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L’any dos mil deu, dilluns, 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. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació dels esborranys d’acta corresponents
a les sessions celebrades els dies 4 de març i 8 d’abril de 2010.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les sessions celebrades els dies 29 de març; 6, 12, 19, i 26 d’abril, i
3, 10 i 17 de maig de 2010.

3. Proposta  d’adjudicació  del  servei  de  recollida  d’escombraries
domèstiques  a  l’empresa  Pirinenca  de  Serveis,  d’acord  amb  la
proposta de la Mesa de Contractació.

4. Proposta  d’aprovació  d’una ordinació  de modificació  de l’Ordinació
sobre preus públics.

5. Proposta  d’aprovació  d’una ordinació  de modificació  de l’Ordinació
tributària.

6. Informes de caràcter general.

7. Precs i preguntes.

Sota  la  presidència  de  l’Hble.  Sr.  Antoni  Martí  Petit,  Cònsol  Major,
assisteixen tots els membres de la Corporació, excepció feta dels Hbles.
Srs. Àlex Molina i Jordi Tudó, que han excusat la seva absència. Havent-hi
el quòrum necessari i essent les 10:00 hores, el Sr. Cònsol Major declara
oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos pel dia
d’avui.

1. Lectura i,  si hi ha lloc, aprovació  dels esborranys d’acta
corresponents a les sessions celebrades els dies 4 de març
i 8 d’abril de 2010

El  Sr.  Cònsol  Major  demana  als  presents  si  tenen  alguna  esmena  o
comentari  a  formular  en  relació  als  esborranys  d’acta  que  es  posen  a
consideració.
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I no havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el
Ple aprova les actes corresponent a la sessions celebrades en data 4 de
març i 8 d’abril de 2010.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern en les sessions celebrades els dies 29 de març; 6,
12, 19, i 26 d’abril, i 3, 10 i 17 de maig de 2010

Sessió de la Junta de Govern de data 29 de març de 2010

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm. 244
al 251/2010 (comerç), núm. 252 al 261/2010 (exempcions fiscals),
del núm. 262 al núm. 265/2010 (béns immobles), i del núm. 266 al
267/2010 (urbanisme) núms. 268 i 269/2010 (altres).

2.- Personal.-

 S’informa  de  la  contractació  dels  serveis  del  Sr.  David
MONCLÚS LACRUZ, com monitor de l’Espai Lleure, amb caràcter
eventual,  el  dia  19  de  març  i  a  la  Sra.  Silvia  DIAS
FRAGUEIRO, com a monitora de l’Espai Lleure, amb caràcter
eventual del 22, 23 i 26 de març de 2010.

3.- Treballs de reparació.- Per l’adjudicació dels treballs per a
la  realització d’una protecció d’una paret  a la urbanització
“Les Comes de Guem”, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses constructores TREPOSA (10.891,92 €), TECSOL (9.527,73 €)
i TES (13.938,08 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar els
referits  treballs  a  l’empresa  TECSOL  al  ser  la  que  presenta
l’oferta menys dient.

4.- Projecte “Entre Ponts”.- Per l’adjudicació dels treballs de la
direcció d’obra de la construcció de l’Edifici Museu de la part
alta, s’ha convocat un concurs públic i s’han obtingut 8 ofertes
d’Arquitectes i/o Despatxos d’Arquitectura. Vista la proposta de
la Mesa de contractació, s’acorda adjudicar la direcció d’obra del
projecte “Entre Ponts” a l’arquitecte Josep PUBILL ARMENGOL, per
un percentatge d’honoraris del 2,75 %, sobre certificacions reals,
al ser l’oferta que  obté la major valoració d’acord amb el Plec
de Bases.
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5.-  Concursos.-   S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per
contractar una empresa que s’encarregui del control de qualitat de
la construcció del Museu i entorns de la part alta. 

6.- Festa de la Parròquia.- Per a la compra de 1.500 plats per a
la Festa de la Parròquia, s’ha demanat ofertes a les empreses
DECOTEL,  EVARISTO  i  HOTELCO,  les  quals  han  presentat  diverses
opcions i preus. Vistos els preus, s’acorda la compra del mateix
model de plat que es va adquirir en la passada edició a l’empresa
DECOTEL, per l’import de 3,95 €/ut., de manera que es pugui fer ús
del romanent de l’exercici anterior.

7.- Cicle Setmana de Jazz.- S’aprova la contractació dels següents
grups dins del programa “Setmana de Jazz”, que tindrà lloc durant
la setmana del 12 al 16 de juliol: 

 
- Pep Poblet Band, (1.352 €)
- Francesc Capella 7tet (3.120 €)
- Marian Barahona Quintet (1.872 €)
- The Big Jamboree (4.700 €)
- Quintet Jazz d’Andorra (2.200 €)

Les despeses de lloguer de backline ascendeixen a 1.000 €, i les
despeses de lloguer de piano a 2.300 €.

S’acorda  adjudicar  el  lloguer  dels  equips  tècnics  a  l’empresa
SERVER, per un import de 3.925 €, atès que és l’única empresa que
ofereix les condicions que s’han exigit.

8.-  Subvencions.-  S’acorda  atorgar  una  subvenció  al  Centre
d’Andorra Sostenible, per un import de 6.000 €, en concepte de la
dotació de premis pel concurs d’iniciatives Ambientals 2010.

9.- Vehicles abandonats.- Vista la relació de vehicles retirats de
la via pública pel servei de Circulació i atenció Ciutadana, els
quals es troben al dipòsit comunal sense que els seus propietaris
hagin procedit a recuperar-los; vista l’Ordinació de retirada de
vehicles de la via pública i dels aparcaments comunals i d’abandó
de vehicles, de data 4 de març del 2010, article 4t, s’acorda
notificar  als  propietaris  d’aquests  vehicles  que  disposen  del
termini inajornable de 30 dies, comptats a partir de l’endemà de
la publicació de la relació  al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra,  per  tal  de  retirar-los  del  dipòsit  comunal.
Transcorregut  aquest  termini,  els  vehicles  que  no  hagin  estat
recuperats seran considerats com a cosa abandonada i es procedirà
a la seva destrucció.

10.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  als  Srs.  Jordi
ASCENCI SALA, Francesc LLORENS MANRESA, Eduard ROSSELL BRUN,
Simon  BARCESSAT  BERGEL,  Oscar  NOGUEIRA  LEITE,  Narain
GANGUMAL, Edgar PÉREZ PALAU, David TORRES ZARAGOZA, Nancy
Mariana SOGLIA, Mònica FERNANDEZ DONCEL, Maria José ROLDÁN,
Núria  SALVA,  al  titulars  dels  negocis  BRASSERIA  GiP  i
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Notaria  RODRÍGUEZ  MIÑANA  per  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a
la via pública.

 S’acorda incoar un expedient sancionador als titulars dels
negocis IN SITU  i Sala APOLO, per presumpta contravenció a
l’Ordinació que regula la col·locació de publicitat gràfica
a la via pública.

11.- Varis.- Pel subministrament de bosses biodegradables per les
escombraries,  papereres  i  distribuïdors  dels  pipicans,  s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses RODISNET ( 6.049,23
€) i PRC (8.402,48 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a
l’empresa RODISNET el subministrament d’aquest material al ser
l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

Sessió de la Junta de Govern de data 6 d’abril de 2010

1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades, del núm.
270 al 274/2010 (Obres menors), del núm. 275 al 281/2010 (Comerç),
del 282 al 285/2010 (Béns immobles).

2.- Personal.-

 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis de
la  Sra.  Meritxell  TORRES  RIBEYRO,  com  a  monitora  a
l’Espai  Lleure  1,  per  a  col·laborar  amb  les  diverses
activitats programades a l’exterior, del 29 de març al 9
d’abril del 2010.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis
de la Sra. Rebeca PASTOR SOTO com a reforç del servei de
l’espai Jovent per les activitats de setmana santa, del
29 de març al 9 d’abril del 2010.

 S’acorda  contractar  els  serveis  de  la  Sra.  Orentina
RODRIGUEZ GOMEZ, amb caràcter eventual, com a reforç de
l’Escola Bressol 1, del 6 d’abril al 31 de desembre del
2010.

 Per  a  cobrir  la  plaça  vacant  creada  per  la  renúncia
presentada pel Sr. Marc CALULL GUERRERO, s’informa que,
vista  la  urgència,  s’ha  procedit  a  la  contractació
eventual dels serveis de la Sra. Judith MARTIN RUIZ, del
29 de març al 4 d’abril del 2010.
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 Vist  que  no  ha  postulat  cap  tècnic  en  l’activitat
d’escalada  del  segon  torn  dels  esports  de  Pasqua,
s’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis
del Sr. Sergi FLAMAND MOLES, del 6 a 11 d’abril del 2010.

 S’informa que la Sra. Maria TERRERO RAMOS, realitzarà una
estada  formativa  als  departaments  d’Administració  i
Finances, del 17 de maig al 25 de juny del 2010.

