
Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2007  –   Sessió ordinària de data 31 de maig 

L’any dos mil  set,  dijous,  dia 31 de maig, a Casa Comuna d’Escaldes-
Engordany  es  reuneix  el  Consell  de  Comú  en  sessió  ordinària,  sota  el
següent Ordre del dia:

1. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les sessions celebrades els dies 2, 11, 17, 23 i 30 d’abril, i 7 i 14 de
maig del 2007.

2. Proposta d’aprovació d’una transferència de crèdit per un import de
71.514,05  €,  de  la  partida  50103–201–61731  “Conservació  de
clavegueres” a la partida 50103–104–60780 “Àrees verdes i parcs”,
per fer front a l’adjudicació dels treballs  relatius al condicionament de
l’illa núm. VI del Clot d’Emprivat com a zona d’esbarjo i aparcament.

3. Proposta d’adjudicació a l’empresa PROGEC dels treballs relatius al
condicionament  de  l’illa  núm.  VI  del  Clot  d’Emprivat  com a  zona
d’esbarjo i aparcament, per un import de 433.948,34 €.

4. Proposta d’aprovació del projecte de modificació de l’article 5.3.5 de
l’Ordinació sobre preus públics.

5. Proposta d’aprovació dels convenis següents:

 Cessió al Comú de l’Escola de Música Natàlia Solà.

 Soterrament de les línies d’alta tensió a través del terreny comunal,
des del magatzem de FEDA fins a l’estació transformadora situada
a la parròquia d’Encamp.

6. Proposta  d’aprovació  del  plec  de  bases  per  a  la  concessió
administrativa de l’explotació del bar–restaurant del complex esportiu,
social i cultural del Prat del Roure.

7. Informes de caràcter general.

8. Precs i preguntes.

Sota  la  presidència  de  l’Hble.  Sr.  Antoni  Martí  Petit,  Cònsol  Major,
assisteixen  tots  els  membres  de  la  Corporació.  Havent-hi  el  quòrum
necessari i essent les 17:00 hores, el Sr. Cònsol Major declara oberta la
sessió. 
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Informa d’entrada, que en breu termini es trametrà als presents l’esborrany
d’acta de la darrera sessió, el qual serà sotmès a l’aprovació del Ple en el
transcurs de la propera sessió. També a títol informatiu, el Sr. Cònsol Major
avança que durant l’estiu es convocarà un sessió extraordinària de Consell,
per  tal  de  posar  a  consideració  del  Ple  l’aprovació  provisional  del  Pla
d’urbanisme.

I no havent-hi cap objecció o demanda  formulada relativa a l’ordre del dia
de la convocatòria, s’inicia el tractament dels assumptes previstos per a la
sessió d’avui.

1. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern en les sessions celebrades els dies 2, 11, 17, 23 i
30 d’abril, i 7 i 14 de maig del 2007

Sessió de la Junta de Govern de data 2 d’abril de 2007

1.-Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm. 165
al 180/2007 (Exoneracions i ajudes socials) i del 181 al 190/2007
(béns immobles)

2.-Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
7/2007 de factures conformades per un import total de 722.597,20
€. I verificada, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
capítol corresponent del pressupost.

3.- Personal.-

 Vista  la  renúncia  al  càrrec  presentada  pels  Srs.  Albert
GUTIERREZ PALAU (Electricista) i per  la Sra. Iolanda CIRIA
NAVARRO,  (Educadora  espai  Jovent)  s’acorda  convocar  un
concurs pel procediment selectiu d’ingrés per a cobrir les
vacants.

 S’acorda la contractació eventual dels Srs. Jordi DIEGUEZ
(Monitor  Espai  Jovent),  Meritxell  TORRES  (Monitor  Espai
Lleure), Febe LLAUDET (Puericultora Escola Bressol) i Anissa
AZNADI, Operària de Neteja.
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 Cursets de formació: per a la realització d’un curset de
formació  en  Manipulació  d’aliments,  s’ha  efectuat  una
consulta de preus a les empreses ECOTECNIC (30 €/persona),
CAMBRA DE COMERÇ (50 €/persona) i TK-SANA (40 €/persona).
Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  la  realització
d’aquest curset a l’empresa ECOTECNIC, al ser l’oferta menys
dient.

- S’acorda inscriure al personal de l’espai Lleure I i
II al curset de formació en “Manipulació d’aliments
adjudicat a l’empresa ECOTECNIC.

- S’acorda  inscriure  als  Monitors  Esportius  i
Socorristes  Aquàtics  al  curs   “Reciclatge  al  curs
d’Equipier amb material” (1ª part). El cost del curs
és de 40 € per persona.

 S’acorda establir l’horari laboral intensiu a les oficines
de l’Administració comunal durant el període compres entre
el dia 1 de juliol i 9 de setembre.

4.- Música al carrer.- 

 Dins del marc del programa de “Música al carrer”, s’acorda
contractar als grups Lluís Cartes i els fluxes, Efrem Roca,
Sottovoce i Brigit’s, per l’import total de 6.750 €.

 Per a la contractació de diversos grups que actuaran durant
el mes d’agost a la Plaça Coprínceps, s’ha demanat ofertes a
les empreses Andorra Animació i Gatzara Espectacles, les
quals han presentat diverses opcions i preus. Vistes les
propostes  s’acorda  contractar  els  grups  Los  Stompers,
Arturo  i  la  máquina  del  sabor,  Burnin’  Rubber,  Gui
Guimaraes i Samba Session a l’empresa Gatzara Animació, per
l’import de 6.780 €; a l’empresa Andorra Animació, el grup
Te quiero Tango,  per l’import de 1.664 €. A les anteriors
despeses de contractació s’hi ha d’incloure el lloguer de só
(8.100 €, 9 dies) i lloguer del backline (2.000 €).

5.- Concursos.- 

 Per a la realització dels treballs de control, neteja i
desinfecció  de  les  Piscines  Comunals  i  les  Fonts
ornamentals,  s’ha  convocat  un  concurs  públic  al  que  han
postulat les empreses LAI (17.639,50 €), UTE AMBIOTECNIA –
BIOCENTRE  (18.360,78  €),  ECOSISTEMES  (-)  i  UTE  BIOMA  –
AMBIOLAB (-). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el
concurs a l’empresa LAI, al ser l’oferta menys dient.

 Per a la contractació d’un servei de BUS pel trajecte des
del centre de la Ciutat fins a Engolasters, s’ha convocat un
concurs  públic  al  que  han  postulat  les  empreses  Viatges
SOLDEVILA (56.180,76 €), NADAL (48.600 €), Coop. Interurbana
d’Andorra (47.900 €) i CAMINOBUS (45.000 €). Examinades les
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ofertes  s’acorda  adjudicar  el  servei  de  transport  a
l’empresa CAMINOBUS, al ser l’oferta menys dient.

Sessió de la Junta de Govern de data 11 d’abril de 2007

1.-Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades, núm. 191 i
192/2007 (béns immobles), i del núm. 193 al 203/2007 (comerç).
Degut a un error del programa informàtic, no hi ha cap sol·licitud
associada a la Resolució núm. 204/2007 (sense contingut).

2.- Personal.-

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis dels
Srs.  Manel  MORENO  CONTRERAS  (Vigilant  aparcaments),  Anna
Isabel IZQUERDO CARRASCO  i Marlene SICCHE (SAD), Pau RIERA
BARRACHINA, Mireia MANZANO TORNÉ i Estefania NAVAS CASADO
(Monitors Esports de Pasqua).

 Per  a proveir una plaça d’Operari de neteja viària, s’ha
convocat  un  concurs  públic  al  que  han  postulat  dos
Candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de selecció,
s’acorda contractar els serveis del Sr. Umar FAROOQ, amb el
termini  de  prova  establert  a  l’Ordinació  de  la  funció
pública.

 Vist  que  els  Candidats  que  han  postulat  a  la  plaça  de
Puericultora no compleixen els requisits establerts al Plec
de bases, s’acorda declarar desert el concurs i publicar una
segona convocatòria. 

 Vista la sol·licitud d’excedència presentada per la Sra.
Dolors RUIZ RIBAS (Puericultora), s’acorda acceptar-la, pel
termini d’un any i sense reserva de plaça. Correlativament,
s’acorda convocar un concurs per a proveir la plaça vacant.

 Cursets de formació: s’autoritza la inscripció dels Srs.
Xavi RIVERA, Vanessa SANCHEZ, Belen RUBIO i Isabel QUINTANA
(Gent Gran), al curs “Primers Auxilis”. El cost d’aquest
curs és de 280 € en total.

3.- Vestimenta.- 

 Per a la compra de “polos”, d’estiu i hivern, serigrafiats
amb  el  logotip  del  Comú,  destinats  al  personal  dels
diferents serveis exteriors, s’ha efectuat una consulta de
preus a les empreses PPP (8,90 € i 12,50 €) JBA (-) SERI
PRINT (12,31 €), DIPSA (-), JP RECLAM (10,25 € i 12,30 €) i
GMA (9,44 € i 13,73 €). Examinades les ofertes s’acorda
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adjudicar  el  subministrament  d’aquesta  vestimenta  a
l’empresa  PPP,  per  l’import  total  de  4.162,20  €  al  ser
l’oferta menys dient.

