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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ
2.1 Projectes de llei
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 9 de setembre
del 2020, exercint les atribucions que li confereix
l’article 80 del Reglament del Consell General, ha
acordat a demanda del M. I. Sr. Pere López Agràs,
president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
prorrogar el termini per a la presentació d’esmenes al
Projecte de llei d’adhesió d’Andorra al Fons
Monetari Internacional. El nou termini finalitza el
dia 14 de setembre del 2020, a les 9.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 9 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

2.2 Proposicions de llei
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 9 de setembre
del 2020, exercint les atribucions que li confereix
l’article 80 del Reglament del Consell General, ha
acordat a demanda de la M. I. Sra. Susanna Vela
Palomares, consellera general del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata, prorrogar el termini per a la
presentació d’esmenes a la Proposició de llei
qualificada de transparència i accés a la informació
pública. El nou termini finalitza el dia 30 de setembre
del 2020, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 9 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

4- IMPULS I CONTROL DE
L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN
4.4.2 Respostes escrites
Edicte
La síndica general, d’acord amb les previsions de
l’article 90 del Reglament del Consell General,

Disposa
Publicar la resposta del Govern a les preguntes
formulades pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president
del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de
data 25 de juny del 2020, relatives a l’adquisició del
50% d’Assegur Diversos per part d’Actiu
Assegurances (Grup Crèdit Andorrà), i publicades
en el Butlletí del Consell General número 49/2020,
del 26 de juny.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 9 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Molt Il·lustre Senyora,

Fem referència a la carta de data 29 de juny del 2020,
rebuda telemàticament el dia 30 de juny, adreçada a
l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) pel M.I. Sr.
Èric Jover Comas, Ministre de Finances i portaveu,
amb la qual s’adjunta còpia de la carta de data 25 de
juny del 2020 adreçada per vostè al M.I. Sr. Xavier
Espot Zamora, Cap de Govern, amb la qual, al seu
torn, s’adjunta carta de la mateixa data del M.I. Sr.
Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata al Consell General, a efectes que
donem resposta escrita a les quatre preguntes
formulades pel M.I. Sr. Pere López Agràs en relació
amb l’adquisició del 50% d’Assegur Diversos, SA per
part d’Actiu Assegurances, SA (Grup Crèdit
Andorrà) i la trametrem directament al Consell
General.
La petició es fonamenta en l’article 130 del
Reglament del Consell General, que preveu el
següent:
“1. Els Consellers Generals poden adreçar preguntes al
Govern sobre temes de política general o bé relatives a un
fet, situació o informació concreta, per tal de saber si
aquell en té coneixement, i quina posició manté al respecte.
2. Les preguntes s'han de presentar mitjançant un escrit
dirigit a la Sindicatura, tot indicant si se sol·licita una
resposta oral o escrita. S'entén que la resposta ha d'ésser
escrita llevat que es faci constar el contrari. El Govern ha
de trametre la resposta escrita en el termini de trenta dies
a partir de la seva publicació. Si se sol·licita resposta oral
s'entendrà que aquesta ha de tenir lloc davant del Ple.
3. En cap cas s'admetran les preguntes en interès
exclusivament privat del formulant o de qualsevol persona.
4. Les preguntes seran admeses a tràmit per la Sindicatura
que en manarà la seva publicació immediata.”
De conformitat amb l’article 19.1 de la Llei 10/2013,
del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de
Finances (Llei 10/2013), els membres dels òrgans de
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govern de l’AFA, el seu personal així com totes les
persones que exerceixin o hagin exercit una funció a
l’AFA, inclosos els auditors externs o altres experts
que siguin contractats per l’AFA, tenen el deure de
guardar secret respecte a tota la informació obtinguda
en el marc del seu mandat, en l’exercici de les seves
funcions i de les seves activitats professionals a l’AFA,
fins i tot després del seu cessament o de la seva
separació.
L’article 19.3 de la Llei 10/2013 precisa que aquest
deure de secret implica que, sense perjudici de les
disposicions legals relatives a la supervisió, les
informacions confidencials obtingudes en l’exercici de
les seves funcions no poden ser divulgades a tercers ni
a autoritats, a excepció que siguin divulgades de
forma resumida o agregada de manera que les entitats
supervisades no puguin ser identificades, sense
perjudici dels casos penals. El mateix article, en els
seus apartats 4 i 5, enumera determinades excepcions
a aquest deure de secret.
Com es pot observar, aquestes disposicions legals no
permeten a l’AFA divulgar informació confidencial a
les autoritats. Tampoc permeten a l’AFA facilitar
informació confidencial quan les entitats supervisades
puguin ser identificades.
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2020, sota el títol Expedient d’expropiació relatiu a
l’eixample i la rectificació de la CG-2, tram La
Trava - Bordes de l’Aldosa, Parròquia de Canillo i,
exercint les competències que li atribueix el
Reglament del Consell General en els articles que es
citaran, ha acordat:
1. D’acord amb els articles 18.1.d) i 136.5 del
Reglament, admetre a tràmit aquest escrit i procedir a
la seva tramitació d’acord amb el procediment
legislatiu comú.
2. D’acord amb l’article 136.5, ordenar la seva
publicació i obrir un període de quinze dies per a la
presentació d’esmenes, que només podran ésser de
devolució. Aquest termini finalitza el dia 30 de
setembre del 2020, a les 17.30h.
3. La documentació complementària es troba a la
disposició dels consellers generals en els serveis de la
secretaria del M. I. Consell General.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 9 de setembre del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Consegüentment, aquesta Autoritat no pot donar
resposta a les preguntes 1 i 3 formulades pel M.I. Sr.
Pere López Agràs, en no complir-se els requisits legals
necessaris a tal efecte.