3.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador als Srs. Antoni
LALINDE  PICON,  Marco  Aurelio  JARDIM,  Paule  L’HENAF,
Georgina  GONZÀLEZ  i  Aroa  Maria  MIGUEL,  per  presumpta
contravenció a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit
d’escombraries a la via pública.

 Vistes les al·legacions formulades pel Sr. Ramón SERRA
FARRERO, en relació a l’expedient que li fou incoat per
una presumpta contravenció a l’Ordinació que regula el
dipòsit  d’escombraries  a  la  via  pública,  s’acorda
anul·lar i deixar sense efectes el referit expedient.

4.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de l’import de
26.861,21 €, a favor de l’Entitat Unió Pro Turisme, en concepte de
despeses de funcionament del primer trimestre del 2010.

Sessió de la Junta de Govern de data 12 d’abril de 2010

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm. 286
al 290/2010 (comerç), núm. 291/2010 (terrasses de bar), del 292 al
295/2010, (béns immobles), i  núm. 296/2010 (urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 5
de factures conformades per un import total de 94.870,27 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost.

3.-  Enllumenat  públic.-  Vist  que  l’empresa  S.A.T.A.  és
l’adjudicatària de la informatització de la xarxa d’enllumenat
públic i atès que actualment s’estan duent a terme les obres de
rehabilitació de les xarxes d’infrastructures de l’Av. Pont de la
Tosca, s’acorda encomanar, conforme al pressupost adjudicat, el
subministrament  del  material  per  la  telegestió  de  la  xarxa
d’enllumenat públic, per l’import de 12.414,50 €.
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4.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament de l’import de 2.000 €, a
favor de la Federació Andorrana de Ball, en concepte de
pagament per l’organització del II Trofeu de Ball Esportiu
d’Escaldes-Engordany 2010.

 S’acorda procedir a l’abonament de l’import de 1.000 €, a
favor de la Federació Andorrana de Ball, en concepte de
pagament per l’organització del Ier Trofeu de Ball Esportiu
d’Escaldes-Engordany 2009.

 S’acorda procedir a l’abonament de l’import de 4.463,26 €, a
favor de l’UPTEE, en concepte de pagament per l’organització
dels actes de Carnaval del mes de febrer de 2010.

5.- Colors de Música.- Per l’allotjament dels diferents artistes i
grups que participaran al programa colors de música, s’ha efectuat
una consulta de preus als hotels EUREKA, FENIX, DELFOS, ROC BLANC,
METRÒPOLIS,  CARLEMANY,  IBIS,  PRISMA,  COSMOS,  COMPTES  D’URGELL,
ESPEL i SANTA ANNA els quals han presentat diverses opcions i
preus. Examinades les ofertes s’acorda contractar l’allotjament a
Hotel FENIX, per un import de 34,20 €/nit i a l’hotel COSMOS, per
un import de 29,30 €/nit, al ser les ofertes que millor s’ajusten
a les necessitats del departament.

6.- Festa de la Parròquia.- Per a la preparació de l’àpat popular
que  s’ofereix  amb  motiu  de  la  celebració  de  la  diada  de  la
Parròquia, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
AMICS DE LA PAELLA (7.065 €/1.500 racions) i TREBALLS DE QUALITAT
(7.500 €/1.500 racions). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar
a l’empresa AMICS DE LA PAELLA el subministrament d’aquest àpat
així com el servei de bar al Parc de la Mola, al ser l’empresa que
presenta l’oferta menys dient. 

7.-  Assessorament  desenvolupament  del  POUPEE.-  Vist  que  el
contracte de consultoria i assistència tècnica pel control i la
supervisió del planejament derivat, així com de la gestió en el
del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia, signat entre el
Comú i l’empresa GESTIÓ D’ENTITATS URBANÍSTIQUES SL, s’exhaureix
el proper dia 2 de maig del 2010, s’acorda prorrogar-lo fins al
dia 31 de desembre de 2011.

8.- Joventut.- S’acorda encomanar al Centre de Recerca Sociològica
- Institut d’Estudis Andorrans, un estudi en relació als aspectes
que més condicionen als joves en l’actualitat (treball, estudis,
hàbits,  valors  socials,  necessitats  d’activitats,  relació  del
jovent amb els serveis parroquials que els hi son destinats etc.),
El cost d’aquest treball és de 5.906 €. Aquest estudi permetrà
orientar l’elaboració del Pla Local de Joventut de la Parròquia.

9.- Exposició itinerant “Lalín Porkart”.- El passat dia 25 de març
es va reunir el jurat qualificador del concurs convocat per a
l’el.lecció  de  l’obra  que  ha  de  representar  a  la  Parròquia
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d’Escaldes-Engordany en el marc de l’exposició itinerant  “Lalín
Porkart”. Al concurs van participar 8 artistes.

L’obra escollida pel Jurat és la que porta el títol “La Vall del
Madriu”. Efectuada  l’obertura  dels  sobres  que  contenen  la
identitat dels artistes, la pintura guanyadora correspon al Sr.
Xavier CASALS.

La Junta de Govern acorda ratificar el veredicte del Jurat.

10.- Concurs per a la formació del Cadastre.- El Comú d’Escaldes-
Engordany va convocar un concurs públic (Bopa núm. 89, de data 16
de desembre del 2009) per a l’obtenció de les dades i formació de
la  cartografia  cadastral  (Fase  2).  Van  postular  al  concurs  5
licitants.

Vist l’informe sobre la valoració de les ofertes, i atès que les
conclusions no permeten determinar amb claredat la millor oferta;
vist l’article núm. 20 del Plec de Bases, s’acorda declarar el
concurs desert i convocar una nova licitació.

11.- Projecte “Entre Ponts”.- S’acorda contractar els serveis de
la societat RUBIO – TARRISSÉ per a la realització de la direcció
d’obra  en  qualitat  de  propietat  delegada  del  projecte  “Entre
Ponts”, a  la  part  alta  d’Escaldes-Engordany.  Els  honoraris  de
direcció son de l’ordre del 2% sobre el pressupost de l’obra
adjudicada.

Sessió de la Junta de Govern de data 19 d’abril de 2010

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm. 297
al 306/2010 (obres menors), del 307 al 311/2010 (comerç), del 312
al  317/2010  (béns  immobles),  del  318  al  320/2010  (exempcions
fiscals) del 321 al 323/2010 (urbanisme).

2.- Personal.- 

 S’acorda contractar els serveis de la Sra. Manuela BAILÉN
MELLADO, com a operària del SAD, amb caràcter eventual, del
12 d’abril al 2 de maig de 2010.

 S’acorda  contractar  els  serveis  de  la  Sra.  Maria  PIA
ALMIRON, com a operària del SAD, amb caràcter eventual, del
3 de maig al 31 d’agost de 2010.
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 S’acorda perllongar el contracte amb la Sra. Rebeca PASCÓ
SOTO,  educadora de l’espai lleure 2, amb caràcter eventual,
fins al 13 d’abril de 2010.

 Per a la contractació de 5 eventuals pels Departaments de
Turisme i Cultura, s’ha convocat un concurs públic al que
han  postulat  11  candidats.  Vist  l’informe  del  Comitè
tècnic de selecció, s’acorda contractar els serveis dels
Srs. Irene DELGADO CASANOVAS, Carla VIDAL FITÉ, Miquel
SALVADÓ NADAL, Laia CADENA DOLSA i Xènia MOURELO VELASCO.

 Per  a  la  contractació  de  2  jardiners  eventuals  pel
Departament de Medi Ambient, s’ha convocat un concurs
públic al que han postulat 17 candidats. Vist l’informe
del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar els
serveis dels Srs. Solange ALVAREZ ARENAS i Josep SOLÉ
MARTÍNEZ.

 Per  a  la  contractació  de  2  operaris  eventuals  de
manteniment de camins de muntanya pel Departament de Medi
Ambient,  s’ha  convocat  un  concurs  públic  al  que  han
postulat 17 candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic
de selecció, s’acorda contractar els serveis dels Srs.
Oscar TRAVÉ ALONSO i David LLESUY RISPAL.

 Vista la sol·licitud de la Sra. Meritxell SILVESTRE VELASCO,
(Administrativa de gestió de sancions), demanant un canvi
del seu horari laboral (de 9h a 18h ),  a partir del mes de
setembre , s’acorda autoritzar-lo.

3.- Sala del Prat del Roure.-  

 Pel subministrament de material tècnic per la Sala del Prat
del Roure, s’ha efectuat una consulta de preus a diverses
empreses  especialitzades  en  el  ram,  obtenint  diverses
propostes i preus. Examinades les ofertes s’acorda adquirir
el referit material a les següents empreses:

 INSTAL·LACIONS  INTEGRALS:  (6  micròfons  d’ambient
1.305,16 €)

 SETI:  (2  suports  curts  per  micròfons:  100  €,  1
micròfon llapis i complements: 492 € i un receptor
inalàmbric:2.700 €)

 MUSITRONIC: (4 suports de taula per micròfons: 216,l32
€ i filtres de colors Lee: 125,60 €)

 Pel subministrament de 3 mòduls practicables i una escala
amb 2 baranes, destinats a la sala del Prat del Roure, s’ha
efectuat una consulta de preus a diverses empreses, obtenint
només oferta de l’empresa 9000 solucions. S’acorda adquirir
a  la  referida  empresa  aquest  material  per  un  import  de
2.922,96 €.