 Per a la compra de pantalons i jaquetes pel personal dels
serveis exteriors, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses DIPSA (33,95 € - 40,75 € - 44,75 € - 46,75 €) i LA
FONT (33,20 € - 37,50 € - 39,95 € - 42,50 €). Examinades les
ofertes  s’acorda  adjudicar  el  subministrament  d’aquesta
vestimenta a l’empresa LA FONT, al ser la menys dient.

4.-  Piscines  Comunals.- Per  a  la  contractació  del  servei  de
socorrisme a les Piscines Comunals s’ha efectuat una consulta de
preus a les empreses Organitzacions Dinàmiques (11,25 € / h),
STAGE (-) i NUNDIAL (-). Vist que solament ha presentat oferta
l’empresa Organitzacions Dinàmiques, s’acorda adjudicar-li aquest
servei, conforme al pressupost presentat.

5.- Zones verdes.- Per a la compra de  geranis (planta mare), s’ha
realitzat una concurs públic al que han postulat les empreses TOT
NATURA  (15.360  €),  AURÓ  JARDINERS  (19.029,93  €)  i  PUNT  VERD
(11.520  €).  Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el
subministrament de 6.400 geranis a l’empresa PUNT VERD, al ser
l’oferta menys dient.

6.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció
consignada al pressupost 2007, a favor de l’entitat Càritas, per
l’import de 3.187,60 €.

Sessió de la Junta de Govern de data 17 d’abril de 2007

1.-Súpliques.- No hi ha súpliques presentades.

2.- Personal.- 

 Vist  l’informe  emès  pel  Cap  del  departament  de  Recursos
Humans  en  relació  a  l’increment  de  funcions  i
responsabilitats del càrrec de Cap de departament d’Infància
i  Joventut,  s’acorda  incrementar  el  complement  específic
d’aquesta plaça en 250 €.

 Cursets de formació: s’acorda la inscripció dels Srs. Damaso
HERNANDEZ, Laura PERDIGUÉS, Ivan GOMEZ i Cyrille FERRANDIZ
al curs “Convenció de Fitness Benidorm 2007”.

3.- Expedients sancionadors.- Vist que el titular administratiu
del negoci Aparthotel PRISMA, no ha presentat al·legacions en el
marc  de  l’expedient  que  li  fou  incoat  per  contravenció  a
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l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’estris vells a la via
pública, s’acorda imposar-li una sanció de 150,25 €.

4.-  Senyalització  horitzontal.- S’acorda  convocar  un  concurs
públic  pel  subministrament  del  material  necessari  per  a  la
senyalització  horitzontal  de  diferents  trams  viaris  de  la
Parròquia.

5.- Manteniment vehicles.- Pel subministrament de pneumàtics pel
camió del servei de neteja, s’ha efectuat una consulta de preus a
la  que  solament  ha  participat  l’empresa  PNEUMATICS  PIRINEU,
aportant un pressupost per l’import de 561,80 €. Vista l’oferta
s’acorda  acceptar-la  i  encomanar  el  subministrament  d’aquest
material.

6.- Festa de la Parròquia.- S’acorda fixar a 2 € l’import dels
plats que subministra el Comú en ocasió de l’àpat que s’ofereix
als  Ciutadans  en  commemoració  de  la  diada  de  creació  de  la
Parròquia. La recaptació que s’obtingui d’aquesta venda anirà a
benefici  de  l’Associació  de  familiars  de  malalts  mentals
d’Andorra.

7.-  Escultures.- S’acorda  adquirir  l’escultura  “Arnaldeta”,
realitzada en bronze per l’Escultor Sergi MAS, per a ubicar-la al
nou carrer per a vianants del Clot d’Emprivat. L’import d’aquesta
escultura ascendeix a 13.520 €.

8.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
8/2007 de factures conformades per un import total de 1.190.653,17
€. I verificada, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
capítol corresponent del pressupost.

Sessió de la Junta de Govern de data 23 d’abril de 2007

1.-Súpliques.- Es resol l’única súplica presentada, núm. 205/2007
(urbanisme)

2.- Personal.- 

 Per  a  proveir  una  plaça  de  Jardiner,  s’ha  convocat  un
concurs públic pel procediment selectiu d’ingrés, al que han
postulat un total de  5 Candidats. Vist l’informe del comitè
tècnic de selecció, s’acorda contractar els serveis del Sr.
Ivan COLMENERO RODEIRO, amb el termini de prova establert a
l’Ordinació de la funció pública.

 Per  a  proveir  cinc  places  d’Operari  de  neteja  de  les
instal·lacions comunals, s’ha convocat un concurs públic pel
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procediment  selectiu  d’ingrés,  al  que  han  postulat   8
Candidats. Vist l’informe del comitè tècnic de selecció,
s’acorda  contractar  els  serveis  de  les  Sres.  Adelaida
GIMÈNEZ MUÑOZ i Saladina MONTOUTO SILVA, amb el termini de
prova establert a l’Ordinació de la funció pública. S’acorda
convocar un concurs pel procediment selectiu d’ingrés per a
cobrir les 3 places vacants restants.

 Per a proveir cinc places eventuals pel Circuit de footing
d’Engolasters,  s’ha  convocat  un  concurs  públic  pel
procediment  selectiu  d’ingrés,  al  que  han  postulat   3
Candidats. Vist l’informe del comitè tècnic de selecció,
s’acorda contractar els serveis dels Srs. Didac FERNANDEZ
PRIETO, Lucia TEXEIRA MOURA i Silvia DIAS FRAGUEIRO, amb el
termini  de  prova  establert  a  l’Ordinació  de  la  funció
pública.  S’acorda  convocar  un  concurs  pel  procediment
selectiu  d’ingrés  per  a  cobrir  les  2  places  vacants
restants.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Elena MOUTA MARTINS, com a operaria de neteja per a
substitució  de  baixes  mèdiques,  i  del  Sr.  Ruben  PESADO
BARRERA com a Monitor de tennis, des del dia 11 d’abril al
13 de juny.

 S’acorda  convocar  un  concurs  pel  procediment  selectiu
d’ingrés,  per  a  la  contractació  de  2  puericultores,  amb
contracte  eventual,  per  a  col·laborar  amb  les  Escoles
Bressol durant el període d’estiu.

 Per a la contractació d’una plaça de manobre, s’ha convocat
un concurs públic pel procediment selectiu d’ingrés, al que
han postulat un total de 5 Candidats. Vist l’informe del
comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar els serveis
del  Sr.  Jose  Raul  FERNANDEZ,  amb  el  termini  de  prova
establert a l’Ordinació de la funció pública.

 S’acorda la contractació dels Monitors pels Esports d’Estiu,
conforme a la relació que segueix:

MONITORS ESTIU 2007 Del 2/07
al 27/07

Del 30/07
al 31/08

Del 3/09
al 7/09

COGNOM I NOM PARRÒQUIA

1 ALEIX MARTIN, Marta ESCALDES 1 1

2 ALFAYA GARCIA, Jordi ESCALDES 1

3 ALVAREZ FREITAS, Edu ESCALDES 1 1

4 ANDORRA LOPEZ, Laura ESCALDES 1

5 ARIÑO ARAUZ, Gerard ESCALDES 1 1

6 BAENA GARROS, Rosa ESCALDES 1 1 1

7 BARBEITOS SANCHEZ, Manel ESCALDES 1

8 BARBEITOS SANCHEZ, Marisol ESCALDES 1

9 BARBOSA DE BARROS, Carlos ESCALDES 1 1
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10 BARCALA BARRERA, Ruben ESCALDES 1

11 BAREA GAMEZ, Jose ESCALDES 1

12 BAZILE FERNANDEZ, Carolina ESCALDES 1

13 BELLOSTA JAREÑO, Meritxell ESCALDES 1

14 BIGORDA PUJOL, Sonia SANT JULIÀ 1

15 BULLICH BRUGULAT, Didac ESCALDES 1 1

16 CALULL GUERRERO, Marc ESCALDES 1 1 1

17 CAMINAL LANZA, Ferran ESCALDES 1

18 CARRERA DA PALMA, Sergi ESCALDES 1 1

19 CASAS SORRIBES,  Berta ENCAMP 1

20 CHIGUEN DIAN, Dina ESCALDES 1 1

21 CLOSA IRANZO, Marta ESCALDES 1

22 CONTRERAS ROS, Victor ESCALDES 1

23 CRESPO RUBIO, Jonathan ESCALDES 1 1

24 CUENCA ALVAREZ, Noemi ESCALDES 1 1 1

25 DA SILVA MARTINEZ, Cristian ESCALDES 1 1

26 DE SOUSA CERQUEIRA, Miquel ESCALDES 1 1

27 DIEGUEZ DIEGUEZ, Jordi
ANDORRA LA 
VELLA

1 1

28 DONO MATALOBOS, Meri ANDORRA LA VELLA 1

29 DRETS LLOVERAS, Jordi ESCALDES 1

30 ENCUENTRA BARDINA, Victor ESCALDES 1

31 FITE CASTILLO, Oriol ANDORRA LA VELLA 1

32 FLAMAND MOLES, Marc ESCALDES 1 1

33 FONT JUVANY, David ORDINO 1

34 GALLEGO GARCIA, Sandra ESCALDES 1

35 GALOBARDES REYES, Joel ESCALDES 1

36 GAMALLO PEREIRA, Vanesa ESCALDES 1

37 GAMEZ BAREA, Raquel ESCALDES 1

38 GARCIA MIRAMONTES, Emili ANDORRA LA VELLA 1 1

39 GOMEZ MARTINEZ, Monica ESCALDES 1

40 GONZALEZ RODRIGUEZ, Alba ESCALDES 1

41 GRAU UNDA, Iñaki ENCAMP 1

42 GRIFUL LAHOZ, Ramon ENCAMP 1

43 GUTIEEREZ VILLORIA, Sonia ESCALDES 1

44 GUTIERREZ VILLORIA, Jordi ESCALDES 1 1

45 LLAU FALCO, Cristina ANDORRA LA VELLA 0 1

46 LLUECA ADAM, Marta ANDORRA LA VELLA 1

47 LOPEZ DOMINGUEZ, Edur ESCALDES 1 1 1

48 LOPEZ HORISCHNIK,  Natalia ESCALDES 1 1

49 LOPEZ RAMÍREZ, Yolanda ESCALDES 1 1 1
50 MALLOL DEMIQUELS, Anna ANDORRA LA 1 1
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VELLA