Informe del Govern al Consell General

En relació amb les preguntes 2 i 4 formulades pel M.I.
Sr. Pere López Agràs, aquesta Autoritat informa que
ha autoritzat l’adquisició del 50% d’Assegur Diversos,
SA per part d’Actiu Assegurances, SA (Grup Crèdit
Andorrà) perquè l’operació no infringeix la prohibició
establerta a l’article 51 de la Llei 12/2017, del 22 de
juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i
reassegurances del Principat d’Andorra i s’adequa a la
legislació vigent.

Expedient d’expropiació relatiu a
l’eixample i la rectificació de la CG-2,
tram la Trava – Bordes de l’Aldosa
parròquia de Canillo

Rebi, Molt Il·lustre Senyora, la meva consideració
més distingida.

1.- ANTECEDENTS:

Andorra la Vella, 4 de setembre del 2020
Ramón López Galindo
Director Genera

5- ALTRA INFORMACIÓ
5.3 Altres
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 9 de setembre
del 2020, ha examinat el document que li ha tramès
el M. I. Sr. Cap de Govern en data 3 de setembre del

(Article 13 de la Llei d’Expropiació)

Núm. 6.093
Andorra la Vella, agost del 2020

1.A.- El Govern en la sessió del dia 11 de març del
corrent ha acordat, atès l’interès públic de l’actuació,
iniciar l’expedient d'expropiació dels terrenys i béns
afectats per l’eixampla d’un tram de la CG-2, segons
l’expedient núm. 0001/2020 intitulat "Expedient
d’expropiació relatiu a l’eixample i la rectificació de la
CG-2, tram la Trava-bordes de l’Aldosa. Parròquia de
Canillo” i sotmetre’l a informació pública.
1.B.- D’acord amb el que disposa l’Article 9 de la Llei
d’Expropiació el Govern, com a òrgan expropiant, va
establir el corresponent expedient que es composa
dels següents documents:
Documents que necessàriament han de formar part de
l’expedient segons el que disposen els apartats a), b),
c) i d) de l’Article 9 de la Llei d’Expropiació.
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I) Memòria explicativa de la necessitat d’expropiació
dels béns afectats dins el marc de l’expedient
(Document 1).

LGOTU), i les modificacions posteriors. La darrera
versió de la llei s’ha publicat en el Decret legislatiu del
19-6-2019.

Aquesta memòria conté la finalitat, l’objecte i l’abast
de l’expropiació i els motius raonats pels quals, a judici
del Govern, el projecte mereix la declaració d’utilitat
pública i resulta necessària l’ocupació total o parcial
de les finques afectades per l’expedient.

- Pla sectorial de carreteres generals, que és el que fa
referència l’article 7.4 de la Llei 18/2016 i està definit
i desenvolupat per l’LGOTU i el Decret del 31-10-17
pel qual s’aprova definitivament la “modificació del
Pla sectorial de carreteres generals”. Els traçat de la
CG-2 que s’hi grafia és el que s’ha considerat per
definir el traçat precís d’aquest expedient, en ser el
darrer que ha estat aprovat i publicat al BOPA.

