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L’any dos mil dotze, divendres, dia 30 de març, a casa comuna d’Escaldes-
Engordany  es  reuneix  el  Consell  de  Comú  en  sessió  ordinària,  sota  el
següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la
sessió celebrada el dia 3 de febrer de 2012.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les sessions celebrades els dies 30 de gener; 6, 13, 21, i 27 de febrer,
i 5, 12, 19 i 20 de març del 2012.

3. Proposta  d’aprovació  de  l’Estat  General  de  Comptes  corresponent  a
l’exercici 2011.

4. Proposta  d’incorporació  al  pressupost  2012  dels  crèdits  relatius  a
compromisos  de  despesa  d’inversió  no  realitzats  durant  l’exercici
anterior, per un import total de 518.824,89  €, d’acord amb els articles
63 i 64.3.b de la Llei de finances comunals.

5. Proposta d’acord per fraccionar el pagament dels impostos sobre foc i
lloc  i  taxes  sobre  la  higiene  i  l’enllumenat  públic,  la  propietat
immobiliària edificada, els rendiments arrendataris, i sobre la radicació
d’activitats comercials, empresarials i professionals.

6. Proposta  d’aprovació  del  Reglament  sobre  construcció  de  voravies  i
camins.

7. Proposta  d’aprovació  del  text  de modificació  de la Llei  de bases de
l’ordenament tributari i  de la Llei general de les finances públiques,
conforme als articles 58.3 i 83 de la Constitució. Conforme a l’article
103 del Reglament del Consell General, facultar als Srs. Cònsols per a
signar, en nom del Comú d’Escaldes-Engordany, l’escrit de presentació
davant del Consell General.

8. Proposta  d’aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  Andorra
Turisme,  SAU  i  els  set  comuns  del  Principat  d’Andorra  pel
desenvolupament  d’accions  conjuntes  de  marqueting  turístic,
mitjançant el programa Infoturisme.

9. Conforme als acords adoptats en la Reunió de Cònsols, proposta de
nomenament  de  la  Sra.  Cònsol  Major  al  càrrec  de  presidenta  del
Consell del Cens Nacional de Població.

10. Conforme als acords adoptats en la Reunió de Cònsols, proposta de
nomenament  del  Sr.  Cònsol  Menor  al  càrrec  de  president  de
l’associació Carnet Jove.

11. Proposta de modificació de l’apartat III, Condicions econòmiques, i IV,
Condicions  tècniques  de  la  concessió  i  material  a  instal·lar,  del
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contracte de concessió administrativa de prestació del servei públic
comunal  de  senyalització  direccional  i  de  suports  de  comunicació
publicitària de la parròquia d’Escaldes-Engordany.

12. D’acord amb els articles 105 i 106 de la LGOTU, proposta d’aprovació
i publicació de l’acord provisional de modificació del POUPEE.

13. Proposta  de  trametre  a  la  Comissió  Tècnica  d’Urbanisme  l’informe
corresponent  l’ajustament  per  errors  materials,  de  la  UA-Suc-20,
carrer de Cal Diumenge, als efectes previstos a l’article 105.2 de la
LGOTU.

14. Proposta  d’acord  de  conformació  del  projecte  de  Pla  Parcial  pel
desenvolupament  de  la  UA-Suble-11,  l’Étang  Salé;  si  hi  ha  lloc,
publicació i obertura del termini d’informació pública, d’acord amb els
articles 112.1 i 112.2 de la LGOTU.

15. Proposta  d’acord  de  conformació  del  projecte  de  Pla  Parcial  pel
desenvolupament de la UA-Suble-26,  carretera d’Engolasters – Part
Baixa;  si  hi  ha  lloc,  publicació  i  obertura  del  termini  d’informació
pública, d’acord amb els articles 112.1 i 112.2 de la LGOTU.

16. Informes de caràcter general.

17. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen
els  membres  de  la  Corporació,  excepció  feta  de  l’Hble.  Sr.  Salomó
Benchluch que ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari
i essent les 18:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i
s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia de la sessió

1. Lectura  i,  si  hi  ha  lloc,  aprovació  de  l’esborrany  d’acta
corresponent a la sessió celebrada el dia 3 de febrer de
2012

La  Sra.  Cònsol  Major  demana  als  presents  si  tenen  alguna  esmena  o
comentari  a  formular  en  relació  a  l’esborrany  d’acta  que  es  posa  a
consideració.
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I no havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el
Ple aprova l’acta corresponent a les sessió celebrada el dia 3 de febrer de
2012.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern en el curs de les sessions celebrades els dies 30
de gener; 6, 13, 21, i 27 de febrer, i 5, 12, 19 i 20 de març
de 2012

Sessió de la Junta de Govern de data 30 de gener de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
86/2012 al núm. 89/2012 (obres menors), del núm. 90/2012 al núm.
98/2012 (comerç), del núm. 99/2012 al núm. 101/2012 (urbanisme) i
el núm. 102/2012 (urbanisme).

2.-Personal.- 

 Vista  la  sol·licitud  presentada  per  la  Sra.  Jacqueline
PORRAS  ROJAS,  puericultora  de  l’Escola  Bressol  1,  per  a
l’obtenció  d’un  permís  administratiu  no  retribuït  per
maternitat; vist el reglament de permisos administratius,
s’acorda atorgar-li del 21 de març de 2012 fins  al 20 de
maig de 2012.