51 MANZANO, Mireia ANDORRA LA VELLA 0 1

52 MARTINEZ PRIETO, Adria ESCALDES 1 1

53 MAS DE LA ROSA, Laura ESCALDES 1

54 MEIRA GALLEGO, Patricia ESCALDES 1 1

55 MENDEZ IGLESIAS, Desiree ANDORRA LA VELLA 1 1

56 MINGUELLA FIGUERAS, Raül ESCALDES

57 MISSÉ CORTINA, Jordi ESCALDES 1

58 MOLINA MARTÍN, David ESCALDES 1 1 1

59 MONCLUS LACRUZ,   David ESCALDES 1 1

60 MONTOTO MANOTAS, Mª Carmen ANDORRA LA VELLA 1

61 MORA CORRAL, Marc ANDORRA LA VELLA 1

62 MORAGUEZ CARRERA, Aida ESCALDES 1

63 MORENO BLAZQUEZ, Raül ANDORRA LA 
VELLA

1 1 1

64 MORENO MARÍN, Sergi 1

65 MOSCOSO TRUJILLO, Sara SANT JULIA 1 1

66 MUN MAS, Nadia ESCALDES 1

67 NAUDI COMELLA, Fermi ESCALDES 1

68 NAVARRO ER-RAJY, Eugenia SANT JULIA 1

69 NAVAS CASADO, Estefania ENCAMP 1 1

70 NOGUE  SANCHEZ, Mireia ESCALDES 1 1

71 OBON CAPO, David ESCALDES 1 1 1

72 OROMI AZNAR, Clara ESCALDES 1

73 ORTIZ CARDONA, Oscar ESCALDES 1 1

74 PEDRICO GUIJARRO, Laura ENCAMP 1

75 PEREIRA CATARINO, Ricard ESCALDES 1 1

76 PEREZ MORAGUEZ, Tomasa ESCALDES 1

77 PEREZ RUBIOL, Esteve ESCALDES 0 1 1

78 PESADO BARRERA, Ruben
ANDORRA LA 
VELLA

1 1 1

79 POVEDANO MORENO, Anna ESCALDES 1

80 PRATS MARTI, Meri ESCALDES 1

81 PRATS PESADO, Estefania ANDORRA LA VELLA 1

82 PUJOL SÁNCHEZ, Joaquim ESCALDES 1 1

83 RAGUIG EL MAOUSSAOUI, Younes ESCALDES 1 1

84 RETAMOSA ROQUE, Elies ESCALDES 1

85 REY CARRIZO, Gabriela ESCALDES 1 1

86 RIBOLLEDA BERNAD, David ESCALDES 1 1

87 RIERA BARRACHINA, Pau ANDORRA LA VELLA 1

88 ROSSELL VELA, Eric ORDINO 1

89 SALA AVILA, Dani ESCALDES 1
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90 SALA ROUIT, Amelie LA MASSANA 1

91 SALCEDO UCLES, Maria ESCALDES 1 1

92 SANCHEZ GARCIA, Carles ESCALDES 1 1

93 SANCHEZ GOMEZ, Carmen ANDORRA LA VELLA 1 1

94 SANTIAGO GARCIA, Lara ESCALDES 1 1

95 SILVESTRE VELASCO, Judith ESCALDES 1 1

96 TANWANI WADHWANI, Menka ESCALDES 1 1

97 TOMAS ESTEVE, Raul ESCALDES 1

98 TORNE SÁNCHEZ, Cristel ESCALDES 1 1

99 TORRES RIBEIRO, Meri ANDORRA LA 
VELLA

1

100 TUGUES TIRADO, Elisabeth SANT JULIA 1

101 VERGARA ARAUZ, Eduard ESCALDES 1

102 VERGES ROSSELL, Carla SANT JULIA 1

103 VILA PONS, Ian ESCALDES 1

104 VILLALBA SOLE, Eric ESCALDES 1 0

 Contractacions definitives: Vistos els informes emesos pels
Caps  de  departament  d’Infància  i  Joventut  i  de  Recursos
Humans, en relació al període de prova al que ha estat
sotmesa la Sra. Claudia BAJO SUSANY (Puericultora Escola
Bressol), la Junta de Govern acorda:

1. Nomenar a la Sra. Claudia BAJO SUSANY com a Agent de
l’Administració, adscrita al càrrec corresponent, amb
caràcter definitiu.

2. Inscriure la persona nomenada al Registre de la funció
pública Comunal.

 Vist l’informe de la Responsable del departament de l’Àrea
Social i del Cap de Recursos Humans, en relació al període
de prova al que ha estat sotmès el Sr. Xavier RIVERA MORENO,
animador de la Llar del Jubilat,  i vist que el referit
informe  es  contrari  a  la  seva  contractació,  s’acorda
declarar resolta la relació contractual amb efectes a la
data de notificació d’aquesta resolució.

 Vista la sol·licitud d’excedència presentada per la Sra. Mª
José  ESPINOSA  FRESNEDO,  responsable  de  l’Arxiu  Històric,
s’acorda acceptar-la, sense reserva de plaça, pel termini
d’un  any.  S’acorda  convocar  un  concurs  públic  pel
procediment selectiu d’ingrés, per a cobrir la vacant.

 Cursets de formació: 

 s’acorda  procedir  a  l’abonament  de  l’import
d’inscripció al curs Fase 1 de natació a favor del Sr.
Antoni BELLIDO PEREZ (Monitor aquàtic), per un import
de 243 €.
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 s’autoritza  la  inscripció  del  Sr.  Antoni  MELGUIZO
PUERTA al curs “gestió i control de les instal·lacions
de risc front la legionel.la”. El cost del curs és de
230 €.

3.- Concursos.- 

 S’acorda convocar un concurs públic per a la contractació
dels serveis d’una empresa de neteja per a les vidrieres de
la  central  de  distribució  d’aigua  termal,  edifici  de  la
central de circulació i l’Escola Bressol de la plaça dels
dos Valires.

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  pel  lloguer  d’un
escenari amb carpa mòbil, pels diferents actes programats
durant els mesos de juny i juliol a la Plaça Coprínceps.

4.- Arxiu Històric.- Per a la compra d’un escàner  de microfilms
digital i un porta fitxes, s’ha demanat un pressupost a l’empresa
SERVEI  ©,  única  subministradora  del  model  adaptable  a  l’Arxiu
Comunal, la qual ha presentat una oferta per l’import de 7.285 € i
2.315 €, respectivament. Examinades les ofertes s’acorda adquirir
aquest material conforme al pressupost presentat.

5.- Centre d’Art.- 

 Per  a  la  compra  d’un  projector  i  els  seus  complements,
destinat a la sala d’exposicions, s’ha efectuat una consulta
de  preus  a  les  empreses  Música  Funcional  (2.355  €)  i
Musitrònic (2.832 € i 2.509,12 €). Examinades les ofertes
s’acorda adjudicar el subministrament d’aquest equipament a
l’empresa Música Funcional, al ser l’oferta menys dient.

 Per a la compra de 4 vitrines adaptables a les peanes del
Centre d’art, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses  Foto  Vidriers  (549,26  €),  Cristalleria  Valira
(419,45 €) i Nou Estil (454,66 €). Examinades les ofertes
s’acorda adjudicar el subministrament d’aquest equipament a
l’empresa Cristalleria Valira, per l’import de 419,45 €.

 Per a l’aperitiu de l’exposició AndorraAfrica , s’ha demanat
pressupostos a les empreses Treballs de qualitat (724,65 €),
C. Xurrina (865 €) i La Paella (500 €). Examinades les
ofertes s’acorda adjudicar aquest servei a Restaurant La
Paella, al ser l’oferta menys dient.

6.- Edifici Comunal.- Per a la reparació del capçals termostàtics
i vàlvules dels radiadors de l’edifici comunal, s’ha demanat un
pressupost a l’empresa Termcalor, empresa que actualment realitza
el manteniment de les calderes de calefacció de l’edifici, la qual
ha presentat un pressupost per l’import de 1.860,77 €. Examinada
l’oferta  presentada,  s’acorda  acceptar-la  i  encomanar  la
realització d’aquest treball.

7.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de les següents
subvencions:
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 UPTEE,  42.421,53  €  en  concepte  del  segon  trimestre  de
funcionament i d’organització de la Festa de Nadal.

 Esbart  Santa  Anna,  15.283,35  €,  en  concepte  de  segon
trimestre de funcionament de l’any 2007.

8.- Concerts.- S’aprova el pressupost corresponent a les despeses
de lloguer d’equips de só, llum,  backline, i  rider tècnic, del
concert Julien Clerc, que en el seu conjunt, ascendeixen a 17.292
€.

9.- Compra d’arbres.- Pel subministrament de 12 Acer Rubrum i 140
Cotoneaster Procumbens s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses Tot Natura (3.540,80 €), Punt Verd (2.368,60 €) i Auro
(7.133,40 €). Examinades les ofertes presentades i vist que les
empreses  Tot  Natura  i  Punt  Verd  presenten  una  oferta  que  no
compleix els requisits del Plec de bases, s’acorda adjudicar el
subministrament d’aquests arbres a l’empresa Auro, per l’import de
l’oferta presentada.

10.- Esports d’Estiu.-  Per a la compra de 1.600 gorres brodades
amb l’escut de la marca, destinades als Esports d’estiu i a la
promoció cultural de la Parròquia, s’ha efectuat una consulta de
preus a les empreses GMA (2,40 € i 2,43 €), PPP (2,10 €) i JP
(1,96  €).  Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el
subministrament d’aquest material a l’empresa PPP, al ser la que
ofereix les millors qualitats.

11.-  Senyalització  d’interès  Parroquial.-  S’acorda  adjudicar  a
l’empresa  DOYMO,  l’actualització  de  l’estudi  encomanat  durant
l’anterior  legislatura  Comunal  per  a   l’emplaçament  de  la
senyalització direccional i dels  punts d’interès turístic a la
Parròquia, així com els indrets on ubicar els senyals d’hotels i/o
serveis  privats  d’interès  turístic  Parroquial,  conforme  al
pressupost presentat per l’import de 9.628,09 €.

Sessió de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2007

1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades, del núm.
206  al  216/2007  (béns  immobles),  i  del  núm.  217  al
226/2007(comerç) .

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 9
de factures conformades per un import total de 472.401,39 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost.

3.- Personal.- 
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 Per  a  la  contractació  d’una  plaça  d’Educador  de  l’espai
lleure,  s’ha  convocat  un  concurs  públic  pel  procediment
selectiu d’ingrés, al que han postulat 2 candidats. Vist
l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar
els serveis de la Sra. Berta CASAS SORRIBES, amb el termini
de prova establert a l’Ordinació de la funció pública.

 Per a la contractació de 4 places d’Agent de Circulació,
s’ha convocat un concurs públic pel procediment selectiu
d’ingrés, al que han postulat 2 candidats. Vist l’informe
del  Comitè  tècnic  de  selecció,  s’acorda  contractar  els
serveis de les Sres. Isabel MOLERO MUÑOZ i Laura OBON CAPÓ,
amb el termini de prova establert a l’Ordinació de la funció
pública.  S’acorda  publicar  un  nou  concurs  públic,  per  a
cobrir les dues places que romanen vacants.

 Per a la contractació d’una plaça de cap de departament
d’Esports, s’ha convocat un concurs públic pel procediment
de concurs intern, al que han postulat 3 candidats. Vist
l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar
els serveis de la Sr. Antoni LOPEZ VICENTE, amb el termini
de prova establert a l’Ordinació de la funció pública.

 Per a la contractació de sis places eventuals pel període
d’estiu al departament de Cultura, s’ha convocat un concurs
públic, al que han postulat 6 candidats. Vist l’informe del
Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar els serveis
de les Sres. Irene DELGADO, Meritxell CINTAS, Imma MORAN,
Àngela ARNAL i Virgínia DE LA CRUZ.

 S’acorda la contractació eventual de personal per a cobrir
necessitats en els departaments següents: Carles VERDAGUER,
Mickael SAJOUS i Abdel AZIZ (departament de Jardineria),
Xavier RIVERA i Cristina VALEN (Monitors espai Lleure) i
Aboubacry MAMADOU (Educador espai Jovent).

 Contractacions definitives: Vistos els informes emesos en
relació al període de prova al que han estat sotmesos els
Srs. Miquel Àngel FERNANDEZ SANCHEZ i David BELLOSTA NADAL
(Agents de Circulació), la Junta de Govern acorda:

1. Nomenar  als  Srs.  Miquel  Àngel  FERNANDEZ  SANCHEZ  i
David BELLOSTA NADAL com a funcionaris adscrits al
càrrec corresponent, amb caràcter definitiu.

2. Inscriure les persones nomenades al Registre de la
funció pública Comunal.

3. Publicar  els  nomenaments  al  Butlletí  Oficial  del
Principat d’Andorra.

Vistos els informes emesos en relació al període de prova
al que ha estat sotmesa la Sra. Judith COROMINAS SERRAT
(socorrista aquàtic), la Junta de Govern acorda:

   101



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2007  –   Sessió ordinària de data 31 de maig 

1. Nomenar a la Sra. Judith COROMINAS SERRAT com a
Agent  de  l’administració  adscrita  al  càrrec
corresponent, amb caràcter definitiu.

2. Inscriure la persona nomenada al Registre de la
funció pública Comunal.

 Cursets  de  formació: s’autoritza  la  inscripció  de  les
persones següents als cursets de:

 Massatge,  impartits  pel  Centre  de  recuperació
funcional,  al  personal  del  departament  del  SAD
(cost 250 €)

 Lideratge  i  treball  en  equip,  a  la  Sra.  Maria
LUPIAÑEZ (departament de gent gran) (cost 370 €).

4.-  Carnet  Jove.- S’acorda  procedir  al  pagament  de  la  quota
corresponent al Comú d’Escaldes-Engordany, en concepte d’aportació
econòmica a l’Associació Carnet Jove, per un import de 6.000 €.

5.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció consignada
al pressupost 2007 a favor de l’associació de la Gent Gran
d’Escaldes-Engordany, per l’import de 3.000 €.

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor del
Club de Karate, per un import de 2.500 €, amb motiu de la
VII edició del trofeu de Karate copa Fudo-Shin.

6.- Transferències de Crèdit.-  Vist l’article 74 de la Llei de
Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i
l’informe emès per la Interventora, la Junta de Govern autoritza
la següent Transferència de Crèdit:

 De la partida 70101 – 22686 “promoció esportiva”, 2.900 € a
favor  de  la  partida  70101  –  21601  “aplicacions
informàtiques”,  per  a  fer  front  a  les  despeses  de
manteniment del sistema Deporwin.

7.- Piscines Comunals.-  Per a la compra de dues bicicletes de
Spining pel gimnàs de les Piscines Comunals, s’ha efectuat una
consulta de preus a les empreses VILADOMAT (1.425,25 €), DIRECTE
(1.110,56 €) i SALTER FITNESS (866,20 €). Examinades les ofertes
s’acorda  adjudicar  el  subministrament  d’aquests  aparells  a
l’empresa SALTER FITNESS, al ser l’oferta menys dient.

8.- Concursos.- Per a la contractació dels serveis d’una empresa
per a la distribució domiciliària d’impresos i comunicats, s’ha
convocat  un  concurs  públic  al  que  han  postulat  les  següents
empreses amb les ofertes que es detallen a continuació, d’acord
amb el Plec de Bases:

+ CORREU URGENT VALLSEGUR

Fins a 5600 cartes Preu Dies Preu Dies

A5 0,13 2 0,177 5
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A4 0,2 2 0,217 5

Americà 0,07 2 0,177 5

Fins a 250 cartes Preu Dies Preu Dies

A5 0,13 2 0,177 2

A4 0,2 2 0,217 2

Americà 0,07 2 0,177 2

Altres: 5600 unitats Preu Dies Preu Dies

Anuaris 0,2 2 0,217 5

Pont de la Tosca 0,2 2 0,177 5

Suplement d'urgència: 0,15 0,083

Vistes les ofertes presentades s’acorda adjudicar el servei de
distribució a l’empresa + CORREU URGENT, al ser la menys dient.

Sessió de la Junta de Govern de data 7 de maig de 2007

1.- Súpliques.- No hi ha súpliques presentades.

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
10 de factures conformades per un import total de 345.459,83 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost.

3.-  Concursos.- S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  a  la
contractació de 30 passatges d’avió pel desplaçament a  Ille de
Réunion dels  infants  i  acompanyants,  dins  del  marc  de
l’agermanament amb el municipi de l’Étang Salé.

4.- Colors de música.- 

 Per a la contractació d’una assegurança que cobreixi el risc
d’anul·lació  del  concert  de  David  Bisbal (pluja  o  mal
temps),  s’ha  demanat  pressupost  a  l’empresa  Multisegur,
única  empresa  nacional  que  ofereix  aquest  tipus  de
cobertures, la qual ha presentat una oferta per l’import de
5.631 €, amb una extensió de garantia fins a 100.000 €.
Vista l’oferta, s’acorda acceptar-la i contractar aquesta
assegurança.
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 Per a la prestació del servei de Bar pel concert de David
Bisbal han presentat oferta a les associacions Amics de la
Paella  (100 €) i Grup Festa Major (602 €). Examinades les
ofertes s’acorda adjudicar el servei de Bar al  Grup Festa
Major, al ser la millor oferta.