II) Plànols d’identificació de les propietats afectades
(Document 2), i en concret:
- Plànol de situació i índex de plànols a escala
1/10.000
- Planta general de traçat a escala 1/2000
- Planta general d’afectacions definitives i plusvàlues
a escala 1/500
- Planta general d’afectacions temporals propietari -1, terreny -1- a escala 1/500
- Planta general d’afectacions temporals propietari -3, terreny -3- a escala 1/500
- Propietat afectada propietari -1-, terreny -1- a escala
1/500
- Propietat afectada propietari -3-, terreny -3- a escala
1/500
III) Dossier fotogràfic que inclou un plànol de situació
a escala 1/700 de les diferents fotografies i un conjunt
de 15 fotografies (Document 3).
IV) Afectacions i valoracions amb taxació separada
del valor de les parcel·les a ocupar i de les no
ocupables compreses dins la zona de 22 metres, amb
determinació del valor de plus-vàlua per a cadascuna
d’elles, d’acord amb el previst als Articles 39 i 40
(Document 4).
Els documents descrits de l’ I) al IV) conformen
l’expedient d’expropiació inicial que fou sotmès a
informació pública.
V) Altres informes i documents que, a criteri de
Govern, abonen la pretensió d’expropiació. Apartat
e) de l’Article 9 de la Llei d’Expropiació.
- Llei 18/2016, del 30 de novembre, de designació de
carreteres i gestió de la xarxa viària, que a l’article 3
determina que les carreteres generals són titularitat
del Govern i l’article 4 es refereix a la llista i el traçat
precís de cada una de les carreteres generals del
Directori de carreteres generals, que figura com a
annex 1 de la Llei. Finalment, l’article 7.4 determina
que el Govern complementa, a través d’un pla
sectorial, el Directori de carreteres generals, amb la
finalitat de definir el traçat geomètric precís de
cadascuna de les carreteres generals establertes per la
Llei.
- Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme,
del 29 de desembre del 2000 (d’ara endavant

- Conveni signat en data 21 de setembre del 2017
entre el Govern i el Comú de Canillo, relatiu a la
cessió de terrenys afectats per l’eixampla de la CG-2
entre la Trava i l’Aldosa. Dins el marc del present
expedient interessen especialment la cessió efectuada
pel Comú en favor del Govern de la parcel·la -6a1- de
l’expedient entre d’altres terrenys, així com el consens
de per on reposar l’actual pont. Document adjunt
com annex 1.
1.C.- D’acord amb el fixat a l’Article 11 de la Llei
d’Expropiació,
la
iniciació
de
l’expedient
d’expropiació i període d’informació pública es va
publicar per edicte del BOPA núm. 86 any 2020 (1 de
juliol de 2020). Una còpia d’aquest edicte s’adjunta
com annex 2. La documentació que es va sotmetre a
informació pública fou la de l’expedient inicial,
composta pels documents I) a IV) descrits a l’apartat
anterior.
Per cartes de data 23 de juny del 2020, es va notificar
personalment aquest acord de Govern als propietaris
interessats coneguts pel Govern, segons disposa
l’Article 12 de la Llei, tot i lliurant-los una còpia
íntegra de la memòria explicativa de l’expedient
d’expropiació i la relació de les finques, béns o drets
que el Govern proposa adquirir; així com una còpia
dels plànols detallats de les finques objecte
d’expropiació de la seva propietat amb expressió de la
seva superfície, així com la zona d’ocupació i
superfície afectada. Una còpia d’aquestes cartes
s’adjunta com annex 3.
Segons les informacions de què disposa Govern, les
propietàries interessades afectades per l’expedient són
les Sres. Irene i Celina ROSSELL COROMINA
(Casa Pellicer), ambdues copropietàries dels terrenys
-1 i 3-.
Per carta de data 23 de juny del 2020, es va comunicar
el referit acord de Govern, i es va trametre una còpia
complerta de l’expedient d’expropiació al Comú de
Canillo. Una còpia d’aquesta carta s’adjunta com
annex 4.
1.D.- Fent ús del dret que els atorguen els Articles 10
i 11 de la Llei, s’ha rebut al Ministeri d’Ordenament
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Territorial, per part dels interessats, l’al·legació
següent:
- Sres. Irene i Celina ROSSELL COROMINA
(copropietàries dels terrenys -1 i 3-), representades
per la Sra. Rosa Maria COROMINA ESTANY.
Aquest document s’adjunta com annex 5.
1.E.- Carta resposta del MOT a la Sra. Rosa Maria
COROMINA ESTANY, en tant que representant de
les Sres. Irene i Celina ROSSELL COROMINA.
Aquest document s’adjunta com annex 6.
En base als antecedents exposats, i d’acord amb el que
disposa l’Article 13 de la Llei, el Govern tramet en
aquest acte al Consell General totes les peces de
l’expedient, incloses les al·legacions i observacions
rebudes, proposant la declaració d’utilitat pública i la
necessitat d’ocupació definitiva (i l’adquisició) de les
parcel·les afectades en base a l’informe raonat que
s’acompanya tot seguit.

2.- INFORME RAONAT

2.A.- Justificació de la procedència legal de l’expropiació.
Declaració de la utilitat pública de l’obra projectada.
Diu la Llei d’expropiació que per procedir a
l’expropiació forçosa serà indispensable la prèvia
declaració d’utilitat pública de la finalitat a què s’hagi
de destinar el bé expropiat. Del que se’n deriva que el
que ha de ser objecte de qualificació per via legal no
és l’expropiació en concret sinó la finalitat a què
s’afecti el bé expropiat.
A criteri del Govern la causa expropiandi existeix en
el present cas, i es fonamenta en la voluntat
manifestada als darrers anys de millora sistemàtica de
les infraestructures viàries nacionals existents i de
construcció de noves vies alternatives, a fi de millorar
la seguretat viària, la capacitat de les vies, així com el
confort i millora del temps de trajecte dels usuaris. És
més, el tram comprès entre la Trava i l’Aldosa, d’uns
600 m de longitud, es va sectoritzar en diversos
projectes executius, un dels quals, el projecte
0069/2014 ja fou adjudicat en data 26 d’agost del
2015, essent fins a dia d’avui l’únic tram construït. El
següent tram que es preveu executar, és el que
connecta aquest tram amb l’Aldosa. De tot el tram
descrit, només manca la cessió dels terrenys -1 i 3- de
l’expedient, necessaris per dur a terme l’eixampla
prevista pel Govern.
La secció viària que s’ha construït i que es preveu dur
a terme també en el tram de l’expedient és el d’una
via amb vorals, voravia del costat riu, carril lent i
ordinari ascendents, i carril descendent, integrant, a
més a més, una galeria de serveis pel mur del costat
riu.
La legitimació del Govern per iniciar aquest expedient
d’expropiació i ser-ne el beneficiari es troba,
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principalment, en la Llei 18/2016, del 30 de
novembre, de designació de carreteres i gestió de la
xarxa viària, que a l’article 3 determina que les
carreteres generals són titularitat del Govern i l’article
4 es refereix a la llista i el traçat precís de cada una de
les carreteres generals del Directori de carreteres
generals, que figura com a annex 1 de la Llei.
Finalment, l’article 7.4 determina que el Govern
complementa, a través d’un pla sectorial, el Directori
de carreteres generals, amb la finalitat de definir el
traçat geomètric precís de cadascuna de les carreteres
generals establertes per la Llei.
El Pla sectorial a què es refereix l’article 7.4 de la Llei
18/2016 està definit i desenvolupat per la Llei
d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de
desembre del 2000 (d’ara endavant, “l’LGOTU”), i les
modificacions posteriors. En efecte, el títol III
d’aquesta Llei, la darrera versió de la qual es va
publicar en el Decret legislatiu del 19-6-2019 de
publicació del text refós de l’LGOTU, es refereix als
instruments d’ordenació del Govern, entre els quals
hi ha els plans sectorials.
El Decret del 31-10-17 pel qual s’aprova
definitivament la “modificació del Pla sectorial de
carreteres generals” és el que s’ha considerat per
definir el traçat precís d’aquest expedient, en ser el
darrer que ha estat aprovat i publicat al BOPA.
Es vol evidenciar que l’execució de les carreteres
generals no és competència única del Govern. En
efecte, l’article 10 de l’LGOTU determina que, si
escau, el Govern pot desenvolupar un projecte
d’interès nacional, però l’article 15 assenyala que els
administrats són els que, com a criteri general, han de
procedir a l’execució de l’activitat urbanística.
En el cas concret del tram de l’expedient, hi ha un fet
rellevant que s’ha de tenir en compte, i és que, donat
que els terrenys afectats per l’eixampla de la CG-2 no
pertanyen a cap unitat d’actuació (al trobar-se en una
zona de perillositat alta per caiguda de blocs rocosos),
cap administrat no té l’obligació actual ni futura
d’haver d’assumir ni l’execució ni les despeses
associades a l’eixampla del tram esmentat. Així doncs,
si el Govern pretén que Andorra disposi de l’eixampla
viària, el més lògic i coherent en aquest indret en
concret és que en promogui l’execució directament.
Atès que no s’ha pogut arribar a una entesa amb la
propietat dels terrenys -1 i 3- i que el Govern ja ha
executat una primera fase d’eixampla, i tenint en
compte la finalitat descrita a la memòria de
l’expedient, el Govern considera que el projecte
mereix ser declarat d’utilitat pública pel Consell
General.
Considerant que el procediment d’expropiació té per
objecte l’eixamplament d’un vial existent, la
tramitació s’efectua d’acord amb el que preveu el títol
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V de la Llei d’expropiació, “Del procediment en els
casos
de
construcció,
eixamplament
o
condicionament de carreteres, vials, places, jardins o
parcs públics”.

5. Efectuar un mur de protecció del Molí situat al
terreny -3-.

La declaració d’utilitat pública de la finalitat a què
s’han d’afectar els béns objecte d’expropiació queda
doncs, a criteri del Govern, plenament justificada.

2.D.- Anàlisi de les al·legacions i observacions
presentades.

6. Que els rocs que es retirin del riu es dipositin en
el terreny de Casa Pellicer.

Es responen pel mateix ordre presentat, les sol·licituds
efectuades per la Sra. COROMINA:

2.B.- Necessitat d’ocupació definitiva i d’adquisició dels
drets patrimonials afectats.

1. Tot i que no forma part de l’expedient
d’expropiació definir el projecte constructiu en detall,
Govern entén que no ve obligat a col·locar nous
serveis al nou pont, pels motius següents:

Declarada, en el seu cas, la utilitat pública de l’obra
projectada, cal resoldre seguidament sobre la
necessitat concreta d’ocupar els béns indispensables
per a la finalitat de l’expropiació.
En el present cas, per portar a terme en les degudes
condicions l’obra descrita a l’expedient, es fa necessari
ocupar definitivament i adquirir els béns i drets
següents:
Terreny

Propietari

Tipus d’afectació

Superfície per
expropiar

1

Propietari 1. Sres. Celina i Irene

Afectat per l’eixampla de

386,46 m +

ROSSELL

la CG-2 i les ocupacions

111,95

temporals.

d’ocupacions

COROMINA.

Representades per la Sra. Rosa
Maria COROMINA ESTANY.
3

2

m2

temporals

Propietari 3. Sres. Celina i Irene

Afectat per la reposició del

57,63 m2 +

ROSSELL

camí comunal i del pont i

122,84

les ocupacions temporals.

d’ocupacions

COROMINA.

Representades per la Sra. Rosa
Maria COROMINA ESTANY.

temporals

2.C.- Les al·legacions i observacions més significatives
formulades pels interessats, s’exposen a continuació:
- Presentades per la Sra. Rosa Maria COROMINA
ESTANY, en representació de les Sres. Irene i Celina
ROSSELL COROMINA (copropietàries dels
terrenys -1 i 3-), que sol·licita:
1. Ubicar els serveis d’urbanització al llarg del
futur nou pont previst des del punt de connexió a
la CG-2 fins el marge del terreny -3- de
l’expedient, al marge contrari del pont.
2. Efectuar un carregador del pont més ample, per
tal de permetre l’ampliació futura del pont amb un
ample mínim de 13 metres.
3. Realitzar un mur de protecció d’escullera de la
zona del molí (situat al terreny -3-) així com un
accés rodat fins el Molí, i integrar
paisatgísticament el Molí respecte aquests nous
treballs, i també sol·licita d’assegurar un accés al
riu per poder captar aigua de reg.
4. Realitzar el corresponent pas de pescador en
ambdues ribes, dreta i esquerra, i respectar les
canes de separació de riu.
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- El nou pont és resultant de l’eixampla de la CG2 en aquest indret, i no li pertoca urbanitzar els
terrenys del marge contrari (terreny -3-). De fet la
valoració del terreny -3-, i especialment el valor de
les plus-vàlues finalment adoptades així ho deixen
palès a la memòria i altres documents de
l’expedient.
- En un futur, quan es desenvolupi la unitat
d’actuació identificada com “UASuble-103”
segons el POUP de Canillo, a la qual pertany el
terreny -3-, els propietaris hauran d’efectuar els
treballs d’urbanització que correspongui. En
aquest sentit cal ressenyar que la CG-2 i l’actual
col·lector general es troben a una cota major que
bona part dels futurs vials i col·lectors secundaris
que s’hauran de construir dins el marc del
desenvolupament urbanístic de la “UASuble103”. Cal tenir en compte l’ampli abast d’aquesta
unitat d’actuació, de més de 148.000 m2 bruts
segons la fitxa urbanística; això implicarà una
anàlisi detallada per part dels redactors del
projecte d’urbanització, no només dels serveis que
requerirà la unitat, sinó també els punts de
connexió amb la xarxa de serveis existents.
Dit això, i donada la petició efectuada, Govern
efectuarà les obres del pont compatibilitzant-ho amb
el futur pas de serveis. En aquest sentit, es deixarà la
previsió de pas d’estreps, així com les arquetes que
correspongui amb els serveis actuals que discorren per
la CG-2.
2. Govern es compromet a efectuar l’estrep del marge
dret (el que dóna a la CG-2), de fins a 10m
d’amplada. Aquesta configuració no incrementa el
cost de l’obra. L’estrep contrari, en canvi, no es
contempla major que el grafiat a l’expedient, pel fet
que afectaria directament al pont actual, que no es
preveu d’enderrocar, com ja s’ha dit abans. A més a
més, aquesta ampliació de l’estrep esquerre (el que
limita amb el terreny -3-) suposaria un increment de
cost significatiu que no queda justificada. També cal
tenir en compte que l’amplada i situació del pont de
l’expedient, és la que es va consensuar amb el Comú
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de Canillo dins el marc del conveni de cessió a què es
fa referència a la memòria de l’expedient
d’expropiació.
Justament la zona on es preveu d’ubicar aquest estrep,
està ocupat avui dia per una zona de penya molt
abrupta (veure els plànols i la foto 9 del Document 4.Dossier fotogràfic), de manera que l’amplada
reglamentada de riu afecta uns 5 metres de
profunditat d’aquesta penya, en relació al repeu de
finca del terreny -3- que limita amb el riu Valira
d’Orient, com es pot comprovar en el document 2
Plànols, de l’expedient. L’execució de les obres són les
que determinaran amb exactitud si la part de roca que
queda per davant del futur estrep es podrà mantenir,
o si pel contrari, caldrà sanejar perquè l’estrep quedi
més protegit de l’impacte de les aigües del riu Valira
d’Orient. Tant pel cas que calgui repicar la penya,
com si no calgués perquè fós de suficient qualitat
geotècnica, no es preveu que això pugui provocar un
empitjorament de la situació hidràulica del Molí, i per
tant, no es considera justificat efectuar cap tipus de
mur ni escullera en el terreny -3-, tret de la zona
estricta de l’estrep esquerre del nou pont.
3. En aquest sentit, tampoc es considera justificat, a la
vista de l’accés a través d’un camp (segons la foto 7
del Document 4.- Dossier fotogràfic), de fer cap
actuació en l’accés que condueix al Molí, tret, en tot
cas, d’unes actuacions menors d’adaptació precisa a la
rasant del nou camí i pont comunals en aquest indret.
El tema de cotes similars entre el nou camí comunal i
l’accés actual cap el Molí queda justificat pel fet que
el plànol d’afectacions definitives del terreny -3(plànol núm. 5.2 del document 2.- Plànols), té una
afectació fins el caminet que es veu a la foto 7 referida
anteriorment.
4. El pas de pescador no és una obra en sí mateix, sinó
més aviat un dret de pas que hauria de quedar a les
vores dels rius. En aquest cas, i com sol ser habitual
en els murs que sostenen carreteres generals, es
preveu una restauració ambiental del repeu dels murs
que limitin amb la zona d’aigües del riu Valira
d’Orient, així com la retirada de materials del talús
natural preexistent a l’obra, situats per davant dels
murs, propiciant així a millorar la seguretat hidràulica
del tram de riu, inclòs el marge contrari (on es situa el
terreny -3-). Això serà d’especial execució a l’alçada
del PK 12+860 al PK 12+900 (ambdós fora de
l’àmbit estricte de l’expedient d’expropiació), en què
la voravia o voral de la CG-2 hauran de volar sobre el
riu. En aquest tram es preveurà una escullera d’un
metre d’amplada aproximada per davant del futur
mur de sosteniment de la CG-2, que no sigui
inundable per les aigües ordinàries del propi riu.
5. Tenint en compte l’exposat fins ara, en què els
murs de la CG-2 i els propis estreps del pont
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s’efectuaran per darrera l’ample de riu reglamentat, i
que alhora es preveurà una retirada parcial dels
materials que quedin per davant d’aquesta alineació,
especialment pel marge dret del riu, tant a la zona de
l’expedient com especialment en el tram del PK
12+860 al PK 12+900 referits al punt anterior, no es
considera justificat efectuar obres de protecció
extraordinàries, donat que no es justifica la
conveniència a la pròpia al·legació, ni hi ha el requisit
legal de que quan un promotor executa un mur en un
marge, hagi de protegir alhora, el marge contrari amb
un altre mur, pel simple fet d’efectuar un mur en un
dels marges.
6. Aquesta petició no es pot admetre, pel fet que els
terrenys o materials que es puguin retirar del riu en la
zona de l’expedient, són del propi riu i no de Casa
Pellicer. Tampoc seran de Casa Pellicer els materials
que es retirin del terreny -3- afectats per l’expedient,
donat que primer hauran d’haver estat entregats al
Govern, dins el marc del procés d’expropiació. Només
té cabuda la petició efectuada dins el marc de les
pedres que es puguin retirar de la parcel·la -3tidentificada a l’expedient, donat que aquesta parcel·la
és d’ocupació temporal, i per tant, continua essent
propietat de Casa Pellicer; en aquest cas, les pedres
que es puguin remoure o reubicar durant les obres,
seran reubicades a la mateixa parcel·la.
A la vista de la còpia de l’escriptura de poder general
lliurada en favor de la Sra. Rosa Maria COROMINA
ESTANY, Govern la passa a considerar la
representant de les Sres. Irene i Celina ROSSELL
COROMINA dins el marc de l’expedient núm.
0001/2020 de constant referència. Una còpia
d’aquests poders es troba a l’annex 5.
Analitzades les al·legacions i observacions formulades
pels interessats i recollides en l’apartat precedent, el
Govern considera que cap d’elles posa en dubte la
utilitat pública de l’obra projectada.