5.- Músiques del Món.-  S’acorda la contractació de vuit grups
musicals dins del cicle “Músiques del món”, que actuaran a la
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Plaça Coprínceps durant el mes d’agost, per un import de 19.949,80
€. L’import del lloguer del backline és de 1.570 €, i el lloguer
del piano de 2.300 €.
6.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció
consignada  a  favor  del  Club  Atletisme  Assegurances  Doval
(C.A.A.D.) en concepte de pagament de les despeses de la Cursa de
mig fons d’Andorra, per l’import de 650 €.

6.- Expedients Sancionadors.- 

 Vist  l’  expedient  incoat  al  titular  administratiu  dels
establiments FOREST i MIAMI per una presumpta transgressió a
l’Ordinació que regula el dipòsit d’escombraries a la via
pública;  vist que no han efectuat el pagament de la sanció
imposada,  s’acorda  procedir  al  cobrament   per  la  via
judicial.

 S’acorda incoar un expedient sancionador al Sr. Santiago
ARIAS BERTOLO, per presumpta contravenció a l’Ordinació que
regula el dipòsit d’escombraries a la via pública.

7.- Circuit de bicicletes d’Engolasters.-  S’acorda executar el
projecte del nou circuit de bicicletes a la partida del Camp del
Serrat d’Engolasters. Aquests treballs es realitzaran durant els
mesos d’estiu a càrrec del personal de muntanya del departament de
Medi Ambient.

8.- Concursos.- S’acorda convocar un concurs públic per  la compra
d’anoracs pels departaments de Medi Ambient i Serveis públics.

9.-  Vestimenta  agents  de  Circulació.- S’acorda  perllongar  el
contracte  establert  amb  l’empresa  DISTRIBUCIONS  PRESTIGI,  pel
subministrament  de  material  de  vestimenta  dels  Agents  de
Circulació, fins i tant els diferents Comuns no hagin aprovat el
Plec de Bases que regirà el nou concurs.

Correlativament,  s’acorda  la  compra  d’anoracs  pels  agents  de
Circulació  i  cascos  pels  motoristes,  conforme  al  pressupost
presentat  per  la  mateixa  empresa,  quin  import  ascendeix  a
15.681,84 €.

Sessió de la Junta de Govern de data 26 d’abril de 2010

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm. 324
al 333/2010 (obres menors), del 334/2010 (altres), 335 i 337/2010
(urbanisme), del núm. 338 al 342/2010 (béns immobles), del 343 al
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354/2010 (comerç) i núm. 355 (terrasses de bar). La resolució núm.
336/2010, queda sense contingut.

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 6
de factures conformades per un import total de 257.708,99 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost.

3.- Personal.- 

 Per  a  cobrir  la  plaça  vacant  creada  per  la  renúncia
presentada pel Sr. Jordi Nicolás Ibañez, operari de camins
de muntanya, s’ha procedit a la contractació eventual dels
serveis  del  Sr.  Mickael  Sajous  del  3  de  maig  al  31
d’octubre.

 S’acorda  contractar  els  serveis  dels  Srs.  David  Plata
Mirabet  i  Marc  Cambeiro  Márquez,  com  a  operaris  de  la
brigada de camins de muntanya, amb caràcter eventual, del 3
de maig al 31 d’agost de 2010.

 S’acorda contractar els serveis de la Sra. Palmira Marques
de Freitas Dias, com a operària de neteja, amb caràcter
eventual, del 15 d’abril al 31 de maig de 2010.

 S’informa  de  la  contractació  dels  serveis  del  Sr.  Jordi
Gutiérrez  Villoria, com a monitor de reforç amb caràcter
eventual, pel dia 24 d’abril, (competició d’escalada). 

 S’acorda  contractar  els  serveis  de  la  Sra.  Rebeca  Pascó
Soto, com a monitora de reforç de l’Espai Lleure 1, amb
caràcter eventual, del 26 d’abril al 7 de maig de 2010.

 S’acorda contractar els serveis de la Sra. Pilar Cobos López
com a monitora de reforç de l’espai lúdic, amb caràcter
eventual, del 26 d’abril al 7 de maig de 2010.

4.-  Mobiliàri  Urbà.- Pel  subministrament  de  contenidors
d’escombraries, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
FERVALLS  (4.683,75  €),  S.STOP  (5.226,00  €),  ENTORN  EFICIENT
(  4.513,00  €).  Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el
referit material a les empreses FERVALLS per un import de 4.280 €
i a S.STOP per un import de 358,80 €, al ser les empreses que
millor adapten les seves ofertes al Plec de Condicions.

5.- Enllumenat Públic.- Pel subministrament de material per la
renovació i ampliació de l’enllumenat públic de l’Avda. Fiter i
Rossell, s’ha convocat un concurs públic al que han participat les
empreses COMERCIAL CAIRÓ (56.707,25 €), NOVELEC (36.634,37 €),
G.E.A.  (64.350,02  €),  EUROSENYALS  (70.971,84  €),  INSTALTEN
(63.007,53 €) i CREADORS ( 52.047, 84 €). Examinades les ofertes,
s’acorda adjudicar el subministrament del material per partides, a
les  empreses:  NOVELEC  (36.120,48  €),  GEA  (14.829,48  €)  i
EUROSENYALS (456,38 €).

5.- Expedients sancionadors.- 
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 Vistes les al·legacions formulades pels Srs. Carina CADENA
GRANYÓ, Antoni LALINDE PICON, Joan Carles RODRIGUEZ MIÑANA i
Paula L’HENAFF, en relació a l’expedient que els hi fou
incoat  per  una  presumpta  contravenció  a  l’Ordinació  que
regula el dipòsit d’escombraries a la via pública, s’acorda
anul·lar i deixar sense efectes els referits expedients.

 S’acorda incoar un expedient sancionador al Sr. Santiago
GUERRERO RUIZ, Bhagwan TANWANI i Maria Carme BERDEAL CRENDE,
per  presumpta  contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  el
dipòsit d’escombraries a la via pública.

6.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament de  la primera part de les
subvencions a favor de les Associacions següents:

APACEF 2.844  € (474 alumnes) ½ part
APACEA 3.804  € (634 alumnes) ½ part
APACS 2.298 €  (383 alumnes) ½ part
APACEE 1.968 € (164 alumnes) total

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció consignada a
favor  de  l’Associació  de  Voluntaris  Nostra  Senyora  de
Meritxell en concepte de pagament de la subvenció anual, per
l’import de 1.200 €.

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció consignada a
favor del Club Karate Fudo-Shin en concepte de pagament de
la X edició de l’Open Internacional d’Escaldes-Engordany de
Karate, per l’import  de 2.600 €.

7.-  Recollida  de  residus  urbans.-  S’acorda  perllongar  per  la
durada d’un mes més, el contracte del servei de  recollida de
residus urbans, establert amb l’empresa Pirinenca de Serveis SA.

8.- Llar del jubilat.- Per la reparació del tendal de la terrassa
de la Llar del Jubilat s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses TOLDECOR SL (512,42 €), INDÚSTRIES MONSOL (1.133,60 €) i
DUGAR  (2.460  €).  Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  a
INDÚSTRIES MONSOL la reparació del referit tendal al ser l’empresa
que més s’ajusta a les necessitats del Comú.

9.- Tallers de jardineria.- S’acorda organitzar la segona edició
dels tallers de Jardineria amb l’objectiu de fomentar el floriment
de balcons i espais privats a la Parròquia. Els referits tallers
aniran  destinats  a  les  escoles  i  als  ciutadans  d’Escaldes-
Engordany. El pressupost total  és de 1.113,80 €, comprenent dos
tallers.

10- Concursos.- S’acorda convocar un concurs públic per cedir en
arrendament els locals situats a les plantes 4a i 7a de la torre
del centre Caldea i un local annex a l’edifici.

   88



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2010  –   Sessió ordinària de data 31 de maig 

11.- Treballs d’Auditoria.- Ateses les observacions i suggeriments
del Tribunal de Comptes recomanant al Comú la realització d’un
manual de procediments de l’immobilitzat, així com aplicar les
despeses  de  renovació  i  reparació  dels  béns  cedits,  s’acorda
contractar  els  Serveis  de  OPCS  (Auditors),  Empresa  que  a
recomanació  del  Tribunal  de  Comptes  ha   realitzat  darrerament
l’auditoria  del  Comú,  per  tal  que  realitzi  aquests  treballs
d’assessorament per un import de 11.250 €.