5.-  Festa  de  la  Parròquia.- Per  a  la  contractació  de  grups
d’animació dins del marc del programa d’actes previstos per a la
Festa de la Parròquia, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses ANDORRA ANIMACIÓ i GATZARA ESPECTACLES, les quals han
presentat diversitat d’opcions i preus. Examinades les ofertes
s’acorda  contractar  a  l’empresa  Andorra  Animació  l’espectacle
infantil  El bolet gegant  (780 €) i el grup  Discobolos  (ball de
tarda 749 €).

6.- Concursos.- 

 S’acorda convocar un concurs públic pel subministrament del
material  necessari  per  a  l’ampliació  i  renovació  de
l’enllumenat  públic  de  la  urbanització  Sant  Miquel
d’Engolasters, carrer Prat de Rogetó, camí de la Canaleta,
carrer Ciutat de Sabadell i les lluminàries de l’avda. Fiter
i Rossell.

 S’acorda convocar un concurs públic per a l’adjudicació de
l’explotació del forn incinerador del Cementiri de La Plana.

7.-  Expenedors  de  bosses.- S’acorda  acceptar  el  pressupost
presentat  per  Senyalitzacions  STOP,  per  a  la  compra  de  dos
expenedors  de  bosses  higièniques  per  a  animals  casolans,  per
l’import de 744,64 €.

8.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular
administratiu del negoci Restaurant El Fener, per presumpta
contravenció a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit
d’escombraries a la via pública.

 S’acorda incoar un expedient sancionador al Sr. Joan FARRÉ
MATA, per presumpta contravenció a l’Ordinació que regula
l’horari de dipòsit de mobles i estris a la via pública.

9.-  Expedients  sancionadors.- Vist  l’informe  emès  pel  cap  del
servei de neteja viària, s’acorda incoar un expedient disciplinari
al Sr. Josep Lluís FRANCO GARCIA, amb una proposta de sanció amb
falta de caràcter lleu.

10.- Vehicles.- Per a la compra d’un vehicle destinat al servei de
la  deixalleria,  s’ha  convocat  un  concurs  públic  al  que  han
participat  les  empreses  CENTRE  PRESTIGI  (32.845  €),  GARATGE
NOGREDA (31.468 €), INTERAUTO (40.300 €) i TOYOTA MOTORS (24.116
€). Examinades les ofertes i vist que l’oferta de Toyota Motors no
compleix  els  requisits  exigits,  s’acorda  adjudicar  el
subministrament d’aquest vehicle a l’empresa GARATGE NOGREDA, al
reunir les característiques que més s’ajusten a les necessitats
del servei.
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11.- Personal.- S’acorda atorgar un permís administratiu a favor
del Sr. Marc ABELLÓ (Monitor Espai Lleure), per a participar el
dia  12  de   maig  del  2007  a  una  competició  internacional  en
representació d’Andorra.

12.- Aparcaments.- Pels treballs de pintura i numeració de les
places d’estacionament dels aparcaments del Fener i Engolasters,
s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses Art i Color
(7.396,03  €),  Pintures  Toc  de  Llum  (4.568,70  €)  i  Pintures
Rupestres (2.145 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar els
treballs referits a l’empresa Pintures Rupestres, al ser l’oferta
menys dient. 

Sessió de la Junta de Govern de data 14 de maig de 2007

1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades, del núm.
227 al 229/2007 (urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
11 de factures conformades per un import total de 971.824,17 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost.

3.- Concursos.- Pels treballs de condicionament d’un lloc de repòs
a la Font de la Closa, s’ha convocat un concurs públic al que han
postulat les empreses PROGEC (74.988,21 €), TP ARMENGOL (75.377,27
€), C. PURROY (74.600,01 €) i GOFASA (97.377,27 €). Examinades les
ofertes i vist l’informe del departament d’Urbanisme, s’acorda
adjudicar a C. PURROY la realització d’aquests treballs, al ser
l’oferta menys dient.

4.- Servei de Bus a Engolasters.-  

 Atès l’increment de visitants durant els mesos de juliol i
agost a l’àrea d’Engolasters, s’acorda ampliar el servei de
Bus a la referida zona amb 4 rotacions més al dia, d’acord
amb  el  pressupost  presentat  per  l’empresa  adjudicatària
(Camino Bus – 4.160 €), que respecta els preus unitaris
presentats  dins  del  marc  del  concurs  convocat  per
l’adjudicació d’aquest servei.

 Vist el pressupost presentat per l’empresa Camino Bus, per a
la retolació i pintura identificativa del vehicle destinat
al servei de Bus a Engolasters (1.970 €), s’acorda acceptar-
lo  i  encomanar  els  treballs  de  pintura  i  retolació  del
vehicle, que seran realitzats per l’empresa concessionària.
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5.- Equipament divers.-

 Per  a  la  compra  d’un  piano  amb  enregistrament  digital,
destinat a la Coral, s’ha efectuat una consulta de preus a
les empreses RAPSODIA (610 € - 1.240 €) i MUSICAL ANDORRA
(878 €). Examinades les característiques del material ofert,
s’acorda  encomanar  el  subministrament  d’aquest  aparell  a
l’empresa RAPSODIA (1.240 €), al ser l’aparell que ofereix
les característiques que més s’ajusten a les necessitats de
la Coral.

 Per a la compra de dos armaris metàl·lics pel departament de
Secretaria General, s’ha efectuat una consulta de preus a
les empreses OFIMA (380,60 €), OFIJET (395 €) i QUEST (300
€).  Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el
subministrament d’aquest mobiliari a l’empresa QUEST, al ser
l’oferta menys dient.

6.- Subvencions i avenços.-

 S’acorda atorgar una subvenció per l’import de 3.000 €, a
favor  de  l’entitat  Bàsquet  Club  Escaldes-Engordany,  amb
motiu de l’organització del Campionat Parroquial d’Escaldes-
Engordany.

 S’acorda atorgar una subvenció per l’import de 900 €, a
favor de l’Ippon Club Karate, en concepte d’organització del
segon Festival de Judo infantil que es celebrarà el dia 5 de
juny al pavelló del Prat Gran.

 S’acorda procedir a l’abonament, a favor de l’entitat Unió
Pro  Turisme,  de   les  subvencions  corresponents  a
l’organització dels actes de Carnaval (5.707,93 €) i a la
Festa dels Tres Tombs (3.813,35 €)

 S’acorda efectuar un avenç de pagament per  l’import de
13.000 €, en concepte de 50 % de contractació del concert de
Malú, dins del marc dels actes previstos per la Festa Major.

7.- Mercat del mar.- S’acorda organitzar els dies 30 de juny i 1
de juliol, el  Mercat del mar, que s’ubicarà a la part alta de
l’avda. Carlemany.

8.- Personal.- S’acorda atorgar un permís administratiu a favor
del  Sr.  Marc  ABELLÓ  (Espai  Lleure),  per  a  participar  en
competicions internacionals en representació d’Andorra, els dies
19, 20,26 i 27 de maig del corrent.

Vistos conforme a la seva transcripció a les actes, els acords de la Junta de
Govern sotmesos a ratificació en el dia d’avui, el Sr. Cònsol Major demana
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als  presents  si  al  respecte,  disposen  d’alguna  esmena,  comentari  o
demanda d’informació a formular:

1. El Sr.  Josep Maria Beal expressa que els consellers del seu grup una
vegada més s’abstindran de votar aquest apartat de l’ordre del dia, atès
que consideren que es tracta d’un tràmit d’informació al Ple, i no pas
de ratificació d’acords.

2. En relació amb l’adquisició d’una escultura de Sergi Mas denominada
Arnaldeta, a ubicar al carrer de vianants del Clot d’Emprivat (acta de data

17 d’abril, apartat 6); el Sr. Josep Maria Beal demana si el títol d’aquesta
escultura està en relació amb la denominació oficial que finalment es
donarà a aquest carrer.

El Sr. Cònsol Major respon que això no ha de ser forçosament així. Tant
per aquest carrer de vianants com pel conegut com a carrer C del Clot
d’Emprivat,  es demanarà pròximament a la Comissió  de Cultura que
elevi al Ple una proposta de denominació oficial.

3. Sobre l’acord  relatiu  al  lloguer  de l’equip  tècnic  (so,  llum...)  per  al
concert de Julien Clerc (acta de data 23 d’abril, apartat 8), la Sra. Anna Font
posa de relleu que en cap moment es  fa  menció  a  que prèviament
s’hagi realitzat algun tipus de consulta de preus.

Respon el Sr.  Pere Moles dient que com sol passar en concerts i gires
d’aquest tipus, l’artista té un equip tècnic que l’acompanya, amb el
qual conformen una proposta única amb un preu tancat. No hi ha lloc
per tant, a consultes de preus.

4. En relació amb la compra d’arbres que consta a l’apartat 9 de l’acta de
data 23 d’abril, la Sra.  Anna Dolsa ressenya que les dues ofertes més
econòmiques  van  ser  descartades,  adduint-se  que  no  acomplien  les
condicions del plec de bases. Planteja al respecte, d’una banda, que no
havent-se convocat un concurs mitjançant edicte, cal suposar que el
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plec de bases no existeix. I d’altra banda, que fent un seguiment de les
actes de la comissió, hi consta en efecte l’acord relatiu a la consulta de
preus;  però  en  canvi,  no  consta  enlloc  l’acord  relatiu  a  la  proposta
d’adjudicació.

El  Sr.  Francesc Zamora exposa que, sigui  quina sigui  la  terminologia
adequada,  les  consultes  de  preus  també  inclouen  condicions  de
subministrament que s’hi  fan constar.  En aquest  cas,  hi  havia unes
condicions  relatives  al  diàmetre  dels  arbres,  que  van  fer  bascular
l’adjudicació  en favor  de la proposta guanyadora. Admet no obstant,
que  degut  a  una  errada  administrativa,  pugui  ser  que  la  proposta
d’adjudicació no consti a les actes de la Comissió de Medi Ambient.

5. La Sra.  Anna  Dolsa demana que se  li  aporti  major  informació  sobre
l’adjudicació  a l’empresa DOYMO de l’actualització  de l’estudi  sobre
senyalització que havia realitzat en el transcurs de l’anterior mandat.
Demana també si aquesta adjudicació està en relació amb el treball que
actualment realitza VSA.

El Sr. Cònsol Major aporta major informació sobre aquest tema i exposa
que  partint  de  la  base  que  es  va  considerar  interessant  aprofitar
l’experiència  d’aquesta  empresa,  la  necessitat  d’actualitzar  l’estudi
respon  bàsicament  al  fet  que,  a  diferència  del  que  passava  en  el
moment de realitzar-se, actualment està clarament delimitat per Llei
quines  són  les  competències  del  Comú i  del  Govern  en  matèria  de
senyalització  viària.  Pel  que fa a la  relació  amb VSA, l’estudi  en si
mateix no en té cap, excepte en el sentit que en base a aquest estudi el
Comú  acordarà  amb  VSA  l’emplaçament  i  característiques  de  la
senyalització. 

6. Referent  al  concurs  per  a  cobrir  la  plaça  de  cap  del  Departament
d’Esports, resolt a favor del Sr. Antoni Lopez, el Sr.  Josep Maria Beal
exposa  que una vegada vist  l’informe encomanat  a  una empresa de
recursos humans,  es referma en el que va dir  en el  transcurs de la
darrera  sessió,  en  el  sentit  de  considerar  aquest  concurs  com  un
concurs “fet a mida”. Al seu parer, les conclusions finals de l’informe,
recomanant la contractació del Sr. Antoni Lopez, estan en contradicció
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amb l’avaluació prèvia que fa el mateix informe, on a l’hora d’analitzar
el perfil directiu dels candidats, l’elegit obté una puntuació molt més
baixa que els altres dos postulants (15 punts, 80 i 40 respectivament)

El Sr. Cònsol Major respon que la rapidesa amb que es va trametre al Sr.
Beal l’informe al respecte, és una prova més de l’absoluta transparència
que ha presidit el procés de contractació, com ho és també el fet que
aquest informe s’encomanés a una empresa externa. Les conclusions
d’aquest  informe  són  inequívoques  a  l’hora  de  recomanar  la
contractació del Sr. Antoni Lopez, cosa de la que se’n felicita, ja que
diu considerar-lo un gran professional.

La Sra.  Meritxell Sangrà posa de relleu que el Sr. Beal només ha fet
referència a un sol, del conjunt de factors a avaluar que constaven al
plec  de  bases.  Tal  com s’expressa  en  les  conclusions  de  l’informe,
l’avaluació global no dóna lloc al dubte sobre la idoneïtat del Sr. Antoni
Lopez com a adjudicatari de la plaça.

I, amb l’assentiment dels presents, excepció feta dels consellers del grup
Socialdemòcrata  + Independents que s’abstenen -en coherència  amb el
seu desacord amb el concepte “proposta de ratificació”-, el Ple aprova la
ratificació dels acords de la Junta de Govern posats a consideració en la
sessió del dia d’avui.

2. Proposta d’aprovació d’una transferència de crèdit per un
import de  71.514,05 €, de la partida 50103–201–61731
“Conservació  de  clavegueres”  a  la  partida  50103–104–
60780 “Àrees verdes i parcs”, per fer front a l’adjudicació
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dels treballs  relatius al condicionament de l’illa núm. VI
del Clot d’Emprivat com a zona d’esbarjo i aparcament.

3. Proposta  d’adjudicació  a  l’empresa PROGEC dels  treballs
relatius  al  condicionament  de  l’illa  núm.  VI  del  Clot
d’Emprivat  com  a  zona  d’esbarjo  i  aparcament,  per  un
import de 433.948,34 €.

Atesa la relació directa entre les propostes que figuren als punts 5 i 6 de
l’ordre  del  dia,  amb  l’assentiment  dels  presents,  el  Sr.  Cònsol  Major
disposa debatre-les conjuntament.

Informa  seguidament  que,  adjunta  a  la  convocatòria,  es  va  lliurar  als
consellers la següent documentació:

 Informe de la Intervenció avalant la proposta de transferència de crèdit
descrita,  destinant  a  favor  de  la  partida  pressupostària  50103-104-
60780, “Àrees verdes i parcs”, la quantitat de 71.514,05 € procedents
de la partida 50103-201-61731 “Conservació de clavegueres”

 Informe  del  cap  del  Departament  d’Urbanisme  avalant  l’adjudicació
dels treballs a realitzar a l’empresa PROGEC, així com la desestimació
de diverses partides pressupostàries, per tal d’ajustar el pressupost final
a l’informe sobre oportunitat econòmica emès per la intervenció.

Els  pressupostos  obtinguts  al  concurs  públic  convocat,  van  ser  els
següents:

LOAN ............................. 864.941,33 €
DRAGASA ....................... 725.314,89 €
COANSA ......................... 860.175,38 €
CONSITECH .................... 691.958,02 €
T.P. MONTANÉ ................ 692.534,65 €
PROGEC ......................... 678.629,82 €
C. MODERNES ................ 858.700,34 €

Tal com explica el Sr. Cònsol Major als presents; a partir  de les ofertes
rebudes, i ja vist que la presentada per PROGEC era la menys dient, es va
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demanar a la intervenció un informe sobre oportunitat econòmica, en base
al qual des del Departament d’Urbanisme es va procedir a la revisió de les
partides pressupostades, amb l’objecte d’aconseguir reduir el cost global
de l’obra.  Tot,  a l’empara del  que contempla l’article  25 de la Llei  de
contractació pública.

La reducció de costos resultant (de 678.629,82 € a 433.948,34 €), a part
d’altres  partides  menors,  bàsicament  es  va  aconseguir  mitjançant  la
substitució del sistema d’il·luminació inicialment previst als circuits entorn
a  la  zona  d’esbarjo,  per  un  altre  més  econòmic,  i  prescindint  de
l’enquitranat  d’aquests circuits.  Tot,  tal  com obliga la Llei,  amb l’acord
dels representants de PROGEC, empresa que amb els canvis aportats a les
esmentades partides continuava essent la menys dient.

En  la  seva  explicació,  el  Sr.  Cònsol  Major  posa  particular  èmfasi  en
ressenyar que en tot el procés, l’objectiu de reduir costos s’ha aconseguit
sense perjudici de l’alta qualitat que caracteritzava el projecte original.

A continuació pren la paraula el Sr. Josep Maria Beal i expressa que pel que
fa a la transferència crèdit -contràriament a la posició que solen adoptar
davant propostes d’aquest tipus- en aquest cas el seu grup la recolza; de la
mateixa manera que no van posar inconvenient a la signatura del contracte
de lloguer abans que l’aprovés el Ple, atès que valoren la creació d’una
zona d’esbarjo com a molt positiva cara als infants de la parròquia. 

Per contra, pel que fa a l’adjudicació dels treballs, expressa el desacord del
seu grup i avança que s’abstindran en la votació. Exposa el Sr. Beal que en
el  seu moment ja  havia  avisat  que la  despesa inicial  pressupostada no
podia ser admesa, i  els fets li  han donat la raó. Considera a més, que
posteriorment  s’ha  actuat  de  forma  improvisada  i  poc  clara  en  les
negociacions  amb l’empresa  contractant,  i  li  costa  d’entendre  que  una
reducció substancial dels costos no comporti un perjudici significatiu per al
projecte inicialment aprovat.

I sense altra intervenció sol·licitada, el Ple acorda:

1. Per unanimitat; aprovar una transferència de crèdit per un import de
71.514,05  €,  de  la  partida  50103–201–61731  “Conservació  de
clavegueres” a la partida 50103–104–60780 “Àrees verdes i parcs”,
per fer front a l’adjudicació dels treballs  relatius al condicionament de
l’illa núm. VI del Clot d’Emprivat com a zona d’esbarjo i aparcament.
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2. Amb el vot a favor dels consellers del grup Liberal i Independents, i
l’abstenció dels consellers del grup Socialdemòcrata + Independents;
adjudicar  a l’empresa PROGEC dels treballs relatius al condicionament de
l’illa núm. VI del Clot d’Emprivat com a zona d’esbarjo i aparcament, per un
import de 433.948,34 €.

4. Proposta  d’aprovació  del  projecte  de  modificació  de
l’article 5.3.5 de l’Ordinació sobre preus públics.

El Sr. Cònsol Major cedeix la paraula a la Sra. Cònsol Menor, la qual exposa
al Ple que la proposta que es posa a consideració es limita a l’establiment
dels preus d’inscripció a l’Espai Lleure cara al curs 2007-2008. Atès que
el termini d’inscripcions a aquest espai és a punt d’iniciar-se, s’ha optat
per  avançar  aquesta  proposta  al  dia  d’avui,  tot  i  que  el  preus  per  a
activitats  que  es  desenvolupen  durant  el  curs  (de  setembre  a  juny)  es
presentaran de forma conjunta a l’aprovació del Ple en una propera sessió. 

Els preus que es proposa aprovar són: 175 € / trimestre en les inscripcions
de dilluns a divendres (preu subvencionat en un 70%), i 55 € addicionals
per trimestre en les inscripcions dels dissabtes (preu subvencionat en un
64%).

Closa l’exposició de la Sra. Cònsol Menor i no havent-hi cap intervenció
sol·licitada,  per  assentiment  dels  presents,  el  Ple  aprova  la  proposta
presentada.  L’ordinació  al  respecte  serà  tramesa  al  Butlletí  Oficial  del
Principat d’Andorra per a la seva publicació i posterior entrada en vigor.

5. Proposta d’aprovació dels convenis següents:

 Cessió al Comú de l’Escola de Música Natàlia Solà.
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 Soterrament  de  les  línies  d’alta  tensió  a  través  del
terreny  comunal,  des  del  magatzem  de  FEDA  fins  a
l’estació  transformadora  situada  a  la  parròquia
d’Encamp.

 El Sr. Cònsol Major presenta al Ple la proposta de conveni a establir
entre el Comú i la Sra. Natàlia Solà, que donarà lloc a la creació de la
que  es  denominarà  Escola  de  Música  Comunal  Natàlia  Solà.  En  la
gènesi  d’aquest  conveni  han  convergit  la  voluntat  del  Comú  de
promoure l’ensenyament musical a la parròquia, i l’interès de la Sra.
Natàlia Solà i  Salvà en dotar de continuïtat cara al futur al projecte
docent pioner al nostre país, que va endegar amb la fundació de la seva
escola de música.

Després  d’expressar  l’agraïment  a  la  Sra.  Natàlia  Solà  per  la  seva
generositat, el Sr. Cònsol Major fa relació dels aspectes essencials del
conveni, el qual implica la possibilitat de cursar estudis i optar a la
corresponent titulació, conforme al prestigiós programa pedagògic del
Conservatori  Superior  de  Música  del  Liceu;  la  cessió  gratuïta  i
permanent dels pianos, material didàctic i  mobiliari  de l’escola,  i  la
prestació gratuïta dels serveis i  l’experiència de la Sra. Natàlia Solà,
com a directora tècnica i artística de l’escola. Pel que fa a la titularitat
del  centre,  serà  exclusivament  comunal,  condició  que  per  part  del
Comú  es  va  considerar  sine  qua  non  per  acceptar  la  signatura  del
conveni.

Junt amb la proposta de conveni, els consellers disposen també dels
plànols de la futura escola, a ubicar en el complex esportiu, social i
cultural del Prat del Roure. Explica el Sr. Cònsol Major que aquesta es
va  considerar  la  ubicació  idònia,  en  resultar  infructuoses  les
negociacions  dutes  a  terme  inicialment  amb  la  intenció  d’ubicar
l’escola a la part alta de la parròquia.

Intervé a continuació la Sra. Anna Dolsa, la qual expressa l’acord general
del seu grup amb la proposta de conveni, excepte pel que fa a la durada
pactada. Aquesta en el conveni figura com a indefinida, amb possibilitat
de rescissió mitjançant un simple preavís de sis mesos. Considera la
Sra.  Anna  Dolsa  que,  tenint  en  compte  els  costos  d’adequació  de
l’espai, seria convenient garantir un termini mínim de durada.
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D’altra  part,  la  Sra.  Anna  Dolsa  pregunta  si  els  plànols  presentats
compten amb el vist-i-plau de la Sra. Natàlia Solà en tant que directora
de l’escola; cosa que considera imprescindible.

Pel que fa a la segona pregunta formulada, el Sr.  Cònsol Major respon
que, en efecte, els plànols compten amb el vist-i-plau de la Sra. Natàlia
Solà, ja que de fet, el projecte s’ha elaborat sota la seva permanent
supervisió. Pel que fa a la qüestió dels terminis, el Sr. Cònsol Major
exposa que traslladarà el plantejat per la Sra. Anna Dolsa als serveis
jurídics del Comú, els quals s’han encarregat de pactar i redactar amb
la Sra. Natàlia Solà els termes concrets del contracte. Diu confiar que
atesa la bona predisposició de la Sra. Solà, es pugui arribar a establir
un termini mínim, tal com demana la Sra. Dolsa. 

 La proposta de conveni amb FEDA que es posa a consideració té per
objecte donar el vist-i-plau per part del Comú al nou projecte de línia
soterrada d’alta tensió entre les estacions transformadores i repartidores
del  Grau  Roig  i  Encamp,  al  seu  pas  per  un  petit  tram  de  terreny
comunal  d’Escaldes-Engordany.  El  Sr.  Cònsol  Major  diu  valorar  el
soterrament de la línia com una iniciativa positiva des del punt de vista
paisatgístic i ambiental.

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
les  dos  propostes  de  conveni  posades  a  consideració  i  faculta  als  Srs.
Cònsols per procedir a la seva signatura.

6. Proposta d’aprovació del plec de bases per a la concessió
administrativa  de  l’explotació  del  bar–restaurant  del
complex esportiu, social i cultural del Prat del Roure.
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El Sr. Cònsol Major presenta al Ple la proposta de plecs de bases, tramesa
als  consellers  junt  amb la  convocatòria,  cara  al  concurs  públic  que es
pretén convocar per a la concessió administrativa de l’explotació del bar-
restaurant que s’ubicarà al complex esportiu, social i cultural del Prat del
Roure.

Ressenya les condicions especials que es consignen per als licitadors, a
més de les que ja preveu la llei per a concursos d’aquesta naturalesa:

- Cànon mínim a oferir de 8 € per metre quadrat i per mes.

- Experiència  mínima  de  deu  anys  en  explotació  d’empreses  de
restauració.

- Durada de la concessió de cinc anys.

- Presentació d’una proposta detallada de mobiliari i materials a destinar
al local, especificant característiques i ubicació.

La Sra. Anna Dolsa posa de relleu les reserves del seu grup en relació amb
alguns punts del plec de bases que al seu parer no queden clars, i demana
que se’n faci una revisió abans de procedir a la redacció definitiva.  Els
punt en qüestió són els següents:

- Pregunta: La terrassa del bar restarà subjecta al reglament del Comú
sobre aquesta matèria?

- Si  en  la  documentació  a  presentar  s’exigeix  la  tarja  d’inscripció  al
Registre de comerç i indústria de Govern, cal deduir que la participació
al concurs queda restringida als actual titulars d’establiments.

- No es  defineix  quina  ha  de  ser  la  fiança  provisional  a  aportar  pels
concursants.

- No es defineix el tipus de retolacions que es permetrà instal·lar.

Més enllà d’un principi general segons el qual el concessionari s’haurà de
subjectar a les condicions que regeixen per a tots els establiments d’aquest
tipus, el Sr.  Cònsol Major expressa la seva predisposició a tractar amb els
serveis  jurídics  del  Comú els punts plantejats per  la  Sra.  Anna Dolsa i
altres que puguin sorgir, i a partir d’aquí consensuar la redacció definitiva
del  plec  de  bases  amb  els  representants  del  grup  Socialdemòcrata  +
Independents.
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I,  amb  l’assentiment  dels  presents,  el  Ple  acorda  aprovar  la  proposta
posada a consideració, admetent la possibilitat d’aportar al plec de bases
les  modificacions que es considerin oportunes,  previ  a la seva redacció
definitiva i posterior publicació.

7. Informes de caràcter general.

Atès que no hi ha cap assumpte particular a tractar en aquest punt de
l’ordre  del  dia  de  la  reunió,  el  Sr.  Cònsol  Major  disposa  passar  al
tractament del següent punt.

8. Precs i preguntes.

El  Sr.  Cònsol  Major  demana  als  presents  si  disposen  d’algun  prec  i/o
pregunta a formular:

1. El Sr. Josep Maria Beal expressa que a l’igual que en anteriors sessions,
vol  seguir  insistint  sobre  l’explotació  de  la  publicitat  estàtica  de  la
parròquia  que  realitza  l’empresa  VSA  en  règim  de  concessió
administrativa: En concret respecte a les següents qüestions:

 El contracte amb VSA fixa que a partir  de 75 opis,  es necessita
l’autorització expressa del Comú per a instal·lar-ne més. Atès que
segons el recompte aproximat que ha realitzat, n’hi ha més de 90
instal·lats, demana si el Comú realitza un control estricte dels opis
instal·lats i si s’ha sol·licitat la pertinent autorització.
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 Segons el mateix contracte, la instal·lació dels suports havia d’estar
acabada i en funcionament en data 30 d’abril. Demana per tant, si
s’està acomplint aquest termini.

 Pel que fa als preus de lloguer dels espais que ha fixat l’empresa, el
Sr. Beal deixa constància del fet que són clarament exagerats, atès
que el benefici potencial de l’empresa, multiplicaria per 10 el cànon
a pagar al Comú. A la vista d’això, considera que el contracte amb
VSA havia d’haver contemplat uns preus màxims a fixar, per tal de
no perjudicar la possibilitat d’anunciar-se dels establiments del país.

El Sr.  Cònsol Major aporta resposta a les qüestions plantejades pel Sr.
Beal:

Pel que fa als opis instal·lats respon que el seu control és estricte, i que
adreçant-se al Departament de Serveis, el Sr. Beal podrà ser informat
amb exactitud sobre el nombre d’opis, i la ubicació, data d’instal·lació i
consum elèctric de cadascun d’aquests elements.

Pel  que  fa  a  l’acompliment  dels  terminis,  exposa  que  ha  estat
condicionat  per  dues  circumstàncies  de  les  que  no  és  responsable
l’empresa  concessionària.  D’una  banda,  l’existència  de  decisions
pendents sobre la ubicació d’algunes parades de bus -degut a canvis
recents i novetats que es registren en relació amb la regulació de la
circulació en general i del transport públic en particular-, ha provocat
un cert retard en aquest àmbit. I d’altra banda, degut a que el Comú
està pendent d’un informe (al que s’ha fet referència amb anterioritat)
sobre les competències de les diferents institucions sobre senyalítica, la
instal·lació d’aquesta senyalítica tampoc ha pogut iniciar-se.

Pel que fa als preus de lloguer dels espais publicitaris  el Sr.  Cònsol
Major diu considerar a títol personal que, en efecte, són cars, i  que
segurament l’evolució del mercat imposarà rebaixes en aquest àmbit.
Però que en tot cas, en virtut del conveni signat, aquest és un problema
que ateny en exclusiva a l’empresa concessionària. En canvi, el que si
correspon  al  Comú  és  controlar  l’estricte  compliment  de  les
contraprestacions assumides per l’empresa en virtut del referit conveni
-pagament  del  cànon  anyal,  manteniment  de  les  instal·lacions...-.
Precisament, deixant de banda el cànon anyal a pagar, els principals
contrastos entre el conveni signat amb VSA i el que es mantenia amb
l’anterior  empresa  concessionària,  són  l’establiment  d’unes  bases
contractuals clares, i la garantia que les parades de bus i els suports
publicitaris es mantindran permanentment en condicions dignes.

   117



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2007  –   Sessió ordinària de data 31 de maig 

2. La Sra.  Anna Dolsa exposa que, cenyint-se als capítols de personal de
les actes de les Juntes de Govern tractades avui, ha comptabilitzat la
contractació de 23 eventuals (al marge dels 104 monitors dels Esports
d’Estiu), 12 altes provisionals, 3 altes definitives i la convocatòria de
concursos per a 11 places més. Per contra, només consten 4 baixes
definitives. Demana que se li aporti explicacions sobre el gran nombre
d’altes de personal registrat.

El Sr. Cònsol Major respon a la Sr. Anna Dolsa que, si ho desitja, des del
Departament de Recursos Humans se li aportarà informació detallada
sobre cadascuna de les altes i baixes registrades. Seguidament cedeix
la  paraula  a  la  Sra.  Trini  Marin,  consellera  responsable  d’aquest
departament.

La Sra. Trini Marin exposa les circumstàncies que cal tenir en compte a
l’hora  d’avaluar  les  xifres  exposades  per  la  Sra.  Anna  Dolsa,  amb
menció  especial  al  que  s’esdevé  als  espais  Lleure  i  Jovent  i  a  les
escoles bressol. Ressenya també l’absolut respecte a la legalitat que es
registra en aquest àmbit i el llarg procés administratiu que comporta la
convocatòria  de  places  mitjançant  edicte;  més  quan  la  primera
convocatòria reservada als nacionals, molts cops queda deserta. D’altra
part,  recorda  que  en  el  període  d’estiu,  en  molts  departaments  cal
recórrer  a  la  contractació  d’eventuals   per  cobrir  les  vacances  del
personal fix.

Atès que s’ha fet esment a les escoles bressol, la Sra. Anna Dolsa reitera
la petició que havia formulat en una anterior ocasió, en el sentit  de
revisar la terminologia emprada a l’hora de convocar els concursos de
personal,  ja  que  el  de  puericultor/a  no  és  pròpiament  una  titulació
acadèmica. Deixa clar tanmateix que amb aquesta demanda no pretén
en absolut qüestionar la professionalitat del personal que treballa a les
escoles bressol.

Al respecte, després de demanar que no es posi en qüestió el rigor del
Departament de Recursos Humans a l’hora d’efectuar la selecció  de
personal,  la  Sra.  Trini  Marin exposa  que  el  millor  serà  adreçar-se  al
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Govern  per  tal  de  sortir  de  dubtes  i  conèixer  exactament  com està
regulada la qüestió a nivell legal.

3. Per  a  les  inscripcions  a  l’Espai  Lleure,  el  Sr.  Josep  Maria  Beal diu
conèixer el cas d’algun pare que va començar a fer cua a l’exterior de
les dependències comunals a les cinc del matí. Considera que aquest
és un fet lamentable i inadmissible, que es reprodueix amb inscripcions
d’altres tipus i que és conseqüència d’un sistema mal plantejat al que
és necessari  cercar  alternatives  de funcionament,  més àgils  i  menys
molestes per als ciutadans.

El  Sr.  Cònsol  Major aporta  resposta,  en primer  lloc  posant de relleu
l’extraordinari increment d’inscripcions registrat a l’Espai Lleure -només
fa tres anys i mig tan sols hi havia deu places ocupades- i el fet que el
d’Escaldes-Engordany  és  l’únic  Comú  que  ha  reglamentat  l’accés,
donant preferència als fills  de famílies  on tant  el  pare com la mare
treballen.  Considera  que  bàsicament,  les  cues  que  es  registren  són
conseqüència del nerviosisme que es genera entre les famílies davant la
por a quedar sense plaça, malgrat que fins a la data sempre hi ha hagut
places disponibles per  a tothom. Tal  com va passar  l’any passat,  es
probable que aquest nerviosisme es reprodueixi aviat amb la propera
obertura  del  termini  d’inscripció  als  Esports  d’Estiu.  Davant  això,
l’única  opció  que  té  pel  moment  el  Comú  és  fer  un  esforç  per
transmetre missatges tranquil·litzadors. Admet tanmateix que tot i que
ja s’han fet avenços, cal continuar estudiant la manera de simplificar i
agilitar al màxim els tràmits d’inscripció. A un altre nivell,  considera
també  el  Sr.  Cònsol  Major  que  de  la  mateixa  manera  que  es  dóna
preferència a les famílies en que el pare i la mare treballa, en un futur
caldrà aprofundir en aquesta línia i donar preferència a les famílies amb
recursos limitats.

4. La Sra.  Anna Font exposa que en front  de l’obra  que ha realitzat  el
Govern  a  la  carretera  d’Engolasters,  s’hi  troben diversos  vehicles  en
estat d’abandonament que perjudiquen la imatge de la zona. Demana
que el  Comú actuï  en  la  mesura  de  les  seves  possibilitats  per  que
aquests vehicles siguin retirats.
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El Sr.  Cònsol  Major respon que està al corrent  d’aquest  fet  i  que el
Comú actuarà en aquest  cas conforme al  procediment al  que la llei
l’obliga  a subjectar-se.  Explica també el greu problema que planteja
l’abandonament  de  vehicles,  especialment  als  comuns  d’Escaldes-
Engordany i Andorra la Vella, i la necessitat que l’actuació dels comuns
en la retirada de vehicles abandonats, es vegi emparada amb un millor
suport legal. 

5. El Sr. Josep Maria Beal trasllada al Ple la inquietud dels veïns davant el
caire que està prenent l’obra que realitza Promocions Altet al camí del
Pui. Recorda que el Comú es va comprometre a ordenar l’aturada en el
cas que es detectessin irregularitats en el procés constructiu.

El Sr. Cònsol Major exposa que davant els recursos presentats, el Comú
es va comprometre, i així ho va comunicar als promotors, a aturar l’obra
en el cas que es detectessin variacions sobre el projecte original, en
particular pel que fa a l’entrada inicialment prevista. Aquest compromís
es manté inalterable en els mateixos termes.

6. El  Sr.  Josep  Maria  Beal critica  la utilització  reiterada que es fa dels
mitjans de comunicació, en els darrers temps publicitant el Reglament
sobre exoneracions i ajuts socials. La idea que es vol transmetre és que
aquest  tipus  d’ajuts  són  una  novetat  absoluta,  quan  en  realitat
existeixen des de fa molts anys. Considera que el Reglament, en efecte,
va comportar la regularització d’aquests ajuts, però no la seva creació.

El Sr. Cònsol Major demana que no es confongui la propaganda amb la
informació institucional, en aquest cas de caràcter social.  En aquest
sentit, exposa que s’ha detectat un important desconeixement per part
dels ciutadans sobre els tipus de serveis, ajuts i exoneracions als que
poden tenir accés, i que el Comú no ha de defugir l’obligació d’informar
al respecte. Pel que fa al contingut del Reglament, encara que algunes
exoneracions  no  siguin  de  nova  creació,  altres  sí  que  ho  són,  i  els
beneficiaris  en  són  tant  els  nacionals  com  els  residents  d’altres
nacionalitats;  cosa  que  fa  difícil  que  es  pugui  parlar  d’un  ús
electoralista d’aquesta qüestió per part del Comú.
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I no havent-hi altre prec ni pregunta a formular, s’esgota l’ordre del dia de
la reunió. Essent les 19:10 hores, el Sr. Cònsol Major aixeca la sessió. 
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