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L’any  dos  mil  deu,  dijous,  dia  8  d’abril,  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 8, 16 i 22 de febrer, i 1, 8, 15 i 22
de març de 2010.

2. Proposta d’aprovació de l’Estat General del Comptes corresponent a
l’exercici econòmic 2009.

3. Proposta  d’aprovació  d’una  transferència  de  crèdit  de  la  partida
pressupostària  50103–202–60701  “Av.  Carlemany  –  Pça.
Coprínceps” a la partida 50103–201–60705 “Obra Part Alta”, per un
import  de 90.000 €,  per  fer  front  a  l’adjudicació  dels  treballs  de
construcció de l’edifici Museu i entorns de la part alta d’Escaldes-
Engordany.

4. Proposta  d’adjudicació  a  l’empresa  PIDASA,  dels  treballs  de
construcció de l’edifici Museu i entorns de la part alta d’Escaldes-
Engordany, d’acord amb el concurs públic convocat i amb la proposta
formulada per la Mesa de contractació.

5. Proposta  d’aprovació  de  l’Ordinació  de  modificació  de  l’Ordinació
sobre preus públics de data 26 de novembre del 2009.

6. Proposta  d’aprovació  de  l’organigrama  per  a  l’organització  de  la
Capital de la Cultura Catalana, Escaldes-Engordany 2011.

7. Informes de caràcter general.

8. Precs i preguntes.

En absència de l’Hble. Sr. Cònsol Major, que ha excusat la seva presència,
presideix la sessió l’Hble. Sra. Montserrat Capdevila, Cònsol Menor. També
han excusat la seva presència els Hbles. Srs.  Àlex Molina i  Jordi Tudó.
Essent les 16:00 hores i  havent-hi el quòrum necessari,  la  Sra. Cònsol
Menor  declara  oberta  la  sessió  i  s’inicia  el  tractament  dels  assumptes
previstos pel dia d’avui.

S’ha lliurat a tots els consellers l’acta provisional de la sessió celebrada el
passa dia 4 de març,  la  qual  serà  sotmesa a l’aprovació  del  Ple  en el
transcurs de la propera sessió, conjuntament amb l’acta de la sessió d’avui.
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1. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern en les sessions celebrades els  dies 8, 16 i 22 de
febrer, i 1, 8, 15 i 22 de març de 2010

Sessió de la Junta de Govern de data 8 de febrer de 2010

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm. 90
al 92/2010 (béns immobles), i del núm. 93 al 98/2010 (comerç), i
núm. 106/2010 (urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 1
de factures conformades per un import total de 1.227.652,05 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost. 

3.- Personal.-
 S’acorda contractar els serveis de la Sra. Natàlia FONT

FONT, com a puericultora, amb caràcter eventual, del 29
de gener al 28 de març de 2010.

 S’acorda contractar els serveis de la Sra. Filomena DA
SILVA PONTES, com a auxiliar de reforç de la llar, amb
caràcter eventual, del 1 de febrer al 30 de setembre de
2010.

 Per a proveir una plaça de guia del Centre d’Art, s’ha
convocat  un  concurs  públic  pel  procediment  selectiu
d’ingrés, al que han postulat un total de 6 Candidats.
Vist l’informe del Comité Tècnic de selecció, s’acorda
contractar els serveis de la Sra. Maria SALCEDO UCLÉS,
amb el termini de prova establert a l’Ordinació de la
funció pública.

4.-  Vehicles.- S’acorda  la  compra  d’una  saladora  marca  LEHNER
POLARO per fixar-la a la moto quad per un import de 2.773,68 €,
material que subministra l’empresa SUMARSA.

5.- Material divers.- S’acorda la compra de 4 expenedors de bosses
Kioscan, per un import de 1.614,08 €, a l’empresa SENYALITZACIONS
STOP, al ser l’única subministradora d’aquest producte.

6.- Expedients Sancionadors.- Vistes les al·legacions presentades
pel   Sr.  Marcos  MONTEAGUDO  TORRES,  en  relació  a  l’expedient
administratiu  que  li  fou  incoat  per  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació  que  regula  l’ocupació  de  la  via  pública,  s’acorda
deixar nul i sense efectes el referit expedient.
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7.- Concursos.- 

 S’acorda convocar un concurs públic pel subministrament de
material per a instal.lar a la zona esportiva de Sant Jaume
amb dispositius de jocs destinats als infants de 3 a 12
anys.

 S’acorda convocar un concurs públic per a la concessió del
servei de  recollida d’escombraries domèstiques.

 S’acorda convocar un concurs públic per cedir en arrendament
els locals situats a les planta núm. 4 i 7 de la torre de
Caldea. 

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  contractar  una
empresa de restauració per a la prestació del servei diari
de catering a  la Llar del Jubilat.

8.- Piscines Comunals.-  Pel subministrament de productes químics
(hipoclòrit i diatomeas), destinats a les piscines comunals, s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses BLAUTEC (Diatomeas:
1.203,90 € i Hipoclòrit: 2.496 €), SACE (Diatomeas i Hipoclòrit:
5.052,11 €), TECSAI (Diatomeas: 851 € i Hipoclòrit: 2.870,40 €) i
ECOTÈCNIC (Diatomeas: 847,39€ i Hipoclòrit: 2.279 €). Examinades
les  ofertes  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  ECOTÈCNIC,  per  un
import  total  de  3.127,07  €  el  subministrament  dels  referits
productes al ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient. 

9.- Esports de Pasqua i d’Estiu.- S’acorda acceptar el preu dels
àpats  elaborats  pel  personal  de  l’APACEF  durant  el  període
d’esports de Pasqua i d’Estiu per un import de 4,75 € per persona.

10.- Mobiliari Urbà.-  

 Per al subministrament de 10 papereres per a ubicar als
camins de muntanya, s’ha efectuat una consulta de preus a
les empreses MULTISERVEIS COPRÍNCEPS, SENYALITZACIONS STOP i
ENTORN EFICIENT, oferint totes elles una gran diversitat de
preus i models. Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a
l’empresa  ENTORN  EFICIENT  el  subministrament  del  referit
material per un import de 2.141,50 €, al ser l’empresa que
presenta  l’oferta  que  millor  s’adapta  a  les  necessitats
demanades pel departament.

 Per al subministrament de dos casetes destinades a ubicar-hi
les escombraries i el reciclatge, s’ha efectuat una consulta
de  preus  a  les  empreses  SENYALITZACIÓ  STOP  (4.610  €)  i
ENTORN  EFICIENT  (  4.699,98  €).  Examinades  les  ofertes
s’acorda  adjudicar  el  subministrament  a  l’empresa
SENYALITZACIONS STOP al ser l’empresa que presenta l’oferta
menys dient.
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Sessió de la Junta de Govern de data 16 de febrer de 2010

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm.  99
al 108/2004 (obres menors), núm. 109/2010 (urbanisme), núms. 110 i
112/2010 (béns immobles), núm. 111/2010 (exempcions fiscals) i del
núm. 113 al 116/2010 (comerç).

2.- Personal.-

 S’acorda  perllongar  el  contracte  amb  el  Sr.  Julio
CARVALHO GONÇALVES, com a vigilant d’aparcaments de nit,
amb caràcter eventual, fins al 30 de novembre de 2010.

 S’acorda contractar els serveis de la Sra. Maria MEDINA
MUÑOZ, com a puericultora, amb caràcter eventual, del 16
de febrer al 30 de juny de 2010.

