRO FERNANDES,
operària  de  neteja,  al  curs  “Manipulacions  d’Aliments”,
impartit per la ALTIMIR AMBITÈCNIA. El cost del curs és de
50 €. 

 S’informa que el dia 1 de juny del corrent començaran a
treballar  sis  persones  en  el  marc  del  “Programa  per
fomentar  el  treball  temporal  en  benefici  de  la
col·lectivitat”.  Les  tasques  que  realitzaran  són  de
manteniment  així  com  administratives  i  el  seu  contracte
finalitzarà el 30 de novembre de 2015.

Les persones contractades han estat les següents:

- Ferran FONT MIRA (conserge/op. de manteniment)
- Esmeralda MORENO FABREGAT (administrativa)
- Josep MANEIRO ARES (pintor)
- Fernando Joaquim RUEDA DEL ÀGUILA (pintor)
- Gerardo José FARRÀS ROCA (pintor)
- Luis FERNANDEZ ESPEJO (pintor)

5.-  Jornada  intensiva.- S’acorda  realitzar  el  següent  horari
laboral  a  les  oficines  de  l’administració  comunal,  durant  el
període comprès entre els dies 1 de juliol al 7 de setembre de
2015 ambdós inclosos: 

De dilluns a divendres, de 8:00 a 15:00 hores. 

Aquest horari s’aplicarà a tots els departaments que ho permeti la
seva estructura i organització, i sempre que quedi garantit el
servei  públic.   Pel  que  afecta  especialment  als  càrrecs  de
responsabilitat i comandament, l’horari intensiu solament podrà
realitzar-se durant els divendres, sempre que quedi correctament
cobert  el  funcionament  del  departament  i  assegurat  el  servei
públic que li correspon garantir.

6.- Gent Gran.- Pel desplaçament a Tarragona “Un dia de platja”
del grup de la Gent Gran, en el marc de la sortida interparroquial
organitzada pels 7 Comuns, s’ha efectuat una consulta de preus a
diverses  empreses  obtenint  només  un  pressupost  de  l’empresa
AUTOCARS NADAL (625 €), VIATGES ESPANYA (-), VIATGES SOLDEVILA (-)
i NOVATEL (-). Examinada l’oferta presentada s’acorda adjudicar a
l’empresa AUTOCARS NADAL el referit servei de transport, conforme
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al  pressupost  presentat  per  un  import  de  625  €.  El  preu  del
desplaçament serà subvencionat pel conjunt dels Comuns.

S’acorda també fixar el preu d’inscripció a 24 € per persona, que
inclou visites, assegurances, àpats i altres.

7.- Promoció Turística.- En el marc de la promoció turística de la
parròquia,  s’acorda  contractar  una  pàgina  publicitària,  dues
insercions de pàgina i un baner, a la  Guia Marrugat per l’any
2016. El cost de la publicació és de 2.250 €

8.- Marxa de Cap de Rec.- Vista la demanda del Club Muntanyenc de
Sant Cugat, s’autoritza l’organització de la marxa Cap de rec
(Itinerari  d’iniciativa  privada)  el  dia  13  de  juny  de  2015.
S’acorda autoritzar el muntatge d’un punt d’avituallament a la
Font de la Closa així com del marcatge de la competició, sempre i
quan  compleixi  amb  l’ordinació  de  senyalització  d’itineraris
d’iniciativa privada i es retiri tot el material per part dels
organitzadors  immediatament  després  de  la  finalització  de  la
prova.

9.- Circuit de BTT d’Engolasters.- Vista la demanda formulada per
l’Entitat Sprint club Andorra, sol·licitant la realització d’una
prova, del campionat d’Andorra de ciclisme infantil, al circuit de
BTT d’Engolasters el dia 6 de juny, s’acorda autoritzar-la.

10.- Números dels Edificis.- Per la realització i subministrament
de  nous  números  de  façana  pels  edificis,  s’ha  efectuat  una
consulta de preus a les empreses RÈTOLS  BUTRON (537,50 €) i
DINÀMICA  GRÀFICA  (470,25  €).  Examinades  les  ofertes,  s’acorda
adjudicar els treballs de confecció i subministrament del referits
números a l’empresa DINÀMICA GRÀFICA, al presentar l’oferta menys
dient.

11.- Nits del Món 2015.- En el marc de les  vetllades temàtiques
programades a la Plaça Coprínceps, per amenitzar la vetllada “Nit
del silenci”, que tindrà lloc el proper dijous dia 23 de juliol,
s’acorda la contractació de 3 DJ’s així com dels equips de so, a
l’empresa  PRODUCCIONS  DISCOGRÀFIQUES  INCOGNIT,  per  l’import  de
1.222,65 €

12.- Músiques del Món 2015.-  S’aprova el següent pressupost i
programa d’actuacions musicals del cicle “Músiques del món”, a
celebrar durant el mes d’agost a la plaça Coprínceps:

 3 d’agost Mrs Brownie   2.255,00 €
 25 d’agost The Chills (grup d’Andorra) 1.600,00 €
 26 d’agost Cece Gianotti- Après miniut 2.200,00 €

Total  contractació  artística:  6.055  €  (l’import   de  2.255  €,
correspon a contractacions a l’empresa ANDORRA ANIMACIÓ i l’import
restant 3.800 € a grups o artistes del País). 

Les despeses corresponents a lloguer dels equips de so i llum
queden pendents de determinar.
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13.- Colors de Música – Estiu 2015.-  Per la contractació de la
sonorització,  il·luminació  i  assistència  tècnica  pels  concerts
previstos durant l’estiu, que tindran lloc a la Plaça Coprínceps,
s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses: 

LIGHT SOUND (preus unitaris):

 Jazz al carrer del 6 al 10 de juliol : 836 €
 Músiques del món i Grups d’Andorra mes d’agost: 836 €

SERVER SONOS (preus unitaris):

 Jazz al carrer del 6 al 10 de juliol: 785 €
 Músiques del món i Grups d’Andorra mes d’agost: 785 €

   SONICA (preus unitaris):
 

 Jazz al carrer del 6 al 10 de juliol: 788,97 €
 Músiques del món i Grups d’Andorra mes d’agost: 788,97 €

MUSITRONIC:  (-)

Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar les contractacions de
la sonorització, il·luminació i assistència tècnica dels concerts,
a  l’empresa  SERVER  SONOS  al  presentar  les  ofertes  més
avantatjoses.  

14.- CAEE.-  S’acorda la contractació de l’exposició  “Una mirada
al  Romànic”,   de  l’artista  Agustí  Rios,  constituïda  per  10
aquarel·les i 12 litografies d’Esglésies d’Art Romànic d’Andorra.
Aquesta mostra, tindrà una durada de tres mesos (del 9 de juliol
al 10 d’octubre de 2015) i un cost aproximat de 600 €. El preu
inclou les despeses dels vinils i del servei de càtering.

15.- Delimitacions  de  terreny  privat  amb  el terreny  Comunal.-
Vista l’acta de la reunió celebrada el dia 18 de maig del corrent
per la Comissió del Cadastre, en relació a la delimitació de la
finca coneguda per “Les Boïgues sota l’Espona del Frare” o “Boïga
de  la  costa  de  la  borda  del  Frare”  amb  el  terreny  comunal,
sol·licitada  per  la  Sra.  Susana  SERRA  COMELLA  (Casa  Quelo),
actuant com a propietària del terreny, posant a la consideració de
la  Junta  de  Govern  els  acords  adoptats,  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. 

16.- Concursos.- S’acorda convocar un concurs públic per a la
contractació dels serveis d’una empresa de càtering, pels àpats
dels infants de 3 a 5 anys inscrits als Esports d’Estiu. 
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Sessió de la Junta de Govern de data 8 de juny de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del  núm.
507  al  511/2015  (obres  menors),  del  núm.  512  al  521/2015
(exempcions  fiscals),  del  núm.  522  al  525/2015  i  del  527  al
529/2015 (comerç), i núm.  530/2015 (cadastre). La resolució núm.
526/2015 resta sense contingut

2.- Pagaments.- S’aprova la relació de pagaments presentada per un
import de 2.108,65 €.

3.- Personal.- 

 S’acorda prorrogar els contractes eventuals dels Srs. Jordi
MARTÍNEZ MOYA (conserge/operari de manteniment) del dia 1 de
juliol del 2015 al 31 de març del 2016, i del Sr. Francesc
DELGADO JIMENEZ (coordinador de VIVAND), del dia 1 de juliol
del 2015 al 31 de gener del 2016.

 Vista la renuncia al lloc de treball presentada per la Sra.
Patricia LEITE DE CARVALHO (operaria de neteja d’edificis
amb caràcter eventual), s’acorda contractar al seu lloc a la
Sra. Joaquima BOLADO SANTOS, amb caràcter eventual, del 8 de
juny del corrent fins a la data en què la titular de la
plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

 S’autoritza a la Sra. Maria Dolors CAMACHO PERPIÑAN (alumna
del  programa  Focus  16-20)  per  a  realitzar  una  estada
formativa al departament de Finances, pel termini d’un mes.

 Acabat el termini de prova al que ha estat sotmès el Sr.
David  JUAREZ  RODRÍGUEZ,  responsable  del  departament  de
Higiene Viària, i vistos els informes del Cap de serveis i
de Recursos Humans, tots ells favorables a l’atorgament de
la plaça, 

La Junta de Govern acorda:

1.-  Nomenar  al  Sr.  David  JUAREZ  RODRIGUEZ  al  càrrec  de
Responsable del departament d’Higiene Viària, amb caràcter
definitiu.

2.- Notificar aquest acord a la persona interessada i al
departament de Recursos Humans als efectes d’inscriure la
persona nomenada als Registres Comunals de la funció pública
comunal.

3.- Publicar aquest nomenament al BOPA. 

4.- Arts del Vidre.- S’aprova el programa i el pressupost (8.760
€) de despeses corresponent a l’organització de la 8 Edició de les
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Jornades  “Arts  del  Vidre  2015”, previstes  pels  dies  3  i  4
d’octubre del corrent a diferents espais comunals.

5.- Concert ONCA.- Per a la contractació del servei tècnic del
concert  “ONCA – Jazz & Cordes”, programat pel vinent dia 11 de
juny, s’ha demanat pressupost a les empreses SONICA (888,25 €) i
SERVER (-). S’acorda encomanar a l’empresa SONICA la realització
d’aquest suport tècnic, conforme a la proposta presentada.

6.- Músiques del Món.- S’acorda contractar a l’empresa Gatzara
Espectacles l’actuació del grup “Lewis Enma & The BCN Fireball” ,
pel concert “Músiques del Món” que es celebrarà el dia 9 de juliol
a la Plaça Coprínceps. L’import de la contractació és de 1.711,75
€.

7.-  Expedients  sancionadors.- S’acorda  incoar  un  expedient
sancionador a la Sra. Antonia LOPEZ ESPINOLA, per la presumpta
contravenció a l’Ordinació que regula les condicions de dipòsit
d’escombraries a la via pública.

8.-  Medalles  dels  Consellers  del  Comú.- Per  a  la  compra  de
medalles destinades als Membres elegits al Consell de Comú, s’ha
efectuat  una  consulta  de  preus  a  la  que  han  participat  les
empreses que es dallen a continuació amb les següents ofertes:

Medalla + cordill + caixa TOTAL
Amb IGI

FUS
Taller de
joieria

Oferta no rebuda

GAVDIA Oferta no rebuda

QUIRATS
Opció (a)

Oferta vàlida per una quantitat
mínima de 100 unitats

Motlle + medalla + cordill + estoig
PREU UNI.   14,99 €

1.499,75 €

QUIRATS
Opció (b)

Oferta vàlida
per una

fabricació de
30 unitats

Motlle + 
medalla + 
cordill + estoig
PREU UNI.   

36,59 €

1.097,90 €

Vistes  les  ofertes  rebudes  s’acorda  adjudicar  el  pressupost
presentat per l’empresa QUIRATS (opció  b) per l’import total de
1.002,15 € (IGI inclòs).
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9.- Col·legi Electoral.- Pels treballs relatius al muntatge del
Col·legi  Electoral  a  la  Sala  Polivalent  del  Centre  social  i
recreatiu   del  Prat  del  Roure,  per  a  les  eleccions  comunals
previstes pel mes de desembre,  s’ha efectuat una consulta de
preus a la que han participat les empreses que es detallen a
continuació amb les següents ofertes:

Lloguer i Muntatge 

Unikevents PREU TOTAL     5.611,65 €

Studio Eventia OFERTA NO REBUDA

Andorra Animació PREU TOTAL     7.315,00 €

9000 Solucions PREU TOTAL     6.008,75 €

Protocol i Gestió PREU TOTAL     10.450,00 €

Gatzara PREU TOTAL     8.882,50 €

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa UNIKEVENTS
el lloguer i muntatge del Col·legi Electoral, al ser l’empresa que
presenta l’oferta menys dient.

Sessió de la Junta de Govern de data 15 de juny de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del  núm.
531  al  539/2015  (obres  menors),  del  núm.  540  al  545/2015
(exempcions  fiscals),  del  núm.  546  al  563/2015  (comerç),  del
núm.564 al 567/2015 i núm. 596, 611 i 612/2015 (cadastre), i núm.
568/2015 (urbanisme).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 28/2015 i 29/2015 de factures conformades per un import net a
pagar  de  23.306,90  €  i  243.335,29  €,  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 18.907,36 €.
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3.- Personal.-

 Per  a  proveir  4  places  de  gestor  de  la  central
d’aparcaments  diürn  s’ha  convocat  un  concurs  pel
procediment  de  promoció  interna  al  que  han  postulat  6
Candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de selecció,
s’acorda atorgar amb caràcter provisional les places als
Srs. Francesc  FONTAN MORENO,  Mª Àngels  TORRES CARACUEL,
Faustina MARTINEZ GOMEZ i Antoni MORAGUEZ LOPEZ, amb un
període de prova de sis mesos.

 Per  a  proveir  2  places  de  gestor  de  la  central
d’aparcaments  nocturn  s’ha  convocat  un  concurs  pel
procediment de promoció interna al que ha postulat 1 sol
Candidat. Vist  l’informe del  Comitè tècnic  de selecció,
s’acorda atorgar amb caràcter provisional lla plaça al Sr.
Alexandre HERNANDIS ROS, amb un període de prova de sis
mesos.

 Per  a  proveir  1  plaça  de  vigilant  nocturn  del  servei
d’aparcaments, s’ha convocat un concurs pel procediment de
promoció  interna  al  que  han  postulat  2  Candidats.  Vist
l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda atorgar
amb  caràcter  provisional  la  plaça  al  Sr.  Pere  TORRES
ORPINELL, amb un període de prova de sis mesos.

 S’acorda convocar un concurs pel procediment de promoció
interna  per  a  cobrir  les  places  següents,  vistes  les
necessitats plantejades per les planificacions horaries del
servei d’aparcaments:

 1 plaça de gestor d’aparcaments en horari nocturn.
 1 plaça de gestor d’aparcaments en horari diürn.
 1 plaça de vigilant d’aparcaments en horari nocturn.

 S’acorda  convocar  un  concurs  pel  procediment  selectiu
d’ingrés per a cobrir tres places d’auxiliar d’Agent de
Circulació i Atenció Ciutadana.

 Vista la renúncia al càrrec presentada pel Sr. Josep Manuel
LISTAN  OLIVA  (vigilant  d’aparcaments  amb  contracte
eventual), s’acorda acceptar-la amb efectes al dia 23 de
juny del corrent.

 S’acorda  contractar,  amb  caràcter  eventual,  els  serveis
dels Srs. Antoni ROCA REVERT, operari d’higiene viària, a
partir del dia 15 de juny del corrent, fins que el titular
de la plaça es reincorpori al seu lloc de treball, i José
Manuel PIA EXPOSITO, del 15 de juny al 31 d’octubre del
corrent.

 S’acorda declarar resolt i rescindit, amb efectes al dia 15
de juny del 2015, el contracte laboral establert amb el Sr.
Francesc  PUERTA  MARTÍNEZ,  operari  d’higiene  viària  amb
caràcter temporal, una vegada valorats els fets que es van
produir  durant la seva jornada laboral.
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4.- Vivand.- Per a l’enregistrament i edició d’un vídeo sobre els
actes de promoció esportiva programats pel dia 4 de juliol a
VIVAND,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses
CARROTAMEDIA (-), MIRA AUDIOVISUAL (-) i ALCAFILMS (1.097,25 €).
Examinada  l’única  proposta  presentada  s’acorda  adjudicar  a
l’empresa ALCAFILMS els treballs d’enregistrament i edició del
vídeo, per l’import de l’oferta. 
5.-  Equipament  informàtic.- Per  a  la  compra  d’un  programa
informàtic  destinat  a  completar  els  sistemes  d’informació  del
Cadastre,  s’ha  demanat  pressupost  a  l’empresa  BENTLEY,  única
subministradora del producte, la qual ha presentat un pressupost
per l’import de 1.889 €. Vista l ’oferta s’acorda acceptar-la i
encomanar les actualitzacions informàtiques esmentades.

6.- Convenis.- 

 S’acorda establir un conveni de col·laboració amb els Comuns
d’Andorra la Vella, Encamp i Canillo, per a la utilització
de les Piscines Comunals respectives per part dels socis
usuaris d’aquestes instal·lacions, durant el tancament de
les Piscines Comunals del Centre Esportiu dels Serradells.

 S’aprova la proposta de conveni presentada per la societat
TURECAV SLU, que ha de permetre als 7 Comuns la utilització
d’un espai de 54 m2 per a la 37ª edició de la Fira d’Andorra
la Vella.

7.- Vestimenta.- Per a la compra de calçat de seguretat d’estiu,
nivell S3, destinat al personal dels departaments de Serveis, Medi
Ambient, Manteniment, Esports i Aparcaments, s’ha efectuat una
consulta de preus a les empreses que es relacionen a continuació,
havent obtingut les següents ofertes:

Opció A Opció B

Famagusta
Preu unitari

47,03 €

Ferreteria Principat

Preu unitari
28,86 €

Preu unitari
45,04 €

Fermass
Preu unitari

49,90 €

Mauco
Preu unitari

44,68 €
Preu unitari

36,62 €

GM Protecció Laboral
Preu unitari

37,20 €
Preu unitari

44,50 €

Dipsa
Preu unitari

32,00 €
Preu unitari

32,50 €

Vistos els pressupostos presentats s’acorda adjudicar a l’empresa
GM Protecció Laboral el subministrament del calçat (opció A), al
ser l’oferta que més s’ajusta a les necessitats dels departaments.

8.- Concursos.- 
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 S’acorda convocar un concurs públic per a la contractació
dels serveis de neteja de les instal·lacions de les Piscines
Comunals.

 Vist que no s’ha presentat cap oferta en el marc del concurs
convocat  per  a  la  contractació  d’una  empresa  per  a  la
realització del  s serveis de lampisteria, s’acorda declarar
el concurs desert.

Sessió de la Junta de Govern de data 22 de juny de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del  núm.
569 al 571/2015 (obres menors), núm. 572 i 573/2015 (cadastre),
núm. 574 i 575/2015 (urbanisme), i núm. 577 i del 581 al 587/2015
(comerç). Les resolucions núm. 577 i del 578 al 580/2015 resten
sense contingut.

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
30/2015 de factures conformades per un import net a pagar de
7.743,14 €. 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 14.745,27 €.

3.- Personal.- 

 Per cobrir una suplència per baixa mèdica de la Sra. Dolors
FONTE  MANSA,  operària  del  SAD,   s’acorda  contractar  amb
caràcter eventual, els serveis de la Sra. Gladys Ángeles
ROJAS, del dia 17 de juny de 2015 fins al retorn al seu lloc
de la titular de la plaça.

 S’acorda contractar amb caràcter eventual  els serveis del
Sr.  Acacio  FERNANDES  RODRIGUES,  com  a  operari  d’higiene
viària, del 22 de juny de 2015 al 21 de març de 2016.

 Vista la Baixa mèdica presentada per la Sra. Meritxell LOBO
ORTONOBES (puericultora), s’acorda contractar, amb caràcter
eventual, els serveis de la Sra. Laia FERNANDEZ MAS, del dia
22 de juny de 2015 fins que la titular de la plaça es
reincorpori al seu lloc de treball.

 Vist  que  les  persones  que  es  detallen  a  continuació,
seleccionades  com  a  monitors  dels  esports  d’estiu,  han
renunciat al seu lloc de treball, s’acorda, per a cobrir les
places  vacants,  contractar  al  seu  lloc  els  serveis  dels
monitors que figuren en el quadre adjunt:

Monitor que renuncia al torn de
treball Torn de substitució Monitor que el substitueix

Laura Muro Riba Del 03/08 al 04/09 Sofia Ruedas Bargueño

Andrea Sánchez Vidal Del 06/07 al 31/07 Fabio Diego Ferreira Mendes
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Guillem Tudó Germà Del 06/07 al 31/07 Clàudia de Tena Guillen Moron

Oscar Zarza Martin Del 06/07 al 31/07 Lucia Borges de Sousa

Bernard Izquierdo del Aguila Del 06/07 al 31/07 Thaïs Martínez Vilar

Bernard Izquierdo del Aguila Del 31/08 al 04/09 Enric Tomàs Canturri

 S’autoritza la inscripció de la Sra. Joaquima BOLADO SANTOS,
operària  de  neteja,  al  curs  “Manipulacions  d’Aliments”,
impartit per ALTIMIR AMBITÈCNIA. El cost del curs és de 50
€. 

4.- Expedients Sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador als titulars dels
negocis APARTHOTEL PRISMA i GERMANS DURÓ, per la presumpta
contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  la  col·locació  de
contenidors d’escombraries a la via pública.

 Vist l’expedient incoat al titular administratiu del negoci
RESTAURANT  LA  QUADRA,  per  una  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació que regula la distribució de publicitat gràfica
a la via pública;  atès que no ha formulat al·legacions dins
del termini legal, la Junta de Govern resol imposar-li una
multa de 600 €, quedant confirmada la proposta de sanció.

5.- Cursa  2900 Alpine Run.-  Vista la demanda presentada per la
organització  de  la  cursa  “Els 2900  Alpine  Run”  (itinerari
d’iniciativa privada), per a la senyalització de la cursa amb
marcatges per les zones de pas a la Vall del Madriu - Perafita-
Claror,  s’acorda  autoritzar-la  sempre  i  quan  compleixi  amb
l’ordinació de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada i
es  retiri  tot  el  material  per  part  dels  organitzadors
immediatament després de la finalització de la prova.

6.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció
consignada a favor de l’Associació de Dones d’Andorra, en concepte
de pagament de les despeses de la 5ena Cursa de la Dona, que va
tenir lloc el dia 7 de juny del corrent, per l’import de 500 €.

7.- Esports d’Estiu.-   Per a la contractació d’una empresa de
transport pels infants i joves inscrits als Esports d’Estiu, s’ha
convocat  un  concurs  públic  al  que  han  postulat  les  empreses,
AUTOCARS NADAL, COOPERATIVA INTERURBANA, VIATGES ESPANYA, VIATGES
MONTMANTELL i VIATGES SOLDEVILA. 

Vista la proposta de la Mesa de contractació, s’acorda adjudicar
el  servei  de  transport  per  partides,  a  les  empreses  VIATGES
ESPANYA, pels trajectes de 25-35 places, per un import de 2.640,04
€,  VIATGES SOLDEVILA, pels trajectes de 50-70 places, per un
import de 4.236,59 € i a COOPERATIVA INTERURBANA per un import de
190,24 €.

8.- Piscines Comunals.- 

   156



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2015  –   Sessió ordinària de data 27 de juliol

 S’acorda efectuar la parada tècnica a les Piscines Comunals
entre el dia 29 de juny i 5 de juliol del corrent, per a la
realització, entre altres, dels treballs següents:

 Revisió de màquines d’aire: ECO 200, ECO 50, CIAT 50,
CIAT  30,  del  grup  electrogen  i  de  la  caldera  de
calefacció, per l’import de 4.000 € aproximadament,
conforme al pressupost presentat per l’empresa SACE.  

 S’informa  de  la  contractació  de  l’empresa  INSTAL·LACIONS
INTEGRALS, per la substitució del compressor de la unitat
exterior de l’aire condicionat del gimnàs de les piscines
comunals, conforme al pressupost presentat per un import de
2.896,64 €. 

9. Jazz al carrer.- Per amenitzar la darrera vetllada del cicle
“Jazz al carrer” que tindrà lloc el proper dijous dia 9 de juliol
a la Plaça Coprínceps, s’acorda  contractar a l’empresa ANDORRA
ANIMACIÓ el grup “Carme Canela & Joan Monné Trio”, per l’import de
2.562,50 €.

10.- Ascensors del centre CALDEA.-  Per les obres de reforma i
ampliació dels ascensors que donen accés a l’aparcament del Centre
Caldea, la SEMTEE ha demanat pressupostos a les empreses COANSA
(59.721,80 €), AUXINI (71.722,32 €) i LOCUBSA (71.653,32 €). El
cost  global  estimatiu  de  les  obres,  que  inclou   la  direcció
facultativa i la compra de dos ascensors, ascendeix a 133.864,55
€,  IGI  inclòs.  D’acord  amb  l’article  4.1.e)  del  Reglament  de
funcionament  intern  de  Caldea,  l’import  total  es  satisfarà
conforme al percentatge establert entre el Comú i la SEMTEE SA
(33,66 % Comú – 66,34 % SEMTEE SA).

Sessió de la Junta de Govern de data 29 de juny de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del  núm.
588 al 592/2015 (obres menors), del núm. 593 al 595 i del 602 al
610/2015 (exempcions fiscals), núm. 597 i 598/2015 (urbanisme),
núm. 599 i del 613 al 618/2015 (cadastre), i núm.  600 i 601/2015
(comerç). 

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 31/2015 i 32/2015 de factures conformades per un import net a
pagar de 3.065,29 € i 397.703,36 €, 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 87.475,06 €.
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3.- Personal.- 

 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis de la
Sra. Mª Montserrat REVELLÉS LÓPEZ, del 3 de juliol al 7 de
setembre del 2015,  com a operaria de neteja de les Escoles
Andorrana i Francesa en el marc dels Esports d’Estiu.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la  Sra.  Mercè  CANALS  PARELLADA,  per  realitzar  tallers
d’expressió corporal a l’Espai Jovent, del 23 de juny al 31
de juliol de 2015.

 S’acorda prorrogar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Gerard FLORIDO SAURAT, com a monitor de tennis, del dia
1  al dia 3 de juliol de 2015.

 S’acorda  prorrogar  la  contractació  del  Sr.  José  Ignacio
SÁNCHEZ, amb caràcter eventual, com a professor de  skate,
del dia 1 al dia 3 de juliol de 2015.

 Vista la necessitat de continuar  cobrint vacant de la Sra.
Sabrina FERNANDEZ PARADA, (puericultora), s’acorda prorrogar
la contractació eventual de la Sra. Sílvia Carina TEIXEIRA
LOPES, del 6 de juliol de 2015 al 5 de juliol de 2016.

 Esgotat el període de prova al que ha estat sotmesa la Sra.
Iurdana ARTOLÀ BERROCAL (secretària de Medi Ambient) i vist
l’informe favorable de la Cap de departament i de la Cap de
Recursos Humans, s’acorda:

1.- Nomenar a la Sra. Iurdana ARTOLÀ BERROCAL  al
càrrec de Secretària de Medi Ambient, amb caràcter
definitiu.

2.- Notificar aquest acord a la persona interessada i
al  departament  de  Recursos  Humans  als  efectes
d’inscriure la persona nomenada als Registres Comunals
de la funció pública comunal.

3.- Publicar aquest nomenament al BOPA. 
  

 Vista  la  sol·licitud  presentada,  s’acorda  perllongar
l’excedència  sense  reserva  de  plaça  a  la  Sra.  Dolors
GONZÁLEZ MARTIN, responsable de neteja, per un període de 12
mesos a comptar del dia 23 de setembre d’enguany.

 Examinada la demanda d’excedència presentada per la Sra.
Sònia CANO SANSA, responsable de la Biblioteca, s’acorda
autoritzar-la a partir del dia 1 d’octubre de 2015 i pel
període de 12 mesos.  

 Vista  la  sol·licitud  presentada  per  la  Sra.  Jessica  DE
ARAUJO  SANTOS,   secretària  de  Recursos  Humans,  per  a
l’obtenció d’un permís administratiu de dues hores diàries
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per  atendre  al  seu  fill  menor  de  nou  mesos;  vist  el
reglament de permisos administratius, s’acorda atorgar-li.
D’altra part 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  en  què  s’exhaureixi  la  baixa  per
maternitat (del dia 4 d’octubre al 12 de novembre de 2015).

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 2015:

 De la partida 501 1331017 60711 “Adequació d’Aparcaments”,
21.174,20  €  a  favor  de  la  partida  301  133000  61301
“Equipaments d’Aparcaments” per a fer front a la despesa
originada per al subministrament i instal·lació d’un sistema
d’alta disponibilitat pels aparcaments comunals.

 De la partida 301 1331058 60711 “Adequació d’Aparcaments”,
10.000 € a favor de la partida 402 9201000 60400 “Vehicles”
per  a  fer  front  a  la  despesa  originada  per  al
subministrament  d’un  vehicle  utilitari  destinat  al
departament d’administració.

5.- Aparcaments Comunals.- Per al subministrament i instal·lació
d’un sistema d’alta disponibilitat pels aparcaments comunals, s’ha
demanat pressupost a l’empresa MAVIPARQ, empresa subministradora
dels equips de control dels aparcaments i del seu manteniment.
Examinada  l’oferta  s’acorda  adjudicar-li  el  pressupost  per  un
import de 21.174,19 €.

6.-  Concursos.-  S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  a
l’adquisició d’un vehicle pel departament d’administració.

7.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció
a favor l’Esquí Club d’Andorra, per un import de 5.647,01€, en
concepte  de  pagament  de  la  temporada  2014-2015  del  programa
“Esquí diferent”.

8.- Fundació Privada Tutelar.- Conforme al conveni subscrit pel
Comú d’Escaldes-Engordany amb la Fundació Privada Tutelar, de data
1  de  juliol  del  2008,   s’aprova  la  col·laboració  econòmica
addicional  per  l’import  de  1.932,65  €  (5.798,04  €  en  ,  atès
l’increment de persones tutelades i pretutelades.

9.- Dia de l’Esport Vivand.- 

 Per amenitzar el dia de l’Esport Vivand, previst pel proper
dia  4  de  juliol  a  la  Plaça  Coprínceps,  s’acorda  la
contractació  de  DJ’s així  com  dels  equips  de  so,  a
l’empresa ANDORRA SOUND PROJECT, per l’import de 940 €. 
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 Per a la realització i subministrament de lletres lluminoses
“Vivand”, s’acorda contractar l’empresa PERFILA conforme al
pressupost presentat per un import de 4.389 €. 

10.- Recollida selectiva de residus.- Vist l’acord adoptat per la
Reunió de Cònsols en el decurs de la sessió celebrada el dia 16 de
juny del corrent, en relació al concurs nacional per la recollida
selectiva en massa de residus comunals; la Junta de Govern acorda:

1. Participar al concurs nacional de recollida selectiva de
tots els residus (envasos, vidre, escombraries, paper).

2. Facultar al Comú de la parròquia d’Encamp per a  convocar
la  licitació  i  adjudicar  el  concurs,  en  nom  i
representació dels Comú d’Escaldes-Engordany. 

11.-  Gestió  Forestal.-  Vist  l’acord  adoptat  per  la  Reunió  de
Cònsols, en el decurs de la sessió celebrada el dia 16 de juny del
corrent,  en  relació  al  concurs  pels  treballs  silvícoles  i  de
millora forestal als boscos d’Andorra pel període 2016-2019; la
Junta de Govern acorda:

1. Participar a la gestió forestal amb una aportació econòmica
de 20.000 € anyals.

2. Facultar al Comú de la parròquia d’Ordino per a elaborar els
corresponents  plecs  de  bases,  convocar  la  licitació  i
adjudicar  el  concurs  en  nom  i  representació  del  Comú
d’Escaldes-Engordany.

12.- Arrendament de locals.- Per a la renovació del contracte de
lloguer del CAEE (plantes primera, segona i sota coberta)  i per a
l’ampliació  de  la  superfície  actualment  arrendada  fins  a  la
totalitat de l’edifici conegut per “Garatge Valira” (planta baixa,
altell i soterranis), s’ha arribat a un principi d’acord amb la
societat MENTOR SLU, propietària de l’immoble, que consisteix en
una  durada  de  10  anys  al  preu  de  14.000  €  mensuals  (IGI  no
inclòs).

S’acorda formalitzar el contracte d’arrendament d’aquest edifici
en base a les condicions anteriors, prèvia ratificació d’aquest
acord per part del Ple del Comú.

Sessió de la Junta de Govern de data 6 de juliol de 2015

   160



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2015  –   Sessió ordinària de data 27 de juliol

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del  núm.
619  al  623/2015  (obres  menors),  i  del  núm.  624  al  635/2015
(comerç). 

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 33/2015 i 34/2015 de factures conformades per un import net a
pagar de 8.532,04 € i 71.298,39 €, 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 10.978,92 €.

3.- Personal.- 

 Esgotat el període de prova al que ha estat sotmesa la Sra.
Cristina  GARRIGA  MARTÍN   a  la  plaça  de  Secretària  del
Departament de Gent Gran i vist l’informe favorable de la
Cap de departament i de la Cap de Recursos Humans, s’acorda:

1.- Nomenar a la Sra. Cristina GARRIGA MARTÍN  al
càrrec de Secretària del Departament de Gent Gran, amb
caràcter definitiu.

2.- Notificar aquest acord a la persona interessada i
al  departament  de  Recursos  Humans  als  efectes
d’inscriure la persona nomenada als Registres Comunals
de la funció pública.

3.- Publicar aquest nomenament al BOPA. 

 Vist que la Sra. Mª Àngels TORRES CARACUEL, adscrita com a
comptable al departament de Finances en comissió de serveis,
ha estat seleccionada pel lloc de gestora de la Central
d’Aparcaments i vist que la Sra. Cristina GARRIGA MARTIN ha
superat el període de prova al que ha estat sotmesa per a
cobrir la plaça indicada al punt anterior, s’acorda procedir
a la següent reestructuració d’aquestes places com segueix,
comptant amb l’acord favorable de les persones afectades:

a) Resoldre  l’adscripció  de  la  Sra.  Mª  Àngels  TORRES
CARACUEL a la plaça de comptable del departament de
Finances, que actualment ocupa en comissió de serveis,
amb efectes al dia 31 d’agost del 2015.

b) La Sra. Meritxell SILVESTRE VELASCO (administrativa de
gestió de sancions) assumirà temporalment les funcions
d’assistent  de  compres  i  la  Sra.  Isabel  CALERO
GONZALEZ  (manadora/cobradora)  assumirà  temporalment
funcions de gestió de sancions.

c) Atorgar temporalment un complement de responsabilitat
addicional a favor de la Sra. Isabel CALERO GONZALEZ
(manadora/cobradora), per un import de 219,23 €, per
assumir funcions corresponents a la categoria C1.

d) Declarar resolt i rescindit, amb efectes al dia 31
d’agost de 2015, el contracte laboral establert amb el
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Sr. Ricard MAÑOSAS VILANOVA, operari d’aparcaments amb
caràcter temporal, atesa la incorporació de la Sra. Mª
Àngels TORRES CARACUEL  al Servei d’Aparcaments.

 Per a proveir 1 plaça de gestor de la central d’aparcaments
diürn s’ha convocat un concurs pel procediment de promoció
interna, al que ha postulat 1 sol  Candidat. Vist l’informe
del Comitè tècnic de selecció, s’acorda atorgar la plaça,
amb caràcter provisional, a la  Sra. Lluïsa MASIP PIQUÉ,
amb un període de prova de sis mesos.

 Per  a  proveir  1  plaça  de  vigilant  nocturn  del  servei
d’aparcaments, s’ha convocat un concurs pel procediment de
promoció interna al que ha postulat 1 sol  Candidat. Vist
l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda atorgar
la plaça, amb caràcter provisional, al Sr. Antoni DOVAL
CARRAGAL, amb un període de prova de sis mesos.

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

 Vista  la  renúncia  presentada  pel  Sr.  Acacio  FERNANDES
RODRIGUES  a  la  plaça  d’operari  d’Higiene  viària,  amb
caràcter eventual, s’acorda acceptar-la amb efectes a la
data 5 de juliol de 2015.

 Vist que les persones que es relacionen a continuació han
renunciat a treballar com a monitors dels Esports d’Estiu
2015, en algun dels torns pels quals van ser seleccionats,
es proposa substituir-los pels següents candidats:

Monitor que renuncia al torn de
treball

Torn de substitució Monitor que el substitueix

Pere QUEMARAIS UBACH Del 06/07 al 31/07 Àlex BANDERA FARRÉ
Pere QUEMARAIS UBACH Del 03/08 al 28/08 Andrea PUPILLO GARCIA
Iris GARCIA OBERMAN Del 06/07 al 31/07 Cristina CRESPO 

4.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament de l’aportació econòmica que
correspon al Comú d’Escaldes-Engordany per a l’associació
“Carnet Jove”, per un import de 6.520,50 €.

 S’autoritza el pagament de les subvencions següents a favor
de les Entitats:

o Esbart  Santa  Anna,  9.993,25  €,  en  concepte  de  les
despeses de funcionament del 3er trimestre 2015.
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o Unió  Pro  Turisme,  11.600,00  €,  en  concepte  de  les
despeses de funcionament del 3er trimestre 2015.

5.- Expedients Sancionadors.- Vist l’expedient incoat al titular
administratiu  del  negoci  BONA  FRUITA,  per  una  presumpta
contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  l’horari  de  dipòsit
d’escombraries  a  la  via  pública;   atès  que  no  ha  formulat
al·legacions dins del termini legal, la Junta de Govern resol
imposar-li una multa de 600 €, quedant confirmada la proposta de
sanció.

6.- Equipament servei de manteniment.- Pel subministrament d’una
escala de fibra amb línia de vida i material especial de seguretat
pels electricistes, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses  que  es  detallen  a  continuació,  obtenint  les  següents
ofertes: 

 FERRETERIA PRINCIPAT (Escala): 1.308,34 €
 FERRETERIA PRINCIPAT (Mat. EPIS): 1.867,67 €
 MAVID (Escala)   285,00 €
 MAVID (Mat. EPIS) 2.429,59 €
 RIBA (Escala) 1.525,70 €
 RIBA (Mat.  EPIS) 3.772,62 €

Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  el  referit
subministrament per partides a les empreses FERRETERIA PRINCIPAT
(material EPIS) per un import de 1.867,67 €, i RIBA (escala) per
un import de 1.525,70 €.

7.-  Vehicles  abandonats.-  Vista  la  relació  de  vehicles
retirats de la via pública pel servei de Circulació i atenció
Ciutadana, els quals es troben al dipòsit comunal, sense que els
seus  propietaris  hagin  procedit  a  recuperar-los;  vista
l’Ordinació de retirada de vehicles de la via pública i dels
aparcaments comunals i d’abandó de vehicles, de data 4 de març del
2010, article 4t, s’acorda notificar als propietaris d’aquests
vehicles,  mitjançant  la  publicació  de  la  relació  al  Butlletí
Oficial  del  Principat  d’Andorra,  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.

8.- Equipament departament de Circulació i Atenció Ciutadana.-
S’acorda adquirir  calçat necessari (sabates i botes), d’estiu i
d’hivern,   destinat als Agents de Circulació i Atenció Ciutadana
a l’empresa ARMERIA ANDORRANA (adjudicatària del subministrament),
per l’import total de 6.481 €.

9.- Procediments d’execució de deutes tributaris.-  Conforme a
l’acord adoptat per la Reunió de Cònsols, s’acorda facultar a la
Interventora comunal per a formar part de la comissió de treball
amb l’Associació de Bancs, amb l’objectiu de preparar un conveni i
els corresponents protocols que han de regular els procediment
d’intercanvi  d’informació  telemàtica,  per  a  l’execució  dels
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embargaments de dipòsits de comptes bancaris per a fer front a
deutes comunals. 

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  del  Decret  de  modificació  de  les
normes urbanístiques i normativa complementària del Pla
d’Ordenació  i  Urbanisme Parroquial  d’Escaldes-Engordany
(POUPEE).

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

El  Comú d’Escaldes-Engordany,  en la  sessió  celebrada el  dia  24 de
novembre del 2014, va aprovar la modificació provisional de les normes
urbanístiques i normativa complementària del POUPEE i va publicar-la
al BOPA.
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El Govern, en la sessió del dia 3 de juny del 2015, de conformitat amb
els articles 10, 99 i 106 de la LGOTU, va acordar l’aprovació prèvia de
les modificacions proposades pel Comú.

Havent-se  complimentat  tots  els  tràmits  establerts  per  la  Llei,  es
proposa  al  Ple  l’aprovació  d’aquesta  modificació  del  POUPEE,  que
afecta  als  articles  núm.  81  i  217  de  les  Normes  Urbanístiques,  i
publicar el corresponent Decret al BOPA.

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

4. Proposta  d’aprovació  del  Decret  de  modificació  de  les
unitats d’actuació  UA-Suble-03, els Vilars – rec del Solà i
UA-Sunc-07,  carrer  de  l’Obac,  part  mitjana,  del  Pla
d’Ordenació  i  Urbanisme Parroquial  d’Escaldes-Engordany
(POUPEE).

El Sr. Cònsol Menor informa al Ple sobre la proposta presentada:

El  Comú d’Escaldes-Engordany,  en la  sessió  celebrada el  dia  30 de
març del  2015,  va  acordar  la  modificació  provisional  de les  unitats
d’actuació UA-Suble-03, els Vilars - rec del Solà, i UA-Sunc-07, carrer
de l’Obac, part mitjana, del POUP d’Escaldes-Engordany i va publicar-la
al BOPA.

El Govern, en la sessió del dia 3 de juny del 2015, de conformitat amb
els articles 10, 99 i 106 de la LGOTU, va acordar l’aprovació prèvia de
les modificacions proposades pel Comú.

Havent-se  complimentat  tots  els  tràmits  establerts  per  la  Llei,  es
proposa  al  Ple  l’aprovació  d’aquesta  modificació  del  POUPEE,  que
afecta únicament a les dos unitats d’actuació esmentades, i publicar el
corresponent Decret al BOPA.
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I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta presentada.

5. Proposta  d’acord  de  conformació  del  projecte  de  Pla
Parcial pel desenvolupament de la UA-Sunc-07,  carrer de
l’Obac, part mitjana; si hi ha lloc, publicació i obertura del
termini  d’informació  pública,  d’acord  amb  els  articles
112.1 i 112.2 de la LGOTU.

El Sr. Cònsol Menor informa al Ple sobre la proposta presentada:

Vistes les determinacions del POUPEE en relació a la  unitat d'actuació
en sòl urbà no consolidat 07 carrer de l’Obac, part mitjana, què inclou
els terrenys delimitats a nord per la UA-Suc-56 i per la UA-Sunc-07-
bis; a sud, per la carretera de l’Obac; a l’est, per la UA-Sunc-08 i a
l’Oest, per la UA-Sunc-06,

Vist que el Pla general determina el seu desenvolupament mitjançant
un Pla parcial d’iniciativa privada,

Vist  que  aquest  projecte  de  pla  parcial  ha  estat  promogut  pels
propietaris que representen més del 75 % de la superfície de terrenys
de la unitat d’actuació UA-Sunc-07, els quals han sol·licitat  la seva
aprovació,

Vist allò disposat a l’art. 64 del Reglament urbanístic, en relació als
articles  112  i  121  de  la  Llei  general  d’ordenació  del  territori  i
urbanisme,  en  relació  a  l’inici  del  procediment  d’aprovació
administrativa del projecte,

Vist  que  d’acord  amb  la  normativa  relacionada,  s’ha  verificat  la
conformitat de la documentació del Pla parcial amb la normativa en
vigor i amb el POUPEE, es proposa:
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1. Donar  la  conformitat  del  projecte  de  Pla  Parcial  de  la  unitat
d’actuació UA-Sunc-07 carrer de l’Obac, part mitjana, formulat pels
propietaris que conformen més del 75 % dels terrenys inclosos a la
UA-Sunc-07, amb les previsions de la Llei general d’ordenació del
territori i urbanisme, les generals del Pla d’ordenació i urbanisme
parroquial i les de la unitat d’actuació afectada.

2. Sotmetre  l’expedient  a  informació  pública,  amb  tota  la
documentació que  conforma el projecte, durant un termini de vint
dies,  comptats  des  de  l’endemà de  la  data  de  la  publicació  de
l’edicte d’exposició pública al BOPA. Durant el termini d’informació
pública,  tots  els  administrats  poden  consultar  el  projecte  i
eventualment, formular les al·legacions i observacions que estimin
convenients.

3. Sol·licitar els informes pertinents sobre el Pla parcial als ministeris
del Govern afectats per llurs competències sectorials.

4. Notificar als propietaris les observacions que puguin aparèixer, per
tal de ser esmenades en la fase d’aprovació del Pla Parcial.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta presentada, de conformitat amb els quatre punts detallats pel Sr.
Cònsol Menor.

6. Proposta  d’aprovació  del  conveni  entre  el  Ministeri
d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, i
els  Comuns,  per  a  la  cessió  de  dades  del  Registre  de
Vehicles. Si hi ha lloc, acord de facultar als Srs. Cònsols
per tal que, indistintament, puguin signar el contracte en
nom i representació del Comú.

La Sra. Cònsol Major informa al Ple sobre la proposta presentada:
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La Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals,
en el seu article 11, apartats c) i g), atorga als agents comunals les
facultats d’inspeccionar i identificar als usuaris de les vies públiques,
sempre dins dels límits de les seves funcions. 

Per a l’exercici  d’aquesta tasca, els agents es veuen necessàriament
obligats  a  consultar  dades  del  Registre  de  Vehicles  del  Govern
mitjançant els equips tècnics dels que disposen; motiu pel qual es fa
necessari establir un conveni amb el Govern per a la cessió d’aquesta
informació, que s’adeqüi a les previsions i els requisits establerts per la
Llei 15/2003, de protecció de dades personals.

La proposta de conveni que se sotmet a la consideració del Ple ha estat
elaborada  pel  Ministeri  d’Administració  pública,  Transports  i
Telecomunicacions i es presenta a la consideració de tots els Comuns.

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

7. Proposta d’aprovació del contracte d’arrendament amb la
societat MENTOR, SLU dels locals (plantes soterrani, baixa
i altell) situats a l’edifici conegut amb el nom de “Garatge
Valira”, situat a l’av. Carlemany, 20. Si hi ha lloc, acord de
facultar als Srs. Cònsols per tal que, indistintament, puguin
signar el contracte en nom i representació del Comú.

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

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el 29 de juny del 2015, va
adoptar l’acord de presentar a la consideració del Ple el contracte per a
l’ampliació  de  la  durada  de  l’arrendament  dels  locals  del  CAEE,
incrementant les superfícies arrendades a la totalitat de l’edifici situat a
l’avinguda Carlemany núm. 20, antic Garatge Valira (plantes soterrani,
baixa i altell).
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L’ampliació dels espais arrendats ha de permetre al Comú instal·lar-hi
serveis comunals d’interès per a la promoció d’aquest sector, com seran
la Biblioteca comunal i un servei de tràmits, activitats promocionals,
lúdiques i magatzems. 

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

8. Vist  l’informe  de  la  Mesa  de  contractació,  proposta
d’adjudicació  dels  treballs  de  remodelació  de  la  plaça
Coprínceps (fase I i II)  a favor de l’empresa  AUXINI SA,
per l’import de 183.731,39 € (IGI inclòs).

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

Per  a  la  contractació  dels  treballs  de  remodelació  de  la  plaça
Coprínceps s’ha convocat un concurs públic al  que han postulat  les
empreses que es relacionen a  l’acta  d’obertura  d’ofertes  que va  ser
tramesa als consellers.

Junt amb l’acta d’obertura d’ofertes, s’ha tramés també als consellers
l’informe tècnic del departament d’urbanisme, l’informe de la direcció
facultativa  de  l’obra,  l’informe  del  Departament  d’Intervenció  i  la
proposta de la Mesa de Contractació, documents que en el seu conjunt,
configuren tota la documentació administrativa de contractació.

Aquests treballs de remodelació estaran basats en el projecte que va
sortir  guanyador  del  concurs  d’idees  convocat  pel  Comú d’Escaldes-
Engordany.  Un  jurat,  integrat  per  membres  de  la  corporació,   del
Col·legi d’Arquitectes i propietaris de la plaça Coprínceps, va escollir la
proposta presentada pel Sr. Miquel Mercè, entre la desena de projectes
que es van presentar. 

Els  treballs,  que  s’iniciaran  a  finals  de  setembre,  quan  acabin  les
activitats a la plaça Coprínceps, es faran en dues fases amb l’objectiu
d’arribar a un sistema de terrasses flexible i adaptable a la realitat de
cada establiment situat a la plaça, podent gaudir de les terrasses durant
tot l’any. 
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Intervé a continuació la Sra. Cèlia Vendrell, en primer lloc per demanar que
es  corregeixi  un  error  que  figura  a  l’informe  tècnic  del  Departament
d’Urbanisme, en relació a la persona encarregada de la direcció facultativa.
I  seguidament  per  insistir  en  la  demanda que  ja  havia  fet  al  si  de  la
Comissió  d’Urbanisme,  en  el  sentit  que  des  del  primer  moment  es
consideri la necessitat de col·locar elements o mitjans que impedeixin que
els coloms es puguin recolzar sobre les estructures de la plaça, 

Respon  el  Sr.  Cònsol  Menor dient  que  es  corregirà  l’error  de  l’informe
tècnic, i que pel que fa a la qüestió dels coloms, es prendran mesures en
el sentit que indica la Sra. Vendrell, atès que interessa a tots evitar que els
coloms malmetin la imatge de la plaça

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

9. Vist  l’informe  de  la  Mesa  de  contractació,  proposta
d’adjudicació  dels  treballs  d’enderroc  i  construcció  del
pont  de  la  Plana  (riu  Madriu)  a  favor  de  l’empresa
CONSTRUCCIONS ROCA, SA per l’import de 355.445,86 €
(IGI inclòs), del quals:

299.848,81 € (IGI inclòs) els assumeix el Comú
16.030,91 € (IGI inclòs) els assumeix FEDA
16.816,44 € (IGI inclòs) els assumeix Andorra Telecom
22.749,70 € (IGI inclòs) els assumeix CAPESA

La Sra. Cònsol Major informa que per a la contractació dels treballs de
d’enderroc i  construcció del Pont de la Plana s’ha convocat un concurs
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públic  al  que  han  postulat  les  empreses  que  es  relacionen  a  l’acta
d’obertura d’ofertes.

S’ha tramès als consellers l’esmentada acta d’obertura d’ofertes, l’informe
tècnic del Departament d’Urbanisme, l’informe de la Direcció facultativa
de l’obra, l’informe del Departament d’Intervenció i la proposta de la Mesa
de  Contractació,  documents  què  en  el  seu  conjunt,  configuren  tota  la
documentació administrativa de contractació.

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

10. Proposta  d’aprovació  dels  Estatuts  de  l’Associació  de
Comerciants de l’Avinguda Carlemany i Travesseres.

La Sra. Cònsol Major cedeix la paraula al Sr. Josep Tudel per a que informi
al Ple sobre la proposta presentada. Exposa el següent:

Des  de  la  creació  de  Vivand,  el  Comú  ha  mantingut  nombroses
converses  i  negociacions  amb  els  comerciants  d’aquesta  zona,
promovent  la  necessitat  de  crear  una  associació  amb  els  titulars
administratius d’activitats comercials de tot el sector. 

El  comerç,  l’hostaleria  i  la  restauració  són  les  principals  activitats
econòmiques  que  es  concentren  en  aquesta  àrea,  destacant  la
presència d’altres atractius com museus, el centre termolúdic Caldea-
Inúu, parcs, etc. que coexisteixen amb un ric teixit empresarial.

Per tal de contribuir a la reactivació econòmica, és cabdal treballar tots
en  una  única  direcció  i  aquest  és  precisament  un  dels  principals
objectius  d’aquests  Estatuts  que  avui  sotmetem  a  votació.  Des  del
nostre punt de vista, compartit pels titulars dels negocis que han fet
possible  la  creació  d’aquesta  associació,  és  especialment  important
promocionar aspectes que posin en valor el conjunt del nostre país i
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que contribueixin  a definir una marca comercialment ja diferenciada
com és Vivand. 

Esperem que mitjançant aquesta associació puguem arribar a:

 Impulsar, de manera organitzada i equilibrada, el desenvolupament,
manteniment i promoció comercial de l’av. Carlemany i travesseres.

 Crear un interlocutor real i eficaç amb la finalitat que el Comú pugui
recavar el seu parer no vinculant en relació a nous projectes que
puguin  ser  d’interès  per  a  la  zona,  potenciant  l’atractiu  i  la
competitivitat de l’oferta comercial.

 Generar activitats i afavorir sinèrgies que atreguin més visitants per
a donar a conèixer l’oferta comercial de la zona, potenciant el sector
comercial com a pilar bàsic de l’economia parroquial i nacional.

El Comú ha de formar part de l’associació com a membre de ple dret
per tenir una relació directa i fluïda amb l’ens i com a part impulsora
del projecte. En aquest sentit també s’ha de tenir en consideració que
la titularitat del carrer és comunal i moltes de les accions que es duran
a terme tindran un impacte al carrer. Per tant, és del tot convenient que
la corporació pugui intervenir en la presa de decisions.

Per  tot  l’exposat  es  proposa  també  aprovar  l’adhesió  del  Comú
d’Escaldes-Engordany a l’associació de comerciants de l’av. Carlemany i
travesseres. 

Intervé a continuació el Sr. Aleix Mañosas, per exposar el parer del seu grup
en relació a la proposta presentada:

Des de l’inici de la creació de Vivand vam demanar des del grup de la
minoria que l’òrgan gestor fos una entitat mixta entre els comerciants i
el Comú. Passat un temps es van iniciar reunions amb comerciants de
la parròquia i avui se’ns plantegen uns estatuts per a la seva aprovació.
Els  estatuts  en  el  seu  global  creiem que  són  correctes,  excepte  en
alguns punts en els que possiblement diferirem.

La  composició  de  la  Junta  Directiva  ens  parla  d’un  màxim  de  10
membres.  Veiem que la  representació  per  zones  i  sectors  està  molt
definida,  però  segons  els  estatuts  un  membre  de  la  Junta  pot
representar alhora un sector geogràfic i un tipus de comerç. En aquest
cas no queda clar si els vots es recullen per les persones integrants de
la Junta o per les zones o sectors que s’hi representen. Si és el primer
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cas, hi pot haver sectors amb menys representació, i si és el segon cas,
hi  haurà  persones  que  recullin  més  vots  que  altres.  Segons  la
composició de la Junta, la part alta i les travesseres, que s’han sentit
més  perjudicades  amb  Vivand,  sembla  que  seguiran  tenint  un  pes
inferior al d’altres zones.

Pel  que  fa  al  càrrec  de  secretari  gerent,  què  es  compta  entre  els
membres de la Junta. En aquest cas algun sector es quedarà sense vot.
També es planteja que el càrrec sigui remunerat. Considerem que el
càrrec  de  secretari  i  el  de  gerent  han  se  ser  dos  càrrecs  totalment
separats. Entenem que el càrrec de gerent ha de ser una figura triada
per  l’associació,  però  ha  de  ser  una  persona  externa,  de  caràcter
executiu, per gestionar el dia a dia de l’associació. En aquest cas, seria
correcte que tingués veu i no vot a la junta i se li remunerés la feina. El
càrrec de secretari ha de tenir la mateixa consideració que el de la resta
de components de la Junta Directiva.

Pel  que  fa  a  les  quotes  de  participació,  els  estatuts  recullen  la
possibilitat de ser fixades de manera gradual o diferenciada en funció
del tipus de comerç i/o de la superfície comercial ocupada per cada
soci.  Entenem  que  aquesta  quota,  per  tal  que  sigui  el  més  justa
possible, hauria d’anar lligada a la taxa de radicació, segons la zona on
estigui  ubicat  el  negoci.  Veient  que les  quotes queden pendents  de
definir en una primera assemblea constitutiva, esperem que aquesta es
celebri ben aviat.

Sense la modificació dels punts esmentats no podem donar suport a
aquesta proposta i ens abstindrem

La intervenció del Sr. Mañosas dóna lloc a un extens torn d’intervencions
què es transcriu a continuació:

Sr. Josep Tudel:

Intentaré aclarir algunes coses. A nivell de votació, les votacions es faran pels sectors
definits a l’associació. És a dir, cadascun dels sectors comercials o geogràfics tindrà un
vot. Es pot donar el cas que, per exemple, un sector que es creu perjudicat, com pot ser la
zona alta, pugui arribar a tenir a l’associació tres o quatre membres amb vot. Per tant, el
pes que tindrà cadascun es difícil de controlar, i el que intentarem (per això el Comú en
forma part) és que sigui el més neutre possible. Es a dir, que les decisions es prenguin pel
bé  de  la  parròquia.  Evidentment  hi  haurà  un  treball  a  fer,  perquè  es  tracta  d’una
associació nova que neix ara, i hi haurà una feina de definir quin és el paper de cadascú.

Pel que fa al secretari i el gerent, no hem volgut fer-ho massa feixuc o complicat, perquè
com  he  dit  es  tracta  d’una  associació  nova.  De  moment,  el  gerent  tindrà  totes  les
funcions,  però  aquests  primers  sis  mesos  seran  una  mica  de  prova  per  veure  el
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funcionament de l’associació. I a partir d’aquí sí que podrem definir, amb els mateixos
comerciants que en formin part, quina és la millor manera de funcionar.

I pel que fa a les quotes, és una cosa que n’hem parlat molt i de les que més preocupa als
comerciants,  atès el moment i  la situació que vivim. Però vam definir duran totes les
reunions  prèvies  fetes  (una  dotzena  els  últims  tres  mesos)  que  això  es  fixaria  més
endavant,  quan es sabés realment  de quin pressupost  estem parlant,  i  en funció del
mateix, decidir-ho.

Sr. Aleix Mañosas:

En primer lloc dir que en cap cas entenem que la voluntat del Comú sigui que hi hagi una
zona més perjudicada, però al ser una associació nova i haver-hi alguns aspectes no ben
lligats, ens podríem trobar amb això.

Sobre el tema del secretari, ara ens diu que està previst que sigui durant sis mesos, cosa
que  tampoc  recullen  els  estatuts.  Però  sigui  com  sigui,  aquest  gerent  que  pot  ser
remunerat, seguirà sortint de la junta directiva (ens podem trobar un comerciant que sigui
secretari-gerent amb el qual es crearà un greuge comparatiu).... Seguim creient que  la
manera de procedir amb la figura del gerent, ha de ser més o menys la mateixa que ara
s’està fent amb el director  de Vivand, amb la diferència que amb aquests estatuts  la
representació dels comerciants queda més ordenada. La via ha de ser aquesta des d’un
inici,  sinó hi haurà un membre de la Junta que serà secretari-gerent i que durant sis
mesos no tindrà vot, creant-se un greuge comparatiu

Sr. Josep Tudel:

Jo em referia a que el funcionament serà com fins ara, com a mínim durant els primers sis
mesos, perquè així ho recullen els estatuts, però que ara mateix encara no som conscients
de quina serà la magnitud de l’associació. Llavors, sí que fins ara ho continuarà portant el
mateix director (el Sr. Paco Delgado), què serà el gerent, encara que els estatuts no ho
recullen d’aquesta manera, perquè com que el pressupost del comú ara està dedicat en la
seva gran part a cobrir tot el que és l’associació, dons aquests primers sis mesos, el gerent
serà l’actual director de Vivand. Aquesta és la idea, com a mínim aquests primers 6 mesos
serviran per fer una mica d’encaix de tot això i encara que no estigui recollit als estatuts,
la idea és no voler-ho fer massa complex, sinó intentar que sigui quelcom que vagi caient
pel seu propi pes. Ara mateix estem en aquesta tessitura, però més endavant, els pròxims
mandataris o millor dit els pròxims membres de l’associació, hauran de decidir-ho de la
millor manera.

Sr. Aleix Mañosas:

Llavors entenem que des d’un inici no es compliran els estatuts d’aquesta associació. Se
m’acut que, ja que els estatuts recullen que a part de les quotes pot haver-hi aportacions
de qui sigui, que potser la manera de fer hauria de ser que a nivell d’aportació, el sou que
està previst per al director durant aquests sis mesos, el Comú l’aporti a l’associació i se’l
contracti com a gerent. D’aquesta manera es compleixen es estatuts des d’un inici, i amb
el càrrec de secretari no hi ha cap comerciant que perdi el seu vot. Això durant 6 mesos i
que a partir d’aquí la pròpia associació decideixi cap on vol tirar

Sr. Josep Tudel:

La idea per començar és aquesta, de moment. Després ja ho analitzarem. En qualsevol cas
la figura del secretari sí que existirà com a tal (serà qualsevol associat de la junta que
vulgui ser-ho), però el gerent serà extern.
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Sr. Aleix Mañosas:

Llavors entenc que des d’un inici hi haurà un secretari per una banda i un gerent per una
altra, cosa que no recullen els estatuts. Sigui com sigui, veurem com s’acaba organitzant
la cosa i haurem d’esperar a la constitució  definitiva després de sis mesos

Sra. Cònsol Major:

Jo  només  vull  complimentar  i  agrair  la  feina  feta  durant  aquest  mesos  per  part  dels
departaments i els consellers de l’equip comunal que hi ha participat. I afegint-me a les
paraules  del  Sr.  Tudel,  dir  que  hi  havia  la  voluntat  política  amb  aquests  estatuts
l’associació fos una realitat. I pel demés, hem cregut que la millor manera era aquesta,
que durant els primers sis  mesos totes les parts que s’adhereixin a l’associació i que
aquesta es posi en marxa durant aquest període. Però de cap de les maneres volem anar
en contra dels estatuts. Això que quedi clar. Tot i haver-hi dificultats, és molt important
que ja s’hagi fet això, que s’aprovin avui aquests estatuts, i desitjar que l’associació tingui
molt d’èxit. 

Sr. Aleix Mañosas:

Som conscients de que hi ha hagut molt treball. Hem participat en alguna d’aquestes
reunions i realment feia falta que hi hagués algun document on es recollís un ordre de
treball.  El  que  comentava  és  si  hi  ha  la  possibilitat  de  fer  la  mateixa  actuació  però
recollida dins dels estatuts, ja que la millor manera és ordenar-ho tot de tal forma que des
del minut zero no ens estiguem saltant els estatuts. Insisteixo, es pot actuar de la mateixa
forma, però amb la fórmula que acabo de plantejar fa una estona, sense saltar-nos els
estatuts, per no començar amb mal peu. 

Per la resta, d’acord: Que hi hagi un únic interlocutor amb el comú, és molt millor. Que el
Comú formi part d’aquesta associació és ideal, perquè vulguem que no la titularitat és del
Comú i el Comú hi destinarà una quantitat de diners molt important i per tant, ha de tenir
vot (ja ens està bé, però, que alhora no tingui predominància dins l’associació) 

Sra. Cèlia Vendrell:

Voldria fer només un petit incís sobre el tema del secretari-gerent. El gerent ha d’existir al
llarg del temps, no només durant els primers 6 mesos, i per tant separaria molt bé les dos
figures. I també com diuen els estatuts i com el meu company ha estat reiteradament
dient, la persona que ostenti el càrrec de secretari no tindrà dret de vot, i crec que això
pot ser una dificultat cara a que dins la mateixa junta es pugui trobar el secretari, ja que
ningú voldrà ser-ho per no perdre del dret de vot. En canvi, la figura del gerent entenc que
la tindrem sempre. Esperem que això sigui així, que aquesta associació realment perduri
en el temps i que aquesta figura de gerent la tinguem sempre, perquè dubto molt que un
dels membres de la Junta vulgui fer de gerent, donat que això vol dir que haurà de deixar
de banda part de la seva activitat professional per dedicar-se a tirar endavant l’associació.

Per tant, entenent que sempre es necessitarà el gerent, jo d’entrada ja modificaria els
estatuts per adaptar-los a aquesta realitat que segurament serà la que perdurarà, i  no
esperaria a fer aquesta modificació més endavant.

Sra. Cònsol Major:

El document que avui e sotmet a aprovació, com qualsevol altre, si amb el pas del temps
es veu  que hi  ha  algun punt  que no s’adapta  bé  a  les  situacions  que pertoquin,  es
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modificarà.  De  tota  manera  ha  estat  revisat  pel  departament  jurídic,  al  que  jo  faig
confiança, i per tant avui es sotmetrà a aprovació.

I clos el torn d’intervencions, per majoria, el Ple aprova els Estatuts posats
a consideració.

La Sra. Cèlia Vendrell i el Sr. Aleix Mañosas s’han abstingut en la votació.
La resta de consellers presents a la sala, han votat a favor.

11. D’acord  amb  l’article  7  dels  Estatuts  de  l’Associació  de
Comerciants  de  l’Avinguda  Carlemany  i  Travesseres,
proposta d’aprovació del conveni regulador de la subvenció
aportada pel Comú a l’Associació 

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

L’article 7 dels estatuts de l’Associació de Comerciants de l’Avinguda
Carlemany i Travesseres preveu, entre altres recursos que configuren el
seu règim econòmic, les donacions, subvencions o aportacions que rebi
i qualsevol altre recurs que pogués obtenir d’acord amb la normativa
vigent. 

El  Comú,  com  anteriorment  s’ha  establert,  forma  part  d’aquesta
associació com a membre de ple dret. No obstant, donat el seu caràcter
d’administració pública, es fa necessari regular mitjançant conveni, les
seves obligacions i drets com a membre de l’associació, fixant l’import
de  la  seva  aportació  durant  els  primers  4  anys  de  funcionament  i,
esgotat  el termini,  poder revisar  unilateralment la seva aportació,  en
funció de les seves disponibilitats pressupostàries i de la seva política
de subvencions.

Intervé a continuació el Sr. Aleix Mañosas, què exposa el següent respecte
a la proposta en qüestió:
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En l’aportat 1.2 dels Estatuts queda a l’aire la idea que el Comú es
pugui  gairebé  desvincular  econòmicament  de  l’associació,  restant
obligat  únicament  a  pagar  la  mateixa  quota  que  la  resta  de  socis.
Creiem que l’acord no hauria de permetre aquesta desvinculació.

En l’apartat 2.1, es diu que el Comú tindrà sempre i com a mínim un
representant a la Junta directiva de l’associació.  Segons els estatuts
que acabem d’aprovar, en la Junta directiva hi ha un únic representant
del Comú; en cap cas es parla de més d’un; per tant, si no es realitza
una  modificació  dels  Estatuts  en  cap  cas  podrà  haver-hi  més  d’un
membre comunal representant. 

Per altra banda, em sembla correcte que el Comú renunciï des d’un
inici a la presidència, ja que és una associació que ha de ser dels i per
als  comerciants,  amb  el  suport  econòmic  del  Comú,  el  qual  ha  de
vetllar sempre per al millor funcionament de la parròquia. 

Com  he  dit  en  l’anterior  punt,  esperem  que  ben  aviat  es  faci
l’assemblea constitutiva, ja que l’acord que s’ha aprovat avui és vigent
entre el Comú i una associació que encara no ha estat creada

Per tot el dit, ens abstindrem en la votació de la proposta de conveni 

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

La Sra. Cèlia Vendrell i el Sr. Aleix Mañosas s’han abstingut en la votació.
La resta de consellers presents a la sala, han votat a favor.

12. Proposta  de  ratificació  dels  acords  adoptats  pel  Consell
Assessor de la  Comissió de Gestió del Pla de Gestió de la
Vall del Madriu-Perafita-Claror,  en la sessió celebrada el
dia 16 de desembre de 2014 i per la Comissió de Gestió en
la sessió celebrada el dia 21 d’abril de 2015
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CONSELL ASSESSOR DE LA VALL DEL MADRIU-PERAFITA-CLAROR

Núm. Acta: 02/14
Dia: 16.12.2014
Hora: 11,00 h
Acabament: 12,15 h
Lloc: 7a planta, Edifici administratiu El Molí del Comú de Sant Julià de Lòria 
Assistents:

- Hble.  Sr.  Manel  TORRENTALLÉ,  cònsol  menor  de  Sant  Julià  de
Lòria.

- 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 MAS, cònsol major d’Encamp.
 Hble.  Sr.  Josep  MAJORAL,  Conseller  de  Manteniment  i  Medi

Ambient del Comú de Sant Julià de Lòria. 
- M. I. Sr. Albert ESTEVE, ministre de Cultura del Govern d’Andorra.
- Sr.  Jean-Michel  ARMENGOL,  Secretari  General  de  la  Comissió

Nacional Andorrana per la UNESCO, representant de la UNESCO a
Andorra.

- Sra. Meritxell FONT, representant dels propietaris privats de terrenys
radicats a la zona del bé declarat i dels cortalans.

- Sr.  Carles Iriarte, representant de les associacions dedicades a la
protecció de la natura (APAPMA).

- Sr.  Pere  ACHÉ,  president  de  l’Associació  Ramaders  de  les
muntanyes  de  Sant  Julià  de  Lòria,  Andorra  la  Vella  i  Escaldes-
Engordany. 

- 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) Lectura i aprovació de l’acta número 01/14 de la reunió celebrada el 26 de juny del
2014, la qual ha estat aprovada per unanimitat.

En aquest  punt  la  Sra.  Font  demana si  el  M.  I.  Govern ja  ha entregat  l’informe de
seguiment relatiu al Conveni  Ramsar i si es pot fer arribar una còpia de l’informe al
col·lectiu que representa.

El Sr. Esteve manifesta que se li farà arribar còpia de l’informe. 

2) Aprovació, si escau, del Pressupost per a l’any 2015.
La Directora presenta el Pressupost per a l’any 2015 que ascendeix a 83.012,00 Euros,
un 2% menys que l’any passat. Fa constar que l’aportació per part de cada Comú serà
de 20.000,00 Euros i per part de Govern no hi haurà una aportació directa, serà a través
de la demanda de subvenció. 
Seguidament  es  validen  els  conceptes  de  despeses  per  a  l’exercici,  destacant  les
despeses de 1.150,00 Euros pel seguiment de la instal·lació d’ecocomptadors; 10.900,00
Euros per l’edició de plànols, els 4.000,00 Euros corresponents a la primera fase del
treball per a la realització a major escala de la zonificació, a demanda dels Cortalans;

   178



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2015  –   Sessió ordinària de data 27 de juliol

2.000,00 Euros pel marxandatge; els 5.000,00 Euros previstos per l’estudi de capacitat
de càrrega de la Vall; 3.000,00 Euros pels panells informatius, etc.
En  aquest  punt  puntualitza  que  pel  que  respecta  als  panells  de  benvinguda,  s’està
iniciant el projecte d’instal·lació, però en cap cas es vol envair la zona de la VMPC amb
panells i senyals. 

La Sra.  Font  demana com s’ha  executat   la  partida  227-treballs  realitzats  per  altres
empreses i professionals- del pressupost de l’any 2014 que ascendia a 18.178,11 Euros.

La  Sra.  Simon  comenta  que  li  farà  arribar  els  conceptes  detallats  de  la  despesa
d’aquesta partida.

La Sra. Font pregunta  quines són les prioritats per a l’any 2015. 

La Sra. Simon respon que l’estudi de capacitat de càrrega de la VMPC i l’execució de la
primera fase del treball per a la realització a major escala de la zonificació, serien unes
de les prioritats a realitzar durant l’any 2015.

La Sra. Font demana si ja es té una idea de com s’efectuarà l’estudi de capacitat de
càrrega de la VMPC.

La  Sra.  Simon  comenta  que  en  relació  a  l’elaboració  de  l’estudi  de  la  capacitat  de
càrrega turística de la vall i després de fer les gestions escaients, els diferents gestors
d'espais protegits a Andorra i el CENMA van informar de que ningú al país podia fer
aquest estudi  i  ens van derivar  cap a l'Institut  de Ciència i  Tecnologia Ambientals de
l’UAB. També s’ha demanat oferta a les universitats de Tolosa i  Perpinyà.  En aquest
sentit  s’informa,  que  la  universitat  de Tolosa  ho  ha  descartat  i  que  la  universitat  de
Perpinyà està interessada i restem a l’espera de rebre el corresponent pressupost.

La Sra. Font pregunta  si la UNESCO té algun departament que realitzi aquests estudis
que es podría consultar. També demana quina serà previsiblement la línia pressupostària
que destinarà el Govern en el pressupost  2015 a la Vall del Madriu-Perafita-Claror.

El Sr. Esteve informa que el pressupost de Govern del 2015 contempla una partida de
200.000,00 Euros pels conceptes de conservació i manteniment del patrimoni cultural de
la vall. 

La Sra. Font comenta que és una bona notícia i demana com es gestionarà aquesta línia
pressupostària i si
 la gestionarà Govern. 

El  Sr.  Esteve  respon que  aquesta  partida  destinada  a fer  actuacions  a  la  VMPC la
gestionarà Govern, es proposaran les actuacions des del Ministeri i seran aprovades per
la Comissió de Gestió de la VMPC. 
També comenta que en la partida d’ajuts al patrimoni s’ha previst 4.000,00 Euros per tot
el país i s’ha de demanar, com sempre, mitjançant la petició de subvenció i que s’està
treballant en l’edicte i plec corresponents. 

INFORMACIÓ

3) Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa (P.N.C.V.C.).
S’informa que dins del marc de col·laboració tècnica entre espais naturals, el Cònsol
Major de la Massana ha enviat una carta a la presidència de torn de la Comissió de
Gestió de la VMPC, per convidar a algun membre de la mateixa, a formar part del Comitè
Consultiu del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa, en tant que assessor
científic  per  millorar  l’intercanvi  d’informació  i  experiències.  En  aquest  sentit,  s’ha
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nomenat com a representant a la Sra. Susanna Simon, Directora del Pla de Gestió de la
VMPC.

4) Portal de la Vall.
La Directora informa que, si no hi ha cap imprevist,  els treballs del nou local estaran
acabats la setmana del 15 al 20 de desembre. Ja ha començat el trasllat a les noves
dependències i s’ha enviat un correu amb les noves dades a tots els seus contactes.
Es convida a tots els assistents a la inauguració que tindrà lloc el proper dia 19/01/2015 a
les 12h30. No obstant, rebran les corresponents invitacions a principis de gener.  

5) Precs i preguntes. 
 Concurs Refugi de l’Illa. 
S’informa que el concurs convocat des de Govern ha quedat desert, ja que les ofertes
presentades eren superiors a l’import base del concurs, per tant es tornarà a publicar el
corresponent concurs durant l’any 2015.
 
El Sr. Carles Iriarte demana si l’accés a la VMPC serà per a qualsevol lloc o es limitarà a
unes entrades en concret.

La  Sra.  Simon  respon  que  les  entrades  principals  es  mantindran  com  estan  en
l’actualitat, això si, es col·locaran els cartells informatius. També cal tenir present que
s’han instal·lats tres ecocomptadors i  que s’està gestionant l’elaboració de l’estudi de
capacitat de càrrega de la VMPC.

El Sr. Iriarte comenta que s’hauria de marcar uns camins d’entrada pels turistes a la vall i
els del país ja faran servir l’entrada a la vall, com s’ha estat fent fins a la data. 
També té dubtes sobre l’accés de les motos a la vall  tot i  tenir cada Comú els seus
reglaments  i/o  ordinacions.  En  aquest  sentit  comenta,  que  es  podria  elaborar  un
reglament o ordinació conjuntament els 4 Comuns a fi de regularitzar-ho.

La  Sra.  Simon  informa  que  s’està  treballant  en  una  ordinació  conjunta  entre  els  4
Comuns a fi de regularitzar l’accés motoritzat a la vall. 

La Sra. Ferrer puntualitza que s’està treballant el document per tal de dotar a la Comissió
d’un marc legal i competencial.  

El  Sr.  Iriarte  comenta que en el  document  que s’està treballant,  seria  interessant  de
contemplar els temes de l’accés rodat, el vandalisme, etc.

La Sra. Font demana si els propietaris privats poden disposar del vídeo promocional de
la vall i si aquest es traduirà a altres idiomes a fi de poder fer una promoció de la Vall.  

La Sra. Ferrer respon que sempre i quan no es fa faci una divulgació de forma incorrecta
no hi veuen cap problema. I pel que fa referència a la traducció del vídeo, la Sra. Simon
comenta que per motius de pressupost no es pot realitzar la traducció, però demana si
des del Ministeri de Cultura podrien assumir aquesta despesa. 

El Sr. Esteve respon que des del Ministeri de Cultura no es pot fer res, però es poden fer
gestions prop del Ministeri de Turisme, tenint en compte que és un bé d’interès turístic.

La Sra. Font agraeix les reunions mantingudes i indica que es faran arribar, tal com es va
acordar, els comentaris pertinents en relació a l’informe Galland i a la zonificació.
En aquest  punt  demana si  seria possible obtenir   els informes que s’han enviat  a la
UNESCO  aixi com l’informe que es va fer arribar al Dr. Galland en el marc de la seva
visita a la Vall.
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La Sra. Simon respon que pel que fa a l’informe enviat a la UNESCO, hi ha l’opció de
poder-lo descarregar a la pàgina web de la UNESCO. Referent a l’informe enviat al Dr.
Galland, no veu cap inconvenient a facilitar-li,  sempre i  quan es faci la demanda per
escrit a la Presidència de torn. 

En aquest sentit la Sra. Font comenta que el va consultar en la reunió mantinguda amb la
Directora i que  seria interessant pel col·lectiu que representa tenir-ne una còpia.
Continua comentant que la reunió tècnica mantinguda per a tractar la zonificació ha estat
productiva i demana quin seguiment  se’n farà. 

La Sra. Simon comenta que, ara el que s’ha de tenir és l’estudi a realitzar al 2015 en
relació a la zona de propietat privada i difícilment sense aquest estudi, es podrà fer cap
reunió a l’inici d’any.

La Sra.  Font  demana si  es  disposa   d’un balanç  de les accions que  han marcat  la
celebració  del   10è aniversari  de la  inscripció  de la  VMPC a la  Llista  del  Patrimoni
Mundial així com les dades dels ecocomptadors i  si hi ha alguna possibilitat de poder
obtenir-les.

La Sra. Simon respon que se li  farà arribar el balanç del 10è aniversari així com les
dades dels ecocomptadors. 

La Sra. Font pregunta  si ja està  disponible el balanç dles ecoguardes de la Vall i en quin
punt es troba la rehabilitació dels camins. 

La Sra. Simon comenta que encara no es té el balanç pel tema de les ecoguardes de la
vall  i  pel  que respecta a  la  rehabilitació  dels  camins,  se seguirà  en la  mateixa  línia
d’enguany, la qual ha consistit en la continuïtat amb la rehabilitació de l’empedrat del
camí de Perafita, des d’Entremesaigües fins a la Font Peixadera, així com el drenatge de
l’aigua de dita font.

La Sra. Font agraeix la invitació arran de la visita  de la Sra. Irina Bokova, Directora
general de la UNESCO. També agraeix als representants de la Comissió de Gestió i al
representant  del  M.  I.  Govern  per  la   trobada  que  va  mantenir  l’Associació  amb  la
Directora General de la UNESCO en el marc de la visita que va efectuar al Principat
d’Andorra. En aquest sentit demana si s’ha fet un informe de seguiment.

El Sr. Esteve respon que haurà de fer les gestions pertinents prop de la UNESCO.

El  Sr.  Armengol  comenta  que  dins  del  marc  de  col·laboració  entre  espais  naturals,
concretament amb el Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa, es podria
estudiar la possibilitat de reactivar els campaments que s’efectuaven a la VMPC.

La Sra. Simon  comenta que en la propera reunió demanarà que s’inclogui a l’ordre del
dia per tal de tractar aquest tema. 

El Sr. Armengol comenta que l’any vinent, els Directors dels plans de gestions d’altres
paisatges culturals , tenen previst de realitzar una trobada a Mallorca amb la finalitat de
fer un  intercanvi  d’informació i  experiències en aquest àmbit, és en aquest sentit que
demana si des la Comissió de gestió de la VMPC, hi ha la possibilitat de participar en el
seu finançament. 

La Sra. Font comenta que no veu procedent de demanar aquest tipus de finançament a
la Comissió de Gestió, ja que el pressupost que s’ha plantejat en la reunió d’avui per
l’any 2015 és molt limitat. És de l’opinió que hi ha altres vies més adients que es poden
explorar i demana a la CNAU si podría fer front a aquesta despesa. 
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El Sr. Armengol també informa que el diploma declarant la VMPC com a patrimoni de la
humanitat s’ha trobat i s’ha constatat que hi ha un error comès d’escriptura per part de la
UNESCO  que va fer la seva edició, demana si la Comissió de gestió de la VMPC es pot
fer càrrec de la despesa de 115,00 Euros per l’edició d’un nou diploma. 
Tot i així,  en cas de fer aquesta nova edició, caldria tenir en compte que quan es va
signar l’inicial (estem parlant de l’any 2004), el va signar el senyor Koichirõ Matsuura i en
l’actualitat signaria la senyora Irina Bokova. 

La Sra. Font comenta que si l’error ha estat per part de l’organisme  que aquest n’hauria
d’assumir la corresponent despesa.

El Sr. Armengol també comenta que el calendari editat pel “Crèdit  Andorrà” està molt
encertat i demana si hi ha la previsió d’altres actuacions en aquest sentit. 

La Sra.  Simon remarca que la participació per part  de la Comissió per a l’edició del
calendari ha estat només tècnica i no ha fet cap aportació econòmica, ha estat assumit
íntegrament per Crèdit Andorrà. També comenta que està en projecte l’edició d’un llibre
amb la col·laboració de l’entitat bancària “Crèdit Andorrà”.

El Sr. Iriarte en relació als terrenys cinegètics dels Comuns, tot i que ja ha fet aquesta
demanda en altres ocasions, voldria saber si s’ha consultat o treballat aquest tema.

Sra. Simon respon que en aquests moments, tot i tenir en compte la seva demanda hi
han d’altres prioritats.

La Sra. Font és de l’opinió  que quan estigui  la zonificació finalitzada serà mes fàcil
treballar el tema dels terrenys cinegètics.

La Sra. Ferrer respon que com bé diu la Sra. Font, primer s’ha de tenir la zonificació i
també que això s’hauria de preveure en el pla d’ús públic. Pel que fa al control de les
activitats relacionades, una de les possibilitats a estudiar seria dotar a la Comissió de
personalitat jurídica.

Sense cap altra tema a tractar, s’aixeca la sessió.

COMISSIÓ DE GESTIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DE LA VALL DEL MADRIU-
PERAFITA-CLAROR

Núm. Acta: 3/15 
Dia: 21 d’abril de 2015
Hora inici: 9 h
H. acabament: 10:20 h
Lloc: Comú d’Escaldes-Engordany 
Assistents: 

 Sra. Trini MARIN, cònsol major d’Escaldes-Engordany, presidenta de torn
de la Comissió de Gestió durant l’any 2015.

 Sr. Jordi MAS cònsol major d’Encamp.
 Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN, cònsol major d’Andorra la Vella.
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 Sr. Dot JORDI, conseller menor de Sant Julià de Lòria, en representació
de  la  Sra.  Montserrat  GIL,  cònsol  major,  que  ha  excusat  la  seva
absència.

 Sra. Susanna SIMON, directora del Pla de Gestió de la Vall del Madriu-
Perafita-Claror.

 Sr.  Josep  Maria  CANUT,  adscrit  a  la Secretaria  General  del  Comú
d’Escal-des-Engordany,  secretari  de  torn  adjunt  de  la  Comissió  de
Gestió.

1. Lectura i aprovació de l’acta núm. 2/15 corresponent a les reunió celebrada el dia 24
de febrer de 2015. Sense cap esmena formulada, s’aprova l’acta en qüestió.

2. Portal de la Vall

El dia 1 d’abril es va incorporar al Portal de la Vall la Sra. Carmen Bugarin, treballadora
de la col·lectivitat, a fi d’atendre els visitants. S’ha lliurat als presents un document on es
detallen les tasques que realitzarà aquesta persona. 

Es posa de relleu que tot i que el Comú d’Andorra la Vella ha cedit temporalment un
ordinador,  aquesta  persona necessitarà  disposar-ne  d’un  de  manera  permanent.  Per
cobrir aquesta necessitat, els presents acorden adquirir un ordinador una vegada s’hagi
realitzat la  pertinent consulta de preus entre les empreses del sector.

3. Eco-guardes

La directora exposa que una vegada acordat en la darrera reunió de la Comissió donar
continuïtat al cos del eco-guardes, es va mantenir una reunió amb els caps de medi
ambient dels quatre comuns per estudiar possibles millores o canvis a fer respecte a
l’any anterior.  Si bé en línies generals es va coincidir en valorar positivament l’actual
funcionament del cos, es va coincidir també en plantejar la necessitat de dotar als seus
membres amb algun distintiu que els uniformi, els identifiqui i els doni legitimitat a l’hora
d’actuar. En aquest sentit, s’informa als presents sobre una consulta efectuada a una
empresa del país, la qual oferia 8 armilles a un preu de 48 €/unitat.

Els membres de la Comissió expressen el seu acord amb la necessitat d’uniformar el cos
i, tenint també en compte que en cap cas es generarà una despesa significativa, acorden
realitzar una consulta de preus per comprar 8 armilles a un preu màxim de 48 €/unitat.

4. Senyalització carreteres

Per millorar la visibilitat de la VMPC i col·laborar en la seva promoció turística, s’acorda
facultar a la Presidenta de torn per enviar una carta al ministre d’Ordenament Territorial
sol·licitant que es senyalitzin les entrades principals de la vall del Madriu-Perafita-Claror
des de la xarxa de carreteres generals del Principat.

5. Intercanvi entre espais protegits Andorra-Portugal. Difusió de la VMPC

La directora informa que ha estat convidada per la Comissió Nacional de la UNESCO a
Portugal  a  participar  en una trobada sobre  el  Patrimoni  Mundial  que es  celebrarà  a
Oporto  del 18 al 20 de maig de 2015. Després de consultar-ho amb la presidenta de la
Comissió, ha acceptat la invitació.

El programa inclou una presentació de la VMPC al públic i una reunió amb la gestora de
la Vall del Douro per poder intercanviar experiències. Les despeses de desplaçament i
allotjament aniran a càrrec del Ministeri d’Exteriors.
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6. Factura ambaixada 

En la darrera reunió del Consell Assessor, el Sr. Armengol va informar de l’error que hi
havia hagut per part de Patrimoni Mundial a l’hora de fer el diploma de la vall  com a
Patrimoni de la Humanitat, i de la factura conseqüent per reparar l’error. La factura, per
un import de 101,65 €, s’ha fet arribar a la Comissió a través de l’Ambaixada d’Andorra a
França, la qual, prèviament, n’ha fet el pagament avançat

En considerar que a la Comissió no li correspon en cap cas assumir els costos d’un error
aliè,  els presents acorden negar-se a efectuar aquest  pagament i  comunicar aquesta
negativa a l’Ambaixada 

7. Capacitat de càrrega de la VMPC

S’ha lliurat als presents l’informe d’avaluació de les propostes per l’estudi de la capacitat
turística de la VMPC. D’acord amb les recomanacions dels gestors d’espais protegits
d’Andorra  i  del  CENMA,  la  demanda  de  propostes  es  va  adreçar  als  departaments
d’estudis ambientals de les universitats dels països veïns.

Vistes les propostes rebudes, s’acorda adjudicar la realització del l’estudi a l’Institut de
Ciència  i  Tecnologia  Ambientals  de  la  UAB,  en  haver  presentat  la  proposta  més
econòmica per un import de 5.263,50 € (IVA inclòs; l’import definitiu es fixarà en funció
del que determini al respecte l’Agència Tributària)

8. Traducció vídeo documental sobre la VMPC

S’aprova  el  pressupost  presentat  per  Mira  Audiovisual,  productora  del  vídeo,  per  la
locució i enregistrament del text a l’anglès, així com per la versió en francès (traducció
inclosa) per un import total de 1.200 €. La traducció a l’anglès l’ha realitzat de manera
gratuïta OMT-Themis

9 Conveni Europeu del paisatge

El mes d'octubre el Departament de Medi Ambient de Govern organitza uns tallers del
Consell  d'Europa sobre el  Conveni europeu del paisatge.  El tema serà la cooperació
transfronterera i es dedicarà un matí a parlar d'Andorra. S’acorda acceptar la proposta de
l’organització  a  fi  que  la   VMPC pugui  comptar  amb un espai  cedit  i  fer  una  petita
presentació i/o passar el documental.

10. Reunió amb els ramaders

S’ha  lliurat  als  presents  l’acta  de  la  reunió  de  data  3  de  març  mantinguda  amb
l’Associació de ramaders de les Muntanyes de Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i
Escaldes-Engordany. Entre els temes tractats destaquen el de les tanques pel bestiar
(sobre el que s’està treballant conjuntament amb el Departament de Patrimoni Cultural) i,
en particular, el de la demanda de crema controlada del gespet.

Pel que fa a aquest tema, la directora exposa que ha consultat al CENMA (al punt 16
d’aquesta acta s’informa sobre altres aspectes d’aquesta reunió) i que la recomanació
rebuda ha estat realitzar un estudi que determini la zona, l’espècie i la seva dinàmica
d’evolució ecològica (si es crema, què fer perquè no torni a sortir la mateixa espècie).
Aquest estudi es podria realitzar aquest estiu, per un cost de 600€.

En  el  debat  posterior  mantingut,  els  membres  de  la  Comissió  diuen  considerar
innecessari  l’estudi  recomanat pel CENMA i s’inclinen per, seguint els usos ramaders
tradicionals,  consultar  al  Ministeri  d’Interior  sobre  la  possibilitat  de  fer  una  crema
controlada.

11. Consulta de preus per l’edició del mapa d’itineraris de la VMPC
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La directora presenta l’informe d’avaluació de les propostes rebudes a la consulta de
preus per a la realització d’un mapa d’itineraris (senderisme) de la VMPC.

Vist que l’Editorial La Comarcal ha presentat l’oferta més econòmica, per un import de
3.780 € (exempt d’impostos). Considerant a més, que l’oferta d’aquesta empresa inclou
una sèrie de millores respecte a les característiques inicialment exigides i garanteix els
millors terminis de lliurament, els membres de la Comissió acorden adjudicar l’edició del
mapa a l’empresa Editorial la Comarcal.

Al respecte i durant la reunió, la Directora havia comentat anteriorment que la despesa
inicialment  pressupostada  per  aquest  concepte  era  10.000  €,  amb  el  qual  s’ha
aconseguit un estalvi de més de 6.000 €, susceptible de ser destinat a altres despeses
(com les contemplades als punts 2, 3 i 8 de la present acta) o a imprevistos.

 Informes – La direcció informa als presents sobre els següents assumptes:

12. Reunió amb el Departament de Medi Ambient de Govern

S’ha lliurat als presents l’acta d’aquesta reunió, celebrada a iniciativa de la direcció del
Pla de Gestió, amb l’objecte de marcar línies de col·laboració entre les dues entitats.
Caldrà estudiar-les i veure’n la viabilitat. A part, des del Departament de Medi Ambient de
Govern es va informar que s’han organitzat uns Clean-up days a Fontverd els dies 8, 9 i
10 de maig (Institut professional d’Aixovall i Centre d’Andorra Sostenible).

13. Formació personal

Els  passats  dies  9  i  10  d’abril  es  van  celebrar  unes  sessions  formatives  sobre  la
UNESCO i  el  patrimoni  de  la  VMPC,  dirigides  per  la  Sra.  Directora  i  adreçades  al
personal de turisme i medi ambient dels quatre comuns. Està prevista una segona tanda
de sessions a celebrar abans de finals d’abril.

14. Assemblea general de la Comissió Nacional Andorrana per la UNESCO

La CNAU va fer arribar una carta a la directora del Pla de Gestió de la VMPC informant
sobre la seva designació com a nou membre de l’Assemblea General d’aquesta entitat.
Provisionalment  i  a  amb  l’autorització  de  la  presidenta,  la  directora  va  acceptar  el
nomenament; nomenament que avui aproven els membres de la Comissió.

15. Reunió col·laboració entre espais protegits d’Andorra

S’ha lliurat als presents l’acta de la segona reunió de treball entre els 3 espais protegits
del Principat, després de la signatura del conveni de col·laboració el passat 10 de març
de 2014. El tema central va ser la iniciativa d’editar un monogràfic entre els 3 espais;
iniciativa que va ser molt ben acollida per Andorra Turisme, que ha proposat ocupar-se
de la maquetació de la versió on-line. 

16. Reunió amb el CENMA

S’ha lliurat als presents l’acta d’aquesta reunió, celebrada a iniciativa de la direcció del
Pla de Gestió, amb l’objecte de marcar línies de col·laboració entre les dues entitats. En
la  reunió  s’ha  convingut  formalitzar  aquesta  col·laboració  mitjançant  la  redacció  d’un
conveni que posteriorment es sotmetrà a l’aprovació de les parts.

17. Estudi sobre potencial turístic de la vall i reedició futlletons

S’informa  que,  contra  l’inicialment  previst,  a  dia  d’avui  encara  no  es  pot  lliurar  a  la
Comissió la versió final de la proposta d’estudi sobre el potencial turístic de la vall. Es
comenten però, les línies de treball previstes en l’estudi. Tan bon punt la direcció disposi

   185



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2015  –   Sessió ordinària de data 27 de juliol

de la  proposta  definitiva,  la  farà  arribar  als  membres  de  la  Comissió  per  a  la  seva
aprovació.

S’informa, d’altra part, que ja es disposa de la reedició dels futlletons sobre la VMPC i
que ja s’han distribuït per les oficines de turisme dels quatre comuns.

 Assumptes pendents

18. Ordinació accés motoritzat  a la VMPC. Aquest document encara està en fase de
treball.

19. Zonificació de la vall. El document existent s’ha d’ampliar amb l’estudi adjudicat en la
reunió de la Comissió de Gestió del passat dia 24 de febrer 2015, per poder ser validat
per l’Associació de Propietaris Privats de la vall.

20.  Tributs. La categoria de la Comissió de Gestió quant a la seva tributació (IGI, IS)
encara no està definida. De moment, no s’ha rebut resposta a la consulta escrita que es
va adreçar a Tributs.

21. Pla d'ús públic i Ordinació de senyalització de les propietats privades. Els esborranys
d’aquests documents ja han estat revisats pels tècnics de medi ambient de cada comú.
Queden  pendents  les  aportacions  que  es  puguin  rebre  del  Consell  Assessor  i,  en
particular, de l’Associació dels Propietaris Privats de la Vall.

 Assumptes fora de l’ordre del dia

22. Treballs recerca arqueològica

La directora informa que ha rebut des del Departament de Patrimoni Cultural d'Andorra,
una petició de recerca arqueològica a la vall del Madriu-Perafita-Claror que pretén dur a
terme el Dr. Ermengol Gassiot. Per poder demanar una beca al Govern espanyol, aquest
investigador necessita que la Comissió de Gestió de la VMPC emeti un certificat atestant
que recolzarà i  autoritzarà aquesta recerca. La directora s’estén sobre l’objecte de la
recerca i el currículum del Dr. Gassiot, i posa de relleu que aquest estudi entraria dins
dels objectius d'estudi del patrimoni de la vall que promou el Pla de gestió de la VMPC. 

Els membres de la Comissió accepten la demanda i es signa in-situ el certificat sol·licitat.
Si el Dr. Gassiot obté la beca, es redactarà un conveni entre la UAB i la Comissió de
Gestió.

I sense altre tema a tractar, s’acorda convocar la propera reunió del Consell Assessor el
dia 23 de juny, a les 9.30 h, al Comú d’Escaldes-Engordany, seguida de la propera reunió
de la Comissió de Gestió el mateix dia i lloc, a les 11 h. 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 pel Consell Assessor de la  Comissió de Gestió del Pla
de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, en la sessió celebrada el dia
16 de desembre de 2014 i per la Comissió de Gestió en la sessió celebrada
el dia 21 d’abril de 2015.

13. Informes de caràcter general

La Sra. Cònsol major informa al Ple sobre els següents assumptes:

 El  Tribunal  de  Batlles  ha  dictat  sentència  en  el  marc  del  judici
contenciós  administratiu  seguit  a  la  demanda  interposada  pel  Sr.
Manuel Moro contra l’Ordinació de la creació de la Mútua dels Agents
de Circulació del Comú. La sentència desestima la demanda i declara
ajustada a Dret l’ordinació comunal.

 Es deixa  constància  de  l’agraïment  a  l’entitat  Crèdit  Andorrà  per  la
col·laboració aportada a l’organització del Saló de la Gent Gran, què es
celebrarà el mes d’octubre.

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 diversos precs i preguntes als què
el  Secretari  General  anirà  donant  lectura  a  continuació  –es  transcriuen
seguits en cada cas de les respostes i intervencions subsegüents -.
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1) En relació a la notícia de la premsa del dia 21 de juliol, sobre l’Organisme de
Recaptació  Comunal,  volem  que  se’ns  lliuri  còpia  del  dossier  que  es  va
presentar en la Reunió de Cònsols passada.

Sra. Cònsol Major:

Com sempre, senyora Vendrell, serà un plaer facilitar-li a vostè i al senyor Mañosas una
còpia del dossier que es va exposar la setmana passada en Reunió de Cònsols a Ordino
sobre l’Organisme de Recaptació Comunal. Ara bé, també els hi demanaria que s’esperin
al mes d’agost a rebre aquesta documentació, perquè durant els propers dies mantindrem
una reunió tots els cònsols per tractar aquest únic punt. I, per tant, els podré informar
molt millor sobre els avenços que s’estan portant a terme per la creació de l’Organisme de
Recaptació Comunal 

Sra. Cèlia Vendrell: 

Com a consellers del Comú d’Escaldes-Engordany creiem que aquest estudi ha de ser
compartit  amb nosaltres,  i  més considerant que el  proper mes d’agost,  tal  com vostè
acaba de dir i segons declaracions del Sr. Cònsol d’Ordino a El Periòdic d’Andorra, es
prendran  decisions  importants  sobre  qui  treballarà  en  aquest  organisme,  sobre  quins
desenvolupaments informàtics seran necessaris perquè això sigui una realitat, i sobretot,
sobre com es finançarà aquest projecte. Per això entenem que nosaltres n’hem de ser
partícips  abans que es  prenguin  aquestes  decisions que considerem molt  importants,
motiu pel qual, sol·licitem aquest document abans que s’adoptin aquestes decisions

Sra. Cònsol Major: 

Tal com li he dit participaran en aquestes decisions, però primer ens hem de veure els
Cònsols, perquè el dia de la Reunió hi havia molts punts a l’ordre del dia i no vam poder
fer el debat oportú seguit a la presentació que van fer els representants de l’empresa. Per
tant,  ens hem de tornar  a veure aquest  mes d’agost,  però sense  prendre cap decisió
concreta 

2) La pluja intensa del dia 21 de juliol d’enguany ha deixat durant més de 24
hores els habitants i turistes d’Escaldes-Engordany sense aigua destinada al
consum humà a les aixetes de les nostres llars, hotels, restaurants, comerços,
oficines. Aquests moments són difícils de passar. Per responsabilitat política,
formulem les preguntes i precs següents:

a. Quines acciones pensa dur a terme la corporació comunal actual per evitar
que situacions com aquestes puguin tornar a succeir?

b. Encomanem a l’equip de la majoria comunal i  en particular  als senyors
Cònsols Major i Menor, a complir amb l’acord de data juliol de 2008 què
van contraure les dues corporacions, de la mà del Sr. Antoni Martí i la Sra.
Rosa  Ferrer,  cònsols  majors  d’Escaldes-Engordany  i  d’Andorra  la  Vella

   188



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2015  –   Sessió ordinària de data 27 de juliol

respectivament  de  l’època,  a  interconnectar  les  dues  xarxes  d’aigua
destinada al consum humà de les dues parròquies i evitar així, situacions
com les que hem viscut aquests últims dies.

Sr. Cònsol Menor: 

Pel que fa a la primera part de la pregunta, Sra. Vendrell i Sr. Mañosas, lamento que es
faci  i  més  en  el  si  del  Comú  d’Escaldes-Engordany,  ja  que  com  bé  sabeu,  qui  és
concessionari de l’aigua a la parròquia és Capesa. I realment lamento la pregunta perquè
vostè,  Sra.  Vendrell,  va  formar  part  del  consell  d’administració  de  Capesa  i  sap
perfectament, almenys així ho vull creure, el treball que realitzen els gestors de Capesa
per bé de distribuir aigua a la parròquia de la millor manera. Cal dir que els membres del
consell d’administració treballen de manera no remunerada i van deixar durant aquests
dies totes les seves feines particulars per estar de manera constant al peu de la feina que
s’havia de realitzar, i sobretot, per mirar de distribuir de la millor manera l’aigua i poder
paliar el problema que vam tenir. Problema que ja li recordo que va ser provocat per una
tempesta que va tenir per epicentre la zona de Claror i que d’un costat ja  es vau veure la
conseqüència que va tenir a Sant Julià, i la consegüent a Escaldes-Engordany. I lamento
la pregunta perquè vostè vol posar en entredit la feina que s’està realitzant a Capesa, o
potser està posant en entredit l’existència mateixa de Capesa. 

I tampoc l’entenc, Sra. Vendrell,  perquè fa un mes vam fer una sessió de Comú amb
caràcter d’urgència, a la qual vostè es va oposar, en la qual vam parlar de la necessitat
imperiosa de fer el dipòsit nou què permetrà tenir un millor subministrament d’aigua i,
sobretot, en causes de força major com ha sigut aquesta, que la ciutadania no hagi de
patir els efectes que ha tingut aquesta tempesta, o qualsevol altre esdeveniment aliè a la
nostra gestió. 

Així doncs, tots els dubtes que tingui segur que els podrà traslladar a Capesa, i els hi
explicarem  sense  cap  dubte,  més  sabent  que  vostè  va  formar  part  del  consell
d’administració. El Comú d’Escaldes el que sí ha fet es posar des de fa cinc anys tot el
possible per a que aquest dipòsit es pugui construir en un terreny que no era de la nostra
propietat. Hem tingut de fer un pla especial per poder deslliurar aquest terreny i poder
construir-hi el dipòsit que, a més a més, paga Capesa amb els seus mitjans propis. En
definitiva, li puc contestar el que vulgui, però realment penso que és una pregunta que no
tocava fer.

Sra. Cèlia Vendrell: 

Evidentment no deixaré de contestar totes aquestes fletxes que se m’acaben de llençar. 

Començaré pel penúltim punt que vostè ha esmentat. Vostè ha dit que nosaltres ens vam
oposar fa un mes a la construcció del dipòsit. No. Nosaltres no ens vam oposar mai a la
construcció del dipòsit i així consta a l’acta. Això ha de quedar clar i ja des d’un principi,
quan estava al consell d’administració mai m’hi vaig oposar. Al que ens vam oposar va ser
al  procediment administratiu  que es  va utilitzar  en aquell  moment  per  aprovar  el  pla
especial per construir el dipòsit. Perquè es va convocar un comú amb caràcter d’urgència i
nosaltres  enteníem  que  no  era  un  comú  amb  caràcter  d’urgència,  perquè  justament
portàvem més de vuit anys parlant de la construcció d’aquest dipòsit i, finalment, aquest
dipòsit només fa 15 dies que ha començat a construir-se. O sigui, que si el fet d’haver fet
un comú amb caràcter d’urgència hagués servit per accelerar els tràmits, hi haguéssim
estat d’acord, però segons les paraules dites pel Sr. Eduard Lopez, això no accelerava els
tràmits. Ens oposàvem al caràcter d’urgència de la sessió; no a la construcció del dipòsit. I
això vull que quedi clar perquè ja no és la primera vegada que ho he de puntualitzar i no
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vull que després surti a la premsa que nosaltres ens hi oposem, quan nosaltres creiem que
la construcció d’aquest dipòsit és una bona cosa per a la parròquia.

Després, si vostè lamenta la meva pregunta, jo també lamento la seva resposta, perquè li
vull recordar la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns. L’article
4.10 d’aquesta Llei, que encara es vigent, diu que és competència comunal la prestació
dels serveis públics en els àmbits següents: la captació, tractament i distribució pública
d’aigües potables i la construcció de fonts públiques. Aquest article de la Llei defineix
clarament  qui  és  el  responsable  de  realitzar  els  servei  de  captació,  tractament  i
distribució. Aquí a Escaldes, com també passa en altres punts d’Andorra, la gestió de
l’aigua està en mans d’una empresa privada (tots ho sabem) però aquesta situació no
eximeix al comú de defugir de les seves obligacions (i sinó demani-ho al Sr. Teixidor que li
sabrà  contestar  millor  que  jo  si  al  Comú  de  la  Massana  el  van  eximir  de  les  seves
responsabilitats). En aquest cas l’obligació del Comú és la de controlar que Capesa estigui
realitzant  de  forma  adequada  la  tasca  encomanada.  Sobre  aquest  tema  hem  tingut
diverses converses i reunions i els hi vaig exposar, Srs. Cònsols, a principis de mandat i
també  en  altres  ocasions,  els  meus  neguits  sobre  el  subministrament  d’aigua  a  la
parròquia. El problema de la terbolesa de l’aigua és recorrent i no ho dic únicament jo,
sinó també usuaris de la xarxa que m’ho comenten de manera habitual.