12.- Estació transformadora avinguda Carlemany núm. 41.- Forces
Elèctriques d’Andorra (FEDA), està interessada en construir una
estació  transformadora  soterrada  a  l’espai  públic  de  cessió
obligatòria de la UA-SUC-27  (Casa Cintet) per fer front a les
futures demandes d’electrificació.

Com sigui que el Comú està desenvolupant la fase corresponent de
remodelació  de  l’avda.  Carlemany  a  través  de  l’empresa  T.P
MONTANÉ, adjudicatària del concurs, FEDA ha proposat al Comú, per
raons de coordinació dels treballs i d’eficàcia, que encomani els
treballs  de  construcció  d’aquesta  estació  a  la  mateixa
constructora, l’import dels quals FEDA abonarà al Comú a través de
les corresponents certificacions d’obra que li siguin lliurades.

Atès que, en definitiva, la proposta és favorable a l’interès
general, s’acorda encomanar a l’empresa TP. MONTANÉ la realització
d’aquests treballs complementaris i establir un conveni amb FEDA
regulant les condicions de pagament i d’execució de l’obra.

13.-  Expedients  disciplinaris.-   ATÈS  l’acord  d’incoació  d’un
expedient disciplinari al Sr. Enric Bahillo Garcia, adoptat per la
Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 11 de gener del
2010, per la presumpta comissió d’una falta de caràcter  greu,
tipificada a l’article 48, apartat f) de la Llei 8/2005 de 21 de
febrer dels Agents de Circulació, consistent en actes o conductes
“que atemptin contra l’honor, la imatge i la dignitat dels altres
funcionàris i personal del l’administració pública; 

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

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia d’avui adopta
una resolució motivada que clou l’expedient de referència, la part
dispositiva de la qual és la següent,

.../...

3).- Els fets ressenyats en l’apartat anterior són constitutius de
la infracció contemplada a l’article 48 apartat f) de la Llei
8/2005.
  
4).- Emparant-se en l’article 50, apartat 3, de la Llei 8/2005 i
considerant  els  criteris  de  proporcionalitat   establerts  a
l’article  51  de  la  mateixa  llei,  convé  imposar  al  Sr.  Enric
Bahillo Garcia la sanció disciplinària consistent en la suspensió
de funcions amb pèrdua de les retribucions  durant un mes.
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Aquesta resolució s’inscriu al registre corresponent, d’acord amb
l’article núm. 55 de la Llei 8/2005 de 21 de febrer dels Agents de
Circulació.

Sessió de la Junta de Govern de data 3 de maig de 2010

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm. 356
al 358/2010 (obres menors) del 359 al 362 (exempcions fiscals),
del 363 al 369/2010 (comerç), del 370 al 374/2010 (béns immobles)
i núm 375/2010 (urbanisme).

2.- Personal.- 

 S’informa  de  la  renúncia  al  seu  lloc  de  treball,
presentada per la Sra. Cristina NIETO LOPEZ, professora del
taller de relaxació, per motiu de jubilació.

 Per  a  cobrir  la  plaça  vacant  creada  per  la  renúncia
presentada  pel  Sra.  Laia  CADENA  DOLSA,  eventual  del
departament de Cultura i de Turisme, s’ha procedit a la
contractació eventual dels serveis de la Sra. Noelia ALVES
RAMÍREZ,  els mesos de juliol i agost.

 S’acorda contractar els serveis de la Sra. Eva FERNANDEZ
DIAZ, com a monitora de reforç de la Sala d’estudi nocturna
de l’espai Jovent, amb caràcter eventual, del 3 al 14 de
maig de 2010 i del 31 de maig al 22 de juny del 2010.

 S’acorda  convocar  un  concurs  intern  per  contractar  els
serveis d’un conserge de tarda destinat al centre Social i
recreatiu de l’av. Fiter i Rossell.

 Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Josep CARAMÉS REY
(jardiner), per l’obtenció d’un permís administratiu de dues
hores diàries d’acord amb el que preveu el reglament de
permisos administratius, s’acorda atorgar-li per atendre al
seu fill menor de nou mesos, del 24 de juny al 3 de desembre
de 2010.

3.-  Mobiliàri  Urbà.- S’acorda  comprar  6  nous  carrets
d’escombraries, destinats al Servei de Neteja Viària a l’empresa
GLASDON EUROPE, subministradora d’aquest material,  per un import
de 4.843,18 €.

4.- Expedients sancionadors.- 

 Vistes les al·legacions formulades pels Srs. Eduard ROSSELL
BRUN, Simón BARCESSAT BERGEL, Oscar NOGUEIRA LEITE I Narain
HOTCHANDANI, en relació a l’expedient que els hi fou incoat
per una presumpta contravenció a l’Ordinació que regula el
dipòsit d’escombraries a la via pública, s’acorda anul·lar i
deixar sense efectes els referits expedients.
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 S’acorda incoar un expedient sancionador al Sr. Bonaventura
ALBA, Lluís FALIP PIFARRÉ, Haresh JIVATRAM PUNJAVI, Carla
Maria  BORGES  PEREIRA  i  Maria  Àngels  ADRAN  GARCIA,  per
presumpta contravenció a l’Ordinació que regula el dipòsit
d’escombraries a la via pública.

5.-  Material  divers.-  Vist  que  l’empresa  SUMURSA  no  pot
subministrar el material que li fou adjudicat per acord de la
Junta de Govern de data 8 de febrer de 2010  (saladora POLARO 70
per a moto quad),  s’acorda encomanar el subministrament d’aquest
equipament a l’empresa AGROMET, per un import de 2.024,10 €.

6.- Zones esportives .- Per a la instal·lació de 2 sanitaris
públics  a   la  Font  de  la  Closa  i  al  Circuit  esportiu
d’Engolasters, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
SDP  (1.365  €),  i  ALCO  (1.792,70  €).  Examinades  les  ofertes,
s’acorda adjudicar a l’empresa SDP el pressupost del lloguer dels
referits sanitaris, al ser l’empresa que presenta l’oferta menys
dient. 

7.-  Agermanament  amb  Lalín.-  Dins  del  marc  dels  intercanvis
culturals   de l’agermanament entre Escaldes-Engordany i la ciutat
de Lalín s’ha  previst un desplaçament per la setmana del 29
d’agost al 4 de setembre de 2010. Per a la compra dels passatges,
s’ha efectuat una consulta de preus a diverses agències de viatges
que han presentat diferents ofertes; examinats els pressupostos
s’acorda adquirir els passatges a l’agència de viatges GIRAMON per
un import de 213,43 €/ persona, al se la millor oferta.

8.- Concursos.- S’acorda convocar un concurs públic per adjudicar
el servei de manteniment de les instal·lacions audiovisuals de la
sala polivalent del Prat del Roure i la sala d’actes de casa
comuna.

9.- Expedient edifici “Paradís Català”.-

Vista la denúncia presentada per l’arquitecte Sr. Xavier ALEIX
PALAU davant del Comú, en relació a unes obres realitzades a
l’edifici Coprínceps formant part del conjunt residencial “Paradís
Català”  i  les  actuacions  que  s’han  seguit  en  el  marc  de
l’expedient  que  es  va  incoar  per  acord  adoptat  en  la  sessió
celebrada el dia 4 de setembre del 2006; vistos també els informes
emesos pels serveis tècnics del Comú en els que, tot plegat, es
constata:

1. Que s’ha procedit a l’ampliació i annexió dels apartaments
porta a i porta b, situats a la planta baixa del Bloc A.

2. Que els treballs realitzats no disposaven de la pertinent
autorització administrativa.

3. Que l’ampliació i annexió d’aquestes dues unitats del Bloc A
comporta que l’edifici superi en 18,64 m2 l’edificabilitat
autoritzada.
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Vistes les competències comunals en matèria urbanística previstes
en la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, articles
149 i següents,

Vist l’article núm. 120 del Codi de l’Administració i el Reglament
Regulador del Procediment Sancionador,

Vist  que  es  desprèn  de  la  documentació  obrant  al  Comú  que
l’apartament porta A del bloc A pertany al Sr. Jean Pierre Henri
DEFREYN i que l’apartament porta B del bloc A pertany  a l’esposa
d’aquest, Sra. Sylvie Paule Marie LINÉ.

Atès que els fets abans esmentats poden ser constitutius d’una
infracció urbanística greu prevista a l’article 155.3 de la LGOTU
i,  correlativament,  d’una  infracció  lleu  prevista  a  l’article
155.4 de la mateixa llei.

La Junta de Govern acorda:

Incoar al Sr. Jean Pierre Henri DEFREYN i a la Sra. Sylvie Paule
Marie LINÉ un expedient sancionador per a la presumpta infracció
greu d’incompliment de les disposicions relatives al volum de les
edificacions i per a la presumpta infracció lleu de realització
d’obres majors sense llicència.

Sessió de la Junta de Govern de data 10 de maig de 2010

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm. 376
al 387/2010 (obres menors), del núm. 388 al 392/ (béns immobles),
del 393 al núm. 394/2010 (urbanisme), del 395 al núm. 403/2010
(comerç) i núms. 404 i 405/2010 (terrasses de bar).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 7
de factures conformades per un import total de 346.647,12 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost.

3.- Personal.- 

 S’informa  de  la  renúncia  al  seu  lloc  de  treball,
presentada  pel  Sr.  Eloi  PARÉS  CÀMARA,  operari  de
manteniment de la Zona Esportiva del Prat del Roure.

 Per  a  cobrir  la  plaça  vacant  creada  per  la  renúncia
presentada per la Sra. Carla VIDAL FITÉ, eventual del
departament de Cultura i de Turisme, s’ha procedit a la
contractació eventual dels serveis del Sr. Eric PINÓS
ESCALÉ, els mesos de juliol i agost.
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 S’acorda  contractar  els  serveis  de  la  Sra.  Pilar  COBOS
LOPEZ, com a monitora de la llar del jubilat, amb caràcter
eventual, del 4 al 14 de maig de 2010.

 Per  a  cobrir  la  plaça  vacant  creada  per  la  renúncia
presentada per la Sra. Rebeca PASCÓ SOTO, eventual monitora
de  reforç  de  l’Espai  Lleure  1,  s’ha  procedit  a  la
contractació eventual dels serveis de la Sra. Silvia DIAS
FRAGUEIRO, del 3 al 7 de maig.

 S’acorda  contractar  els  serveis  de  la  Sra.  Noelia  SORIA
ORTEGA, com a recepcionista de les Piscines Comunals, amb
caràcter eventual, del 1 de juliol al 31 d’agost i del 20 de
setembre al 28 de setembre de 2010.

 S’acorda contractar els serveis del Sr. José Ramon CORTÉS
TERCERO, com a operari de manteniment del Pavelló Prat Gran,
amb caràcter eventual, del 12 de maig al 31 d’octubre de
2010.

 Per a la contractació de 3 eventuals pels Departament de
Medi Ambient, s’ha convocat un concurs públic al que han
postulat 16 candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de
selecció, s’acorda contractar els serveis dels Srs. Katia
VILANA DIAZ, Oriol FORTÓ RIBERA i Francesc TRAVÉ SIRVENT.

 Vista la sol·licitud formulada per l’Esbart Santa Anna i
vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la funció pública,
s’acorda concedir un permís retribuït als Srs. Ivan GÓMEZ
MARQUEZ  (monitor esportiu) per actuar els dies 13 i 14 de
maig a Barcelona, en motiu de l’homenatge a l’artista José
de Udaeta i a Carcassone en motiu del Festival Folklòric de
Lecaute.

 Vista la sol·licitud formulada per l’Esbart Santa Anna i
vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la funció pública,
s’acorda  concedir  un  permís  retribuït  als  Srs.  Francesc
MARTINEZ  ARTUÑEDO  (  2  responsable  de  manteniment)  per
assistir com a membre de la junta de l’esbart Santa Anna els
dies 15 i 16 de maig a Barcelona, en motiu de l’homenatge a
l’artista  José  de  Udaeta  i  a  Carcassone  en  motiu  del
Festival Folklòric de Lecaute.

 S’acorda atorgar un complement de responsabilitat addicional
a favor de la Sra. Magda FERNANDEZ, per un import de 219,23
€, en concepte de responsable del Servei de Tràmits. 

 S’acorda  atorgar  un  complement  específic  a  favor  de  les
Sres.  Hilària  GOMEZ  MORENO  i  Neus  CARDONA  MEYA,  per  un
import de 33,03 €, en concepte de les responsabilitats que
te assignades el servei de tràmits.

 S’acorda  mantenir  el  complement  de  responsabilitat
addicional a favor de la Sres. Anna GARCIA i Aurora BAENA,
per un import de 158,73 €, en concepte de comissionades del
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Consell Plenari de dinamització de la part alta de l’Avda.
Carlemany i per les tasques de Secretariat, fins a finals
del mes d’agost del 2010.

4.- Embelliment Part Alta.- Pels treballs de control de qualitat
de l’obra Edifici Museu i entorns de la Part Alta, s’ha convocat
un concurs públic al que solament ha postulat l’empresa PIRINEU
PAYMA.  Vista  la  proposta  de  la  Mesa  de  contractació  s’acorda
adjudicar-li a l’empresa postulant els referits treballs per un
import de 45.487,52 €.

5.-  Turisme.-  Per  la  realització  de  sis  mapes  turístics  que
s’ubicaran a l’exterior dels aparcaments de la Parròquia, s’ha
efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses  RETOLS  LAFONT:
778.96 €, MULTISERVEIS COPRÍNCEPS (888 €), RÈTOLS BUTRON (952,64
€) i SENYALITZACIONS STOP ( 1.139,84 €). Examinades les ofertes
s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  RÈTOLS  LA  FONT  la  realització
d’aquests  mapes,  al  ser  l’empresa  que  presenta  l’oferta  menys
dient.

6.- Cicle Clau de Sol .-

 S’aprova la contractació dels següents grups musicals dins
del cicle  “Clau de Sol” a la Plaça Creu Blanca, pel mes
d’agost : 

 
- Jonca, (1.320 €)
- Trio Opus U+ 1 contrabaix (1.200 €)
- Il Nobil Diletto (936 €)
- Quartet de Flautes “François Devienne”, (1.300 €)
- Duo de violoncel Jordi i Daniel Claret  ( 880 €)
- Sound Boulevard quartet de corda (1.320 €)

 Per la sonorització i il·luminació d’aquests espectacles,
s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses SERVER
(4.710 €, 785 €/ concert) i ANDORRA ANIMACIÓ (7.051,20 €).
Examinades  les  ofertes  s’acorda  contractar  els  equips
tècnics a l’empresa SERVER al ser l’empresa que presenta
l’oferta menys dient. 

7.- Festa de la Parròquia.- 

 S’acorda fixar en 3€ el preu del dinar popular en motiu de
la festa de la Parròquia. 

 Per a la contractació d’espectacles pel dia 20 de juny,
data de commemoració de la creació de la Parròquia,  s’ha
efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses  GATZARA
ESPECTACLES  i  ANDORRA  ANIMACIÓ.  Examinades  les  ofertes,
s’acorda  contractar  el  grup   Duo  Versió  Original,  per
l’import  de  686,40  €,  i  el  espectacle  infantil  “la
pasterada”, per un import de 572 € a l’empresa  Andorra
Animació.
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8.- Concursos subhasta.-  S’acorda procedir a la venda en pública
subhasta d’un aparell bronzejador ubicat a les piscines Comunals,
el qual ha deixat de prestar servei. El preu de sortida es fixarà
en 3.000 €.

9.-  Llar  del  Jubilat.- Per  a  la  contractació  d’un  servei  de
catering  pels  àpats  a  la  Llar  del  Jubilat,  s’ha  convocat  un
concurs públic al que ha postulat solament l’empresa EL REBOST DEL
PADRÍ, amb una oferta de 4,80 € per àpat. Vist l’informe de la
Mesa de contractació, s’acorda adjudicar aquest servei a l’empresa
postulant, conforme a la proposta econòmica presentada.

10.- Locals comunals de Caldea.- Vist que la societat SEMTEE està
elaborant un Plec de condicions tècniques per a la renovació,
mitjançant concurs, de l’assegurança del conjunt del immobles del
centre Caldea, i atès que la pòlissa actual venç a mitjans del mes
de maig del corrent, s’acorda perllongar la pòlissa d’assegurances
dels locals comunals situats al centre Caldea, fins al dia 30 de
setembre del corrent.

Sessió de la Junta de Govern de data 17 de maig de 2010

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, núms. 406 i
407/2010 i del núm. 409 al 411/2010 (obres menors), del 412 al
418/2010 (béns immobles), del núm. 419 al núm. 425 (comerç), núms.
426 i 427/2010 (terrasses de bar), núm. 428/2010 (exempcions), del
núm.  429  al  431/2010  (urbanisme).  La  resolució  núm.  408/2010,
queda sense contingut.

2.-  Personal.- 

 S’acorda contractar els serveis de la Sra. Maria VELASCO
LLUÍS, com a operaria de neteja, amb caràcter eventual, del
10 de maig al 31 d’octubre de 2010.

 Per motius de salut i d’organització del servei, s’acorda
traslladar a la Sra. Sònia CANO SANSA, al despatx de Servei
de  Circulació  i  atenció  ciutadana  ocupant  una  plaça
d’administrativa,  mentre  així  ho  recomanin  els  informes
facultatius.

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

SELECCIONATS Període 1 Període 2 Període 3

Nom i Cognoms 5 jul - 1 ago 2 ago - 29 ago 30 ago – 5 set
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Adrià Barcala López X   
Adrià Martinez Prieto X X X
Adrià Pajares Castro X   
Aitor Alba Bernabeu X  X
Aitor Fuster Vazquez de Parga X   
Alba Albarellos Barreira  X X
Alba González Rodriguez X   
Alba Ramos Seco X   
Albert Areny Bertran  X X
Albert Casas Salas X   
Albert Salvadores Sangrà X   
Alex Gonzalez Galobardes X   
Alexandre Rossell Cabezas X   
Anna Mª Rodriguez Bartumeu  X  
Anna Pérez Armany  X  
Anna Povedano Moreno  X  
Anna Rocamora Fernández X   
Armand Fajardo Martinez X   
Borja Sánchez Vidal X   
Christian Prats Marti  X X
Cristel Torné Sánchez X X X
Cristina Canes Cortés X  X
Cristina Marcos Martinez X   
Cristina Pallàs Mora X   
Daniel Eroles Qué  X  
Daniel Rozados López  X  
Daniel Sala Avila  X X
David Barrio Rubio X   
Eduard Alvarez Freitas X   
Elena Rodriguez Serra X X  
Elisabeth Muñoz Garcia  X X
Enric Tomas Canturri  X  
Eric Bazile Fernández X  X
Eric Obregon Pantebre  X  
Èric Solé Sarlé  X  
Eric Vila Pons  X  
Eric Villalba Solé X   
Estefania Farré Moreno X X X
Estel Vilaseca Lacruz  X X
Felipe Rodrigues Gonçalves  X  
Ferran Caminal Lanza X  X
Fiona Romero Merciere X  X
Francesc Planes Matarrodona X  X
Gabriela Rey Carrizo X X X
Gala Fernández Ruiz X  X
Gerard Monfort López  X  
Gina Saez Garcia  X  
Guillem Casal Font  X  
Guillem Zapatero Clarià X   
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Isaac Lluelles Sanchez X   
Isaac Martin Ruiz X   
Ivan Monteagudo Dopazo X   
Ivan Prats Gimenez X   
Ivan Sotillo Ramirez X   
Jacob Sánchez Veiga  X X
Jaume Boneta Seco  X  
Jaume Pereira Mendes  X  
Javier Andorrà López  X  
Jennifer Carmona Heredia  X X
Jennifer Reboredo Franco  X  
Jessica Cruz Carrrera  X  
Joan Ramon Rossell Zamorano X   
Joel Galobardes Reyes X   
Jordi Alfaya Garcia  X  
Jordi Drets Lloveras  X X
Jordi Gutierrez Villoria X X  
Jose Pablo Del Castillo Vazquez  X  
Judit Martin Ruiz X   
Judith Fonoll Almansa X   
Judith Torres Rueda  X X
Juli Moa Sánchez X   
Laia Bertran Suarez  X X
Lara Griera Rojo X X X
Lara Santiago Garcia X X  
Laura Contreras Ros X X X
Laura Lavado Viñas X   
Laura Perdigués Duaso X X (2a quinz) X
Leticia Gonzalez Baldonedo X   
Lluís Ruiz Sangrà X   
Lorena Roig Besolí X   
Manel Rocamora Fernández  X  
Marc Calull Guerrero  X X
Marc Colell Moreno  X  
Marc Fajardo Aliaga X   
Marc Marti Bons  X  
Marc Nadal Coll X   
Marc Sauri Alcazar  X X
Maria Fernández Sánchez  X X
Maria Jesús Castilla Heredia X   
Maria Rosa Sanchez Ruiz X   
Marina Castillo Massoni  X X
Mario Daniel Ribeiro Novo  X X
Meritxell Dono Matalobos  X  
Meritxell Moya Reigosa  X X
Meritxell Prats Marti  X X
Meritxell Ramos Lopez  X X
Mònica Moa Sánchez X   
Natalia Lopez Horischnik X X  
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Noelia Cordones Tor  X  
Oriol Fajardo Aliaga  X  
Patricia Cardoso Teixeira  X  
Patricia Meira Gallego  X X
Patricia Zapatero Clarià X   
Pere Francesc Quemarais  X X
Rachida El Massaoudi X  X
Raquel Fernández Guerrero  X  
Ricardo Barbosa Barros X   
Ricardo Pereira Catarino X  X
Rosa Maria Baena Garros X X (1a quinz)  
Sandra Alvarez Vidal X   
Santiago Plata Mirabet   X
Sara Garcia Sánchez  X  
Selva López Del Olmo  X  
Sergi Carrera Da Palma X X  
Sergi Flamand Moles X X X
Sònia Marqués Godó X   
Tania Marlene Ribeiro Matos X   
Vanessa Gamallo Pereira X X  
Víctor Contreras Ros  X X
Victor Encuentra Bardina X X X
Xavier Moreno Marin X  X
Xavier Sotillo Ramirez  X X
Yassine Raguig El Moussaoui X   
Younes Raguig El Moussaoui X X  

3.- Enllumenat Públic.- 

 Pel subministrament del cable per la renovació i ampliació
de la xarxa d’enllumenat públic de l’Av. Fiter i Rossell,
s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses COMERCIAL
CAIRÓ (9.592,44 €), G.E.A. (10.305,87 €), NOVELEC (8.945,56
€),  INSTALTEN  (11.222,  64  €),  i  COMERCIAL  ELÈCTRICA
(9.171,29 €). Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar el
subministrament del material per partides, a les empreses
NOVELEC  (2.002  €)  i  (6.728,80  €)  i  COMERCIAL  ELÈCTRICA
(211.87 €).

 S’acorda adquirir a l’empresa SATA el material necessari per
la instal·lació de la telegestió de la xarxa d’enllumenat
públic de l’Av. Fiter i Rossell per un import de 4.845 €.

4.- Senyalitzacions.- Pel subministrament de senyals verticals de
circulació, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
S.STOP (5.621,20 €), MULTISERVEIS COPRÍNCEP (4.860,46 €), GMA SL
(8.369,92 €), EUROSENYALS (6.545 €) i SUPERVISIÓ  (6.242,09 €).
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el subministrament del
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material  per  partides,  a  les  empreses  MULTISERVEIS  COPRÍNCEPS
(3.672,96 €), EUROSENYALS (525 €).

5.- Expedients sancionadors .-

 Vist l’expedient incoat al Sr. Jordi ASCENCI SALA, 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  300  €,  quedant
confirmada la proposta de sanció.

 Vistes les al·legacions formulades pel Sr. Edgar Joan PÉREZ
PALAU  i  la  Sra.  Mònica  FERNÁNDEZ  DONCEL,  en  relació  a
l’expedient  que  els  hi  fou  incoat  per  una  presumpta
contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  el  dipòsit
d’escombraries a la via pública, s’acorda anul·lar i deixar
sense efectes els referits expedients.

 Vistes les al·legacions formulades pel titular del negoci
CÒCTEL MÚSIC IN SITU, en relació a l’expedient que l’hi 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.

 Vist  l’expedient  incoat  als  Srs.  Marco  Aurelio  JARDIM,
Francesc  LLORENS  MANRESA  i  Nancy  Maria  SOGLIA,  per  una
presumpta transgressió a l’Ordinació que regula el dipòsit
d’escombraries a la via pública;  atès que no han formulat
les  al·legacions  pertinents,  la  Junta  de  Govern  resol
imposar-los-hi una multa de 300 €, quedant confirmada la
proposta de sanció.

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  Sr.  Enric
MONTOBBIO CAMPROBI, a la Sra. Teresa SEABRA RAMOS i a la
Sra.  Sandra  RODRÍGUES,  per  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a
la via pública.

6.- Concursos.- S’acorda convocar un concurs públic per adjudicar
el  subministrament  de  pintura  per  a  treballs  de  senyalització
viària horitzontal.

7.-  Material  divers.-   Per  a  la  compra  de  raspalls  per  les
màquines d’escombrar del Servei de neteja viària, s’ha efectuat
una consulta de preus a les empreses SOVB MELLE (4.143,62 €) i
ISIDRO TORRAS (3.367 €). Examinades les ofertes s’acorda adquirir
el referit material a l’empresa ISIDRO TORRAS, al ser la que
presenta l’oferta menys dient.

8.- Coral d’Escaldes-Engordany.- S’acorda la compra de roba i la
confecció de mocadors destinats als nous integrants de la coral
d’Escaldes-Engordany, per un import de 635 €.
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9.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció,
per  l’import  de  5.739,48€,  a  favor  de  l’Entitat  Esquí  Club
d’Andorra,  en  concepte  de  col·laboració  a  l’organització  de
l’activitat “un esquí diferent”.

10.-  Material  divers.-  Per  al  subministrament  d’un  tirfor
tractell, aparell per desplaçar cossos pesants, s’ha efectuat una
consulta de preus a les empreses J. MOLES ISERN ( 806€) i  MAUCO
(786,19 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa
MAUCO el subministrament del referit material al ser l’empresa que
presenta l’oferta menys dient.

11.- Esports d’Estiu.-  Vista la demanda de l’Associació d’amics
solidaris amb el poble Saharaui, s’acorda atorgar la gratuïtat de
quota  a   quatre  infants  saharauis  sobre  els  Esports  d’Estiu,
durant la seva estada a Escaldes-Engordany. 

12.-  Jornada  intensiva.- S’acorda  aplicar  el  següent  horari
laboral  a  les  oficines  de  l’administració  comunal,  durant  el
període comprès entre els dies 1 de juliol al 7 de setembre de
2010, ambdós inclosos: 

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

Aquest horari s’aplicarà a tots els departaments que ho permeti la
seva estructura i organització, i no afecta als Directors, als
Caps  de  departament,  als  càrrecs  d’especial  comandament  i  al
personal de relació especial.

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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3. Proposta  d’adjudicació  del  servei  de  recollida
d’escombraries  domèstiques  a  l’empresa  Pirinenca  de
Serveis,  d’acord  amb  la  proposta  de  la  Mesa  de
Contractació

El Sr.  Cònsol  Major  exposa al  Ple que,  mitjançant edicte de data 4 de
març, es va convocar la licitació per a la concessió del servei de recollida
d’escombraries domèstiques de la parròquia. Al concurs van participar-hi
dos  empreses  i  la  Mesa  de  Contractació  va  elaborar  la  seva  proposta
motivada, que consisteix en adjudicar a l’empresa Pirinenca de Serveis el
servei  de  recollida  d’escombraries  domèstiques,  per  un  import  de
299.868,09 € / any i per una durada de cinc anys. -Tota la documentació
que conforma la proposta s’ha tramès als consellers annexa a l’ordre del
dia de la sessió-

Al respecte, el Sr. Cònsol Major vol posar de relleu que comparativament
amb l’anterior contracte de concessió fins avui en vigor, amb aquesta nova
licitació el Comú obté un estalvi de 60.000 € per any.

Closa  l’exposició  del  Sr.  Cònsol  Major,  i  no  havent-hi  cap  intervenció
sol·licitada,  per  assentiment,  el  Ple  aprova  la  proposta  d’adjudicació
presentada.

4. Proposta  d’aprovació  d’una  ordinació  de  modificació  de
l’Ordinació sobre preus públics

El  Sr.  Cònsol  major  cedeix  la  paraula  a  la  Sra.  Cònsol  Menor  per  que
informi sobre la proposta que es posa a consideració. La Sra. Cònsol Menor
exposa el següent:
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L’objecte únic de la proposta és modificar el preu públic de l’ocupació
de la via pública amb terrasses de bar. Com se sap, les terrasses de bar
cotitzen en funció de la classificació del carrer on es troben, en funció
de  la  classificació  de  l’Ordinació  tributària  i  en  funció  dels  metres
d’ocupació de la via pública. 

En  l’Ordinació  Tributària  per  a  l’exercici  2010  es  va  modificar  la
classificació de carrers, passant-se de 4 a 8 categories de carrers, i és
per aquest motiu que s’han d’adaptar els preus públic d’ocupació de la
via pública a la nova classificació. 

Tan sols s’ha volgut fixar el preu públic per a les categories de carrers
on és permesa la instal·lació de terrasses de bar. Així per exemple, a
l’avinguda Carlemany on no és possible, el preu ja no s’ha fixat. 

L’ordinació preveu també durant l’any 2010 aplicar una reducció del
40% sobre  els  preus  fixats,  tal  i  com es  va  fer  amb  el  preu  dels
arrendaments de les plantes de la torre de Caldea. Estem parlant d’una
reducció addicional del 10% respecte a l’any 2009, on el descompte
era del 30%. 

Closa  la  intervenció  de  la  Sra.  Cònsol  Menor  i  no  havent-n’hi  altra  de
sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova l’Ordinació de modificació de
l’ordinació sobre preus púbics presentada, la qual serà tramesa al BOPA
per a la seva publicació i posterior entrada en vigor.

5. Proposta  d’aprovació  d’una  ordinació  de  modificació  de
l’Ordinació tributària

Torna a ser la Sra. Cònsol Menor qui informa al Ple sobre la proposta que
es posa a consideració. Exposa el següent:

Es sotmet avui a l’aprovació del Ple una ampliació i una modificació de
l’Ordinació tributària 2010.
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Quant  a  l’ampliació,  es  tracta  de  l’article  20,  relatiu  a  l’impost  de
radicació  d’activitats  comercials  empresarials  i  professionals.  Les
nomenclatures de les activitats econòmiques són tan nombroses que en
l’Ordinació tributària tan sols hi figuren el tipus de gravamen d’aquelles
activitats  amb  permís  d’obertura  i  exercici  a  la  parròquia.  Arrel  de
l’obertura  de  noves  activitats  econòmiques a  Escaldes-Engordany,  es
proposa fixar  els  tipus de gravamen de cadascuna d’elles,  segons el
document tramés als consellers. Aquests tipus de gravamen s’han fixat
en base al gravamen d’activitats de característiques similars i han estat
validats per la Comissió de Finances.

Quant a la modificació de l’Ordinació, es tracta de l’article 14, apartat
4,  referent  al  meritament  de  les  taxes  urbanístiques  de  revisió  de
projectes. Fins ara el meritament era al moment de la retirada de la
llicència urbanística. Arrel de diversos casos en que la llicència no ha
estat retirada i per tant, les taxes no han estat sufragades, es proposa
avançar el meritament al moment de la presentació de la sol·licitud i
evitar així l’impagament de la revisió feta pels tècnics comunals. 

Closa  la  intervenció  de  la  Sra.  Cònsol  Menor  i  no  havent-n’hi  altra  de
sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova l’Ordinació de modificació de
l’ordinació tributària presentada, la qual serà tramesa al BOPA per a la seva
publicació i posterior entrada en vigor.

5. Informes de caràcter general

El  Sr.  Cònsol  Major  informa  al  Ple  en  relació  al  Pla  parcial  de
desenvolupament urbanístic de la UA-SUBLE-13, camí de Cal Diumenge:

En el curs de la sessió de Consell de data 4 de març del corrent, es va
adoptar  l’acord  d’aprovar  el  Decret  sobre  el  Pla  parcial  de  la  UA-
SUBLE-13,  camí de Cal Diumenge,  sota la  condició  suspensiva  que
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dins el termini d’un mes comptat des de la data de la reunió, el Comú
disposi  del  document  previst  a  l’article  14.7.3.e  de  les  Normes
urbanístiques  del  POUP,  que  fa  referència  exclusivament  a  les
valoracions contradictòries del sòl de cessió obligatòria en els supòsits
de cessió  de  sistemes  en  equivalent  econòmic,  per  tal  que a  partir
d’aquest document, el Comú pugui determinar definitivament el valor
de la cessió  econòmica.  El  document va  ser  aportat  dins el  termini
establert .

Completat degudament el procediment previst a l’article anteriorment
referit de les Normes Urbanístiques del POUP, el Comú va notificar a la
societat  promotora  que  el  valor  del  cànon  de  cessió  econòmica,  de
conformitat amb els peritatges obtinguts, era de 811,96 €/m2 .

Posteriorment, adduint la situació econòmica actual i en particular, la
del mercat immobiliari, la societat promotora del pla parcial d’aquesta
UA, mitjançant  una comunicació de data 18 de maig del  2010,  va
sol·licitar al Comú la concessió d’un termini més ampli per a fer efectiu
el cànon econòmic de cessió obligatòria, que és, en definitiva, l’element
essencial per a la validesa de la llicència de pla parcial.

S’ha  tramès  als  consellers  tota  la  documentació  i  comunicacions
intercanviades  amb la  societat  promotora  des  de  la  data  de  l’acord
d’aprovació condicional del pla per part del Comú.

A  la  vista  del  sol·licitat,  el  Sr.  Cònsol  Major  clou  el  seu  parlament
proposant al Ple que s’aprovi concedir a la societat promotora un termini
de 3 mesos més, és a dir, fins al darrer dia del mes d’agost del corrent, per
tal que pugui fer efectiu el cànon de cessió econòmica. Altrament el Comú
haurà  de  resoldre  desfavorablement  la  sol·licitud  de  llicència  de  pla
parcial. 

I,  per  assentiment,  el  Ple  aprova  acceptar  la  petició  de  la  societat
promotora i concedir-li un termini de tres mesos més per poder fer efectiu
el cànon de cessió econòmica
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6. Precs i preguntes

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

En relació a l’organització de la Capital de la Cultura Catalana (CCC), i amb
l’objecte d’introduir la seva pregunta, el Sr.  Francesc Casals diu que vol
donar lectura textual a dos extractes d’acta. El primer referent al moment
en  que  en  nom de  l’Alternativa,  ell  va  expressar  la  seva  adhesió  a  la
candidatura d’Escaldes-Engordany (l’esdeveniment llavors estava previst per a l’any

2010), i el segon, referent a la disponibilitat pressupostària, extret de l’acta
de la  primera reunió  del  comitè  de treball  de la  CCC,  acta  de la  qual
disposa d’ençà que la Sra. Comissària li va fer arribar, cosa que aprofita per
agrair-li

1) Extracte de l’acta de la sessió ordinària de Consell de data 23 d’octubre
de 2008, apartat Precs i preguntes:

En relació al suport a la capitalitat de la cultura catalana 2010, el Sr. Francesc Casals
exposa que quan es va tractar  l’assumpte en el  transcurs de la darrera  sessió de
Consell, malgrat que hauria volgut votar a favor, ell es va abstenir, degut a que no se li
va  aportar  cap  estimació  entorn  al  pressupost  que  es  destinaria  a  aquesta
manifestació.  Amb posterioritat  i  a través de converses  amb el Sr.  Cònsol Major  i
altres consellers,  el  Sr.  Casals diu haver obtingut la  garantia o compromís que el
pressupost destinat a aquesta manifestació no incrementaria en més d’un 10% el
pressupost  anyal  del  Departament  de  Cultura.  És  a  dir,  la  despesa  es  situaria  a
l’entorn dels 200.000 €.  A la  vista d’això,  diu que vol  fer  constar  que si  aquest
compromís sobre la despesa es manté, ell  per la seva part,  s’adhereix al  projecte
presentat  i  suma el  seu vot  a la proposta  de designar Escaldes-Engordany com a
Capital de la Cultura Catalana 2010.

2) Extracte de l’acta de la reunió del Comitè de Treball de la CCC de data
13 d’abril de 2010:

Per establir el sistema de treball del Comitè i veure la disponibilitat pressupostària
després de repassar els pressupostos de Comú destinats a Cultura els últims anys,
es parla d’una partida aproximada de 2 .450.000 €, als quals s’hauria de sumar un
15 % d’increment segons la proposta feta per destinar a la Capitalitat de la Cultura
Catalana. En total uns 2.825.000 € per al Departament de Cultura l’any 2011

Davant la disparitat de les xifres en joc, el Sr. Francesc Casals es mostra
perplex i demana que, de ser possible, se li aporti una explicació coherent
a la perspectiva d’invertir 2.825.000 € on hi havia el compromís inicial
d’invertir-n’hi 200.000.
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El Sr.  Cònsol Major aporta resposta al Sr. Francesc Casals exposant que,
contra el que podria semblar, la contradicció no és tal, atès que quan es
parla de 2.825.000 €, es fa referència al pressupost total del Departament
de  Cultura  (inclòs  despeses  de  personal,  funcionament,  manteniment
museus, etc.) sumant-hi l’increment previst d’un 10 o 15%. Un increment,
per tant, que no s’allunyaria de la xifra inicialment acordada a l’entorn dels
200.000 €.

En termes generals doncs, el  que es parlava a la reunió del comitè de
treball no es contradiu amb el que consta a l’acta de la sessió de Consell
de data  23 d’octubre de 2008,  que diu  el  Sr.  Cònsol  Major,  per  a  ell
continua tenint plena vigència. Completa la seva intervenció amb la lectura
de la que va ser la resposta a la intervenció del Sr. Francesc Casals aquell
dia; una resposta que consta a la mateixa acta i que continua subscrivint
íntegrament:

El Sr. Cònsol Major agraeix al Sr. Francesc Casals la seva adhesió al projecte i li reitera
les  garanties  donades  entorn  al  pressupost  previst.  Afegeix  que,  d’altra  part,  la
capacitat econòmic del Comú i la conjuntura de crisi tampoc permetrien una despesa
superior

La  resposta  aportada  reflexa  una  divergència  de  parers  que  es  manté  en  les
intervencions  subsegüents  del  Sr.  Francesc  Casals  i  el  Sr.  Cònsol  Major;
intervencions que a continuació és transcriuen:

Sr. Francesc Casals: Ja és l’explicació que m’esperava, però aquí no ens vam entendre el
primer dia i hi ha un petit problema; és clar. Resumint: aquí es va dir, o almenys jo ho
vaig entendre,  que el  pressupost de cultura deixant de banda el  Museu, el  personal i
demés;  és  a  dir,  l’organització  d’actes  culturals;  normalment  rondava  de  100.00 € a
150.000 € i que aquest any no s’incrementaria més d’un 10%, el que passa és que
aquests actes anirien tots orientats a celebrar la Capitalitat de la Cultura Catalana. Això és
el que jo vaig entendre. De tota manera, sobre aquests 2.825.000 € m’hauré d’esperar a
veure d’aquí a finals d’any el pressupost exacte de la Capitalitat, perquè ara ja em costa
molt de saber per on navego. I és clar, hi ha una diferència tan enorme i l’explicació
d’aquell  dia va ser  tan diferent de la quina em doneu ara,  que me n’acabo de fiar a
mitges. Per tant hauré de mantenir el meu suport fins el dia en que veuré el pressupost. I
voldria afegir de que això no són maneres d’explicar les coses amb claredat, perquè el
primer dia el que vam dir és el que jo li dic i tothom que està aquí ho deu recordar, que el
pressupost de Cultura destinat a l’organització purament d’actes culturals, que és del que
es tracta, solia rondar els 150.000 € i que en tot cas es podria augmentar en un 10 %
-aquí ja veig que es parla d’un 15% que tampoc és el que vam quedar-, i que arribaríem
als 200.000 i no aniríem més enllà. Aquests 2.825.000 € ja veurem que engloben i de
quina manera, jo només vull que us feu càrrec de la meva sorpresa en llegir el pressupost
que es destina a una cosa que se n’hi havia de destinar 200.000. Ja li avanço que hauré
d’estar molt vigilant amb el pressupost real d’aquesta manifestació, no amb els comptes al
final, sinó amb el pressupost abans que es produeixin, perquè aquestes explicacions, la
manera que se’m van donar l’altre dia i que se’m donen ara, a mi no em quadren.
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Sr.  Cònsol  Major: Gràcies  Sr.  Francesc  Casals,  jo  llegeixo  el  que vostè  va  dir:  “haver
obtingut la garantia i el compromís que el pressupost destinat a aquesta manifestació no
incrementaria en més d’un 10 % el pressupost anyal del departament de Cultura. És a dir
la despesa es situaria a l’entorn dels 200.000 €”. Això és una acta que vam llegir tots i
dic això -em sembla que és una contesta molt clara-: nosaltres no ens passarem d’aquesta
xifra, no hi afegirem més que aquests 200.000 €, que és ni més ni menys el compromís
contret amb el ple de Comú. Dit blanc sobre negre i ho torno a subscriure: “haver obtingut
la  garantia  i  el  compromís  que  el  pressupost  destinat  a  aquesta  manifestació  no
incrementaria més de un 10 % el pressupost anyal del departament de cultura. És a dir
que la despesa es situaria a l’entorn dels 200.000 €”, xifra que en definitiva és el 10 %
del pressupost d’aquell moment. Per tant això és el que es va dir i això és el que es farà.
En tot cas, jo entenc perfectament que això es miri al pressupost i li  agraeixo que es
mantingui a l’espera de tenir el pressupost i veure si aquesta partida s’ajusta a aquests
200.000 € de més al capítol.

Sr. Francesc Casals: Només li vull recordar que aquell dia en cap moment es va parlar de
més de 2.000.000 € de pressupost,  sinó  que es va  parlar  del  pressupost  dels  actes
culturals  i  per  tant  aquesta  xifra  no  va  sortir.  Aquí  van  sortir  els  100.000  €
aproximadament que es destinen als actes culturals i que màxim arriben als 200.000 €.
És tot el que vull dir i ja està. Per tant quan veurem el pressupost definitiu ja sabrem per
on anem, però aquell dia no vam parlar amb els mateixos termes que estem parlant ara, i
només vull afegir que quan demano una explicació o una garantia voldria que se’m donés
amb l’estat més real, no al cap de 6 mesos. Gràcies.

Sr. Cònsol Major: Jo el que li vull dir i el que vaig entendre que li explicava -potser em vaig
explicar malament- és que vist que som la capital de la cultura catalana i el capítol global
és el que és, aquest s’incrementaria un 10 %, i d’això en sortien els 200.000 €. -Ja
m’agradaria organitzar la capital de la cultura catalana gastant-me només 50.000 €-. En
tot  cas  tot  això  sortirà  al  pressupost,  i  a  més hi  ha una comissió  específica on s’ha
convidat a tots els membres de la oposició a ser-hi. I  hi ha també la participació del
Govern, perquè per a  l’organització de la Capital de la Cultura Catalana, independentment
que nosaltres  la  liderem i  que veritablement  hem de ficar-hi  diners,  esperem l’ajuda
d’altres organismes -i ho dic francament, ja es veurà, això si és té es té i sinó es tirarà
endavant amb el que tinguem-, perquè la Capital de la Cultura Catalana no es vol només
d’Escaldes-Engordany, sinó que sempre l’hem defensat davant tots els Cònsols i tots els
partits  polítics  com la  Capital  de  la  Cultura  Catalana  per  a  Andorra.  Això  és  el  que
intentarem de fer, encara que aquest afegit segurament no té res a veure amb la pregunta
que em formulava avui.

I  clos  el  torn  d’intervencions  i  no  havent-hi  altre  prec  ni  pregunta  a
formular,  s’esgota  l’ordre  del  dia  de la  sessió  d’avui.  Essent  les  10:30
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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