3.-  Subvencions.- S’acorda  procedir  a  l’abonament  de  les
subvencions a favor de les  Entitats Esportives de la Parròquia
que es detallen a continuació:

- Atlètic Club d’Escaldes:   2.100 €
- Bàsquet Club d’Escaldes-Engordany:  11.700 €
- Club de Billar d’Andorra:   1.500 €
- Club de Karate Fudo Shin:   4.100 €
- Club de Natació d’Escaldes:   8.800 €
- Club de Petanca d’Escaldes-Engordany:   4.600 €
- G.E.V.A.:  12.300 €
- Ippon Club:   2.400 €
- Sprint Club d’Andorra:   7.100 €
- Taekwondo Club Principat:   3.500 €
- Club d’Arquers d’Escaldes:   1.000 €
- Unió Esportiva Escaldes-Engordany:   5.000 €
- Esquí Club d’Andorra:   7.250 €

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció destinada a
l’UPTEE, corresponent a les despeses  derivades de la festa
de Nadal  per un import de  1.713,53 €.

5.- Dia de l’esport per a tothom.-  A demanda de la Secretaria
d’Estat d’Esports, Joventut i Voluntariat, s’acorda col·laborar
amb  el  Comú  d’Andorra  la  Vella  a  l’organització  de  la  cursa
popular, que tindrà lloc a les dos parròquies, el proper dia 16 de
maig, en motiu del dia de l’esport per a tothom.

6.- Expedients Sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador al Sr. Marco ALVES
PEREIRA, per presumpta contravenció a l’Ordinació que regula
l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública.
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 S’acorda incoar un expedient sancionador al Sr. Ramon SERRA
FARRERÓ, per presumpta contravenció a l’Ordinació que regula
l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública.

 Vist l’expedient incoat al titular del establiment FOREST
S.L.,  per  una  presumpta  transgressió  a  l’Ordinació  que
regula el dipòsit d’escombraries a la via pública;  atès que
no procedeix donar lloc a les al·legacions presentades, la
Junta de Govern resol imposar-li una multa de 150,25 €,
quedant confirmada la proposta de sanció.

7.-  CAEE.-  Rememorant  les  antigues  instal·lacions  de  l’actual
Centre  d’Art  com  a  primer  cinema  d’Andorra,  Cinema  Valira,
s’acorda  la  contractació  d’una  exposició  dedicada  al  cinema,
presentant dues mostres “viatge fantàstic ”i “Fàbrica de somnis”,
que consisteixen en una col·lecció de 153 objectes de pel·lícules
conegudes. Aquesta mostra, tindrà una durada de dos mesos (juliol
i agost) i un cost de 35.674,56 €. L’import inclou el transport,
el  lloguer  de  l’exposició  per  una  durada  de  2  mesos,
l’assegurança, els tràmits de duana i  la realització dels textos
i vinils dels cartells. 

8.- Concursos.- 

 S’acorda convocar la licitació dels treballs contemplats al
projecte de construcció de l’edifici museu de la part Alta
de la parròquia.

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  adjudicar  la
direcció d’obra del projecte de construcció de l’edifici
Museu de la Part Alta.

Sessió de la Junta de Govern de data 22 de febrer de 2010

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm. 120
al  124/2010  (comerç),  del  125  al  núm.  134/2010  (exempcions
fiscals),   núm.  135/2010  (béns  immobles),  i  del  núm.  117  al
119/2010 (obres menors).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 2
de factures conformades per un import total de 132.485,93 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost. 
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3.- Personal.-

 Per  a  proveir  una  plaça  de  xofer  del  servei  d’Higiene
Viària, s’ha convocat un concurs intern, al que només ha
postulat 1 candidat. Vist l’informe del comitè tècnic de
selecció s’acorda contractar els serveis del Sr. Pere Josep
BELLIDO  LÓPEZ  amb  el  termini  de  prova  establert  a
l’Ordinació de la funció pública.

 S’acorda perllongar el contracte amb la Sra. Josepa ORTEGA
CANO, com a operària del SAD, amb caràcter eventual, fins al
30 de novembre de 2010.

 S’acorda  convocar  un  concurs  pel  procediment  selectiu
d’ingrés, per la contractació de 2 jardiners, amb caràcter
eventual, adscrits al departament de Medi Ambient.

 S’acorda  convocar  un  concurs  pel  procediment  selectiu
d’ingrés, per la contractació de 2 operaris de camins de
muntanya, amb caràcter eventual, adscrits al departament de
Medi Ambient.

 S’acorda  contractar,  d’acord  amb  l’article  núm.  90  de
l’Ordinació de la funció pública comunal, els serveis de la
Sra. Montserrat PLANELLES AGRAMUNT en qualitat de Comissaria
de  l’organització  de  la  Capital  de  la  Cultura  Catalana
2011.

4.- Material d’oficina.- Per la compra semestral de consumibles
destinats  a  les  oficines  d’administració  comunal  (cartutxos,
tinta, tonners), s’ha demanat pressupostos a les empreses OFIJET,
CONSUMIBLES SIS, DIMA, OFIMA i INFOMOBEL, les quals han presentat
diverses  opcions  i  preus.  Examinades  les  ofertes  s’acorda
adjudicar el subministrament de consumibles a l’empresa OFIMA per
un import de 2.925,93 € al ser l’oferta que millor s’adapta a les
necessitats requerides en el plec de bases.

5.- Expedients Sancionadors.- 

 Vist l’expedient incoat a la Sra. Carina CADENA GRANYÓ, per
una  presumpta  transgressió  a  l’Ordinació  que  regula  el
dipòsit d’escombraries a la via pública; atès que no ha
formulat les al·legacions pertinents, la Junta de Govern
resol imposar-li una multa de 150,25 €, quedant confirmada
la proposta de sanció.

 Vist  l’expedient  incoat  al  titular  del  establiment
RESTAURANT  TATANKA,  per  una  presumpta  transgressió  a
l’Ordinació que regula el dipòsit d’escombraries a la via
pública;   atès  que  no  ha  formulat  les  al·legacions
pertinents, la Junta de Govern resol imposar-li una multa de
150,25 €, quedant confirmada la proposta de sanció.

 Vistes  les  al·legacions  formulades  pel  representant  de
l’empresa VIA MODA, en relació a l’expedient que li fou
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incoat  per  una  presumpta  contravenció  a  l’Ordinació  que
regula la distribució de la publicitat gràfica a la via
pública, s’acorda anul·lar i deixar sense efectes el referit
expedient.

7.- Concursos.- 

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  adjudicar
l’adquisició del material  per a la renovació i ampliació de
l’enllumenat públic de l’Avda. Fiter i Rossell.

8.-  Contenidors.-  Vist  el  mal  estat  del  contenidor  ubicat  en
l’aparcament del Fener, s’acorda substituir-lo per un de similars
característiques d’acord amb el pressupost presentat per l’empresa
SENYALITZACIONS STOP, per un l’import de  4.222, 40 €.

9.-  Punt  verds.-   A  petició  de  la  comunitat  de  veïns  de  la
urbanització de la Solana, s’acorda traslladar el punt verd situat
en  la  part  alta  de  la  Urbanització  i  ubicar-lo  al  terreny
propietat de la Comunitat de propietaris.

10.- Carrer dels Vilars.- Pels treballs d’escarificat d’una part
del  carrer  de  Can  Diumenge  pels  posteriors  treballs
d’enquitranament,  s’ha  demanat  un  pressupost  a  l’empresa  TP
MONTANÉ,  la  qual  ha  presentat  un  pressupost  per  l’import  de
5.972,10 €. Vista l’oferta, s’acorda acceptar-la i encomanar la
realització dels treballs. 

Sessió de la Junta de Govern de data 1 de març de 2010

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm. 148
al núm. 155/2010 (comerç), núm. 146/2010 (urbanisme), del núm. 142
al núm. 145 i núm. 147/2010  (béns immobles), i del núm.136 al
141/2010 (obres menors).

2.-Personal.-

 Per a proveir una plaça d’agent de circulació de grua, s’ha
convocat un concurs intern, al que han postulat 2 candidats.
Vist  l’informe  del  comitè  tècnic  de  selecció  s’acorda
contractar els serveis del Sr. Ricard ORTEGA GISPERT amb el
termini  de  prova  establert  a  l’Ordinació  de  la  funció
pública.
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 S’acorda perllongar el contracte amb el Sr. Xavier MORENO
MARIN,  com  a  educador  de  l’espai  jovent,  amb  caràcter
eventual, fins al 14 de març de 2010.

3.- Expedients Sancionadors.- 

 Vist l’expedient incoat al titular de l’establiment MIAMI,
per una presumpta transgressió a l’Ordinació que regula el
dipòsit d’escombraries a la via pública; atès que no ha
formulat les al·legacions pertinents, la Junta de Govern
resol imposar-li una multa de 150,25 €, quedant confirmada
la proposta de sanció.

4.- Centre d’art.- Per la contractació dels treballs de fusteria
per  a  realitzar  uns  embalatges  tipus  caixa  per  protegir  les
escultures de Josep Viladomat durant el trasllat de la col·lecció
a Manlleu, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses:
FUSTERIA ROSSELL (2.210 €), DECOR ANDORRA (2.298,40 €) i EBEN
FUSTERIA (1.964,50 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a
Fusteria ROSSELL, la preparació i subministrament dels embalatges,
al ser l’oferta que millor s’adapta a les necessitats requerides
pel departament.

5.- Colors de Música 2010.- Dins del programa “Colors de música”,
s’acorden la següent contractació:

 16 d’abril:  Los chicos del Coro (21.300 € + 1.200 € lloguer
de piano, preu entrada: 15 €)

El Comú es farà càrrec de l’allotjament, els àpats i el catering ,
així com les despeses de personal i de muntatge. 

6.- Lalin Pork Art.- Dins del marc de l’agermanament amb la Ciutat
de  Lalín,  s’acorda  la  contractació  de  l’exposició  “Pork  Art”,
consistent en unes 30 escultures - porcs pintades per diferents
artistes i una peça en blanc que s’oferirà a pintar a un artista
del país. Aquestes escultures s’emplaçaran en diferents indrets de
la Parròquia durant els mesos de juliol i agost, per un import
total de 17.500 €. 

Aquest import inclou el material de comunicació, les banderoles i
la neteja diària de les escultures.

7.- Espai Lleure.- Per a la contractació d’un servei de catering
als dos Espais Lleure, destinat als infants inscrits pel període
corresponent a les vacances escolars de Pasqua (del 29 de març al
9 d’abril)  i de Primavera (del 25 al 28 de maig) s’ha efectuat
una consulta de preus a les empreses, ESPIGA D’OR (6 €/infant i
àpat),  OPCIÓ  CUINA  (6,25  €/infant  i  àpat)  i  ANDORRANA  DE
RESTAURACIÓ  (8,32  €/infant  i  àpat).  Examinades  les  ofertes
s’acorda  adjudicar  el  servei  de  restauració  a  l’empresa  OPCIÓ
CUINA al ser l’empresa que millor s’adapta a les necessitats del
departament, elaborant pel mateix preu menús per a infants que
pateixen qualsevol tipus d’intolerància alimentària.

8.- XII Torneig Internacional de futbol.- Per l’allotjament dels
equips  que participaran al XII Torneig Internacional de futbol,
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s’ha efectuat una consulta de preus a hotels de la Parròquia
obtenint diverses opcions i preus. Examinades les ofertes s’acorda
allotjar aquests equips en els següents hotels:

- Hotel Eureka (5.467,28 €), 2 equips
- Hotel Comptes d’Urgell (6.072 €), 3 equips
- Hotel Oriol (4.478 €), equip especial Olympics

9.-  Equips  de  control  d’Aparcaments.- Pel  subministrament  i
instal·lació d’un equip de control d’accés destinat a l’aparcament
situat en front de l’Església parroquial, s’ha convocat un concurs
públic al que han participat les empreses SISTEMES DE CONTROL
SEGARRA (Mabyc 39.477,86 €), TRESEL (Ibersegur 42.000 €), MAVIPARQ
(Meypar 44.669,86 €), EMTE Andorra (Mabyc 48.417,20 €), TRESEL
(Platinium  48.639,07  €)  i  TELESISTEMES  (opció  a/Amano  X  parc
49.312,63  €,  opció  b/  Amano  Gama  GT  66.134,19  €).  Vista  la
proposta  de  la  Mesa  de  contractació,  s’acorda  adjudicar  a
l’empresa  SISTEMES  DE  CONTROL  SEGARRA   al  ser  l’empresa  que
presenta l’oferta menys dient. 

10.-  Projecte  de  remodelació  de  l’avda.  Carlemany.- S’acorda
trametre  un  comunicat  als  arquitectes  autors  del  projecte  de
remodelació de l’avda. Carlemany, demanant que presentin al Comú
la relació de totes les modificacions i/o ampliacions del projecte
inicial que han estat objecte de conveni separat, independent del
contracte signat amb el Comú d’Escaldes-Engordany, en data 16 de
febrer del 2006, als efectes de poder procedir a la liquidació
total d’honoraris.

Sessió de la Junta de Govern de data 8 de març de 2010

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm. 163
al 189/2010 (comerç), núm. 159/2010 (urbanisme),  núm. 160/2010
(béns immobles), núms 161 i 162 (exempcions fiscals) i del núm.
156 al 158/2010 (obres menors).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 3
de factures conformades per un import total de 91.217,53 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost.

3.-Personal.-

 S’informa de la contractació dels serveis de la Sra. Maria
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, com a monitora de l’espai lleure 2, amb
caràcter eventual, del 24 de febrer al 26 de febrer de 2010.
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 S’informa  de  la  contractació  dels  serveis  de  la  Sra.
Milagros  CALVO  TORRES,  com  a  vigilant  dels  aparcaments
Comunals, amb caràcter eventual, del 1 al 14 de març de
2010.

 Vist que el Sr. David RIBOLLEDA BERNAD, monitor de futbol
amb contracte eventual, ha renunciat al seu lloc de treball,
s’acorda  contractar  els  serveis  dels  Srs.  Joel  MARTINEZ
VILAR  per ocupar, amb caràcter eventual, la plaça vacant
del dia 9 de març al 30 de juny de 2010.

 Vista la demanda presentada per la Federació Andorrana de
Futbol, s’autoritza la participació del Sr. Emili Garcia
Miramontes ( Monitor de l’espai lleure 1) a participar amb
la selecció Nacional Sub 21 al partit contra la selecció de
Moldàvia els dies 2 (tarda) i 3 de març.

 S’acorda  convocar  un  concurs  pel  procediment  selectiu
d’ingrés, per cobrir dos places eventuals pel departament de
Cultura, del 28 de juny  fins al 31 d’agost.

 S’acorda  convocar  un  concurs  pel  procediment  selectiu
d’ingrés, per cobrir tres places eventuals pel departament
de Turisme, del 28 de juny al 31 d’agost.

 Per a la contractació de Monitors per a les activitats dels
esports de Pasqua, s’ha convocat un concurs públic al que
han postulat diversos Candidats. Vist l’informe del Comitè
tècnic  de  selecció  s’acorda  contractar  els  següents
monitors:

Del 29/03/10 al 04/04/10 Del 06/04/10 al 11/04/10
Alba Ramos Seco Aitor Alba Bernabeu
Anna Rocamora Fernández Albert Areny Bertran
Borja Sánchez Vidal Cristian Prats Martí
David Molina Martín Cristina Marcos Martinez
Gabriela Rey Carrizo Estefania Farré Moreno
Jacob Sánchez Veiga Ivan Sotillo Ramirez
Jordi Gutierrez Villoria Jaume Pereira Mendes
Lara Griera Rojo Jordi Alfaya Garcia
Lara Santiago Garcia Judit Martín Ruiz
Laura Perdigués Duaso Judith Esteire Sánchez
Marc Calull Guerrero Maria Fernández Sánchez
Meritxell Ramos López Meritxell Prats Martí 
Sandra Gallego Garcia Sergi Carrera Da Palma
Sònia Marqués Godó Natàlia López Horischink
Younes Raguig El Moussaoui Xavier Moreno Marín 

 Per a proveir una plaça d’ajudant de biblioteca d’adults,
s’ha convocat un concurs pel procediment selectiu d’ingrés,
al que han postulat 12 candidats. Vist l’informe del comitè
tècnic de selecció s’acorda contractar els serveis del Sr.
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Carles SANCHEZ RODRIGUEZ amb el termini de prova establert a
l’Ordinació de la funció pública.

4.- Gimnàs piscines comunals.- Per al subministrament d’una premsa
de cames horitzontal pel gimnàs de les piscines comunals, s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses DIRECTE ( 3.343,60
€),  GENMAT  ACTIU  (4.537,05  €),  VILADOMAT  ESPORTS  (  opció  a/
5.389,20 €, opció b/ 3.337,20 €). Examinades les ofertes, s’acorda
adjudicar a l’empresa DIRECTE el referit equipament esportiu, al
ser l’empresa que presenta l’oferta que millor s’adapta a les
necessitats demanades en el plec de bases.

5.- Mobiliàri urbà.- S’acorda adquirir a l’empresa ENTORN EFICIENT
4 aparca bicicletes model OMEGA MATE per un import 424 €.

6.- Conveni Infoturisme.- S’aprova el protocol de desenvolupament
del projecte “Desenvolupament d’accions conjuntes de màrqueting
turístic” entre Andorra Turisme SAU i els set Comuns, d’acord amb
el conveni Infoturisme signat entre totes les parts el dia 2 de
març del 2010. 

7.- Recurs d’Alçada.- Vista la resolució de data 18 de maig del
2009, núm. 389/2009 en què es donava de baixa, a petició de la
titular, el negoci denominat “Tot Boscos – El Roure II”, situat a
la carretera d’Engolasters.

Vista  la  comunicació  de  data  3  de  desembre  de  2009  en  què
s’ordenava  al  titular  del  negoci  d’aturar  l’activitat  de
serralleria industrial.

Atès que s’ha constatat que el titular del negoci “Tot Boscos”
encara no ha retirat la fusta dipositada, s’acorda procedir per la
via judicial contra la titular del negoci “Tot Boscos” per tal que
es  retiri  tota  la  fusta,  derivats  i  residus  d’explotació
industrial en la mesura que la zona ocupada quedi completament
lliure de tots els materials emmagatzemats.

8.- Expedient disciplinari.- 

ATÈS  l’acord  d’incoació  d’un  expedient  disciplinari  al  Sr.
Aboubacry Mamadou, adoptat per la Junta de Govern, en la sessió
celebrada el dia 18 de gener del 2010, per la presumpta comissió
d’una falta de caràcter greu, tipificada a l’article 67. apartat
q) de l’Ordinació de la funció pública comunal, d’abandonament del
servei durant més de dos dies laborals consecutius, sense causa
justificada; 

ATÈS que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les peces
obrant a l’expedient de referència,

La  Junta  de  Govern,  adopta  una  resolució  motivada  que  clou
l’expedient de referència, la part dispositiva de la qual és la
següent,

La Junta de Govern RESOL:
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1. D’acord  amb  el  principi  de  proporcionalitat  establert  a
l’article 70 de l’Ordinació de la Funció Pública, imposar al
Sr. Aboubacry Mamadou la sanció consistent en la suspensió
de treball i de sou durant quinze dies.

2. Inscriure  aquesta  resolució  al  registre  corresponent,
d’acord amb l’article núm. 75 de l’Ordinació de la funció
pública.

9.- Falques i espais publicitaris.-  S’acorda contractar espais
publicitaris a l’empresa MES ANDORRA, per un import de 15.000 €,
per a la divulgació de publicitat institucional.

10.-  Protocol  de  col·laboració  entre  els  Comuns  i  el  Consell
Superior de Justícia.- S’aprova el protocol de col·laboració que
han elaborat conjuntament els  Comuns, que es signarà amb el
Consell  Superior  de  Justícia,  per  a  facilitar  la  tramitació
jurisdiccional davant de la secció administrativa de la Batllia,
de  tots  els  expedients  relatius  a  les  execucions  dels  actes
administratius dels Comuns, així com l’obtenció de les respostes
efectuades  per  les  autoritats  jurisdiccionals  en  primera
instància.

Sessió de la Junta de Govern de data 15 de març de 2010

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm. 195
al núm. 198/2010 (urbanisme),  i del núm. 190 al 194/2010 (obres
menors).

2.-Personal.-

 S’acorda  convocar  un  concurs  pel  procediment  selectiu
d’ingrés, per cobrir quatre places eventuals pel departament
de Medi Ambient, del 1 de juliol  fins al 31 d’agost.

 Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Gisela Menardia
Senallé, relativa a la reducció de la jornada laboral per
motius de salut, i vist l’informe mèdic presentat, s’acorda
acceptar-la.

3.- Centre d’Art.- Per a substituir la porta d’entrada al Centre
d’art,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses
Cristalleries Principal (1.202,31 €), Cristalleries Valira (1.536
€) i Cristalleries i Miralls Fito (1.883.28 €). Examinades les
ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa Cristalleries Principal, la
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substitució de la referida porta al ser l’empresa que presenta
l’oferta menys dient.

4.- Local annex a CALDEA.- Per als treballs de renovació del local
annex al centre Caldea, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses  TAUSTE  S.L.  (4.844,29  €  )  i  CONSTRUCCIONS  CARRACEDO
(5.182,88  €).  Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  a
l’empresa constructora TAUSTE, els treballs de remodelació del
referit local, al ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

5.- Colors de Música.- Dins del programa “Colors de música 2010 ”,
s’acorda la següent contractació:

 20  de  maig:   Ballet  flamenco  de  Andalucia  dirigit  per
Cristina  Hoyos (26.000  €  +  6.000  €  fitxa  tècnica,  preu
entrada: 20 €)

El  Comú  es  farà  càrrec  de  l’allotjament,  del  transport,  el
catering , així com les despeses de personal i de muntatge. 

6.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció
consignada a favor de l’Esbart Santa Anna, en concepte de pagament
de la 1ª part de les despeses de funcionament per l’any 2010, per
l’import de 10.990 €.

7.- Sala Prat del Roure.-  Atès que les escoles de la Parròquia
així  com  les  Associacions  de  Pares  d’alumnes,  sol·liciten
freqüentment  la  Sala  del  Prat  del  Roure  amb  gratuïtat  dels
equipaments complementaris de so i escènics; vist que l’ obertura
de la sala, per si sol, representa una despesa considerable pel
Comú, s’acorda la cedir, en endavant, la sala del Prat del Roure a
els referits centres d’ensenyament i associacions, indicant als
sol·licitants que els restants complements afegits, en el cas que
es demanin, hauran de ser satisfets pels sol·licitants.

8.- Expedients sancionadors.-  Vist l’expedient incoat al titular
de l’hotel Prisma, per una presumpta transgressió a l’Ordinació
que regula el dipòsit de contenidors d’envasos a la via pública;
atès que no ha formulat les al·legacions pertinents, la Junta de
Govern resol imposar-li una multa de 300 €, quedant confirmada la
proposta de sanció.

9.- Flors de temporada.- 

 Per al subministrament de flors de temporada (clavells de
moro, begònies i sàlvies), s’ha efectuat una consulta de
preus a les empreses AURÓ JARDINERS (1.682,40 €) i PUNT VERD
(  1.551  €).  Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  a
l’empresa  PUNT  VERD  el  subministrament  de  les  referides
flors, al ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient. 

 Per al subministrament de 6.510 geranis, s’ha efectuat una
consulta de preus a les empreses AURÓ JARDINERS (12.759,60
€) i PUNT VERD ( 14.322 €). Examinades les ofertes s’acorda
adjudicar a l’empresa AURÓ JARDINERS el subministrament dels
geranis, al ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient.
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10.- Enllumenat públic.-  Per al subministrament de bombetes pel
manteniment de la xarxa d’enllumenat públic, s’ha efectuat una
consulta de preus a les empreses COMERCIAL CAIRÓ (4.624,47 €),
G.E.A. (5.060,02 €), NOVELEC (4.748,64 €) i COMERCIAL ELÈCTRICA
(opció a/4.856,22 € i opció b/ 4.698,48). Examinades les ofertes
s’acorda  adjudicar  el  referit  material  a  l’empresa  COMERCIAL
CAIRÓ, al ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

11.- Calendaris de dies festius.- .- S’aproven els calendaris de
dies  festius  per  l’any  2010  de  les  instal·lacions  esportives
comunals.

Sessió de la Junta de Govern de data 22 de març de 2010

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm. 205
al 218/2010 (comerç), núm. 219, i del 231 al 236/2010 (altres),
núm. 220/2010 (exempcions fiscals), núm. 230/2010 (urbanisme) del
núm. 221 al núm. 229/2010 (béns immobles), i del núm. 199 al núm.
204/2010 (obres menors).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 4
de factures conformades per un import total de 187.272,08 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost.

3.- Personal.-

 S’acorda contractar els serveis de la Sra. Liliana MARTINEZ
RIGGI,  com  responsable  del  centre  d’Art,  amb  caràcter
eventual, del 15 de març al 31 d’Agost de 2010.

4.- Calendaris de dies festius.-  S’aprova el calendari de dies
festius per l’any 2010 de la Llar de Jubilats.

5.- Mobiliari.-  Per la compra de mobiliari pels despatxos de la
primera planta del edifici comunal, s’ha efectuat una consulta de
preus a diverses empreses especialitzades en mobiliari d’oficina,
obtenint  diferents  opcions  i  preus.  Examinades  les  ofertes
s’acorda encomanar aquest  mobiliari a les empreses  Gil Mobiliari
(483 €) i Infomobel (1.244 €). 

6.- Productes  de  neteja.-  Pel  subministrament  semestral  de
productes de neteja destinats a les piscines comunals, i altres
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departaments del Comú, s’acorda, de conformitat amb el protocol
establert  per  a  les  piscines  comunals,  adquirir  els  referits
productes de neteja a les següents empreses i imports: PRACTICSAC
(1.970,77  €),  MEDI  PUR  (1.780,80  €),  RODISNET  (productes  de
neteja: 2.758,52 € i sabó i abrillantador renta vaixelles 919,78).

7.- Mobiliari urbà.- Pel subministrament de 34 unitats de suports
de banderes per col·locar a l’Avda. Carlemany i l’Avda. Pont de la
Tosca, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses SERVI-
SKI (7.862,29 €), AUXINI SA (6.052 €), S. STOP (5.711,35 €),
G.E.A. (8.291,92 €), SERRALLERIA ENGOLASTERS (6.601,71 €) i MULTI
SERVEIS COPRÍNCEPS (6.796,60 €). Examinades les ofertes s’acorda
adjudicar a l’empresa SENYALITZACIONS STOP el subministrament del
referit material, al ser l’empresa que presenta l’oferta menys
dient.

8.- Expedient Sancionador.- Vistes les al·legacions formulades pel
titular del negoci NOVA JOIA, en relació a l’expedient que li fou
incoat per una presumpta contravenció a l’Ordinació que regula la
distribució  de  publicitat  gràfica  a  la  via  pública,  s’acorda
anul·lar i deixar sense efectes el referit expedient.

9.- Central de videovigilància i alarmes.- Per a l’adquisició de
dos servidors de vídeo, de un servidor de 4 ports analògics per
les piscines, un servidor de 8 ports pel pavelló, centralitzats
tots ells a les dependències del Servei de Circulació a través de
la central de vigilància i d’alarmes, s’ha efectuat una consulta
de  preus  a  les  empreses  OFIJET  (servidor  4  ports:  664,52  €,
servidor 8 ports: 1.416,53 €), INTECOM (servidor 4 ports: 872,05
€, servidor 8 ports: 1006,74 €) i VALLSEGUR (servidor 4 ports:
505,44 €, servidor 8 ports: 995,28 €). Examinades les ofertes
s’acorda adjudicar a l’empresa VALLSEGUR el subministrament del
referit material, al ser l’empresa que presenta l’oferta menys
dient.

10.- Ampliació de la xarxa telefònica comunal.-  Per ampliar la
xarxa  comunal  al  magatzem  dels  dos  Valires  i  la  centraleta
telefònica de l’escola bressol 2, s’ha efectuat una consulta de
preus a diverses empreses, obtenint diferents opcions i preus.
Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  Loan
Comunicacions, els treballs d’ampliació  de la xarxa per un import
de 1.852,32 €.

11.- Material informàtic.- Per la compra de dos ordinadors, s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses INFOMOBEL (opció
a/430 €/ut, opció b/ 425 €/ut, opció c/ 417 €/ut), DEFI ( 690 €),
SPAI (470 €), ANDORSOFT (430 €) i DIMA (697,90 €). Examinades les
ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa Infomobel, opció c,  el
subministrament  del  referit  material,  al  ser  l’empresa  que
presenta l’oferta menys dient.

12.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament del 50% de les
subvencions següents, a favor de les Entitats:

 Cercle de les arts i de les lletres: 4.150 €

 Agrupació Sardanista: 8.360 €
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13.- Esports d’estiu.- 

 Per a la contractació d’un servei de catering destinat als
infants de 3 anys, s’ha efectuat una consulta de preus a
diverses empreses de restauració, obtenint oferta de les
següents: OPCIÓ CUINA (11.960 €) i ANDORRANA DE RESTAURACIÓ
(11.388 €). Examinades les ofertes s’acorda contractar el
servei de catering a l’empresa Andorrana de Restauració, al
ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

 Per a la contractació del servei de  catering destinat als
infants de 4-5 anys, s’ha efectuat una consulta de preus a
diverses empreses de restauració, obtenint oferta de les
empreses  RESTAURANT  EL  ROURE  (22.310  €)  i  ANDORRANA  DE
RESTAURACIÓ  (22.290  €).  Examinades  les  ofertes  s’acorda
contractar el servei de catering a l’empresa Restaurant el
Roure, al ser la que millor s’adapta a les necessitats del
departament.

 Per la compra de samarretes i gorres destinades als infants
i monitors dels Esports d’Estiu, s’ha efectuat una consulta
de preus a les empreses GMA, SERIPRINT i R&A, les quals han
presentat una diversitat de models i preus. Examinades les
ofertes  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  SERIPRINT  el
subministrament  de  les  samarretes  dels  monitors  i  dels
infants  per  un  import  de  3.880,20  €   i  a  GMA  el
subministrament de les gorres per un import de 2.121,60 €.

 Per a la contractació del servei de transport dels infants a
les  diferents  activitats  que  es  realitzaran  durant  els
Esport d’Estiu, s’ha convocat un concurs públic al que han
participat  les  empreses:  VIATGES  SOLDEVILA  (10.696  €),
AUTOCARS  NADAL  (12.200  €)  i  CIA.  INTERURBANA  (7.280  €).
Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar   a  l’empresa
COMPANYA  INTERURBANA,  el  servei  de  transport  al  ser
l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

14.-  Capital  de  la  Cultura  Catalana.-  Per  a  l’elaboració  i
redacció d’un Pla director que estableixi les directrius i les
estratègies  bàsiques  per  a  l’ordenació  integral  del  projecte
Escaldes-Engordany,  Capital  de  la  Cultura  Catalana  2011, s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses  LAC (15.000 €),
BETABIT GESTIÓN  (20.500 €) i ESTUDILOGO (3.600 €). Examinades les
ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa LAC el referit estudi al
ser l’empresa que millor s’adapta a les necessitats demanades pel
Comissariat a la Capitalitat de la Cultura Catalana.

15.- Edifici “Hotel Pla”.- Informa el Sr. Cònsol major que, d’un
temps  ençà,  els  serveis  tècnics  del  Comú  han  detectat  que
l’edifici conegut per Hotel Pla, situat a l’avda. Carlemany, Plaça
de l’Església, presenta una situació de feblesa generalitzada en
els seus elements estructurals.

Arrel  d’aquestes  constatacions,  que  van  aparèixer  per  raó  de
freqüents caigudes d’elements de la façana, es va requerir un
informe tècnic als Enginyers Srs. Jordi LLOVERA MASSANA i Xavier
BEAL VILAGINÉS. L’informe realitzat pels tècnics va determinar que
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s’havia de realitzar una actuació a l’edifici amb caràcter de
màxima urgència per evitar que es produeixi una degradació més
greu de l’estructura que pugui representar un risc de col.lapse.

D’acord  amb  el  que  preveu  l’article  129  de  la  Llei  general
d’ordenació  del  territori  i  urbanisme,  el  Comú  va  requerir
immediatament al propietari de l’edificació per tal d’escoltar el
seu parer i adoptar les mesures que contempla la Llei davant
d’aquest  tipus  de  situacions.  El  propietari  de  l’edifici,  va
manifestar que, constatada la urgència, presentaria a la major
brevetat el corresponent projecte d’enderroc, extrem que va tenir
lloc el mateix dia 19 de març del corrent. 

A tenor de la extrema urgència que imposa aquesta situació, es va
notificar  totes  les  actuacions  efectuades  al  Ministeri
d’Ordenament territorial, demanant que els informes ministerials
que siguin necessaris per a la tramitació de la llicència del
projecte d’enderroc, es puguin realitzar amb la major brevetat. 

Així mateix, en data d’avui la Comissió consultiva del patrimoni
parroquial ha emès un informe en relació a la reconstrucció de la
façana d’aquest edifici, atès que es troba dins de catàleg comunal
en  la  classificació  de  conjunt  arquitectònic  (CA.04-20)  i
d’Edifici d’interès (Edi). Aquest informe serà igualment tramès
als Ministeris del Govern afectats per la legislació sectorial.

Vistos els acords sotmesos a ratificació en el  dia d’avui,  la  Sra. Cònsol
Menor demana als presents si al respecte tenen alguna esmena, comentari
o demanda d’informació a formular.

Junt amb els acords de la Junta de Govern, els consellers disposen d’una
relació  de  les  sol·licituds  resoltes  en  el  transcurs  de  les  sessions  de
referència, on s’especifica la identitat dels sol·licitants i l’objecte de les
demandes.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, amb l’assentiment dels presents,
el  Ple  aprova la ratificació  dels acords de la  Junta de Govern posats  a
consideració en el dia d’avui.
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2. Proposta  d’aprovació  de  l’Estat  General  del  Comptes
corresponent a l’exercici econòmic 2009

La Sra. Cònsol Menor expressa que, sense entrar en el detall de les xifres,
tot seguit presentarà al Ple les grans línies de l’Estat general de comptes
de l’exercici econòmic 2009:

El present Estat  de comptes es va confeccionar abans del  dia 1 de
març, tal com indica l’art. 82 de la Llei de finances comunals, i es va
remetre al Tribunal de Comptes abans del dia 1 d’abril, tal com indica
l’art. 13 de la Llei del Tribunal de Comptes.

Com en anteriors exercicis, s’ha encarregat una ajuda al tancament i
revisió limitada dels comptes a una empresa externa, l’informe de la
qual s’ha adjuntat a la documentació lliurada.

Formen part  d’aquest  Estat  de comptes els  documents exigits  en el
Decret del pla general de comptabilitat pública i en la Llei de finances
comunals.  És  a  dir:  la  memòria,  el  balanç,  el  compte  del  resultat
econòmic-patrimonial,  la  liquidació  pressupostària,  el  quadre  de
finançament, el romanent de tresoreria, el quadre d’endeutament i els
comptes provisionals de la societat SEMTEE, SA, participada pel Comú
en un 25%. La resta de documentació és informació complementària
que  el  Departament  de  Finances  elabora  per  ampliar  la  informació
financera  comunal  i  sobretot,  a  efectes  comparatius  amb  exercicis
anteriors.

La presentació dels comptes es resumeix a la memòria explicativa, la
qual informa sobre el funcionament intern i comptable de Comú, i sobre
les operacions més importants realitzades durant l’exercici. 

Es  treballa  amb  dos  tipus  de  comptabilitat:  diàriament  s’entra  la
informació a la comptabilitat  pressupostària,  i  aquesta està relligada
informàticament  a  la  comptabilitat  financera.  Per  aquest  motiu,
s’obtenen dos resultats: el pressupostari i l’econòmic-patrimonial. 

De la comptabilitat financera cal destacar:

1. A la lectura del balanç observem que el Comú disposa d’un actiu fix
valorat  en  108  Milions  €.  Aquest  valor  correspon  al  preu
d’adquisició o de cost de l’immobilitzat.  Mai s’ha revaloritzat cap
terreny  o  edifici,  però  cal  tenir  en  compte  que  els  valors  reals
d’aquests  actius  són  molt  més  elevats.  Aquest  actiu  ha  estat
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finançat amb el passiu fix (resultats d’exercicis anteriors, ingressos a
distribuir en diversos exercicis i  crèdits a llarg termini).  El Comú
tanca amb una tresoreria positiva d’1,9 M. € i sense disposar les
pòlisses  de  crèdit  vigents.   El  romanent  de  tresoreria  també  és
positiu.

2. Si  mirem el  compte  del  resultat  econòmic-patrimonial  veiem  un
resultat  positiu  de  3  Milions  €.  Aquest  resultat  divergeix  del
pressupostari degut bàsicament a apunts comptables d’ingressos i
de  despeses  que  no  generen  moviment  de  diners,  com  són  les
amortitzacions, els ingressos a distribuir en diversos exercicis,  les
provisions  per  riscos  i  despeses,  etc.  en  aplicació  dels  principis
comptables.

La  comptabilitat  financera,  a  part  d’aquests  apunts  purament
comptables,  tampoc  contempla  ni  les  inversions  ni  el  retorn  de
capital  dels  préstecs.  Degut  a  aquesta  diferència  de  resultats,
adjuntem  un  quadre  de  conciliació  entre  el  resultat  econòmic-
patrimonial  i  el  superàvit  pressupostari,  per  facilitar-ne  la
comprensió

De la comptabilitat pressupostària cal destacar :

Una  desviació  pressupostària  positiva,  és  a  dir,  un  superàvit  de
6.596.386 €. Aquest resultat inclou com és preceptiu els passius
financers, és a dir, la renegociació feta dels préstecs. En cas contrari
estaríem parlant d’un dèficit de 2,6 Milions € (2.627.573,54 €).

El pressupost per a l’exercici 2009 es va aprovar el 6 de novembre
del 2008 i s’ha de recordar que el dèficit aprovat el 2009 va ser de
393.000 €, però que posteriorment s’hi van incorporar 4,7 Milions
€ de reconduccions, el qual representava un dèficit previst de 5,1
Milions €.

 Quant  al  pressupost  de  despeses,  del  total  de  la  despesa
pressupostada se n’ha realitzat un 89%. La resta correspon a estalvi
realitzat en diferents capítols: despesa de personal 7%, consum de
bens corrents 18%, despesa financera 56% arrel de la baixada del
tipus d’interès. Quant a la inversió hi ha hagut un estalvi d’un 33%,
que en bona part correspon a estalvi de l’obra de l’av. Carlemany
(906.000€).  La  resta,  a  inversió  ajornada  o  no  realitzada  i  una
petita part ha estat reconduïda a l’exercici 2010 (concretament uns
300.000 €). 

   69



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2010  –   Sessió ordinària de data 8 d’abril 

Per  tant,  en  concepte  de  despesa  de  funcionament  el  Comú ha
estalviat  3,3  Milions  €.  En  cap  cas  aquest  estalvi  s’ha  fet  amb
despesa social, ni amb subvencions culturals, esportives i socials.
La inversió realitzada ha estat de 5,3 Milions d’euros i correspon al
7,8 % de la inversió pressupostada. Les obres més significatives han
estat la 3ª fase de remodelació de l’av. Carlemany i l’ampliació del
cementiri de la Plana. 

 Quant al pressupost d’ingressos, aquest s’ha realitzat per sota de les
previsions bàsicament per tres conceptes d’ingressos:

 En concepte d’impost de construcció s’ha deixat d’ingressar 2
Milions €.

 En concepte de taxes i altres ingressos s’ha deixat d’ingressar
1,5 milions €. Bona part correspon als rendiments derivats de la
cessió obligatòria del 15%.

 En concepte de dividends s’ha deixat d’ingressar 0,5 milions €
de  les  accions  de  la  SEMTEE,  ja  que  l’assemblea  general
d’accionistes del mes de juny va acordar destinar aquesta part
dels resultats a la futura ampliació del negoci.

Per tant en resum, el Comú ha deixat d’ingressar uns 4 milions €.    

El límit d’endeutament fixat en la Llei de finances Comunals és de l’ordre
del 200% dels ingressos generats durant l’exercici anterior, l’any 2008,
i és de 46,8 milions €. En data 31 de desembre de 2009 el Comú
d’Escaldes-Engordany  està  un  15%  per  sota  del  seu  límit
d’endeutament (7 Milions €).  Cal  recordar  que a l’inici  de la nostra
primera legislatura 2004-2007 el deute comunal era de 37,4 milions
€, i el límit d’endeutament també estava als 37 Milions d’euros.

Actualment el deute comunal és de 39,8 milions €, i el límit es situa a
46,8 Milions €. Per tant, tot i haver invertit uns 55 milions € en 6
anys,  només  hem  endeutat  el  Comú  en  2,3  Milions  €,  i  el  límit
d’endeutament ha passat de 37 a 46,8 Milions €.

De tota manera el Comú d’Escaldes-Engordany té capacitat per retornar
aquest  deute.  Si  observem la liquidació pressupostària,  veiem que a
nivell de funcionament les despeses i els ingressos estan més o menys
equilibrats. Fins l’any 2007 les transferències només es podien destinar
a  inversió. En canvi, ara també es poden destinar al retorn del deute.
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Per tant les inversions que està realitzant el Comú a l’av. Carlemany,
conjuntament amb la que avui adjudicarem per fer un museu i els seus
entorns a la part alta, són inversions puntuals que han de servir per
reactivar l’economia de la parròquia. 

Quant als  comptes  de la  SEMTEE,SA,  aquests són provisionals  ja que
encara no han estat aprovats per l’Assemblea General d’accionistes que
es celebrarà el proper mes de juny. Cal remarcar un resultat provisional
positiu per sobre de les previsions. Això permet afrontar encara amb
molt  més  optimisme  l’ampliació  de  Caldea  que  tant  ha  defensat  el
Comú. 

Sense dubte Escaldes-Engordany està canviant, s’està convertint en una
ciutat moderna i atractiva a nivell  econòmic i turístic. Aquesta és la
voluntat del Comú i es per aquest motiu que s’ha mantingut i es segueix
mantenint  el  nivell  d’inversió  elevat,  que  ha  de  servir  per  generar
riquesa,  llocs  de  treball  i  convertir  Escaldes-Engordany  en   motor
turístic del país.  

Closa la seva exposició,  la  Sra. Cònsol Menor es posa a disposició dels
consellers per a qualsevol dubte o aclariment que vulguin requerir.

El  Sr.  Francesc  Casals pren  la  paraula  i  exposa  que  tot  i  que  no  té
inconvenient  en  aprovar  els  comptes  de  l’exercici  2009,  atès  que
tècnicament  la  seva  presentació  és  correcta,  sí  que  vol  fer  dues
observacions al respecte:

 Pel que fa als estalvis que es presenten en nombroses obres, diu que es
podrien considerar com a tals estalvis fruit d’una bona gestió si només
es registressin en alguna obra puntual. Però al donar-se en tantes obres,
s’ha de concloure que enlloc  d’estalvis,  més pròpiament s’hauria  de
parlar  de  problemes  o  previsions  incorrectes  a  l’hora  d’elaborar  els
pressupostos.

 Pel  que  fa  a  l’endeutament,  situat  per  sota  del  sostre  legalment
establert,  expressa  que  a  ell  el  sostre  l’importa  poc  i  que  el  que
realment el preocupa és la capacitat recaptatòria del Comú. En aquest
sentit, demana que quedi constància en aquest acta de que en la seva
opinió,  amb  la  caiguda  dels  ingressos,  un  deute  de  39  milions  €
hipoteca molt la capacitat inversora del Comú per als anys vinents.
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I clos el torn d’intervencions, per assentiment, el Ple aprova l’Estat general
de comptes corresponent a l’exercici 2009. Es trametrà un edicte al BOPA
informant sobre aquesta aprovació i el caràcter públic d’aquest document.

3. Proposta  d’aprovació  d’una  transferència  de  crèdit  de  la
partida pressupostària 50103–202–60701 “Av. Carlemany
– Pça. Coprínceps” a la partida 50103–201–60705 “Obra
Part  Alta”,  per  un  import  de  90.000  €,  per  fer  front  a
l’adjudicació dels treballs de construcció de l’edifici Museu
i entorns de la part alta d’Escaldes-Engordany

La  Sra.  Cònsol  Menor  informa  al  Ple  que  d’acord  amb  l’article  4  de
l’Ordinació del pressupost i l’article 74 de la Llei de finances comunals,
procedeix  l’aprovació  de  la  transferència  de  crèdit  enunciada  a  fi  de
permetre l’adjudicació de les  obres que es planteja al  punt següent de
l’ordre del dia. 

S’ha tramès als consellers la proposta d’Ordinació mitjançant la qual es
formalitza la transferència de crèdit, i la Sra. Cònsol Menor els recorda que
en  el  cas  d’una  transferència  de  crèdit  de  despesa  corrent,  aquesta
transferència  la  pot  acordar  la  Junta  de  Govern;  però  en  canvi,  una
transferència de despesa d’inversió, com és el cas, només pot ser acordada
pel Ple de Comú.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
transferència de crèdit posada a consideració. L’ordinació al respecte serà
tramesa al BOPA per a la seva publicació i posterior entrada en vigor
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4. Proposta d’adjudicació a l’empresa PIDASA, dels treballs de
construcció  de  l’edifici  Museu  i  entorns  de  la  part  alta
d’Escaldes-Engordany,  d’acord  amb  el  concurs  públic
convocat  i  amb  la  proposta  formulada  per  la  Mesa  de
contractació

La  Sra.  Cònsol  Menor  cedeix  la  paraula  al  Sr.  Marc  Calvet,  conseller
d’urbanisme, per que informi al Ple sobre la proposta d’adjudicació que es
posa a consideració:

El Sr. Marc Calvet exposa el següent:

El Comú d’Escaldes-Engordany va convocar mitjançant concurs públic
la  licitació  de  les  obres  del  projecte  “Entre  Ponts”,  relatiu  a  la
construcció  de  l’edifici–museu  i  entorns  de  la  part  alta  d’Escaldes-
Engordany. Van postular al concurs 10 empreses i les ofertes van ser
obertes en acte públic el dia 25 de març.

Els  consellers  disposen  de  tota  la  documentació  que  conforma  la
proposta motivada que la Mesa de Contractació eleva al Ple del Comú.

D’acord  amb  l’article  20.1  de  la  Llei  de  contractació  pública,
l’adjudicatari provisional va resultar ser l’empresa PIDASA, per l’import
de 2.335.946,90 €.

Com  sigui  que  d’acord  amb  el  plec  de  bases  del  concurs,  l’oferta
presentada per PIDASA es trobava per sota del 85% de la mitjana dels
imports de les restants ofertes presentades i formalment acceptades, es
va comunicar per escrit a la referida empresa la seva situació de baixa
temerària, concedint-li un termini de tres dies per tal que presentés per
escrit  les  justificacions  tècniques  i  pressupostàries  que  considerés
pertinents per tal de justificar i argumentar l’import ofert.

Per escrit de data 29 de març, PIDASA va presentar davant del Comú
les justificacions tècniques i pressupostàries de la seva oferta.

Per  altra  part,  vist  que  el  plec  de  bases  contempla  la  possibilitat
d’adjudicar  tot  el  projecte  o  solament  part  de  les  subdivisions  que
consten detallades en el seu article primer, declarant el concurs desert
pel que fa a les restants subdivisions que el Comú no desitgi executar,
quedant aquestes fora del còmput per a la puntuació de les ofertes, i
atès  que,  la  disponibilitat  pressupostària  permet  proposar  solament
l’adjudicació de les subdivisions del projecte corresponents a “Treballs
previs”, “Passeig 1”, “Plataforma Plaça dels safaretjos”, “Plaça pont” i
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“Edifici  Pont”,  declarant  deserta  i  per  tant,  excloent  del  còmput  la
partida referent a “Passeig 2”,

Vist l’informe emès per la directora del Departament d’Urbanisme del
Comú, i les seves conclusions en relació a la valoració de les ofertes
presentades,  amb  l’exclusió  de  la  subdivisió  declarada  deserta,  es
proposa al Ple adjudicar a l’empresa PIDASA els treballs d’execució del
projecte de referència, per l’import de  2.212.717,48 €, conforme a la
proposta de la mesa de contractació.

Intervé a continuació el Sr. Francesc Casals i després d’expressar que està a
favor de la proposta d’adjudicació presentada, posa de relleu que tot i que
avui s’adjudicarà l’obra i aquesta s’iniciarà en breu, resta encara per definir
el projecte interior, o ell almenys el desconeix. Pregunta per tant, si ja es
disposa d’aquest projecte interior, i si això no és així, quan es tindrà?

Respon  la  Sra.  Cònsol  Menor dient  que  encara  no  es  disposa  d’aquest
projecte interior i que la intenció és que en paral·lel a la realització dels
treballs estructurals, s’adjudiqui a un especialista en museus l’elaboració
de l’esmentat projecte interior.

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

5. Proposta  d’aprovació  de  l’Ordinació  de  modificació  de
l’Ordinació sobre preus públics de data 26 de novembre del
2009

La Sra. Cònsol Menor explica que la proposta que es posa a consideració
consisteix  simplement  en  incloure  a  l’Ordinació  sobre  preus públics,  el
preu d’una nova activitat: els “Esports de Primavera”. Aquesta activitat es
desenvoluparà durant la darrera setmana de maig (4 dies) coincidint amb

   74



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2010  –   Sessió ordinària de data 8 d’abril 

les vacances escolars, i el preu de la inscripció es fixa en 20 €, menjars a
part.  

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta presentada. L’Ordinació de modificació de l’ordinació sobre preus
públics es trametrà al BOPA per a la seva publicació i posterior entrada en
vigor.

6. Proposta d’aprovació de l’organigrama per a l’organització
de la Capital  de la Cultura Catalana, Escaldes-Engordany
2011.

La Sra.  Cònsol  Menor cedeix la paraula al  Sr.  Pere Moles,  conseller  de
Cultura, per que presenti al Ple la proposta formulada.

El Sr. Pere Moles exposa el següent:

Les bases  per  presentar  la  candidatura  d’una  ciutat  a  capital  de la
cultura  catalana  estableixen  que  s’ha  de  disposar  d’un  comitè
organitzador.  També  estableixen  que  aquest  comitè  organitzador  es
presidit  per  la  màxima  autoritat  de  la  ciutat  que  és  capital  i  pel
president de l’organització de la Capital de la Cultura Catalana. 

Per complir aquest compromís i per dotar el projecte d’una estructura
d’organització coherent i forta, és necessari aprovar un organigrama que
inclogui  persones  que  representin  els  grups  polítics  comunals,  i  els
màxims estaments polítics, culturals i associatius del país. L’objectiu és
fer un projecte que somiï, que integri, que sigui un projecte de ciutat i
de país a l’hora, perquè la capitalitat sigui assumida, sentida i viscuda
per tots els ciutadans d’Andorra. 

Les funcions del comitè de presidència són fer l’encàrrec al comitè de
treball  de preparar  el  projecte  de la  Capital  de la  Cultura Catalana,
conèixer les propostes concretes que es presentin, aprovar la inclusió de
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les  activitats  al  programa  general,  i  conèixer  els  pressupostos  i  les
diverses accions de gestió. Exercirà les seves funcions entre el mes de
maig de 2010 i el desembre de 2011. El comitè de presidència es
reunirà  quatre  vegades  durant  aquest  període  -els  mesos  de  juliol  i
desembre de 2010, i els mesos d’abril i octubre de 2011-, a fi que els
seus membre puguin estar informats de les accions i de les activitats
previstes, fer propostes i fer el seguiment del transcurs de la capitalitat.

Per la seva banda, el comitè de treball té les funcions de coordinar els
diversos  equips  de  treball  per  planificar  les  accions,  organitzar  el
programa d’actes, organitzar i gestionar l’equip de voluntaris, recaptar
els recursos econòmics per fer front  a les despeses i, en general, dirigir
el projecte. El comitè de treball es reunirà com a mínim setmanalment
per debatre les accions que sorgeixin, prendre les decisions sobre el
programa  i  establir  i  assignar  les  tasques.  A  més,  un  representant
d’aquest comitè de treball informarà regularment a totes les comissions
comunals implicades sobre les activitats que es programin per coordinar
les tasques i els recursos. 

Per  tot  l’exposat,  demano  en  aquesta  cambra  l’aprovació  de
l’organigrama presentat.

Closa la intervenció del Sr. Pere Moles i no havent-n’hi altra sol·licitada,
per assentiment, el Ple aprova la proposta presentada.

7. Informes de caràcter general

La  Sra.  Cònsol  Menor  informa  al  Ple  que,  de  conformitat  amb  l’acord
adoptat per la Junta de Govern en data 8 de març del 2010, el dia d’ahir
es  va  signar  el  protocol  de  col·laboració  entre  els  comuns i  el  Consell
Superior de Justícia. Aquest protocol ha de permetre agilitar els tràmits i
les execucions dels tributs, sancions i preus públics, amb la tramesa de
dades mitjançant suport electrònic.
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8. Precs i preguntes

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

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, s’esgota l’ordre del dia de la
sessió d’avui. Essent les 18 hores, el Sr. Cònsol Major aixeca la sessió.

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