 S’acorda perllongar el contracte de la Sra. Cristina MAÑOSAS
RODRIGUEZ  com  a  puericultora  de  l’Escola  bressol  2,  amb
caràcter eventual, fins al 31 de maig de 2012.

 Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Noemí VAZQUEZ
FABREGAS,  puericultora  de  l’Escola  Bressol  2,  per  a
l’obtenció  d’un  permís  administratiu  no  retribuït  per
maternitat; vist el reglament de permisos administratius,
s’acorda atorgar-li del 23 d’abril de 2012 fins al 15 de
juliol de 2012.
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 S’acorda  perllongar  el  contracte  de  la  Sra.  Elisabeth
SEGOVIA NIETO com a operària del SAD, amb caràcter eventual,
del  1  de  febrer  fins  que  la  titular  de  la  plaça  es
reincorpori al seu lloc de treball.

 Vista la renúncia del Sr. Arnau PEREZ OROBITG, a la plaça de
professor eventual del Taller Tèxtil, s’acorda acceptar-la,
quedant  extingida  el  dia  29  de  febrer  la  seva  relació
laboral amb el Comú.

3.- Expedients Sancionadors.-
 

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular
administratiu del RESTAURANT L’ESQUIADOR, per una presumpta
contravenció a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit
d’escombraries a la via pública.

 Vistes les al·legacions formulades pel titular del negoci
MANGO en relació a l’expedient que l’ hi fou incoat per una
presumpta transgressió a l’ordinació que regula el dipòsit
d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar nul i sense
efectes el referit expedient.

 Vistes  les  al·legacions  formulades  pel  titular  de  la
discoteca BLUES BAR en relació a l’expedient que l’ hi fou
incoat  per  una  presumpta  transgressió  a  l’ordinació  que
regula la distribució de publicitat gràfica, s’acorda deixar
nul i sense efectes el referit expedient.

 Vist l’ expedient incoat al titular de la discoteca LA CORT
DEL POPAIRE, per una presumpta transgressió a l’Ordinació
que regula la distribució de publicitat gràfica a la via
pública;  vist que no ha efectuat el pagament de la sanció
imposada,  s’acorda  procedir  al  cobrament   per  la  via
judicial.

4.-  Concursos.-  Vista  la  documentació  dels  plecs  de  clàusules
administratives i prescripcions tècniques particulars  per a la
convocatòria  del  concurs  públic  d’adjudicació  del  servei  de
recollida dels residus emmagatzemats a la deixalleria comunal,
s’acorda aprovar-la i convocar la licitació.

5.- Expedients disciplinaris.- Vist l’escrit adreçat a la Junta de
Govern per la Cap del departament de Medi Ambient, conforme a
l’article núm. 72 de l’Ordinació de la funció pública, en relació
al fets ocorreguts entre el dia 19 de gener de 2012 entre el Sr.
Oscar MAS GARCIA i els responsables del servei de la Deixalleria
Comunal,

Atès  que  els  fets  poden  ser  constitutius  de  dues  faltes  de
caràcter greu,  tipificades respectivament a l’article 67, apartat
b) i apartat i) de l’Ordinació de la Funció Pública, la Junta de
Govern acorda:

1. Incoar un expedient disciplinari al Sr. Oscar MAS, per la
presumpta comissió de dos faltes disciplinàries de caràcter
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greu,  qual expedient se substanciarà amb la notificació del
corresponent plec de càrrecs.

2. Encomanar al Secretari General la tramitació de l’expedient.

3. Notificar les corresponent resolucions que puguin recaure a
la persona interessada.

6.-Espai Jovent.- S’acorda realitzar els següents horaris laborals
a  l’Espai  Jovent,  durant  el  període  escolar  i  el  període  de
vacances escolars: 

Període escolar (de dilluns a divendres):

Punt: de 11h a 13h i de 16h30 a 20h
Espai: de 16h30 a 20h

Període de vacances escolars (de dilluns a divendres): 

Punt: de 11h a 13h i de 15h30 a 19h
Espai: de 11h a 13h i de 15h30 a 19h

7.- Comissió del Cadastre.- En el marc dels treballs d’elaboració
del cadastre parroquial, la Comissió del Cadastre, procedirà a
practicar els següents actes de delimitació de béns immobles, una
vegada publicada al BOPA la convocatòria següent: 

 POLÍGON CADASTRAL 26: 
- Data: 14 i 16  de febrer de 2012

- Zona i situació: Prat Gran

 POLÍGON CADASTRAL 11: 
- Data: 21 i 23 de febrer de 2012

- Zona i situació: Caldea

 POLÍGON CADASTRAL 24: 
- Data: 28  de febrer de 2012

- Zona i situació: Av. de les Escoles

 POLÍGON CADASTRAL 14: 
- Data: 6 de març de 2012

- Zona i situació: Clot d’Emprivat

 POLÍGON CADASTRAL 13: 
- Data: 8 de març de 2012

- Zona i situació: Av. Fiter i Rossell

 POLÍGON CADASTRAL 12: 
- