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L’any dos mil dinou, dilluns, dia 19 d’agost, 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 de Consell celebrada el dia 14 de juny del 2019. 

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern 
en les sessions celebrades els dies 3, 11, 17 i 24 de juny, 1, 8, 15, 22 
i 29 de juliol de 2019. 

3. Conforme a l’article 58.2 de la Constitució, proposta d’aprovació del 
text del projecte de Llei de les finances comunals, a proposar al 
Consell General. 

4. Proposta de Decret d’aprovació de la III modificació de les fitxes i 
normes  urbanístiques del POUPEE. 

5. Proposta d’acord provisional de modificació de les normes 
urbanístiques del POUPEE (Modificació IV). 

6. Proposta d’acord provisional de modificació de les fitxes i normes 
urbanístiques del POUPEE (Modificació V). 

7. Proposta d’aprovació d’una Ordinació de transferència de crèdit, per 
tal de poder iniciar el tràmit de licitació de les obres de renovació de 
les infraestructures de serveis en un tram de la plaça Coprínceps. 

8. Proposta de delimitació amb el terreny comunal de les parcel·les 
situades a la partida de les Llenguaderes dels Vilars, propietat de la 
societat Domini Roc, SLU. 

9. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de 
Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror en la sessió celebrada el 
dia 3 de maig de 2019. 

10. Assumptes de caràcter general. 

11. Precs i preguntes. 

 
Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen 
els membres de la Corporació, excepció feta de l’Hble. Sr. Cònsol Menor i 
l’Hble. Sra. Sandra Tomàs què han excusat la seva absència. Havent-hi 
doncs el quòrum necessari i essent les 17 hores, es declara oberta la 
sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia. 
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1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta 
corresponent a la sessió de Consell celebrada el dia 14 
de juny del 2019. 

El Sr. Secretari informa que la Sra. Cèlia Vendrell ha formulat una esmena 
en relació amb el tercer punt de l’apartat precs i preguntes, demanant que 
consti a l’acta la transcripció íntegra del debat mantingut. S’acorda en 
conseqüència, redactar de nou aquest punt d’acord amb el sol·licitat per la 
Sra. Cèlia Vendrell, i tornar a sotmetre l’acta a l’aprovació del Ple en la 
propera sessió. 

 

 

 

 

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la 
Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 3, 
11, 17 i 24 de juny, 1, 8, 15, 22 i 29 de juliol de 2019 

Sessió de la Junta de Govern de data 3 de juny de 2 019 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia  29 de maig del 2019, que serà pre sentada al Ple 
del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; del núm. 544  
al 552/2019 (obres menors); del núm. 553 al 557/201 9 
(exoneracions); del núm. 558 al 575/2019 (comerç); i núm. 576 i 
577/2019 (urbanisme 
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 
24/2019 de factures conformades per un import net a  pagar de 
10.022,70 €. I, verificades, s’acorda procedir al s eu abonament 
amb càrrec al capítol corresponent del pressupost.  S’aprova també 
la relació de pagaments presentada per un import 25 .511,15 €. 
 
3.- Subvencions.-  
 

• S’acorda efectuar una bestreta per l’import de 8.30 0 €, a 
favor de l’entitat Unió Pro-Turisme, sobre la subve nció 
atorgada pel Comú a la referida entitat pel concept e 
d’organització de la Revetlla de Sant Joan. 
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• S’acorda procedir a l’abonament d’una bestreta a fa vor de 
l’Associació de Castellers d’Andorra, per un  impor t de 
1.575 €, en concepte de participació de les despese s 
d’allotjament de les colles “Moixiganguers d’Igualada”  en el 
marc  de la Diada dels castellers que tindrà lloc e l proper 
23 de juny. 

 

• S’acorda atorgar una subvenció a favor de l’empresa  VSL 
ESPORTS per un import de 10.000 €, en concepte de 
col·laboració per a l’organització de la cursa “La Sportiva 
Andorra Trail” que tindrà lloc els dies 22 i 23 de juny del 
2019. 
 

• S’acorda atorgar una subvenció de 1.500 € a favor d e 
l’entitat Taekwondo Club Principat, en concepte de 
col·laboració a l’organització de la XVII Copa d’An dorra de 
Taekwondo – Open Internacional que tindrà lloc el d ia 8 de 
juny al pavelló Prat Gran. 
 

 

• S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció pun tual a 
favor de  DREAMS EVENTS, per un import de 3.000 €, d’acord 
amb el pressupost presentat en concepte de particip ació a 
les despeses per a l’organització de la 5èna edició  de 
l’Excalibur Race Andorra .  

 
4.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions 
presentades,  s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els 
expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 
19/ACI/2019, de data 3 de juny del 2019, incoats pe r presumptes 
infraccions a les normes que regulen l’estacionamen t i la 
circulació de vehicles, quedant desestimades totes les 
al·legacions restants i confirmades les respectives  propostes de 
sanció. 
 
5.- Recursos Administratius.-  Vistos els Recursos Administratius 
relacionats a continuació,  interposats contra la r esolució 
adoptada per la Junta de Govern, mitjançant la qual  es desestimen 
les al·legacions  presentades  i es confirmen les p ropostes de 
sanció per incompliment de les normes d’estacioname nt i 
circulació: 
 

Recurrent Núm. Registre Data d’entrada 
PEREZ ROBLES, Pilar 7.079.642 05/04/2019 

 
Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les peces 
que conformen l’expedient, 
 
La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 3  d juny del 
2019 adopta una resolució motivada que clou l’exped ient de 
referència, la part dispositiva de la qual és la se güent: 
 
DESESTIMAR els recursos administratius relacionats anteriorment 
contra les resolucions sancionadores adoptades per la Junta de 
Govern.  
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• Vistos els Recursos Administratius relacionats a 
continuació,  interposats contra la resolució adopt ada per 
la Junta de Govern, mitjançant la qual es desestime n les 
al·legacions  presentades  i es confirmen les propo stes de 
sanció per incompliment de les normes d’estacioname nt i 
circulació: 

 
Recurrent Núm. Registre Data d’entrada 

COLL BLECUA, Maria Mercè 7.079.478 26/03/2019 
RABASSA BARDINA, Meritxell 7.079.738 11/04/2019 
FAUS PUIG, Ignasi 7.079.601 03/04/2019 
PASTOR MARTINEZ, Ines 7.079.990 02/05/2019 
FERREIRA E SILVA, Aldiro 7.079.036 20/02/2019 

 
Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les peces 
que conformen l’expedient, 
 
La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 3  de juny del 
2019 adopta una resolució motivada que clou l’exped ient de 
referència, la part dispositiva de la qual és la se güent: 
 
ESTIMAR els recursos administratius relacionats ant eriorment 
contra les resolucions sancionadores adoptades per la Junta de 
Govern.  
 
6.- Fraccionament de Tributs.-  S’aprova la relació núm. 19 
d’obligats tributaris que han sol·licitat el fracci onament del 
pagament de tributs i taxes en període voluntari, q uin deute 
tributari serà totalment liquidat en el curs del pr esent exercici.    
 
7- Personal.- 
 

• Per a la contractació d’una plaça d’operari de cap de 
manteniment del departament de Serveis, s’ha convoc at un 
concurs pel procediment selectiu d’ingrés, al que h an 
postulat un total de 7 candidats. Vist l’informe de l Comitè 
tècnic de selecció, s’acorda contractar els serveis  del Sr. 
Patric Rodriguez-Escalona Mitjana, amb un període d e prova 
de 12 mesos.  
 

• Vista la baixa mèdica de la Sra. Iria TORRES RIBEIR O 
(educadora de l’Espai Lleure 2), s’informa de la 
contractació amb caràcter eventual de la Sra. Patrí cia 
IGLESIAS AZCÁRATE, del 28 de maig del 2019 fins que  la Sra. 
TORRES s’incorpori al seu lloc de treball.  
 

• S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els ser veis del 
Sr. Jonathan CARNEIRO DA CUNHA, com a monitor de l’ espai 
Lleure 1, per realitzar tasques de reforç del 3 a l ’11 de 
juny del 2019.  
 

• Vista la baixa mèdica del Sr. Joan MUXELLA XART (vi gilant 
d’aparcaments), s’informa de la contractació amb ca ràcter 
eventual del Sr. Ricard CASELLES ORIOL, del 3 de ju ny del 
2019 fins que el Sr. MUXELLA s’incorpori al seu llo c de 
treball.  
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• S’acorda prorrogar el contracte amb caràcter eventu al del 
Sr. Alexandre REOLID BLAZQUEZ (monitor d’Escalada),   del 27 
al 30 de juny del 2019.  

• S’acorda la contractació de les Sres. Mª José CAMPO Y MARTOS 
i Sara VASCONCELOS GOMES, com a vigilants/informado rs de 
l’Espai natural d’Engolasters per a cobrir dues pla ces que 
varen quedar  vacants de l’1 de juliol al 8 de sete mbre del 
2019 i del 8 de juliol al 8 de setembre del 2019, 
respectivament.  
 

• Vist l’informe emès per la Sra. Isabel ROGÉ TARTARI NI (Cap 
de Medi Ambient), en relació als Srs. Joan SANTIAGO  LOPEZ 
GARCIA i Antoni RAYA GARCIA (operaris de camins de 
muntanya); valorades les tasques de gestió i coordi nació 
d’equips que porten a terme durant la temporada d’e stiu, 
s’acorda dotar-los d’un Complement de responsabilit at 
addicional (CRA) de 100 €, del dia 1 de maig al 31 d’octubre 
del 2019.  
 

• Per a la  contractació d’una assegurança d’indemnit zació 
complementària de la base salarial de la CASS, en c as 
d’accident de treball o malaltia professional s’ha convocat 
un concurs públic al que han postulat les empreses  CRÈDIT 
Assegurances SAU, Assegur Diversos SA i Mora Assegu rances 
SAU les quals han presentat diverses opcions i preu s.  
 
Vista la proposta de la Mesa de contractació, s’aco rda 
adjudicar aquesta assegurança a l’empresa CRÈDIT 
Assegurances SAU per l’import total de 26.524,50 €7 any ( 
98,24 €/ persona),  al ser la que obté la millor pu ntuació. 

 
 
8.- Expedients sancionadors.-   
 

• S’acorda incoar un expedient sancionador  al titula r 
administratiu de la Societat 9 QUE BO SLU , propietari del 
Restaurant Don Fèlix Lounge,  per una presumpta tra nsgressió 
a l’article 8.2 de l’Ordinació de Medi ambient i pa isatge 
urbà. 

• S’acorda incoar un expedient al titular administrat iu de la 
societat TREFI SL, propietari del negoci Pizzeria X AVIER, 
per una presumpta transgressió a l’article 6.1 de 
l’Ordinació de Medi Ambient i paisatge urbà. 
 

• Vist que la Sra. Maria TORRES PUIG va procedir a la  
reparació del mur situat a la  parcel·la de terreny , de la 
seva propietat situada al Camí dels Vilars, s’acord a deixar 
nul i sense efecte l’expedient sancionador que li f ou incoat 
per una presumpta transgressió a l’article 15.3 de 
l’Ordinació de Medi Ambient i paisatge urbà. 
 

 
• Vist que  el titular administratiu de la Societat C ACERES 

GALL SL, propietària de l’edifici situat a l’av. Fi ter i 
Rossell núm.79 ha adquirit el corresponent contenid or 
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d’escombraries, s’acorda deixar nul i sense efecte 
l’expedient sancionador que li fou incoat per una p resumpta 
transgressió a l’article 6.1 de l’Ordinació de Medi  Ambient 
i paisatge urbà. 
 
 

9.- Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i 
instal·lacions comunals presentades per entitats pa rroquials i/o 
nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cu ltural, social 
o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense l ucre, s’acorda 
cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, ta l com es 
detalla en la relació núm. 8 de demandes d’utilitza ció 
d’instal·lacions comunals. 
 
10.- Zona de seguretat de caça.- Seguint el mateix criteri que en 

anys anteriors s’acorda declarar el Pla d’Engolaste rs com a “zona 
de seguretat i d’activitat humana”  i demanar al Govern que 
inclogui aquesta àrea dins les prohibicions previst es a l’article 
15.3 de la Llei de caça, de data 13 d’abril del 200 0. 

 
11.- Servei de circulació.- Per a l’adquisició de 22 telèfons 
mòbils així com de  12 màquines impressores de cons tats 
d’infracció, s’ha efectuat un consulta de preus a l es empreses 
següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el submin istrament 
d’aquests equips per partides a l’empresa INFOMOBEL  (impressores) 
per l’import total de 2.758,80 € i a l’empresa FEI Companyia 
(telèfons) per l’import total de 3.058 €, al ser re spectivament 
les empreses que presenten l’oferta més avantatjosa . 
 
12.- Diada del Consell dels Infants.-  Per amenitzar la diada del 
Consell d’Infants, s’han demanat pressupostos a les  empreses, 
ANDORRA ANIMACIÓ i  GATZARA Espectacles, les quals han presentat 
diverses opcions i preus.  

 
Examinades les diferents opcions, s’acorda contract ar a l’empresa 
GATZARA l’espectacle “Laberint 2”  per l’import de 1.947,50 € i a 
l’empresa GATZARA ESPECTALES les actuacions d’anima ció, per 
l’import total de 1.348,05 €. 
 
13.- Comissió de Gestió de la VMPC .-  S’acorda fer una 
transferència per l’import de 35.000 €, a favor del  compte obert a 

Empresa Telèfon/u Impressora/u 

Infomobel (-) 229,90 € 

Idean 291,56 € 312,46 € 

Lomi 239,39 € (-) 

Mercamarket 145,00 € 309,00 € 

Andorsoft 395,00 € 279,02 € 

FEI companyia 139,00 € (-) 
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nom de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu Perafita – 
Claror, import que correspon a l’aportació de cada un dels Comuns 
per a l’exercici econòmic 2019. 
 
En seguiment l’acord adoptat per la Comissió de Ges tió de la Vall 
del Madriu-Perafita-Claror s’acorda procedir a l’ab onament d’una 
aportació extraordinària corresponent al Comú d’Esc aldes-Engordany 
per l’import de 4.000 €, pels treballs de reconstru cció d’un mur 
de pedra seca a Ràmio. 
 

 

 

 

Sessió de la Junta de Govern de data 11 de juny de 2019 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia  3 de juny del 2019, que serà pres entada al Ple 
del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; núm. 
584/2019 (exoneracions); núm. 585 i 586/2019 (comer ç); i del núm. 
578 al 583/2019 (urbanisme 
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions 
núm. 25/2019 i 26/2019 de factures conformades per un import net a 
pagar de 15.369,64 € i 705.615,62 €, 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 55.374,59 €. 
 
3.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció 
a favor de la l’Associació “Aigua de Coco”  per l’import de 1.289 
€, corresponent a la recaptació solidària de la 3a edició de la 
Cursa Jorma Urban Trail que va tenir lloc el dia 25  de maig del 
corrent.  

 
4.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions 
presentades,  s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els 
expedients sancionadors que figuren detallats a les  relacions 
4/LLA/2019 i  20/ACI/2019, de data 11 de juny del 2 019, incoats 
per presumptes infraccions a les normes que regulen  
l’estacionament i la circulació de vehicles, quedan t desestimades 
totes les al·legacions restants i confirmades les r espectives 
propostes de sanció. 
 
5- Personal.- 
 

• Per a la contractació de tres places de personal ed ucatiu 
responsable (puericultores) pel departament d’infàn cia, s’ha 
convocat un concurs pel procediment selectiu d’ingr és, al 
que han postulat un total de 19 candidats. Vist l’i nforme 
del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar els 
serveis de les Sres. Silvia ESTEVE MALMIERCA,  Juli eta JORGE 
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VARGAS i Letícia SÁNCHEZ TARIFA, amb un període de prova de 
12 mesos.  
 

• S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els ser veis del 
Sr. John PERALTA PALOS, com a operari de neteja vià ria, del 
3 de juny del 2019 al 29  de febrer del 2020.  
 
 

• Esgotat el període de prova al que ha estat sotmès el Sr. 
Jordi SANSA TATO (operari de deixalleria) i vist l’ informe 
favorable de la Cap de Medi Ambient i de la Cap de Recursos 
Humans, s’acorda adjudicar-li la plaça de forma def initiva.  

 

• Vist que els monitors seleccionats pels Esports d’E stiu 2019 
que es relacionen a continuació, han renunciat al l loc de 
treball dels torns assignats, es proposa substituir -los pels 
següents candidats: 

 

Monitor que renuncia al torn 
assignat Torn a substituir Monitor substitut 

Zarza Martín, Hector Del 01/07 al 02/08 Lopez Da Silva, Sergio 
Zarza Martín, Hector Del 05/08 al 30/08 Ramirez Ros, Zoe 
Zarza Martín, Hector Del 02/09 al 06/09 Ramirez Ros, Zoe 
Allué Jaureguizar, Judith Del 01/07 al 02/08 Sobrado Valencia, Manuel 

 

• S’acorda la contractació eventual dels següents mon itors 
pels esports d’estiu, del 2 a 6 de setembre del 201 9:  

 
� Maria Pons Tomàs 
� Gorka Repiso Bernabeu 
� Silvia Bardaji Obiols  

 

• Dins del programa d’introducció al mon del treball,  s’acorda 
la contractació dels joves de  16 i 17 anys que fig uren a la 
relació següent, per a realitzar diverses tasques d ’ajudant 
durant els mesos juliol i agost 2019: 

 

Juliol Agost 

Aguilera Flix, Martí Cornella Vilana, Ixent 

Sanchez Mitjaneta, Gerard Torner Crespo, Ilènia 

Punzano Dobarro, Sergi Sierra Mora, Carlota 

Ferreira Cerqueira, Marta Ozaeta Bernat, Jan 

Albós Campoy, Miquel Couceiro Mato, Alejandro 

Moles Cateura, Roland Fabregas Falces, Imanol 

Mikhelson Guri, André Lopez David, Nicolas Sergi 

Jiménez Doncel, Eric Ventura Sulit, Elisabeth 
 

• Vista la sol·licitud formulada per la Federació And orrana de 
Futbol i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de l a funció 
pública, s’acorda concedir un permís administratiu al Sr. 
Emili GARCIA MIRAMONTES, monitor de l’Espai Lleure,  per 
haver estat convocat per la selecció Absoluta de fu tbol del 
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5 al 11 de juny, per disputar els partits Andorra –  França i 
Moldàvia – Andorra.  

 

• Vista la sol·licitud formulada per la Federació And orrana de 
Rugby i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la  funció 
pública, s’acorda concedir un permís administratiu al Sr. 
Marc ABELLÓ GARCIA, monitor de lleure del departame nt 
d’Infància, per haver estat convocat per la selecci ó 
Absoluta de Rugby d’Andorra el dia 7 de juny per pa rticipar 
al Torneig Internacional de Rugby 7 conferència 2 q ue tindrà 
lloc a Belgrad.  

 

• Vista la sol·licitud formulada per la Federació And orrana de 
Rugby i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la  funció 
pública, s’acorda concedir un permís administratiu al Sr. 
Marc ABELLÓ GARCIA, monitor a l’Espai Lleure del de partament 
d’Infància, per haver estat convocat per la selecci ó 
Absoluta de Rugby 7 femení Andorra en qualitat d’en trenador 
del 14 al 17 de juny del 2019 per disputar el Torne ig 
Internacional de Rugby 7 conferència europea 1 que tindrà 
lloc a Zagreb.  
 

• S’acorda inscriure al Sr. Antoni BELLIDO PÉREZ (coo rdinador 
de les Piscines Comunals), al curs “ Reciclatge de Socorrisme 
Aquàtic” impartit per la Creu Roja Andorrana.  El cost del 
curs és de 84,74 € i la formació té una durada de 8  hores. 

 
• Per tal de completar el mobiliari de les plantes 1a  i 5a de 

Casa Comuna, s’acorda contractar a l’empresa GIL Mo biliari, 
empresa subcontractada per la constructora URCOSA, el 
subministrament del següent mobiliari:  
 
 

� 3 armaris baixos color acàcia (543 €) 
� 1 armari alt color acàcia (333 €) 
� 2 armaris baixos color negre (1.394 €)  
� 1 taula auxiliar color acàcia (312 €) 

 
L’import total del subministrament és de 2.698,19 €   

 
6.- Colors de música 2019.-  Per a la impressió i maquetació de 
10.000.- llibrets informatius, del programa del 35è  festival 
Colors de Música, s’ha efectuat una consulta de pre us a la que han 
postulat les empreses GRÀFIQUES ANDORRANES (4.268,8 3 €), IMPREMTA 
ENVALIRA (4.735,94 €), IMPREMTA PRINCIPAT (-) i SOL BER (4.541,41 
€). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar els r eferits 
treballs a l’empresa GRÀFIQUES ANDORRANES, al ser l ’oferta menys 
dient. 
 
7.- Conjunt residencial Els Prínceps.-  Per a la realització dels 
treballs d’extrema urgència consistents en el sanej ament del talús 
situat a la carretera de Coll de Jou, edifici Els P rínceps, s’ha 
efectuat una consulta de preus a la que han postula t les empreses 
TECNICAND (51.960 €), INACCÉS (63.110,75 €) i DESPL OM (-). 
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empre sa TECNICAND la 
realització dels treballs indicats, al ser la que p resenta 
l’oferta més econòmica. 



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2019  –   Sessió ordinària de data 19 d’agost 

 

   232

 
8.- Arrendament del terreny “Borda de les Molleres” .-  Vist l’acord 
adoptat pel Ple del Comú en relació a l’arrendament  del terreny 
conegut per “Borda de les Molleres”,  situat a la carretera de La 
Plana, s’informa a la Junta de Govern que després d ’haver-se 
realitzat el corresponent estudi d’Enginyeria, la s uperfície útil 
que es podrà destinar a aparcament de vehicles í qu e per tant, 
serà objecte de l’arrendament, és de 1.174,94 m 2. 
 
9.- Tanques de protecció.-  Vist l’acord adoptat per la Junta de 
Govern en la sessió celebrada el dia 29 de maig del  corrent, 
adjudicant a l’empresa Multiserveis Coprínceps el s ubministrament 
de 50 tanques de protecció pel departament de circu lació, 
 
Vist que el material que subministra l’adjudicatàri a (únic 
postulant) no s’ajusta a les condicions de la coman da, s’acorda 
declarar deserta la consulta i convocar una nova li citació. 
 
10.- Espais comunals.- Per a la contractació dels serveis de 
neteja als diferents espais comunals, s’ha convocat  un concurs 
públic al que han postulat les empreses que es deta llen a 
continuació amb les següents ofertes: 
 

� Lot 1 (Prat Gran):   AVANÇA:  14.130,60 €/Anyal. 
      CASANETA:  22.107,96 €/Anyal. 
      ECOLOGIA:  22.770,97 €/Anyal. 
      IRIS:   28.565,44 €/Anyal. 
      PRONET:  17.667,36 €/Anyal. 
      PUNTUALNET:  18.232,20 €/Anyal. 
      TQ SERVEIS:  16.497,93 €/Anyal. 
      GLOBAL GRUP:  25.188,48 €/Anyal. 

 
� Lot 2 (Prat Roure):   AVANÇA:  34.265,76 €/Anyal. 

      CASANETA:  47.214,60 €/Anyal. 
      ECOLOGIA:  50.062,32 €/Anyal. 
      IRIS:   67.910,91 €/Anyal. 
      PRONET:  37.177,44 €/Anyal. 
      PUNTUALNET:  38.008,44 €/Anyal. 
      TQ SERVEIS:  40.526,72 €/Anyal. 
      GLOBAL GRUP:  61.758,24 €/Anyal. 

 

� Lot 3 (Llar):    AVANÇA:  12.415,32 €/Anyal. 
      CASANETA:  17.922,24 €/Anyal. 
      ECOLOGIA:  19.365,05 €/Anyal. 
      IRIS:   29.280,61 €/Anyal. 
      PRONET:  13.429,92 €/Anyal. 
      PUNTUALNET:  16.004,76 €/Anyal. 
      TQ SERVEIS:  14.668,92 €/Anyal. 
      GLOBAL GRUP:  20.951,52 €/Anyal. 

 
Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva  a l’Òrgan de 
contractació, s’acorda adjudicar a l’empresa AVANÇA , la totalitat 
dels treballs de neteja dels diferents espais Comun als pels 
imports següents, al presentar les ofertes més avan tatjoses: 
 

� Lot 1 (Prat Gran ) per l’import de 14.130,60 €/any 
� Lot 2 (Prat del Roure) per l’import de 34.265,76 €/ any 
� Lot 3 (Llar) per l’import de 12.415,32 €/any 
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11.- Concursos.-  Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern en la 
sessió celebrada el dia 20 de maig del corrent, en relació a la 
licitació de les obres d’impermeabilització de la P laça Creu 
Blanca, i vista la complexitat tècnica del projecte , s’acorda 
ajornar la convocatòria. 

 

 

 

Sessió de la Junta de Govern de data 17 de juny de 2019 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia  11 de juny del 2019, que serà pre sentada al Ple 
del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; del núm. 587  
al 591/2019 (obres menors); i núm. 592 i 593/2019 ( urbanisme). 
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 
27/2019 de factures conformades per un import net a  pagar de 
5.973,69 €. I, verificades, s’acorda procedir al se u abonament amb 
càrrec al capítol corresponent del pressupost. 
 
3.- Subvencions.-  
 

• S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció pun tual a 
favor de l’Entitat  Inter Club Escaldes , per a fer front a 
les despeses de participació al Torneig Pirineus Cup , per 
l’import de 600 €.  

 

• S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció pun tual a 
favor de  l’Associació Stop Violències, per un impo rt de 300 
€ (material, activitats i tallers per a infants i j oves), en 
concepte de participació als actes programats del D ia de 
l’Orgull Gay.  
 
 

4- Personal.- 
 

• Per a continuar cobrint la baixa mèdica del Sr. Joa n ANAYA 
NAVARRO (operari de  manteniment – conserge), s’inf orma de 
la contractació amb caràcter eventual del Sr. Melch or Manuel 
RAMOS RAYA, del dia 11 de juny al 31 de juliol del 2019. 
 

• Per a cobrir la baixa mèdica del Sr. Marc PÁVEZ CAR RASCO 
(conserge) i les vacances dels conserges/recepcioni stes de 
diferents instal·lacions comunals s’acorda contract ar amb 
caràcter eventual, els serveis de la Sra. Sabrina L ÓPEZ 
DOMÍNGUEZ, del 20 de juny al 31 d’agost del 2019. 
 

• S’acorda  contractar amb caràcter eventual, com a o peràries 
de neteja d’edificis, les persones que es detallen a 
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continuació pel termini comprés entre del dia 1 de juliol al 
8 de setembre del 2019: 
 

- Sra. Pilar DOMENS IBÁÑEZ 
- Sra. Carolina PRETELL CARLIN 
- Sra. Dolores MINGORANCE QUILES (mitja jornada) 

 
• Esgotat el període de prova al que ha estat sotmès el Sr. 

Umar FAROOQ (xofer neteja viària), i vist l’informe  
favorable del Cap de Serveis i el vistiplau de la C ap de 
Recursos Humans, s’acorda adjudicar-li la plaça amb  caràcter 
definitiu. 
 

• Vist que els monitors seleccionats pels Esports d’E stiu 2019 
que es relacionen a continuació han renunciat al ll oc de 
treball dels torns assignats, es proposa substituir -los pels 
següents candidats: 
 
 

Monitor que renuncia al torn 
assignat Torn a substituir Monitor substitut 

Alcala Batlle, Oriol Del 01/07 al 02/08 Monge Boixader, Adrià 
Alcala Batlle, Oriol Del 05/08 al 30/08 Monge Boixader, Adrià 

 
 

5.- Partida d’Engolasters.-  Pel lloguer de dues màquines “ Dumper” 
necessàries per l’arranjament dels camins d’Engolas ters, s’ha 
efectuat una consulta de  preus obtenint només un p ressupost de 
l’empresa MAUCO (85,69 €/dia). L’empresa MSP no ha presentat 
oferta. 
 
Examinada l’oferta presentada s’acorda adjudicar a l’empesa MAUCO 
el lloguer de la maquinària per l’import de l’ofert a. El cost 
total estimatiu dels treballs a realitzar és 2.400 €, que es 
sufragaran a parts iguals entre el Comú d’Encamp i el Comú 
d’Escaldes-Engordany. 
 
6.- Expedients sancionadors.-  
 

• S’acorda incoar un expedient sancionador als Srs/Sr es. Nuria 
MARGALEF GIRONES, Mª Immaculada MARTIN FRAILE, José  MOA 
FERNANDEZ, Cristian CHECA QUINTANA i Dirk DIJKSTRA,  per una 
presumpta transgressió a l’Ordinació que regula l’h orari de 
dipòsit d’escombraries a la via pública. 

 
• Vistes les al·legacions formulades per la Sra. Blan ca TUDELA 

PAREDES, en relació a l’expedient sancionador que l i fou 
incoat per dipositar escombraries a la via pública,  s’acorda 
deixar nul i sense efecte el referit expedient. 
 

• S’acorda incoar un expedient sancionador als tutula rs 
administratius dels negocis PIZZERIA XAVIER, RESTAU RANT BIG 
BEN, CLIXE, Restaurant EL CACHIRULO i Restaurant EL  JALEO, 
per una presumpta transgressió a l’Ordinació que re gula 
l’ocupació de la via pública.  
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7.- Aparcament d’autobusos.-  Per a la renovació de l’enllumenat de 
l’estació d’autobusos, s’ha efectuat una consulta d e preus a les 
empreses C. CAIRÓ, GEA i NOVELEC, les quals han pre sentat diverses 
opcions i preus. 
 
Examinades les ofertes presentades s’acorda adquiri r el material 
per partides d’acord amb la descripció següent: 
 

- CAIRO:   11 pantalles per un import de 260,70 € 
     4 panells per un import de 100,00 € 
     Total   376.93 € 
 
  - GEA:   24 projectors per un import de 2.623,44 € 
     21 downlight per un import de 230,16 € 
     Total   2.853,60 € 
 
  - NOVELEC:  6 normalux s-300 per un import de 126,90 € 
     14 normalux s-100 per un import de 190,40 € 
     Total   331.57 € 

 
 

8.- Concursos.-   
 
• Vistos els Plecs de condicions administratives i tè cniques pel 

subministrament de lluminàries pel Passeig del Riu,  s’acorda 
aprovar-los i convocar la licitació. 
 

• Per a la redacció del projecte i direcció d’obra de ls treballs 
de renovació dels serveis del tram comprès entre la  Plaça 
Coprínceps i el Carrer Nou, s’ha efectuat una consu lta de 
preus als despatxos d’Enginyeria ENGITEC (-), SUPOR T (-) i 
Bernabé Rodríguez (4,5 %). Examinada l’oferta prese ntada, 
s’acorda encomanar a al despatx d’Enginyeria BERNAB É RODRÍGUEZ 
la realització dels treballs indicats.  

 

9.- Delimitacions amb el terreny Comunal.-  S’informa a la Junta de 
Govern que a instància de la societat Domini Roc SL U, el dia 30 
d’abril es va procedir en acte públic a la delimita ció de la finca 
7P01890, propietat de la sol·licitant, i la finca 7 Q00075 de 
titularitat Comunal. 

La Junta de Govern acorda informar favorablement la  proposta de 
delimitació presentada per la Comissió, i sotmetre a informació 
pública l’expedient de delimitació durant el termin i de 15 dies, 
per tal que tothom pugui presentar les al·legacions  que consideri 
procedents. 

10.- Demanda d’atur d’obres.-  Vista la sol·licitud amb número de 
registre 7080581, presentada el dia 11 de juny del corrent per la 
Sra. Carme Ricart Castellón,  mitjançant la qual fo rmula denúncia 
i demana l’atur immediat de les obres d’excavació a utoritzades 
sota el número de llicència 35/2019, 
 
Vista l’acta de la visita d’inspecció realitzada in situ  i amb 
caràcter d’urgència per part del tècnic del Comú en  data 12 de 
juny de 2019, i en la qual el tècnic manifesta: 
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- que l’esquerda que es constata no representa un per ill per a 

tercers, 

- que el tècnic de l’obra ha de vetllar a restituir l es parts 
malmeses al seu estat original, tant en relació amb  aquesta 
esquerda com a una eventual afectació menor i invol untària 
en la finca veïna, 

- i que l’obra s’està efectuant en la seva totalitat en el 
perímetre de la parcel·la i que la tanca d’obra es troba 
correctament implantada,    

Vista l’acta de la inspecció també realitzada in situ  i amb 
caràcter d’urgència pels Srs Cònsols acompanyats de l Secretari 
General del Comú en data 13 de juny de 2019, i de l a qual es 
desprèn que els tècnics responsables han assegurat la zona per tal 
de poder reparar els desperfectes constatats a la m ajor brevetat, 
apuntalant la mateixa a aquest efecte, 
 
Vist que els tècnics responsables de les referides obres han de 
restituir totes les parts malmeses al seu estat ori ginal i que 
així ho van ratificar i acceptar en aquell mateix a cte la 
propietat delegada, la direcció facultativa de l’ob ra i la 
constructora, els representants dels quals van sign at la referida 
acta en prova de la seva conformitat, 
 
Vist que, per tant, no s’han detectat motius sufici ents ni 
vulneració de la legalitat urbanística que pugui ju stificar que el 
Comú adopti una resolució comportant l’ atur immedi at de les 
obres, 
 
La Junta de Govern acorda no donar lloc a la petici ó d’atur 
immediat de les obres sol·licitada. 
 

 

 

 

Sessió de la Junta de Govern de data 24 de juny de 2019 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia  11 de juny del 2019, que serà pre sentada al Ple 
del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; del núm. 594  
al 617/2019 (comerç); del núm. 618 al 621 /2019 (ex oneracions); 
del núm. 622 al 635/2019 (obres menors), i núm. 636 , 637 i 
673/2019 (urbanisme). 
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 
28 i 29/2019 de factures conformades per un import net a pagar de 
18.489,12 € i 239.836,75 €, respectivament. I, veri ficades, 
s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al ca pítol 
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corresponent del pressupost. S’aprova també la rela ció de 
pagaments presentada per un import de 2.128,11 €. 
 
3.- Anul·lació de rebuts.-  S’acorda procedir a l’anul·lació i 
retorn dels rebuts que figuren a la relació núm. 16 , de data 24 de 
juny del 2019, per un import total de 6.149,77 €. 

 

4.- Cobrament de sancions de circulació, tributs, t axes i preus 
públics, pel procediment d’execució forçosa.- Transcorregut el 
termini d’un mes establert a l’article 4 del Reglam ent sobre el 
Procediment Administratiu aplicable a Tributs, taxe s i preus 
públics i sancions d’estacionament i circulació, a comptar des de 
la data de confirmació de la sanció o sancions, per  a fer efectiu 
el pagament dels imports que figuren a les relacion s núm. 3 
(Sancions de circulació) i núm. 4 (Tributs i Preus Públics), de 
data 24 de juny del 2019, sense que aquests hagin e stat satisfets, 
procedeix, conforme al que preveu  l’article 5 del Reglament 
anteriorment referit i l’article 51 del Codi de l’A dministració, 
adoptar ACORD D’EMBARGAMENT per part de la Junta de  Govern dels 
béns o drets que corresponguin, dels que siguin tit ulars els 
deutors.  
 
Les relacions esmentades identifiquen les persones embargades, la 
relació dels deutes pels quals es realitzen els emb argaments, els 
imports embargats, així com les sancions que porten  causa de 
l’embargament. 
 
Conforme a l’apartat 5 del Reglament són objecte d’ embargament 
l’import de la sanció i el recàrrec del 20 %. I, en  el cas de 
trava o execució de béns, també seran objecte d’emb argament els 
costos en què hagi incorregut el Comú o la persona en qui aquest 
delegui l’execució forçosa del cobrament. 
 
Es requereix als deutors que posin en coneixement d el Comú una 
relació de béns i drets integrants del seu patrimon i en quantia 
suficient per a cobrir l’import dels deutes. En cas  de què en el 
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del d ia posterior al 
de recepció de la notificació de l’acord d’embargam ent, els 
deutors no donin compliment a aquest requeriment, o  ho facin de 
manera defectuosa, el Comú pot instar a tercers per  a què 
col·laborin en la identificació d’actius dels deuto rs, i també per 
a què facilitin l’embargament. 
 

5.- 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, es proposa  a la Junta de 
Govern autoritzar la següent Transferència de Crèdi t, a càrrec del 
pressupost econòmic  2019: 
 

• De la partida 501 4501001 60765 “Mobiliari urbà ” 3.400 € a 
favor de la partida 801 9203000 64050 “ Aplicacions 
Informàtiques ”, per a fer front a l’adjudicació del 
subministrament, instal·lació i posada en funcionam ent d’una 
plataforma d’administració electrònica. 

 



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2019  –   Sessió ordinària de data 19 d’agost 

 

   238

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

• Aina: 500 € (participació a organització d’activita ts9 
• APACE: 1.944 € (subvenció anyal 8 €/alumne 
• UPTEE: 11.125 € (funcionament 3r trimestre) 
• Esbart Santa Anna: 10.000 € (funcionament 3r trimes tre) 

 
7.- Personal.-  
 
• Vist que la Sra. Anna Caelles Parés (auxiliar de la  Llar) ha 

renunciat al seu lloc de treball, s’informa de la c ontractació 
eventual de la Sra. Magdalena SÁNCHEZ FRANCÔME, del  dia 18 de 
juny  al 31 d’agost del 2019.  

 

• Esgotat el període de prova al que fou sotmès el Sr . Fidel 
BONET VILELA, Cap del departament de Cadastre i Ges tió del 
Territori i vist l’informe desfavorable del Sr. Con seller del 
departament amb el vistiplau de la cap de Recursos Humans, 
s’acorda declarar resolt i rescindit el contracte d e prova amb 
efectes al dia 30 de juny del 2019. Correlativament , s’acorda 
convocar un concurs de promoció interna per a cobri r la plaça 
que queda vacant. 

 
 

• Finalitzat el termini del concurs de promoció inter na convocat 
per a cobrir dues places d’Auxiliar de la Llar del jubilat i 
vist que cap candidat ha postulat a la plaça, s’aco rda 
declarar-lo desert i convocar un nou concurs pel pr ocediment 
selectiu d’ingrés per cobrir les vacants.  

 
 

• Finalitzat el concurs de promoció interna convocat per a cobrir 
una plaça de monitor d’activitat física del departa ment de Gent 
Gran i vist que cap candidat ha postulat a la plaça , s’acorda 
declarar-lo desert i convocar un nou concurs pel pr ocediment 
selectiu d’ingrés per cobrir la plaça vacant.  

 
 

• Finalitzat el procediment selectiu d’ingrés per cob rir una 
plaça d’operari de neteja viària i vist que un dels  candidats 
ha renunciat a la plaça i l’altre no ha superat la prova 
escrita, s’acorda declarar-lo desert i convocar un tercer 
concurs pel procediment selectiu d’ingrés per la pl aça vacant.  

 
 

• Esgotat el període de prova al que ha estat sotmesa  la Sra. 
Armandina GOMES DA CUNHA (administrativa del Servei  de 
Circulació), i vist l’informe favorable de la Cap d e Circulació 
i el vistiplau de la Cap de Recursos Humans, s’acor da 
adjudicar-li la plaça de manera definitiva.  

 
 

• Acabat el termini del concurs de promoció interna p er proveir 1 
plaça  de caporal del Servei de Circulació, s’acord a, vist 
l’informe de Comitè Tècnic de Selecció adjudicar la  plaça al 
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Sr. Jordi CARRION RAMOS, al ser el Candidat que obt é la major 
puntuació.  

 

• S’informa de la variació de la jornada laboral dels  següents 
monitors dels Espais Lleure i de l’Espai Lúdic amb motiu de 
l’organització dels Esports d’Estiu 2019:  

 
- Sr. Emili GARCIA MIRAMONTES, de 33 a 35 hores setma nals 

en les següents dates: 1 al 14 de juliol i del 29 d e 
juliol al 8 de setembre. 

 
- Sra.  Isabel Torres Fernández,  de 33 a 35 hores 

setmanals en les següents dates: 1 al 21 de juliol i del 
19 d’agost al 8 de setembre. 

 
- Sr. Antoni Carmona Parada,  de 30 a 35 hores setman als en 

les següents dates: 1 al 8 de juliol, del 29 de jul iol al 
4 d’agost i del 26 d’agost al 8 de setembre. 

 
• S’acorda realitzar el següent horari laboral a les oficines 

de l’administració comunal, durant el període compr és entre 
els dies 1 de juliol i 13 de setembre de 2019 (ambd ós 
inclosos):  
 

- De 8.00h a 15.00h.  
 

Aquest horari s’aplicarà a tots els departaments qu e ho 
permeti la seva estructura i organització, i sempre  que 
quedi garantit el servei públic. Pel que afecta esp ecialment 
als càrrecs de responsabilitat i comandament, única ment 
podran realitzar l’horari intensiu els divendres, s empre que 
quedi correctament cobert el funcionament del depar tament i 
assegurat el servei públic que els hi correspon gar antir. 

 
 

8.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions 
presentades,  s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els 
expedients sancionadors que figuren detallats a la relació  
21/ACI/2019, de data 20 de juny del 2019, incoats p er presumptes 
infraccions a les normes que regulen l’estacionamen t i la 
circulació de vehicles, quedant desestimades totes les 
al·legacions restants i confirmades les respectives  propostes de 
sanció. 
 
9.- Tanques de protecció.-  Per a la compra de 100 tanques de 
protecció, destinades al departament de circulació,  s’ha efectuat 
una consulta de preus a les empreses MAUCO (-), FER RETERIA 
INDUSTRIAL (-), MAVID (6.468,55 €), MULTISERVEIS CO PRÍNCEP 
(7.628,50 €) i S. ESTOP (6.301,35 €). 
 
Examinades les ofertes presentades s’acorda adjudic ar el 
subministrament de les tanques a l’empresa S. STOP,  al ser 
l’oferta menys dient. 
 
10.- Pàgina Web de Turisme.-  per a completar la pàgina Web de 
Turisme amb la incorporació de 4 vídeos turístics, s’ha efectuat 
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una consulta de preus a les empreses ALCAFILMS (6.2 99,26 €), QUCUT 
PRODUCCIONS (12.069,75 €) i FILMIC (-). 
 
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar la produc ció dels vídeos 
a l’empresa ALCAFILMS, al ser la que presenta l’ofe rta menys 
dient. 
 
11.- Agermanament Ille de Réunion.-  Per a la compra de 24 
passatges d’avió destinats als infants i acompanyat s que es 
desplacen a Illa de Réunion, en el marc de l’agerma nament amb el 
Municipi de l’Ètang Salé, s’ha efectuat una consult a de preus a 
les empreses VIATGES KEOPS (19.662,72 €) i VIATGES EMOCIONS 
(19.752 €). 
 
Vista la proposta de la Mesa de contractació, s’aco rda adjudicar a 
l’empresa VIATGES KEOPS el subministrament dels pas satges, al ser 
l’oferta menys dient. S’acorda també contractar l’a ssegurança de 
viatge per l’import de 2.160 € (90 € per persona). 
 
12.- Festival Els Grans del Gospel.-  S’acorda contractar el grup 
The Campbell Brothers a l’empresa The Project,  pel concert 
programat pel dia 7 de desembre a l’Església de San t Pere Màrtir, 
en el marc del Festival Els Grans del Gospel . L’import de la 
contractació és de 5.000 €. 
 
13.- Festival Colors de Música.-  Per a la decoració dels actes 
programats per les Nits del Mon 2019, a la Plaça Co prínceps, s’ha 
efectuat una consulta de preus a les empreses Estud i Blanc (799,43 
€), Unik Events, Cromàtic, i Loft 33 Events (aquest es tres 
darreres empreses no presenten oferta). 
 
Vista l’oferta presentada s’acorda acceptar-la i co ntractar els 
serveis per les cinc nits programades, per l’import  total de 
3.997,15 €. 
 
14.- X Jornades “Arts del Vidre”.-   
 
• S’aprova el programa i els pressupostos presentats per a la 

realització de tallers, exposicions i conferències,  que es 
duran a terme en ocasió de les X Jornades “Arts del  Vidre” els 
dies 19 i 20 d’octubre a diversos espais de la parr òquia, per 
l’import total de 4.450 €. 
 

• Per a l’allotjament dels participants a les X Jorna des “Arts 
del Vidre” , s’ha efectuat una consulta de preus als Hotels 
EUREKA, TÚDEL, MOLA PARK i LES CLOSES, els quals ha n presentar 
diverses opcions i preus. Vistes les ofertes s’acor da adjudicar 
el pressupost presentat per Hotel LES CLOSES, al se r l’oferta 
menys dient (2.588 €). 

 
 

15.- Associació ECAEE.-  D’acord amb els Estatuts Socials de 
l’Entitat, s’acorda nomenar a la Sra. Cònsol Major i a la Sra. 
Sandra Tomàs com a Membres representants del Comú a l Comitè de 
Gestió de l’Associació Eix Central Andorra la Vella  i Escaldes-
Engordany (ECAEE).  
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16.- Expedients sancionadors.-  S’acorda incoar un expedient 
sancionador al titular administratiu de l’establime nt Restaurant 
DON DENIS, per la presumpta transgressió de l’Ordin ació que regula 
l’ocupació de la via pública amb publicitat gràfica . 
 
17.- Convenis.-  S’aprova el conveni entre el SAAS i el Comú 
d’Escaldes-Engordany,per a regular l’ús dels locals  comunals pel 
desenvolupament de l’activitat assistencial d’atenc ió primària.  
 
18.- Aparcaments.-   
 

• S’acorda contractar a l’empresa PAVAND, els treball s 
d’asfaltar els aparcament situats a la carretera de  l’Obac 
(51.900 €) i a la carretera de la Plana (35.220 €).  
 

• Per a la realització d’uns treballs de sanejament a  
l’aparcament de caldea (dues bigues i un forjat), s ’ha 
efectuat una consulta de preus a les empreses TP UN ITAS (-), 
DRAGASA (21.918,27 €) i C. CARRACEDO (8.647,04 €). Vistes 
les ofertes s’acorda adjudicar els treballs descrit s a 
l’empresa C. CARRACEDO, al ser l’oferta menys dient . 
 
 

19.- Estudis tècnics.-  S’acorda iniciar els estudis tècnics 
corresponents per la realització de les instal·laci ons i 
infraestructures a la carretera d’Engolasters per t al d’assegurar 
les connexions amb les unitats d’actuació que es de senvolupin en 
aquest sector.  
 
20.- Plataforma d’administració electrònica.-  Pel subministrament, 
instal·lació i posada en funcionament d’una platafo rma 
d’administració electrònica, s’ha convocat un concu rs públic al 
que han participat les empreses següents amb les of ertes:  
 

Adhoc  
 
Import del subministrament 26.752 € 
Allotjament anual - € 
Manteniment anual 7.147,80 € 
 
Semic  
 
Import del subministrament 47.025 € 
Allotjament anual 5,135 € 
Manteniment anual 9.405 € 
 
Idean  
 
Import del subministrament 43.367,50 € 
Allotjament anual 1.567,50 € 
Manteniment anual 6.270 € 

 
Vista la proposta de la Mesa de contractació, s’aco rda adjudicar 
el concurs a l’empresa IDEAN conforme a l’oferta, a l ser la que 
obté la millor puntuació. 
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21.- Cultura.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i 
instal·lacions comunals presentades per entitats pa rroquials i/o 
nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cu ltural, social 
o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense l ucre, s’acorda 
cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, ta l com es 
detalla en la relació núm. 12 de demandes d’utilitz ació 
d’instal·lacions comunals. 
22.- Recursos d’Alçada.- Es dona lectura  a l’informe demanat per 
la CTU en relació al recurs d’alçada  interposat pe r les Sres. 
Montserrat, Maria Carme i Lurdes SIRÉS GRAU contra el Decret de 
data 15 d’abril del 2019, d’aprovació del projecte de Pla Parcial 
de la UA-Suble-31, Zona del Soqué.   

 

D’acord amb l’article 146.1 de la LGOTU, s’acorda t rametre a la 
CTU el referit l’informe junt amb l’expedient admin istratiu. 

 

 

 

Sessió de la Junta de Govern de data 1 de juliol de  2019 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia  24 de juny del 2019, que serà pre sentada al Ple 
del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; del núm. 638  
al 650/2019 (obres menors); del núm. 651 al 663/201 9 
(exoneracions); del núm. 664 al 672/2019 (comerç), i del núm. 674 
al 676/2019 (urbanisme). 
  
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions 
núm. 30/2019 i 31/2019 de factures conformades per un import net a 
pagar de 18.095,56 € i 261.180,37 €, 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 349.252,99 €.  
 
3.- Anul·lació de rebuts.-  S’acorda procedir a l’anul·lació i 
retorn dels rebuts que figuren a la relació núm. 17 , de data 1 de 
juliol del 2019, per un import total de 119.896,87 €. 

 
4.- Fraccionament de Tributs.-  S’aprova la relació núm. 20 
d’obligats tributaris que han sol·licitat el fracci onament del 
pagament de tributs i taxes en període voluntari, q uin deute 
tributari serà totalment liquidat en el curs del pr esent exercici.     
 
5.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una bestreta a 
favor de l’UPTEE, per un  import de 93.000,00 €, en  concepte de 
pagament de les contractacions artístiques de la Fe sta Major 2019. 

 
6.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions 
presentades,  s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els 
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expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 
22/ACI/2019, de data 1 de juliol del 2019, incoats per presumptes 
infraccions a les normes que regulen l’estacionamen t i la 
circulació de vehicles, quedant desestimades totes les 
al·legacions restants i confirmades les respectives  propostes de 
sanció. 
 

 
7- Personal.- 
 

• Per a la contractació d’una plaça de professor de t aller 
tèxtil i vidre/guia museístic pel departament de cu ltura, 
s’ha convocat un concurs pel procediment selectiu d ’ingrés, 
al que han postulat un total de 3 candidats. Vist l ’informe 
del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar els 
serveis de la Sra. Begoña MARQUEZ GUASCH, amb un pe ríode de 
prova de 12 mesos.  

 

• Vist que la Sra. Carolina PRETELL CARLIN, ha renunc iat a la 
plaça d’operari de neteja d’edificis, s’acorda la 
contractació al seu lloc, amb caràcter eventual, de   la Sra. 
Reydelinda SURICHAQUI SANTOS, de l’1 de juliol al 8  de 
setembre del 2019. 

 

• S’acorda prorrogar el contracte amb caràcter eventu al de la 
Sra. Marina MARTIN DOMINGO (puericultora), de l’1 d e juliol 
del 2019 al 31 de març del 2020.  
 

• Per a la contractació de dues places d’Ecoguardes ( Comissió 
de Gestió de la VMPC), per als mesos juliol i agost , s’ha 
convocat un concurs pel procediment selectiu d’ingr és, al 
que han postulat un total de 6 candidats. Vist l’in forme del 
Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar els serveis 
de les següents persones:  

 
• Sr. Jan Benet Erola de l’1 de juliol al 31 d’agost 

del 2019 
• Sra. Iris Brunning Segurado de l’1 al 31 de juliol 

del 2019 
• Sra. Mireia Kohler  de l’1 de juliol al 31 d’agost 

del 2019 
 

Atès que la Sra. Anna Boneta Herrero (Ecoguarda)  v a quedar 
seleccionada a la primera convocatòria i ha renunci at a la 
plaça, s’acorda la contractació al seu lloc, amb ca ràcter 
eventual, del Sr. Carles Gimeno Muñoz de  l’1 de ju liol al 
31 d’agost del 2019. 
 
 

8.- Expedients sancionadors.-  Vistes les al·legacions formulades 
per la Sra. Maria Dolors ROIG SERRET, en relació a l’expedient 
sancionador que li fou incoat per dipositar escombr aries a la via 
pública, s’acorda deixar nul i sense efecte el refe rit expedient 
 
9.- Enllumenat públic.- Pel subministrament de cable per a la 
Xarxa d’enllumenat públic, s’ha efectuat una consul ta de preus a 
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les empreses COMERCIAL CAIRÓ (2.830,14 €), COMERCIA L ELECTRICA DE 
LES VALLS (2.905,82 €) i  NOVELEC (2.724,32 €).  
 
Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar el  subm inistrament del 
cable a l’empresa NOVELEC al ser la que presenta l’ oferta menys 
dient.  
 
 
10.- Agermanaments.- Per a la contractació del transport i 
passatges pel desplaçament del grup d’infants i aco mpanyants (24 
persones) a Santiago de Compostela, dins del marc d e 
l’agermanament establert amb la Ciutat de Lalín, s’ ha efectuat una 
consulta de preus a les empreses VIATGES EMOCIONS ( 5.002,80 €), 
VIATGES GIRAMON (5.227,92 €) i Viatges KEOPS (6.128 ,16 €). 
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el servei  de transport i 
passatges a l’empresa Viatges EMOCIONS al presentar  l’oferta menys 
dient. 
 
11.- Agermanament Ille de Réunion.-  S’acorda acceptar l’increment 
del preu dels passatges d’avió destinats als infant s i acompanyats 
que es desplacen a Illa de Réunion, en el marc de l ’agermanament 
amb el Municipi de l’Étang Salé, proposat per l’emp resa KEOPS 
adjudicatària de la consulta de preus per l’import total de 384 € 
(16 €/persona). 
 
12.- Piscines Comunals.- Pel subministrament i instal·lació de 
portes motoritzades destinades als magatzems de les  piscines 
comunals, s’ha convocat un concurs públic al que no més ha postulat 
l’empresa TECNOMETALL, presentant una oferta per va lor de 14.403 
€. 
 
Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva  a l’Òrgan de 
contractació, s’acorda adjudicar a l’empresa TECNOM ETALL el 
subministrament i instal·lació de les referides por tes, conforme 
al pressupost presentat. 
 
13.- Edifici comunal Fiter i Rossell.- Per a la contractació dels 
treballs  d’instal·lació d’un sistema de climatitza ció per a la 4ª 
planta de l’edifici comunal de Fiter i Rossell, s’h a convocat un 
concurs públic al que han postulat les empreses SAN SA SLU, PIC 
RESTAURACIÓ, EM-T Enginyeria i muntatges tècnics i  PALMIR 
ESPINETA SA, les quals han presentar diverses opcio ns i preus.  
 
Vista la proposta de la Mesa de contractació, s’aco rda adjudicar 
aquests treballs a l’empresa EM-T Enginyeria i munt atges tècnics 
per l’import detallat com segueix, al ser l’oferta més 
avantatjosa: 
 

� Subministrament i instal·lació  12.154,57 € 
� Manteniment  anyal       268,71 € 
� Durada del manteniment i garantia: 2 anys 

14.- Aparcaments.- Per a l’adequació d’una parcel.la situada a la 
Ctra. D’Engolasters per destinar-la a aparcament pú blic de 
vehicles (terreny “ Borda de les Molleres”,  s’ha convocat un 
concurs públic que han postulat les següents empres es: 
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� COMESA     154.736,29 € 
� Construccions MOUTA  206.886,43 € 
� SIMCO     198.352,49 € 
� LA COMA TP    222.650,07 € 
� Construccions ENTRIMO SL  261.368,84 € 
� PROGEC     146.166,87 € 

 
Vista la proposta de la Mesa de contractació, s’aco rda adjudicar 
els treballs d’adequació de la referida parcel·la a  l’empresa 
PROGEC per l’import per l’import de 146.166,87 €, a l ser l’oferta 
més avantatjosa. 
 
15.- Vestimenta.- Pel subministrament de vestuari destinat al 
personal extern dels diferents departaments (Esport s, Serveis, 
Medi Ambient i Aparcaments) s’ha convocat un concur s públic al que 
han postulat les empreses F. PRINCIPAT, MAUCO, FERR ETERIA MAVID, 
FAMAGUSTA i DISPSA les quals han presentat diversos  preus i 
alternatives. 
 
Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva  a l’Òrgan de 
contractació, s’acorda adjudicar el subministrament  de la 
vestimenta per partides a les següents empreses, pe r l’import 
total de 15.563,29 €, atès que són, respectivament,  les ofertes 
que més s’ajusten a les necessitats dels diferents departaments: 
 

• DIPSA:  LOT A – Jaqueta- Folre model 16003-302- marca 
Mascot per l’Import 52,00 €/unitat (97). 

• DIPSA:  LOT © – Bota seguretat, model Cronos, marca FAL 
per l’Import 73,00 € /unitat (69).  

• F. PRINCIPAT :  LOT B – Pantaló Estiu, model 4839, marca 
Monza per l’Import 29,59 €/unitat (97). 

• FAMAGUSTA:  LOT © – Bota seguretat, model DUDE, marca US 
POWER  per l’Import 89.87 €/unitat (30).  

 
16.- Promoció Econòmica.- Per a la fabricació d’una bústia 
nadalenca destinada als infants que vulguin diposit ar les seves 
cartes, s’ha efectuat una consulta de preus a les e mpreses LOFT 
Ambients (6.441,86 €/2 unitats) i a l’empresa ESPAI  29 (3.700 
€/unitat). Examinades les ofertes s’acorda adjudica r a l’empresa 
ESPAI 29 la fabricació de la bústia per l’import de   3.700 €, atès 
que proposa l’oferta que millor s’adapta a les nece ssitats del 
departament. 
 
17.- Recursos d’Alçada.- Es dona lectura  a l’informe demanat per 
la CTU en relació al recurs d’alçada  interposat pe r la Sra. Carme 
Ricart Castellon contra els Decrets 878/2018 (assen yalament 
d’alineacions i rasants) i 35/2019 (enderroc i cons trucció d’un 
edifici), del Comú d’Escaldes-Engordany.  

D’acord amb l’article 146.1 de la LGOTU, s’acorda t rametre a la 
CTU el referit l’informe junt amb l’expedient admin istratiu. 

 
18.- Informes jurídics.-  Vist l’informe jurídic demanat per la 
Junta de Govern al Bufet Pujadas, en relació a l’ap licació de la 
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normativa urbanística a una sol·licitud de llicènci a d’obra nova 
presentada en període de suspensió de llicències pe r revisió del 
planejament, s’acorda atorgar la referida llicència  aplicant la 
cessió de sòl obligatòria i gratuïta de conformitat  amb el 
contingut de l’informe.   
 

19.- Demanda d’atur d’obres.-  Vista la sol·licitud presentada en 
data 3 de maig del 2019 per la Sra. Carme Ricart Ca stellon, amb 
núm. de registre 7080009, demanant l’atur immediat de les obres 
que s’executen mitjançant la llicència 35/2019, de data 14 de 
gener del 2019, per incompliment de la normativa de  protecció 
establerta al Catàleg Comunal d’Edificis espais o e lements 
d’interès històric, monumental cultural o ambiental  de la 
parròquia d’Escaldes-Engordany (EDI), 

Vist l’informe complementari lliurat en data 29 de maig de 2019, 
pels servis tècnics del departament d’urbanisme del  Comú a demanda 
de la Junta de Govern, en relació amb l’atorgament de la llicència 
d’enderroc i construcció núm. 35/2019 de data 14 de  gener de 2019, 

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 1  de juliol del 
2019, adopta una resolució motivada, la part dispos itiva de la 
qual és la següent: 
 

- No donar lloc a la petició d’atur immediat de les o bres 
que ha estat sol·licitada. 

 

 

 

Sessió de la Junta de Govern de data 8 de juliol de  2019 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia  1 de juliol del 2019, que serà pr esentada al Ple 
del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; núm. 677 i 
678/2019 (comerç); núm. 679/2019 (recursos administ ratius); núm. 
680/2019 (urbanisme); i del núm. 685 al 693/2019 (e xoneracions). 
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern una relació de 
pagaments per un import net a pagar de 184,35 €. I,  verificades, 
s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al ca pítol 
corresponent del pressupost.   
 
3.- Anul·lació de rebuts.-  S’acorda procedir a l’anul·lació i 
retorn dels rebuts que figuren a la relació núm. 18 , de data 8 de 
juliol del 2019, per un import total de 174 €. 

 
4- Personal.-   
 

• Per a continuar cobrint la baixa mèdica del Sr. Joa n MUXELLA 
XART (vigilant d’aparcaments), s’informa de la cont ractació 
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amb caràcter eventual del Sr. Marc JORDANA CARMONA,  de l’1 
al 31 de juliol del 2019. 
 

• Per a la realització d’un taller d’arts plàstiques destinat 
als infants inscrits als Esports d’Estiu, s’informa  de la 
contractació amb caràcter eventual de la Sra. Mercè  CIAURRIZ 
PUIGCERCOS del 8 al 11 de juliol del 2019.  
 
 

• Per a la contractació de dues places d’operaris de camins de 
muntanya (Comissió de Gestió de la VMPC), pel mes d e 
setembre, s’ha convocat un concurs pel procediment selectiu 
d’ingrés, al que han postulat un total de 2 candida ts. Vist 
l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda c ontractar 
els serveis del Sr. Charles RESTOIN MARTINEZ del 2 al 30 de 
setembre del 2019. Vist que ha quedat una plaça vac ant, 
s’acorda publicar una segona convocatòria pel proce diment 
selectiu d’ingrés. 
 
 

5.- Expedients sancionadors.-  
 

• S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres . Silvia 
DE LA CASA SIRES i Adriana Beatriz RIVERO, per una presumpta 
transgressió a l’Ordinació que regula l’horari de d ipòsit 
d’escombraries a la via pública.  
 
Conforme a l’article 123 , quater,  del Codi de 
l’Administració, s’acorda nomenar Instructor de l’e xpedient 
al Sr. Patrick Rodriguez. 

 

• S’acorda incoar un expedient sancionador  al titula r 
administratiu de la Societat TREFI SL i al Sr. Robe rt Miquel 
COMTE propietari del Restaurant BIG BEN,  per una p resumpta 
transgressió a l’article 7c.1 de l’Ordinació sobre la 
instal·lació de terrasses a les places, carrers i e spais 
públics. 
 
Conforme a l’article 123 , quater,  del Codi de 
l’Administració, s’acorda nomenar Instructor de l’e xpedient 
a la Sra. Maite Tauste. 

 
 
6.- Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i 
instal·lacions comunals presentades per entitats pa rroquials i/o 
nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cu ltural, social 
o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense l ucre, s’acorda 
cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, ta l com es 
detalla en la relació núm. 9 de demandes d’utilitza ció 
d’instal·lacions comunals. 

 
7.- CAEE.- Per a la contractació d’una d’assegurança destinada  a 
les peces que s’exposaran al carrer (exposició d’Ar t al carrer 
“Animals ” de l’artista Samuel Salcedo), del 12 de juliol a finals 
de setembre del 2019, s’ha demanat pressupost a les  empreses ASSAP 
Assegurances, FINANCIA’T i FINANCERA d’Assegurances , obtenint 
només un pressupost de l’empresa ASSAP SA (1.021,55  €) 
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Examinada l’oferta presentada s’acorda adjudicar aq uesta cobertura 
a l’empesa ASSAP Assegurances per l’import de l’ofe rta. 

 
8.- Agermanament Ille de Réunion.-  Per a la contractació d’un 
servei d’autocar que cobreixi l’anada i la tornada (Andorra – 
Toulouse Blagnac aeroport) del grup d’infants que v iatjaran a 
l’Illa de la Reunió, junt amb els acompanyants, s’h a efectuat una 
consulta de preus a les empreses: NOVATEL (1.220 €) , Autocars 
NADAL (1.300 €) i Viatges SOLDEVILA (1.110 €). Exam inades les 
ofertes s’acorda adjudicar el servei de transport a  l’empresa 
VIATGES SOLDEVILA, al ser la que presenta l’oferta menys dient. 
 

9.- Mural pel Prat del Roure.- Per a la realització d’un mural en 
una de les parets del Prat del Roure al que partici paran els 
infants i joves de la parròquia, s’ha demanat un pr ojecte i un 
pressupost a la Sra. Mercè CIAURRIZ. El pressupost presentat té un 
cost de realització de 1.950 € aproximadament. Vist a l’oferta i el 
projecte, s’acorda aprovar-los i encomanar la reali tzació del 
treball.  

 
10.- Distribució de correspondència.- Per a l’adjudicació dels 
serveis de distribució de correspondència del Comú d’Escaldes-
Engordany, s’ha efectuat un concurs públic al que h an postulat les 
empreses VALLSEGUR CORREU EXPRES SL  i NETEJES I SE RVEIS 
TÈCNICS DE QUALITAT SL, presentant diverses opcions  i preus. Vista 
la proposta de la Mesa de contractació s’acorda adj udicar els 
referits serveis a l’empresa NETEJES I SERVEIS TÈCN ICS DE QUALITAT 
SL al ser  l’ oferta que ha obtingut millor puntuac ió. 
 

 
11.- Recursos Administratius.-  Vist el Recurs Administratiu   
interposat pel Sr. Rafael DE HARO JIMENEZ en data 1 0 de maig del 
2019, amb núm. de registre 7080177 contra la resolu ció 
sancionadora adoptada per la Junta de Govern en la sessió de data 
10 d’abril del 2019, 
 
Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les peces 
que conformen l’expedient, 
 
La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 8  de juliol del 
2019 adopta una resolució motivada que clou l’exped ient de 
referència, la part dispositiva de la qual és la se güent: 
 
DESESTIMAR el Recurs administratiu número 7080177, de data 10 de 
maig de 2019, interposat pel Sr. Rafael DE HARO JIM ENEZ  contra la 
resolució sancionadora adoptada per la Junta de Gov ern el dia 10 
d’abril del 2019, en relació a l’expedient discipli nari que li fou 
incoat el dia 19 de novembre del 2018. 
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Sessió de la Junta de Govern de data 15 de juliol d e 2019 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia  8 de juliol del 2019, que serà pr esentada al Ple 
del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; del núm. 694  
al 697/2019 (comerç); núm. 698 i 699/2019 (obres me nors), i del 
núm. 703 al 709/2019 (urbanisme). 
  
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions 
núm. 32/2019 i 33/2019 de factures conformades per un import net a 
pagar de 23.365,69 € i 271.260,79 €, 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 107.514,80 €.  
 
3.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció 
a favor de l’entitat  BÀSQUET CLUB ANDORRA, per un import de 1.460 
€, d’acord amb el pressupost presentat en concepte de participació 
a les despeses per a l’organització del 1r campus David Eudal .  
 
4- Personal.-  
 

• Vist que el Sr. Alejandro COUCEIRO MATO (jove selec cionat 
per a realitzar diverses tasques d’ajudant durant e l mes 
d’agost), ha renunciat a la plaça, es proposa subst ituir-lo 
per la Sra. Lucia ATALAYA PALMA de l’1 al 30 d’agos t del 
2019. 
 

• S’acorda convocar un concurs pel procediment de pro moció 
interna per a cobrir una plaça de cuinera per a l’E scola 
Bressol que ha deixat vacant la Sra. Sònia BENET CA NAL. 
 
 

• S’acorda la inscripció del personal de diferents 
departaments  al curs “Reciclatge Prevenció i Socors Cívics 
de Nivell 1 i Reciclatge, Prevenció i Socors cívics  de 
Nivell 2”  que tindran lloc durant els mesos d’octubre i 
novembre a les instal·lacions comunals, i que impar tiran els 
formadors del Comú. El cost total de la formació  P SC1 és de 
987 € (38 persones/26 €) i tindrà una durada de 8 h ores i el 
cost de la formació del Reciclatge PSC2 és de 1.320  € (220 
persones/6€) i tindrà una durada de 4 hores. 
 
 

5.- Expedients sancionadors.- S’acorda incoar un expedient 
sancionador al Sr. Marc SIMON CORTEZ i a la Sra. Pi lar CIVIT 
PALACIO, per una presumpta transgressió a l’Ordinac ió que regula 
l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública . 
 
Conforme a l’article 123 , quater,  del Codi de l’Administració, 
s’acorda nomenar Instructor de l’expedient al Sr. P atrick 
Rodríguez. 
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6.- Cultura.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i 
instal·lacions comunals presentades per entitats pa rroquials i/o 
nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cu ltural, social 
o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense l ucre, s’acorda 
cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, ta l com es 
detalla en la relació núm. 13 de demandes d’utilitz ació 
d’instal·lacions comunals. 
 
7.- Prat del Roure i Plaça 2 Valires.- Pels treballs de reparació 
de parets de placoplatre  de la recepció i cuina del Prat del Roure 
així com de la Torre situada a la Plaça dels dos Va lires, s’ha 
efectuat una consulta de preus a la que han postula t les següents 
empreses: 
 

� ANDOR-GUIX:  Torre dels 2 Valires  190,19 € 
Cuina Prat del Roure  169,29 € 
Recepció:            1.285,35 € 

 
� PLACODESIGN: Torre dels 2 Valires  432,10 € 

Cuina Prat del Roure  195,41 € 
Recepció:            1.608,98 € 

 
L’empresa PORTGUIX no ha presentat oferta.  

 
Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar la total itat dels 
treballs a l’empresa ANDOR-GUIX per l’import de 1.6 44,83 € al 
presentar l’oferta menys dient. 
 
8.- Cursa Pyrénées Stage Run .- Vista la demanda presentada per la 
organització de la cursa “ Pyrenees Stage Run ”, que tindrà lloc es 
dies 2 i 3 de setembre del corrent (itinerari d’ini ciativa 
privada), per a la senyalització amb marcatges per les zones de 
pas a la Vall del Madriu, Perafita-Claror, 

 
Vist l’informe favorable emès per la Directora del Pla de Gestió 
de la Vall del Madriu, Perafita – Claror,  

  
La Junta de Govern acorda autoritzar la cursa confo rme a 
l’Ordinació de senyalització d’itineraris d’iniciat iva privada, 
havent de retirar els organitzadors tot el material  emprat 
immediatament després de la finalització de la prov a.  

 
 

9.- Petit Cap de Setmana.- Per amenitzar les activitats familiars 
per descobrir el món de les ciències, que tindran l loc el proper 
dia 14 de setembre a la Plaça Coprínceps, s’ha efec tuat una 
consulta de preus a les empreses GATZARA Espectacle s, ANDORRA 
Animació, Fundació ONCA, La MOIXERA, LAVOLA i VICTO RI Espectacles. 
Examinades les diferents opcions, s’acorda contract ar a l’empresa 
ANDORRA ANIMACIÓ, la realització de l’activitat “ASTEROID” de la 
Cia “Campi qui pugui” ,  per l’import de 2.393,38 €. 
 
10.- Colors de música 2019.-  
 

• Per a la contractació dels treballs de sonorització , 
il·luminació i assistència tècnica del concert de G OSPEL 
programat pel proper 7 de desembre a l’Església  Sa nt Pere 
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Màrtir, s’ha efectuat una consulta de preus al que han 
postulat les empreses SERVER SONOS (1.567,50 €), SÒ NICA 
(992,15 €), SETI (1.567,50 €) BOTEY Música (-). Exa minades 
les ofertes s’acorda adjudicar el pressupost a l’em presa 
SÒNICA la contractació de la sonorització i assistè ncia 
tècnica del concert, al ser l’oferta menys dient. 

 

• Pel sojorn del grup GOSPEL “The Campbell Brothers”  la nit 
del dia 7 de setembre del corrent,  s’ha efectuat una 
consulta de preus a les empreses, Hotel EXE PRISMA (2.069,10 
€) i Hotel MOLA PARK (981 €). 
 
Les empreses consultades HOTEL ESPEL, EUREKA, Hotel  TUDEL, 
Hotel Roc BLANC, Grup DAGUISA, Hotel METROPOLIS no han 
presentat oferta. 

 
Examinades les ofertes s’acorda contractar l’allotj ament del 
grup a l’Hotel MOLA PARK per l’import de 981 €, al ser l’ 
establiment que presenta l’oferta més avantatjosa. 

 

11.- Biblioteca Comunal.- S’acorda contractar a l’actriu Jessica 
Casal Ruiz  (750 €/10 sessions) i a l’Escola de Teatre l’Animal 
(600 €/10 sessions) ,  unes sessions de “ contacontes”, que tindran 
lloc a l’Espai Petits Lectors de la Biblioteca comunal durant el 
mes de novembre i desembre, a l’entorn de les feste s de Nadal. 
L’import total de les contractacions és de 1.350 €.  
 
S’ha demanat pressupostos a les empreses Andorra An imanció (-), 
Gatzara Espectacles (710 €/2 sessions), La Moixera (-)  La Gresca 
(-) i a l’actor Joan HERNANDEZ (-).  
 
12.- Parc del Prat del Roure.-  Pels treballs d’enquitranament del 
Parc del prat del Roure, s’ha demanat un pressupost  a l’empresa 
PAVAND (única empresa que realitza aquests treballs ), presentant 
un pressupost per l’import total del 20.769,40 €. 
 
13.- Correcció d’errata.-  S’informa a la Junta de Govern que s’ha 
detectat un error a l’acta de la sessió celebrada e l dia 20 de 
maig del corrent (punt 16, Jazz al carrer ), que consisteix en la 
transcripció errònia de l’import ofert per l’empres a Musical 
Andorra (1.300 €) pel lloguer d’un piano de mitja c ua, quan en 
realitat l’oferta presentada per aquesta empresa er a de 1.900 €. 
Havent-se verificat la documentació presentada en a quella 
consulta, s’acorda rectificar l’error detectat i va lidar 
l’adjudicació del lloguer del piano a favor de l’em presa Musical 
Andorra per l’import de 1.900 €. 
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Sessió de la Junta de Govern de data 22 de juliol d e 2019 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia  15 de juliol del 2019, que serà p resentada al 
Ple del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; núm. 712 i 
713/2019 (comerç); del núm. 714 al 722/2019 (obres menors), i del 
núm. 727 al 731/2019 (urbanisme) 
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 
34/2019 de factures conformades per un import net a  pagar de 
11.259,60 €. I, verificades, s’acorda procedir al s eu abonament 
amb càrrec al capítol corresponent del pressupost.  S’aprova també 
la relació de pagaments presentada per un import 62 .224,19 €. 
 
3.- Subvencions.-  S’acorda procedir a l’abonament a favor l’Esquí 
Club d’Andorra, d’un import de 4.924,08 €, en conce pte de 
participació durant la temporada 2018-2019 al progr ama “ Esquí 
diferent ”. 
 
4.- Concursos.-  Vistos els Plecs de condicions administratives i 
tècniques pel lloguer, transport, muntatge, desmunt atge i 
instal·lació de la il·luminació de Nadal en diferen ts zones de la 
parròquia durant el període de Nadal 2019, s’acorda  aprovar-los i 
convocar la licitació. 
 
5.- Expedients sancionadors.- S’acorda incoar un expedient 
sancionador a la Sra. Natalia KOSLOVA, per una pres umpta 
transgressió a l’Ordinació que regula l’horari de d ipòsit 
d’escombraries a la via pública. 
 
Conforme a l’article 123 , quater,  del Codi de l’Administració, 
s’acorda nomenar Instructor de l’expedient al Sr. P atrick 
Rodríguez. 
 
 
6.- Manteniment.-  Per la realització dels treballs de pintura de  
l’espai Lleure 2, s’ha efectuat una consulta de pre us a les 
empreses  Pintures ART NOU (3.241,98 €), Pintures R UPESTRES 
(3.998,17 €) i PINTEM 2.0 (-). Examinades les ofert es s’acorda 
adjudicar a l’empresa Pintures ART NOU, la realitza ció d’aquests 
treballs al ser l’oferta menys dient. 
 

7.- Vehicles.- Per l’adquisició d’una camioneta pel Departament 
d’obres, s’ha convocat un concurs públic al que al que han 
presentat ofertes les següents empreses: 

 
� Garatge NOGREDA:    34.608,31 € 

(Preu Represa: 1.608,31 €)   33.000,00 € 
 

 
� PYRENÉES INDIUSTRIALS:           30.466,00 € 

(Preu Represa: 2.500,00€)   27.966,00 € 
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Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva  a l’Òrgan 
de Contractació, s’acorda adjudicar a l’empresa PYR ENÉES 
INDUSTRIALS el subministrament de la referida camio neta atès 
que presenta l’oferta menys dient. 

 
8.- Prat del Roure.-  Pel lloguer d’una taula de so model MIDAS 32, 
en substitució de l’actual, per a la sala del Prat del Roure, s’ha 
demanat pressupostos a les empreses SERVER, SÒNICA,  MUSITRÒNIC i 
LIGHT SOUND presentant diverses opcions i preus 
Examinades  les ofertes, s’acorda adjudicar a l’emp resa SÒNICA el 
lloguer de la taula de so per l’import de 62,70 €/d ia, atès que és 
l’oferta menys dient. 
 
8.- Gestió Forestal.-  Vist  l’acord adoptat en la Reunió de 
Cònsols de data 18 de juny del 2019, en relació als  treballs 
silvícoles de millora forestal als boscos d’Andorra ,  a realitzar 
de manera conjunta entre els set comuns, s’acorda p rorrogar pel 
període d’un any, els contractes subscrits amb les empreses AVET 
NEGRE SL i SILVAGRINA.  
 
El cost total estimatiu dels treballs a realitzar é s de 24.500 €, 
com segueix: 
 

� Treballs silvícoles  20.000 € 
� Direcció facultativa   4.500 € 

 
9.- Material Informàtic.- Per a la compra d’ordinadors destinats 
al servei de Circulació, s’ha efectuat una consulta  de preus a les 
empreses INDEX, MEGAHERTZ, ANDORSOFT, OFIMA, INFOMO BEL i SPAI 
presentant diverses opcions i preus.  
 
Examinades les ofertes presentades s’acorda adquiri r el material, 
per partides, d’acord amb la descripció següent: 
 
MEGAHERTZ per l’import total de 2.301 € 
 

� 4 Monitors a 88 €/u. 
� 2 Ordinadors a 635 €/u 
� 1 Mini ordinador a 679 €/u. 

 
ANDORSOFT per l’import total de  3.648,12 € 
 

� 3 Ordinadors tot en un a 983,35 €/u. 
� 1 Mini ordinador a 698,07 €/u. 

 
 
10.- Treballs de topografia.- Per a la realització de diversos 
treballs al departament de Cadastre i gestió del te rritori, amb 
caràcter d’urgència,  s’ha efectuat una consulta de  preus a les 
empreses del sector. Vistes les propostes obtingude s, s’acorda la 
contractació de  les següents empreses d’enginyeria  i topografia 
pels imports detallats a continuació: 
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GEO TOP AIR: 
 

� Canvis d’us de recintes:  1.575€/15 Ut 
 
JVC Topografia i Geodèsia: 
 

� Canvis de titularitat:   45 €/1 Ut 
� Creació d’edificis de nous  5.600 €/20 Ut 

 
PRISMA Topografia: 

� Canvis físics de parcel·les  3.780 €/21 Ut 
� Resolució d’al·legacions  200 €/ 1 Ut 

 
11.- Pòlissa d’assegurances.- Per a la contractació d’una pòlissa 
d’assegurances de danys materials del Comú d’Escald es-Engordany 
s’ha convocat un concurs públic al que només ha pos tulat l’empresa 
ASSAP SA, presentant una oferta pel valor detallat com segueix: 
 

� Opció 1:  77.968,35 € (franquícia   600 €/any) 
� Opció 2:  56.883,23 € (franquícia 1.500 €/any) 
� Opció 3:  45.750,14 € (franquícia 3.000 €/any) 

 
Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva  a l’Òrgan de 
contractació, s’acorda adjudicar aquesta asseguranç a a l’empresa 
ASSAP SA  (Opció 3: 45.750,14 € (franquícia 3.000 € /any). 

 

 

 

 

 

Sessió de la Junta de Govern de data 29 de juliol d e 2019 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia  22 de juliol del 2019, que serà p resentada al 
Ple del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; del núm. 723  
al 726/2019 (comerç) i núm. 732/2019 (inscripció ll istes 
electorals). 
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions 
núm. 35/2019 i 66/2019 de factures conformades per un import net a 
pagar de 6.275,14 € i 74.298,15 €, respectivament. I verificades, 
s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al ca pítol 
corresponent del pressupost.  S’aprova també la relació de 
pagaments presentada per un import de 300 €. 
 
 
3.- Subvencions.-   



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2019  –   Sessió ordinària de data 19 d’agost 

 

   255

 
• S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a f avor de 

l’Entitat  Bàsquet Club Andorra , per a fer front a les 
despeses de participació a la 2a edició del  Tornei g 
d’Escaldes-Engordany, per l’import de 3.700 € .  

 

• S’acorda procedir a l’abonament la subvenció a favo r de l’ 
Associació de pares d’alumnes següent per l’import de 4.328 
€ (541 alumnes, 8 € per alumne).  
 

 
4.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions 
presentades,  s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els 
expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 
23/ACI/2019, de data 29 de juliol del 2019, incoats  per presumptes 
infraccions a les normes que regulen l’estacionamen t i la 
circulació de vehicles, quedant desestimades totes les 
al·legacions restants i confirmades les respectives  propostes de 
sanció. 
 
5.- Piscines Comunals.- Pel subministrament i col·locació  de 3 
portes de vidre destinades a les piscines comunals,  s’ha efectuat 
una consulta de preus a les empreses Cristalleries VALIRA 
(2.649,63 €) i FITO Vidrier SL (3.195 €). 
 
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el submin istrament i 
col·locació de les portes a l’empresa Cristalleries  VALIRA al ser 
la que presenta l’oferta menys dient. 

 
6.- Enllumenat de Nadal-   
 

• Per la compra de motius d’il·luminació de Nadal, pe r 
instal·lar en diversos indrets de la parròquia, s’h a 
efectuat una consulta de preus, obtenint només un p ressupost 
de l’empresa REUNIÓ DE PAPAIA. 

 
Les empreses LOFTAMBIENTS 33, ESPAI 29, Casa CANUT i STAY no 
han presentat oferta.  

 
• Vista l’oferta presentada  (4.598 €), s’acorda adqu irir dues 

figures de “Trencanous”  conforme al pressupost presentat, 
que es destinaran a la decoració de diferents espai s de la 
parròquia les properes festes de Nadal. 
 

• S’acorda contractar a l’empresa NOVELEC el subministrament 
d’un Estel  “cono-arbre daurat”  per a la decoració de 
l’arbre de Nadal de la Plaça Coprínceps, conforme a l 
pressupost presentat per l’import de 1.447,32 €, at ès que la 
referida empresa és l’arrendadora de l’arbre. 

 
7.- Fraccionament de Tributs.-  S’aprova la relació núm. 21 
d’obligats tributaris que han sol·licitat el fracci onament del 
pagament de tributs i taxes en període voluntari, q uin deute 
tributari serà totalment liquidat en el curs del pr esent exercici.     
 
8.- Indemnitzacions.-  
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• S’informa a la Junta de Govern que la companyia ass eguradora 
contractada pel Comú ha procedit a la liquidació de  la 
indemnització de les despeses ocasionades pel sinis tre 
esdevingut el dia 25 de novembre a l’estació princi pal de 
distribució d’aigua termal. L’import de les despese s a 
càrrec de la companyia és de 172.908,53 €. 

 
A l’import anterior cal afegir una previsió d’aprox imadament 
30.000 €, corresponents a despeses sobre substituci ó de 
peces i materials obsolets que aniran a càrrec del Comú. 
 

• S’informa també que la companyia asseguradora ha pr ocedit 
també a la liquidació definitiva de la indemnitzaci ó 
generada pel sinistre ocorregut a la Deixalleria Co munal. 
L’import que assumeix l’assegurança és de 31.666,67  €. 
 
El Comú es fa càrrec de l’import de 6.729,84 €, que  
corresponen a treballs a càrrec del Comú (5.625,90 €, IN 
Electricitat, i altres proveïdors per l’import rest ant). 

 

 

 

 

 

Vistos els acords de la Junta de Govern sotmesos a ratificació en el dia 
d’avui, la Sra. Cònsol Major demana als presents si tenen alguna esmena, 
comentari o demanda d’informació a formular al respecte: 
 
 
La Sra. Cèlia Vendrell  exposa que, per la seva part, no ratifica els acords 
que figuren al punt 10 de l’acta del 17 de juny i al punt 19 de l’acta de l’1 
de juliol. 
 
 
 
 
I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per majoria, el Ple ratifica els 
acords de la Junta de Govern posats a consideració en el dia d’avui. Tal 
com s’ha posat de relleu, la Sra. Cèlia Vendrell emet un vot particular 
contrari a la ratificació dels dos acords assenyalats en el paràgraf anterior. 
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3. Conforme a l’article 58.2 de la Constitució, proposta 
d’aprovació del text del projecte de Llei de les finances 
comunals, a proposar al Consell General 

La Sra. Cònsol Major cedeix la paraula a la Sra. Nuri Gómez , consellera 
de Finances, per a que informi al Ple sobre la proposta presentada. 
Exposa el següent: 

 

La Llei  de finances comunals va ser aprovada ara fa 16 anys. 
Concretament l’any 2003, 10 anys després de l’aprovació de la  
Constitució l’any 1993, culminant així el procés de desenvolupament de 
l’autogovern comunal  amb l’objecte de determinar les competències en 
matèria tributària i de gestió financera establertes en la Constitució i en 
la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns 
aprovada l’any 1993. 

Des d’aleshores el marc normatiu vigent s’ha anat desenvolupant i 
perfeccionant. No obstant, els canvis més rellevants, s’han succeït des 
de l’any 2014, primer amb l’aprovació de la Llei 21/2014, del 16 
d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, a la qual va seguir 
l’aprovació de les lleis 43/2014, del 18 de desembre, del saig, la Llei 
44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament i la Llei 45/2014, del 
18 de desembre, de modificació del Codi de l’Administració, del 29 de 
març de 1989. 

L’aprovació de la modificació del Codi de l’Administració i la nova Llei 
de bases de l’ordenament tributari van comportar com a novetat més 
destacada l’atorgament a l’Administració general, i també als comuns, 
la prerrogativa d’executar per la via forçosa, de forma autònoma i sense 
la intervenció, preceptiva fins ara, dels òrgans jurisdiccionals, dels 
actes administratius dictats i executoris, possibilitant la utilització de la 
figura del saig a aquest efecte. La modificació de la Llei de bases de 
l’ordenament tributari també va comportar l’actualització de la definició 
de les taxes i preus públics que regulava la Llei de finances comunals. 

Durant els anys 2015 i 2016 els comuns van adaptar les seves 
ordinacions comunals per tal de recollir els canvis legislatius aprovats, i 
regular els procediments i les noves facultats. 

 

Per altra banda l’any 2015 va entrar en vigor la Llei 32/2014, del 27 de 
novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat 
pressupostària i fiscal, que va establir un marc general i permanent per 
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regir l’acció en matèria financera i econòmica de tots els poders públics 
andorrans, inclosos els comuns.  

La Llei va establir els principis bàsics de sostenibilitat financera, 
d’estabilitat pressupostària, la plurianualitat, la transparència, 
l’eficiència, la responsabilitat, la lleialtat institucional que van ser definits 
i concretats a la mateixa Llei i d’ells se’n van derivar un seguit de 
determinades noves obligacions específiques encaminades a donar-hi 
compliment, com ara la confecció d’un marc pressupostari de 
referència per al mandat comunal, la fixació d’objectius de despesa 
màxima permesa, nous límits a l’endeutament respecte als previstos a 
la LFC del 2003, responsabilitats, etc. 

Finalment i ja més recentment el 2017 van ser aprovades la Llei  
18/2017, del 20 d’octubre, qualificada de transferències als comuns, 
que va entrar en vigor l’1 de gener de 2018 i va comportar l’establiment 
del nou sistema de repartició de transferències, i la Llei 19/2017, del 20 
d’octubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació 
de competències dels comuns. 

Totes aquests canvis legislatius, així com altres, com pot ser la Llei 
3/2019, del 17 de gener, de mesures urgents relatives a 
l’arrendament d’habitatges, incideixen i modifiquen les disposicions 
previstes per la llei de finances comunals aprovada l’any 2003. 

És per aquest motiu que els comuns han vist la necessitat de 
consolidar tots els canvis legislatius que han tingut lloc en aquests 
darrers 16 anys, i adaptar aquells aspectes de gestió pràctica 
necessaris, en un nou text refós de la Llei de finances comunals per tal 
de garantir la màxima  seguretat jurídica tant a l’administració, com als 
administrats.  

Els comuns han treballat conjuntament en la proposició de Llei de 
Finances Comunals que regula l’actuació comunal en matèria tributària, 
i el règim de les finances públiques, del seu pressupost i execució  
d’acord amb els canvis normatius successivament aprovats. 

Conforme a l’article 58.2 de la Constitució, es sotmet la proposta 
d’aprovació de la Proposició de Llei de les finances comunals que ha 
estat facilitada als consellers i es proposa presentar al Consell General. 

 

 

Intervé a continuació el Sr. Higini Martínez-Illescas  preguntant si, amb la 
nova llei de finances comunals i amb la nova excepció de tributació fiscal 
de l’Església, el Comú deixarà de recaptar alguna quantitat. I si és així, 
quina és aquesta quantitat? 
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Respon la Sra. Núria Gomez  exposant que, en efecte, tal com es va 
comentar en comissió, existeix un acord institucional avui vigent entre el 
Principat d’Andorra i la Santa Seu signat l’any 2008, arrel del qual, en 
l’ordinació tributària que s’aprova anualment queden exemptes de 
tributació l’Església Catòlica i les entitats creades per aquesta amb els 
seus propis fins, sempre i quan no estiguin destinades a la realització 
d’activitats econòmiques lucratives. Per tant, no es tracta d’un canvi 
respecte a la pràctica que s’ha anat duent a terme fins ara, sinó que 
simplement s’aprofita l’avinentesa per introduir això en la proposta de text 
refós que tindrà rang de llei. 

 

La Sra. Cèlia Vendrell , per la seva part, diu que vol agrair a la Sra. Núria 
Gomez i la Sra. Interventora la informació sobre el text refós, ampla i 
entenedora, aportada als membres de la Comissió. Afegeix tot seguit que 
dóna suport a la proposta presentada, en considerar que iniciatives com la 
d’aquest text refós sempre són positives i útils per a la ciutadania. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

4. Proposta de Decret d’aprovació de la III modificació de 
les fitxes i normes  urbanístiques del POUPEE 

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

 

El Comú, en la sessió celebrada el 4 de febrer del corrent, va adoptar 
l’acord provisional de modificar determinades fitxes i normes 
urbanístiques del POUPEE, publicant al BOPA la justificació i la 
proposta de redactat definitiu, trametent-les tot seguit al Govern per 
complimentar el procediment establert a l’article 106 de la LGOTU. 

El Govern, en la sessió celebrada el dia 10 d’abril del 2019, d’acord 
amb l’informe de la CTU va aprovar les modificacions proposades pel 
Comú, a excepció de la proposta quinzena, sobre la qual va demanar 
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una rectificació del redactat definitiu així com un complement 
d’informació concretant  els cassos sobre la seva aplicabilitat. 

Per tot plegat, seguint les instruccions del Govern a través de la CTU, 
en el següent punt de l’ordre del dia es presenta una nova modificació 
del POUPEE, que conté únicament la proposta de modificació que s’ha 
recomanat rectificar i ampliar la seva justificació. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

5. Proposta d’acord provisional de modificació de les 
normes urbanístiques del POUPEE (Modificació IV) 

La Sra. Cònsol Major informa al Ple que tal com s’ha exposat en el punt 
precedent, es presenta la proposta IV de modificació del POUPEE, amb 
una modificació única que fa referència a l’article 172 de les Normes 
Urbanístiques. La modificació amplia la justificació sobre la necessitat de 
modificar la norma relativa a l’amplada dels camins amb l’excepció del sòl 
urbà consolidat i de les zones d’edificació compacta tradicional, Clau 1, on 
l’amplada mínima no podrà ser inferior als 3,25 metres entre façanes 

 

 

Intervé a continuació la Sra. Cèlia Vendrell  exposant que, tant pel que fa 
a aquest punt cinquè de l’ordre del dia com al següent, el sisè, les 
justificacions tècniques que motiven les modificacions que es volen 
aportar al POUP no han estat tractades a la Comissió d’Urbanisme. Tot i 
aquesta mancança, diu que avui aprovarà les propostes d’acord 
provisional que es presenten, però demana que durant el període 
d’informació pública i mentre s’espera l’informe de la CTU, es convoqui 
una comissió específica per tractar aquestes qüestions. 
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La Sra. Cònsol Major  respon que pren nota de la demanda de la Sra. 
Vendrell i que donarà instruccions per a la celebració d’aquesta comissió 
específica, on s’informarà amb detall sobre les propostes de modificació 
del POUP i la seva justificació. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

6. Proposta d’acord provisional de modificació de les 
fitxes i normes urbanístiques del POUPEE (Modificació 
V) 

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

 

Les modificacions que es proposen en aquesta modificació V del 
POUPEE corresponen a errors materials i mancances de petita entitat 
que, de no ser esmenades, podrien ser objecte d’interpretacions 
diferents, fins i tot contradictòries. 

A fi d’esvair qualsevol dubte en la interpretació dels textos i les fitxes 
urbanístiques, es creu convenient modificar-les junt amb  els quadres 
descriptius dels àmbits de les unitats d’actuació, als efectes de corregir 
les mancances o contradiccions detectades. 

Per altra part, la resolució de la CTU en el marc d’un recurs d’alçada, 
registre núm. 8835660, comporta la necessitat de modificar el polígon 
d’actuació PA-06, retirant una parcel·la de terreny que s’hi havia inclòs 
en el moment de la revisió del POUPEE. 

Atès que les modificacions que es proposen no representen cap 
alteració dels continguts essencials del POUPEE i vist el que preveuen 
els articles 105 i 106 de la Llei general d’ordenació del territori i 
urbanisme i l’article 48 del Reglament urbanístic, es proposa l’aprovació 
provisional d’aquesta V modificació. 
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Intervé a continuació el Sr. Higini Martinez-Illescas , que formula la 
següent pregunta: 

Quin és el motiu que en la modificació del POUP 2017, art. 127, clau 5 
a, apartat 4.3, l’alçada màxima en carener o alçada màxima reguladora 
en referència a la carretera de l’Obac, en terrenys del nucli antic, passi 
de 18,5 m + 3m a 19, 5 m + 4 m ? 

 

Respon la Sra. Cònsol Major , previ a tot aclarint que aquesta disposició 
no afecta al nucli antic (on l’ARM és 12,5 m). Explica seguidament que en 
l’apartat referenciat, la modificació afecta en concret a edificis davant 
carrers de més de 8 metres, i ve motivada pel fet que els tècnics van 
considerar que 1 metre més permetia que les set plantes autoritzades 
(això no ha estat objecte de modificació) en aquest edificis tinguessin una 
alçada suficient o adequada, per exemple, per poder-los dotar amb 
serveis com l’aire condicionat que requereixen d’un fals sostre. 

 

 

El Sr. Higini Martinez-Illescas  tanca aquesta tema dient que s’afegeix a 
la demanda del Sra. Cèlia Vendrell per poder tractar qüestions d’aquest 
tipus amb més profunditat en el marc d’una comissió específica.  

Dit això, afegeix que vol aprofitar l’avinentesa per plantejar dues noves 
qüestions relatives al POUP, tot i admetre que hauria sigut millor introduir-
les en l’apartat de precs i preguntes.  

Exposa que s’ha adreçat a ell un propietari d’una parcel·la del Clot 
d’Emprivat situada davant casa comuna, el qual ha proposat al Comú 
alliberar més d’un 15% (35 o 40%) en planta de carrer a canvi de construir 
més metres quadrats en alçada –fins i tot acceptaria construir-ne menys 
dels que li correspondria-. Vist doncs que els privats s’interessen en 
alliberar més espai en planta de carrer (diu haver rebut inputs d’altres 
privats en el mateix sentit), i vist alhora que per a la ciutadania resulta 
interessant alliberar com més espai millor per al gaudi públic, la seva 
pregunta és si el Comú s’ha plantejat modificar el POUP 2017 per premiar 
o recompensar als privats que alliberen més espai públic a nivell de 
carrer. 

La següent pregunta que formula el Sr. Martínez-Illescas és si el Comú 
podria ser suficientment valent com per demanar als privats que les torres 
o edificis a construir tinguin caràcter singular, a fi que aquestes 
construccions esdevinguin un pol d’atracció turística. A tall d’exemple, 
contraposa els edificis tipus Benidorm amb un impacte visual negatiu, a 
edificis com la torre Agbar o l’hotel Vela de Barcelona que, com s’ha dit, 
esdevenen pols d’atracció turística. 
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La Sra. Cònsol Major aporta resposta i explica en primer lloc que el 
procés d’elaboració del pla urbanístic del Clot d’Emprivat que modificava 
el POUP va ser llarg i complex, i tenia com a objectiu evitar que la 
construcció massiva deixés sense espais verds el que fins ara ha estat el 
pulmó verd de la ciutat. En una primera fase es van realitzar estudis 
tècnics molt complexos i acurats per tal de preveure la dotació de serveis i 
la seva sostenibilitat en una zona on es construiran moltes vivendes. Una 
vegada realitzats els estudis, la fase següent va ser exposar i tractar amb 
els propietaris la proposta, cosa tampoc fàcil, atès que en un primer 
moment van haver-hi fortes reticències. 

En definitiva, entén la Sra. Cònsol Major que el que demana el Sr. 
Martinez-Illescas suposaria entrar de nou en una modificació del pla 
urbanístic del Clot d’Emprivat i que, al marge de la valoració que es pugui 
fer d’aquesta idea, el que té molt clar és que a quatre mesos de la fi del 
mandat, ella, com a Cònsol Major, no endegarà un projecte d’aquest 
magnitud. Diu que no és per ella una qüestió de por o valentia, sinó que 
senzillament entén que els darrers mesos del mandat s’han de limitar a la 
gestió d’afers ordinaris i que un projecte així només se’l pot plantejar i 
assumir-ne la responsabilitat el  proper equip de govern comunal. 

Pel que fa  a l’atractiu dels edificis que es construiran en aquesta zona on 
ja hi ha un edifici emblemàtic com Caldea, diu que pels projectes que ja 
coneix, aquest atractiu està garantit. Respectant l’opinió de gent contrària 
a la construcció de torres, diu creure que aquest tipus d’edificis s’avé a un 
entorn cèntric i de negocis com serà el Clot d’Emprivat. 

 

El Sr. Higini Martinez-Illescas respon que el que ell ha exposat i el que li 
va plantejar el privat en qüestió, no implica construir més metres quadrats, 
sinó distribuir-los de diferent manera i fins i tot reduir-los. Per tant no es 
requeriria de nous estudis sobre infraestructures i dotació de serveis. 

D’altra part, planteja que si el Comú aplaça fins al poper mandat la 
possibilitat d’emprendre alguna iniciativa, es trobarà que durant els quatre 
mesos que resten de mandat potser entraran dos o tres projectes nous. 
Per tant, en la seva opinió corre pressa atendre la demanda plantejada  

Acaba exposant que el seu grup va aprovar el pla urbanístic del Clot 
d’Emprivat i que van estar d’acord amb el tipus de construcció previst, 
defugint de la típica construcció quadriculada, però que tanmateix creu 
que potser caldria haver reflexionat una mica més cara a obtenir un major 
alliberament d’espai públic 

 

La Sra. Cèlia Vendrell  per la seva part exposa que, sense ser una 
experta en la matèria, ella el 15% de cessió no l’ha entès mai com un 
màxim. Al contrari, és un mínim, i si s’arriba al màxim de 20 plantes 
permeses, l’espai que s’allibera és superior al 15%. Per tant, opina que el 
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que s’està discutint aquí, probablement ja es pot aconseguir amb el POUP 
tal com està redactat actualment. 

En qualsevol cas, el que sí diu  compartir amb el Sr. Martínez-Illescas és 
la idea que alliberar el màxim d’espai a terra sempre que es pugui --en el 
ben entès que en cap cas s’haurien de superar les vint plantes permeses-, 
és profitós per a la ciutadania. 

 

La Sra. Cònsol Major  respon que pel que fa a les demandes concretes 
que el privat en qüestió també va traslladar al Comú, i que per tant coneix, 
aquestes no poden ser ateses sense una modificació del POUP, i que el 
que mai farà el Comú es atorgar llicències urbanístiques a la carta. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

7. Proposta d’aprovació d’una Ordinació de transferència 
de crèdit, per tal de poder iniciar el tràmit de licitació 
de les obres de renovació de les infraestructures de 
serveis en un tram de la plaça Coprínceps 

La Sra. Cònsol Major informa que d’acord amb l’article 71 de la Llei de 
finances comunals, per procedir a l’adjudicació de qualsevol obra o servei 
és preceptiu dotar d’un crèdit suficient la partida pressupostària creada a 
l’efecte. Es tracta en aquest cas concret  de la licitació de les obres per a 
la renovació d’un tram de col·lector situat a  la Plaça Coprínceps. Amb 
aquesta finalitat, es presenta al Ple la proposta d’aprovació de ordinació 
de transferència de crèdit per poder formalitzar el concurs públic 
corresponent. 
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La Sra. Cèlia Vendrell  exposa que votarà a favor de la proposta 
presentada, com no pot ser d’altra manera, atès que les obres a licitar 
permetran la renovació del clavegueram i això sempre és positiu per a la 
qualitat de l’aigua dels nostres rius i el bon funcionament de la depuradora 

 

 

 

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

 

 

 

 

8. Proposta de delimitació amb el terreny comunal de les 
parcel·les situades a la partida de les Llenguaderes 
dels Vilars, propietat de la societat Domini Roc, SLU 

La Sra. Cònsol Major informa que, a demanda de la societat Domini Roc 
SL, es va procedir a la delimitació d’uns terrenys propietat de la referida 
societat amb el terreny comunal, d’acord amb el procediment regulat al 
Codi de l’Administració. Atès que en el termini d’informació pública, no 
s’ha formulat cap al·legació, com així ho acredita la certificació que 
s’acompanya a l’expedient, es proposa aprovar la delimitació de les 
finques propietat de Domini Roc SLU amb terreny comunal, d’acord amb 
el plànol núm 01, del març del 2019, elaborat per l’arquitecte Sr. Pere 
Aixàs. 

 

 

 

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova 
la proposta presentada. 
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9. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la 
Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-
Claror en la sessió celebrada el dia 3 de maig de 2019 

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

CLAROR  
 
Núm. acta:  3/19 

Dia: 3 de maig del 2019 

Inici:  9.30 h  

Acabament:  11 h  

Lloc:  Casa comuna d’Escaldes-Engordany 

 
Assistents:  � Hble. Sra. Trinitat MARIN GONZÁLEZ, cònsol major d’Escaldes-

Engordany, presidenta de torn de la Comissió de Gestió. 

� Hble. Sr. Jordi TORRES ARAUZ, cònsol major d’Encamp. 

� Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS, cònsol menor d’Andorra la 
Vella. 

 � Hble. Sr. Julià CALL REIG, cònsol menor de Sant Julià de Lòria. 

 � Sra. Susanna SIMON TORRALBA, directora del Pla de gestió de la 
VMPC. 

 � Sr. Josep M. CANUT ESTEVA, adscrit a la secretari general del 
Comú d’Escaldes-Engordany, secretariat de torn de la Comissió de 
Gestió. 

 
 
Els temes tractats en aquesta reunió han estat: 
 

1) Lectura i aprovació de l’acta 2/19, del 15 de fe brer de 2019 
En no haver-hi cap esmena, s’aprova l’acta 2/19, corresponent a la reunió celebrada el 
dia 15 de febrer de 2019. 

 
2) Pla de conservació 

2.1 Conforme amb l’acordat en la darrera reunió, la Directora informa que una vegada 
validat pels tècnics dels comuns, el document es farà arribar als membres del Consell 
Assessor. 

2.2 Es presenta una proposta del que suposarà realitzar la majoria de seguiments 
faunístics que preconitza el pla d’acció. S’acorda fer una consulta de preus per poder-ho 
tirar endavant. 

2.3 S’acorda contractar al Sr. Eduard Boldú amb caràcter temporal (d’octubre a maig, 6 
mesos) per a que s’ocupi de la implantació i desenvolupament del pla de conservació, 
dels inventaris florístics i cartografies, i de l’actualització de dades. Alhora, podria 
recolzar la feina de divulgació de la VMPC. 
 



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2019  –   Sessió ordinària de data 19 d’agost 

 

   267

3) Agermanament amb Causses-et-Cevennes 
S’aprova el programa presentat amb motiu de la visita dels representants de Causses-et-
Cevennes, del dia 5 al 7 de juny, per a la signatura del conveni d’agermanament. 

  

4) Activitats d’estiu 2019 
La Directora presenta el calendari definitiu de les activitats aprovades en la reunió del 22-
11-2018, amb un cost aproximat de 1.660 €. Per tal de posar-les en valor, enguany totes 
les activitats seran de pagament (5€ per persona, amb excepcions en el cas dels menors 
de 14 anys). 

S’acorda fer arribar el calendari als membres del Consell Assessor.  

 

5) Fulletons accessos a la VMPC 
Es presenta el disseny definitiu d’aquests fulletons i s’acorda encarregar-ne la impressió 
de 15.000 unitats. 

 
6) Campanya publicitària estiu 2019 

6.1 Vist l’informe d’avaluació de les propostes, s’acorda adjudicar la realització de la 
campanya publicitària d’aquest estiu a l’empresa Promocions Publicitàries (circuit de 10 
suports per tot el país) per un import de 3.135 €. 

En el cas d’Escaldes-Engordany, a més, el Comú posarà a disposició Opis de la seva 
propietat (despesa aproximada: 182,88€) 

6.2 Amb motiu de la commemoració del 15è aniversari de la inscripció de la VMPC a la 
llista del Patrimoni Mundial, s’acorda reciclar l’espot que es va fer pel 10è aniversari, 
canviant-ne la data (cost 0), i fer-ne difusió al cinema durant 3 setmanes, del 21 de juny 
al 12 de juliol, conforme amb el pressupost presentat per un import de 1.125 € (+ igi). 

 

7) Llistat de documents que complementen el pla de gestió de la VMPC 
La Directora presenta el llistat del conjunt  de documents complementaris al pla de gestió 
de la vall  aprovats per la Comissió des de l’any 2012 fins al dia d’avui. Es comenta 
l’oportunitat de publicar al Bopa aquesta documentació, en espera de l’aprovació 
definitiva de l’Ordinació reguladora i del Pla de conservació. 

 

8) Associació Concòrdia 
La Directora informa sobre la proposta conjunta de la Comissió de Gestió i el Comú 
d’Escaldes-Engordany d’organitzar un camp de voluntariat amb l’associació Concòrdia 
per refer el mur de pedra seca caigut d’una feixa de Ràmio.  

L’associació Concòrdia és una associació francesa que organitza camps de voluntariats 
per tot el món, essent justament una de les seves especialitats els projectes de pedra en 
sec. Els treballs es desenvoluparien durant tres setmanes, del 6 al 27 de setembre, i 
l’equip estaria format per 13 voluntaris i 2 monitors experts. El cost econòmic del projecte 
ascendiria a 9.000 €, dels quals 5.000 € els aportaria la Comissió de Gestió, i 4.000 € el 
Comú d’Escaldes-Engordany. 

Aquesta actuació es planteja com una prova pilot que permeti al pla de gestió dotar-se 
d’una eina complementaria per la conservació de les estructures de la vall. 

Simultàniament, continua informant la Directora, s’està en contacte amb el coordinador 
del projecte andorrà Primera Pedra (Maria Reig) per tractar la possibilitat d’acordar 
també amb ells alguna fórmula de col·laboració. 

La Sra. Trini Marin, per la seva part, lliura als presents còpia d’una carta rebuda ahir de 
part de la família Vilaginés i Font, propietaris dels terrenys, on expressen el seu acord i 
interès en que el projecte tiri endavant. 
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Els presents aproven la proposta presentada i insten a la Directora a fer les gestions i 
contactes necessaris per al bon desenvolupament del projecte. 