Un altre aspecte que també em preocupa és la capacitat que té la captació del Madriu per
fer front al creixement urbanístic que preveu el POUP. En les reunions que es mantenen
ara per la revisió del pla (vostè, Sr. Calvet, també hi era) ja vaig demanar que es sol·licités
a Capesa (i vostè també ho va demanar) que es defineixi en base a la captació actual,
quina seria la població màxima per tal de no patir restriccions d’aigua, restriccions què en
aquest cas no serien per qualitat sinó per quantitat, i que serien molt més difícils de
paliar que el que hem passat aquests dos dies.

També en vàries ocasions els hi he comentat que al meu parer una xarxa que subministra
aigua a més de 14.000 habitants ha de disposar en plantilla d’un director tècnic, d’un
enginyer, per justament poder reflexionar sobre tots els aspectes que he mencionat, però
també d’altres, què proposi al consell d’administració de Capesa els estudis, projectes i en
resum, totes les inversions necessàries a realitzar per fer front a reptes de futur.

Amb tot, no oblidin Srs. Cònsols, que vostès són els màxims mandataris comunals i que la
Llei de delimitació de competències dels comuns els obliga a que el servei es presti de
manera correcta en quantitat i qualitat, i per tant han de complir les seves obligacions i
exigir  a  Capesa un servei  de  qualitat.  Segurament,  i  vostè  ja  ho  ha  dit  a  l’inici,  em
contestaran que el que hem viscut aquests dies és un fet puntual, que no podem evitar les
tempestes  com  la  que  vàrem  tenir  dimarts  passat,  i  altres  que  hem  tingut  i  que
segurament tindrem. Cert,  no ho podem evitar,  però el  que sí  que podem fer i  tenim
l’obligació de fer, és definir un pla de minimització dels efectes de les tempestes, i també
dels efectes del desglaç que en cada primavera ens enterboleix l’aigua, així com preveure
altres situacions que poden posar la xarxa en situació de risc. 

Cal definir un pla general estratègic sobre l’aigua per a Escaldes-Engordany. La connexió
amb la xarxa d’Andorra la Vella, que és el prec que els hi fem en la segona part de la
pregunta que hem entrat, fa part d’aquest pla estratègic sobre l’aigua, a l’igual que també
creiem necessari  que en faci part,  la connexió de l’hospital  N. Sra. de Meritxell,  únic
centre hospitalari del país, a la xarxa d’Andorra la Vella, i així poder rebre aigua de les dos
parròquies. I també ha de fer part d’aquest pla el dipòsit que vostè ha nomenat ara i a
favor de la construcció del qual, nosaltres vam votar.

Sé perfectament que amb aquestes manifestacions m’estic fent amics, però no estic dient
res  que  vostès  ni  Capesa  no  sàpiguen,  ja  que  els  ho  he  estat  exposant  en  diverses
ocasions.  El  que  distingeix  avui  d’altres  ocasions  passades,  és  que  potser  les  meves
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paraules tindran un altre ressò degut als fets viscuts aquesta setmana passada. Espero
que s’entendran millor les meves preocupacions i que ningú agafi les meves paraules com
un atac personal, sinó com la voluntat de fer de Capesa una empresa capdavantera a
Andorra en la gestió de l’aigua destinada al consum humà

Sr. Cònsol Menor: 

Nosaltres som perfectament conscients de quines són les nostres competències i en cap
cas les posem en entredit. El que sí que està clar que l’empresa concessionària de l’aigua
és Capesa conjuntament amb el Comú, i que realment poques queixes hi ha a fer sobre
Capesa, ho vulgui o no, perquè poques queixes hi ha sobre la distribució de l’aigua. Sí és
cert  que l’aigua en moments  puntuals pot arribar  a sortir  amb terbolesa,  degut a les
tempestes i en cap cas al desglaç, i ja estem treballant en el remei. El remei és el dipòsit
que volem construir en menys d’un any i que ja volíem construir fa cinc anys, i que no ha
pogut ser possible per raons de canvis urbanístics en relació a la llei del sòl.

No crec que vostè tampoc tingui queixa de la feina que es fa a Capesa, ni del consell
d’administració  ni  tampoc  dels  tècnics  que  hi  treballen,  perquè  hi  ha  un  enginyer
contractat, el Sr. Jordi Deu, al qual em sembla que poques coses hi ha a retreure-li sobre
la  seva  responsabilitat  a  nivell  de  la  feina;  ni  a  ell  ni  a  la  diversa  gent  que hi  està
intervenint. I em sembla molt raonable i lloable donar-els-hi les gràcies per la feina que
han fet, perquè el que ha passat ha estat una cosa que difícilment es podia preveure, una
esllavissada d’aquesta magnitud què aconsello anar a veure per entendre el que ha passat.

I pel que fa a la qüestió de la interconnexió amb la xarxa d’Andorra la Vella, més endavant
m’estendré sobre aquesta qüestió, què tampoc es tan senzilla de resoldre com voleu fer
creure a la gent

Sra. Cèlia Vendrell: 

Primerament li he de dir que no deguem viure a la mateixa parròquia vostè i jo, perquè si
el desglaç no provoca que l’aigua surti tèrbola... a casa meva surt tèrbola i puc assegurar
que  no  és  un  problema  de  canonades,  perquè  ja  passava  quan  la  casa  era  acabada
d’estrenar. 

Només els hi proposo, des del meu punt de vista (i ja fa anys que treballo en el sector de
l’aigua),  punts  de  millora,  perquè tot  és  millorable,  i  sobre  el  fet  de  que tinguin  un
enginyer subcontractat (afortunadament!), jo el que voldria és que no fos subcontractat,
sinó que fos en plantilla a Capesa, treballant les 8 hores, no com ara que treballa quan se
li encomana un estudi. Conec com treballa el Sr. Jordi Deu i el  tinc en gran consideració
des del punt de vista professional; estic segura que si se li demanés a ell que definís un
pla de futur pel subministrament de l’aigua a la parròquia, segur que el faria i el faria molt
bé. Però la seva feina no és aquesta. La seva feina és quan li fan un encàrrec concret, fer-
lo, i ho fa de manera perfecta. Per tant el que jo voldria és un enginyer que estigués
sempre  en  plantilla.  I  no  ho  dic  ara.  Em puc  remuntar  anys  enrera,  quan  estava  al
Ministeri de Salut, en aquell moment hi havia un altre president a Capesa, i a ell ja li vaig
comentar que Capesa necessitava un enginyer que estigués en plantilla, ja que Capesa
està subministrant a 14.000 habitants. Sobre el tema Teixidor que he esmentat, l’any
2005 vaig ser cridada a declarar a la Batllia per una querella criminal i el Sr. Batlle em va
demanar si trobava normal que una companyia que subministrava aigua a 400 persones,
no tinguessin un enginyer en plantilla; a la qual cosa vaig contestar que n’hi havia una
altra que subministrava 14.000 habitants, què tampoc en tenia. És a dir, això és una cosa
que no és d’ara sinó que fa anys que l’estic dient.

Necessitem un pla de futur del que és Capesa i de la capacitat de subministrar aigua a la
parròquia. En les reunions que hem tingut últimament sobre el pla d’urbanisme vaig tornar
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a expressar el meu neguit sobre la quantitat d’aigua. La qualitat hi ha mitjans tècnics per
garantir-la; però la quantitat, no. Per molt que tinguem un dipòsit, si no tenim aigua, no
s’omplirà el dipòsit, en canvi, si el problema és de qualitat, hi ha tecnologies al mercat
per fer l’aigua potable.

Per tant, jo no vull dir que Capesa estigui fent una mala feina. No tinc cap queixa, però
voldria que Capesa fes aquesta valoració sobre la necessitat d’integrar un enginyer a la
seva plantilla. A més, almenys els anys que jo era al consell d’administració,  dins els
pressupostos estava previst que en un futur potser es contractaria; contractació a la que jo
estava totalment a favor, però no en un futur sinó en forma immediata.

Pel que fa a l’esllavissada, he vist les imatges que van fer des de l’helicòpter i en efecte,
són impressionants. Què hagués passat si aquesta esllavissada hagués desplaçat el curs
del  riu  i  ens  haguéssim  quedat  sense  captació?  Això  també  fa  part  de  la  feina  de
l’enginyer: intentar buscar altres fonts de subministrament d’aigua; no només la font de la
vall del Madriu sinó intentar buscar-ne altres.

Sé perfectament la dificultat que suposa la connexió de dues xarxes. Jo no vull fer creure
a ningú que és fàcil. Qui volia fer creure això eren els llavors cònsols d’Escaldes i Andorra,
què a través d’una nota de premsa van donar gairebé per fet que aquesta connexió ja
estava feta. Durant aquests dies molta gent m’ha dit que la connexió ja està feta, ja que
els cònsols ho van anunciar l’any 2008. Fins i tot a l’època jo m’ho vaig creure i vaig
trucar a Capesa i als serveis d’aigües d’Andorra per informar-me, i em van dir que no. Què
no  és  fàcil?  Evidentment.  S’ha  d’estudiar  a  nivell  hidràulic  què  cal  fer  per  a  un
funcionament  correcte  de  la  interconnexió  .  Però  el  que  sí  ja  podem fer  de  manera
immediata és connectar l’hospital a la xarxa d’Andorra la Vella, que la té a menys de 200
m. I fent això no desmuntem el sistema hidràulic de cap xarxa i subratllo que aquesta
connexió es faria servir només en cas d’emergència 

Sr. Cònsol Menor: 

Sobre l’enginyer, jo penso que la manera de treballar de Capesa és la correcta. L’enginyer
té diversos encàrrecs, un dels qual és saber quin és l’abast de la xarxa, és a dir, saber
quanta gent podem subministrar ara i d’aquí a 20 anys. Trobo que la manera de funcionar
en base a encàrrecs és bona i que no hi ha necessitat de tenir un enginyer en plantilla,
vist que ja té una mena de contracte amb Capesa.

Pel que fa a la quantitat d’aigua, ja li dic que Capesa té encarregat saber fins quant gent
pot distribuir aigua i en quines zones i també els diferents dipòsits que s’haurien de crear
per poder fer front al creixement de la parròquia

Passant ja a la segona pregunta, sobre la connexió de les xarxes d’Escaldes-Engordany i
Andorra la vella. L’acord del 2008 era un acord d’intencions entre les dos parts. L’any
2008 s’acabava d’obrir el carrer del Valira i Escaldes-Engordany estava realitzant les obres
de l’av. Carlemany. En aquell moment encara faltava tota la galeria tècnica que anava del
c. Sant Antoni fins a la pça. Santa Anna i es va parlar de quina era la millor unió entre les
dos  parròquies  i  on  s’havia  de  fer  per,  en  cas  de  problemes  puntuals,  es  pogués
subministrar a la parròquia que tingués dificultats. En aquell moment, si s’hagués fet la
connexió, només es podia donar aigua des d’Andorra la Vella, fins al carrer Sant Antoni. És
a dir, poc més d’un centenar d’habitatges, perquè la xarxa d’Escaldes-Engordany requeria
d’una sèrie de millores,  a nivell de la valvuleria a Santa Anna (obra feta fa un any) i
d’acabar tot el tram de l’av. Carlemany. Calia afegir dos tubs més de distribució a la xarxa,
per permetre la distribució d’aigua cap a Andorra o a la inversa. Cal dir també que la
distribució d’aigua d’Escaldes cap a Andorra és més fàcil,  per  una simple qüestió  de
gravetat, que no pas la contrària, què requereix de la col·locació d’una sèrie de bombes
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per poder fer la distribució. En aquest punt els projectes estan fets i les feines estan fetes
per part d’Andorra la Vella i estan a punt d’acabar-se per part d’Escaldes. Faltava per part
d’Escaldes obres molt importants com l’esmentada valvuleria de la pça. Santa Anna (feta
ara fa un any) i el dipòsit, el qual és molt important acabar-lo perquè sinó l’únic que
farem (que ja és molt), serà  que en casos com aquest últim, es pogués arribar a l’alçada
de santa Anna, tot i que falten els treballs de bombes de distribució des d’Andorra la
Vella. I sobretot falta que acabem el dipòsit, perquè si es tingués la connexió feta i passés
un cas com el que passa ara, aquest dipòsit alimentaria la resta de la parròquia, és a dir,
les zones altes com els Vilars, Fiter i Rossell... i Engolasters encara es subministraria per
la font de la Closa. O sigui, que aquesta connexió que sembla molt fàcil no ho és tant

I pel tema important de l’Hospital, l’única parròquia que li subministra aigua és Escaldes-
Engordany. El tub de subministrament passa pel Prat del Roure i en el moment de les
obres en aquesta zona ja es va avisar a Andorra la Vella sobre la conveniència de fer la
connexió, connexió que lògicament han de fer ells, per a casos d’emergència. A principis
de  mandat,  jo  mateix  vaig  tornar  a  fer  la  recomanació  en  aquest  sentit  a  la  Cònsol
d’Andorra la Vella. Ells en són conscients, però la feina, en definitiva, l’han de fer ells i
nosaltres l’únic que podem fer i fem, és no posar-hi cap impediment. Nosaltres som ben
conscients del que hi ha, i per sort l’hospital en cap moment ha patit problemes de manca
d’aigua. Comparteixo plenament la inquietud amb vostè, però aquesta connexió no depèn
de nosaltres

Sra. Cèlia Vendrell: 

Nosaltres aquest segon punt que hem plantejat no és una pregunta sinó que és un prec. I
el  prec és que donin celeritat  a  aquest pacte,  sobretot  pel  que respecta a l’Hospital.
Aquesta segona sí que és una connexió ben fàcil i que a més és una responsabilitat del
conjunt del país, ja que és l’únic hospital d’Andorra. Per tant sobre aquest punt sí que els
hi demano que facin tota la pressió necessària. I per altra part, pel que fa a la connexió de
les dues xarxes, crec que també hi haurien altres punts a estudiar, per exemple Andorra la
Vella té també algunes fonts i el dipòsit de Sant Ermengol, des d’on possiblement també
es podria fer una connexió amb la xarxa d’Escaldes que permetria salvar el problema de
les quotes. En tot cas, del que es tracta és d’un prec i els demanem que es posin a
treballar-hi de forma seriosa

Sr. Cònsol Menor: 

Entenc el vostre prec, però està clar que nosaltres hem fet totes les feines necessàries per
poder abastar  la parròquia en les millors condicions i  tenir la xarxa a punt per poder
estudiar quines són les millors solucions per la connexió.  Sí que hi ha altres punts a
estudiar, però pel moment l’enginyer de Capesa ens ha indicat coma apunt idoni el de
l’indret de la Dama de gel. I pel que fa a l’Hospital, intentarem fer la màxima pressió, però
reitero que en tot cas això ho ha de fer el Comú d’Andorra la Vella. 

Sra. Cèlia Vendrell: 

Potser ara seria més fàcil avançar en aquestes qüestions, vist que els dos excònsols majors
ara són cap de Govern i ministra de Salut respectivament, i amb la sensibilitat que se li
suposa  a  la  ministra  de  Salut  envers  l’hospital  i  la  salut  pública  (de  la  que  el
subministrament d’aigua en fa part), segurament podrà incidir sobre el cònsol d’Andorra la
Vella.
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I clos el torn d’intervencions i no havent-hi altre prec ni pregunta formulat,
s’esgota  el  tractament  dels  assumptes  previstos  a  l’ordre  del  dia  de  la
reunió d’avui. Essent les 10:20 hores, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió.

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