3.- MODIFICACIONS QUE S’HAN
D’INTRODUIR AL PROJECTE I A
L’EXPEDIENT A RESULTES DE LES
AL·LEGACIONS I OBSERVACIONS
PRESENTADES
3.A.- A tenir en compte pel projecte constructiu:

Govern tindrà en compte tot el que s’ha exposat i
justificat a l’apartat 2.- precedent, en resposta a
l’al·legació presentada per la Sra. Rosa Maria
COROMINA ESTANY en representació de les Sres.
Irene i Celina ROSSELL COROMINA.
3.B.- A tenir en compte en l’expedient d’expropiació:
Cal considerar a la Sra. Rosa Maria COROMINA
ESTANY com a representant de les Sres. Irene i
Celina ROSSELL COROMINA.
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4.- PROPOSTA D’ACORD

Atès l’exposat, se sotmet a la consideració i si escau
aprovació del Consell General la proposta següent:
- Es declara la utilitat pública i la necessitat
d’ocupació dels terrenys, i eventuals drets
patrimonials, afectats per l’expedient 0001/2020
intitulat "Expedient d’expropiació relatiu a l’eixample
i la rectificació de la CG-2, tram la Trava - bordes de
l’Aldosa. Parròquia de Canillo".
Andorra la Vella, 25 d’agost del 2020.
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