 
9) Itinerari de la siderúrgia 
La Directora informa que la realització de l’Itinerari de la siderúrgia, en col·laboració amb 
el Departament de Patrimoni Cultural de Govern, està finalitzada, i lliura la guia de 
l’itinerari. Informa també que aquest estiu es procedirà a ubicar les plaques amb els 
números que segueixen l’itinerari. 

S’aprova la proposada fer una nota de premsa conjunta amb Govern i Comú d’Ordino, i 
fer-ne la presentació durant la inauguració de l’exposició la Ruta del Ferro als Pirineus 
que tindrà lloc al Raser d’Ordino el 20 de maig.  

 
10) SICAP 
S’aprova la proposta d’implantació d’una connexió SICAP a la VMPC. Això permetrà 1) 
entrar directament les petites factures que no necessiten fiscalització, alleugerint la tasca 
financera dels comuns, i 2) poder consultar directament l’estat pressupostari sense la 
mediació dels comuns. La proposta, generada arrel dels comentaris del  últims comuns 
que han ostentat la presidència, és tècnicament viable i el cost d’implantació nul. 

 
11) Quaderns didàctics 
La Directora presenta els quaderns “Explora” (per a nens d’entre 5 i 8 anys), i informa 
que s’estan corregint el quaderns “Coneix“ (per a nens d’entre 5 i 11 anys) i que en breu 
es disposarà des quaderns“Observa” (per a nens d’entre 8 i 11). Aquests quaderns 
didàctics estaran disponibles per ser descarregats on-line gratuïtament des de la pàgina 
web de la VMPC.  

A petició del Sr. Torres, es demanarà als redactors de donar més èmfasi al patrimoni 
cultural de la vall.  

 
12) Operaris camins muntanya  
S’acorda publicar un edicte al BOPA  per la contractació de dos operaris de camins de 
muntanya durant el període comprés entre els dies 2 i 30 de setembre d’enguany. 
Aquests operaris quedaran a càrrec del Comú d’Escaldes-Engordany per donar a suport 
a la restauració del camí empedrat de la vall. 

 

13) Memòria històrica de la vall 
La Directora informa que s’ha finalitzat el recull de la memòria històrica de la vall, amb 13 
entrevistes. El fons documental quedarà custodiat per l’Arxiu Nacional, i els clips 
divulgatius, d’uns 5 minuts de duració cadascun, es podran veure pel canal de difusió 
que l’Arxiu Etnogràfic crearà a aquest efecte. S’acorda fer difusió dels clips també a 
través de RTVA. 

 
14) Reunió del Consell Assessor 
S’aprova la proposta d’ordre del dia de la propera reunió del Consell Assessor i es fixa 
com a data de celebració el dia 14 de juny. 

 
INFORMACIÓ 
 
15) Despeses personals 
La Directora lliura la relació de despeses personals durant el període del 6-7-2018 al 26-
4-2019, per un import total de 35,05 € 
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16) Trobada sobre la pedra seca, Florac, 4 i 5 d’ab ril 
La Directora informa que finalment no va poder assistir a la trobada a la que va ser 
convidada per l’Entente des Causses-et-Cevennes, degut a la coincidència amb el mòdul 
que s’impartia a la Universitat d’Andorra sobre patrimoni cultural i la vall del Madriu-
Perafita-Claror. 

 
17) FEDA 

• La Directora informa que s’han reprès les negociacions per poder dotar la VMPC de 
cobertura telefònica i 4G, en considerar que amb l’obertura del refugi de l’Illa i el 
creixement exponencial de visitants a la zona alta de la vall, aquest projecte esdevé 
ara més que mai una necessitat. Lliura l’acta de la reunió mantinguda el passat 15 
d’abril, on hi consta que FEDA i Andorra Telecom es comprometen a reprendre els 
estudis i revisar els costos del projecte que l’any 2012 es va descartar. 

• La Directora informa de que FEDA està impulsant una ruta circular de muntanya 
(Cercle d’Aigua) que passarà pels 5 estanys amb presa hidràulica d’Andorra (Illa, 
Juclar, Cabana Sorda, Vall del Riu i Engolasters). La ruta passarà doncs per la 
VMPC, però no s’ha mantingut cap contacte al respecte amb la direcció del Pla de 
Gestió de la vall. 

 

18) Autoritzacions curses i activitats 
Vistos els informes tècnics favorables de la Directora, s’acorda autoritzar les següents 
curses i activitats: 

1) Marxa Cap del Rec (pas per la vall el dia 8 de juny), 2) Sportiva Andorra Trail (pas per 
la vall el dia 22 de juny), i 3) instal·lació de 5 tendes al voltant de l’estany de l’Illa  
sol·licitada per SAETDE (del mes de juliol al mes d’octubre). 

 

 

Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió. La Comissió es reunirà novament el 
dia 14 de juny, seguit a la reunió del Consell Assessor, a les dependències del Comú 
d’Escaldes-Engordany. 

 

 

 

 

Junt amb l’acta de la sessió, s’ha lliurat als conseller documentació 
complementària sobre els punts més rellevants que hi consten. 

La Sra. Cònsol Major demana als presents si respecte al contingut de 
l’acta i els acords posats a consideració, tenen alguna esmena, comentari 
o demanda d’informació a formular: 

 

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple ratifica 
els acords adoptats per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-
Perafita-Claror en el curs de la sessió celebrada el dia 3 de maig de 2019. 
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10. Assumptes de caràcter general 

La Sra. Cònsol major informa que el Tribuna Superior de Justícia ha dictat 
sentència en el marc del judici instat per la societat Caldamont, SA i el Sr. 
Josep Santuré Mayà contra la sentència del Tribunal de Batlles per la qual 
es declara nul el Pla Parcial pel desenvolupament de la UA-Suble-11, 
Étang Salé. La Sentència confirma la resolució adoptada pel Tribunal de 
Batlles en primera instància. 

 

 

 

 

 

11. Precs i preguntes 

La Sra. Cònsol Major informa que d’acord amb el procediment regulat a 
l’article 23.2 del l’Ordinació sobre organització i funcionament dels 
comuns, el Sr. Higini Martínez-Illescas Bermejo, conseller del Partit Liberal 
+ Independents, ha registrat a la Secretaria del Comú la següent 
pregunta, a la què el Secretari General donarà lectura a continuació: 

 

• Entenent que el principal recurs d’aigua de l’empre sa Capesa és la 
captació d’aigua provinent de la vall del riu Madri u Perafita i Claror, i 
tenint en compte que el Comú és l’últim responsable  de la bona 
distribució de l’aigua potable a la parròquia, form ulem la següent 
pregunta: 

Quin pla B té el Comú per tal si la captació d’aigu a principal 
provinent de la vall del riu Madriu Perafita i Clar or quedés per un 
temps contaminada, com podia ser un incendi, i no e s pogués fer ús 
en uns mesos d’aquesta captació principal? 

 
 
Sra. Cònsol Major: 

M’ha sobtat la pregunta. De pla B sempre n’hem tingut, sobretot des de l’any 
2015 quan vam tenir la tallada d’aigua de 72 hores ocasionada per l’esllavissada 
de Claror. 

 En aquell moment el pla B era que la parròquia s’havia de dotar de més dipòsits 
d’aigua, i justament en el moment dels fets estàvem construint un dipòsit nou. 
Vam tenir la mala sort que vam necessitar quatre anys per fer un pla especial, i 
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als 15 dies de començar la construcció del dipòsit, va passar la catàstrofe (72 
hores sense aigua, un dels moments més problemàtics del mandat). En aquell 
moment vam decidir d’aportar més d’1 milió € per construir un segon dipòsit, 
perquè es va veure que amb un de nou no era suficient. Amb quests dos 
dipòsits, si ara passés qualsevol cosa podríem subministrar aigua durant 72 
hores, cosa que cobriria una esllavissada com l’ocorreguda. 

Capesa què est fent? Fa poc s’ha adjudicat la construcció d’una nova Etap. 
L’Etap que hi havia llavors era molt obsoleta i es van omplir els dipòsits de fang. 
Al moment de tallar l’aigua ja havia entrat el fang. 

Cal tenir en compte que davant una catàstrofe així és Govern també qui ens 
ajuda. Ara penso en l’exemple recent de l’esllavissada de Sant Julià o quan el 
dia 27 juliol va haver-hi un incendi a la vall del Madriu i en un moment van acudir 
bombers, helicòpters... Davant coses d’aquesta índole, com un terratrèmol o 
qualsevol altra catàstrofe, de solucions en buscaríem. Per exemple, el 2015 vam 
tenir converses amb Andorra la Vella i Encamp. Encamp tenia els tubs que 
arriben fins a Feda, i encara que després no va fer falta, si la cosa hagués anat 
per més llarg, ja estàvem preparats per fer unes obres de connexió amb la xarxa 
d’Encamp. En aquell moment ens vam espavilar. Vam repartir aigua a la població 
i tothom va estar al seu lloc  per fer el que calgués. 

Ell Comú sempre ha d’estar a punt quan sorgeix imprevistos per respondre amb 
una gestió eficaç. Capesa, per la seva part, sempre ha subministrat aigua a la 
parròquia, bona i barata. Ara tenim els dipòsits fets i en 2 o 3 mesos tindrem 
l’Etap nova. Tot el que s’havia de fer, s’està fent, i aquest és el pla B: millorar dia 
a dia i tenir la parròquia dotada de tots aquells serveis i la seguretat que es 
mereix. 

 

Sr. Higini Martínez-Illescas: 

El que m’ha respost és cert i també és cert que si hi hagués un incendi no seria 
durant 72 hores, sinó durant mesos que tota la vall estaria contaminada. Llavors 
ni etaps ni dipòsits, patiríem uns mesos fins que poguéssim fer a corre-cuita les 
connexions amb Encamp o Andorra. 

Amb això vull arribar a que ja es va fer una primera fase de la connexió amb 
Andorra la Vella, però la 2a fase no l’hem fet mai. Aquesta 2a fase nosaltres ja 
havíem reclamat fer-la i hem sigut molt pacients. No arribo a entendre com 
quelcom que representa tant poc cost no s’arribi a fer, quan representaria una 
mesura de seguretat per a nosaltres. Potser sóc massa catastrofista, però hem 
d’estar més alerta i tenir eines contra els imprevistos. És la nostra obligació.. 

Hi ha una solució que jo no he inventat. Potser farem una despesa de 40 mil € 
que no farem servir mai, però per si de cas allà tindrem la connexió. Es va fer la 
1a fase i falta la 2a fase. Com a responsables que som, el Comú ha de fer 
aquesta previsió 

 

Sra. Cònsol Major: 

L’únic que puc dir és que per 7 o 8 mesos serà difícil que Andorra la Vella pugui 
subministrar a les dos parròquies. Pel que fa a l’Hospital, no es preocupi perquè 
és el primer que té el subministrament assegurat passi el que passi. Les obres ja 
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estan fetes i cadascú ha pagat la seva part. Ara bé, també és veritat que aquesta 
connexió tampoc seria un solució per a tota la parròquia, sinó només per a un 
radi limitat, per tant, no exclou haver d’acudir a Encamp. 

Tinguem en compte tanmateix que si s’hagués de tallar el subministrament 
durant 8 o 9 mesos, la causa només podria ser una catàstrofe d’enormes 
proporcions com van ser, per exemple, les riuades de l’any 1982. Atès que una 
catàstrofe d’aquest tipus no afectaria només a Escaldes-Engordany, la resposta 
per fer-hi front s’hauria d’articular a nivell nacional. 

En tot cas, jo crec en una cosa, en que cal buscar més captacions d’aigua. En 
això hi crec, però es Capesa qui ho ha de fer. En la captació i en la resta 
d’àmbits relacionats amb la distribució, s’ha de continuar treballant i, sens dubte, 
hi ha moltes coses a fer, sempre amb els estudis previs corresponents 

 

Sra. Cèlia Vendrell: 

Comparteixo el punt de vista del Sr. Martinez-Illescas perquè aquesta mateixa 
pregunta l’hauria pogut fer jo.  

Jo crec que el que ens hauríem de plantejar tots (no parlo només d’Escaldes) 
com a país és la gestió de l’aigua que estem fent. Aquesta és hereva d’un passat 
en que cada poble feia la seva pròpia gestió, però ara estem arribant a una 
situació a nivell de país que fa necessària la gestió conjunta de l’aigua. I aquesta 
és una discussió que ens hem de plantejar no només Andorra i Escaldes sinó els 
set comuns i el Consell General 

Què fer amb la gestió de l’aigua? Tindrem problemes perquè davant una 
circumstància possible com pot ser un incendi, hem de valorar quina és la 
prioritat en l’ús de l’aigua: si es prioritari l’ús pel consum humà, per la indústria, 
per l’agricultura...? Necessitem una reflexió a nivell de país, justament per tenir 
aquests plans B. Jo crec que és important que ho tinguin totes les parròquies, no 
només Escaldes.  

Buscar més captacions fa part de la gestió global de l’aigua. Hem d’anar cap 
aquí com a país i m’agradaria que poguéssim seure tots els actors implicats per 
parlar de la modificació de la llei d’aigües, perquè aquesta llei data del 1985 i 
està completament obsoleta. Té 3 pàgines i mitja i parla de tot tipus d’aigües: 
residuals, de piscines, termals...  

Hem de modificar la llei i a mi m’agradaria que la gestió de l’aigua no fos 
comunal, sinó que es creés un organisme nacional de l’aigua que gestionés i 
subministrés a totes les parròquies, que decidís quines són les prioritats, i que 
donés resposta a preguntes com, per exemple: hem de fer neu artificial?  Què 
hem de fer aquest estiu que tenim escassetat d’aigua i hi ha estrés hídric a tots 
els punts de la muntanya?. 

A mi m’agradaria que la pregunta d’avui servís per fer un pas més cap a la gestió 
global de l’aigua. 

  

Sra. Cònsol Major: 

Estaria d’acord també amb vostè, Potser estaria bé que el seu partit portés això 
al Consell General i allí fer aquest debat d’àmbit nacional, al qual després també 
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s’hi haurien d’implicar els comuns, el ministeri de medi ambient.... Jo l’animo a 
que ho porti al Consell General. 

 

Sra. Cèlia Vendrell: 

L’any 1999 es va presentar a Londres un pla d’acció nacional d’entorn i salut 
presentat pel Govern d’Andorra. Els ministeris de medi ambient i salut i benestar 
el van redactar. En aquest pla ja es parlava de la gestió global de l’aigua i de la 
necessitat de crear un organisme nacional de l’aigua justament per parlar sobre 
temes com els que avui tractem. És una proposta que nosaltres en totes les 
eleccions l’hem portat al programa i jo la conec bé perquè en el seu moment un 
dels redactors del pla vaig ser jo mateixa. Penso que és una proposta que algú 
algun dia l’haurà de recollir perquè la necessitat ens hi abocarà. Si ho fan vostès, 
jo els aplaudiré 

 

Sr. Higini Martínez-Illescas: 

Només apuntar una cosa sobre les noves captacions, amb les quals hi estic 
d’acord. No és Capesa qui els ha d’impulsar, sinó que el Comú és responsable 
que hi hagi noves captacions Som nosaltres els que hem de dir a Capesa: 
necessitem noves captacions, necessitem plans B, necessitem que la 2a fase de 
la unió amb Andorra es materialitzi. 

Nosaltres hem de ser els impulsors perquè al final, segons la llei, el comú és el 
responsable del subministrament d’aigua  

 

 

 

I clos el torn d’intervencions i no havent-hi altre  prec ni pregunta a formular, 
s’esgota l’ordre del dia de la reunió. Essent les 18.15 hores, la Sra. Cònsol 
Major aixeca la sessió. 

 

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


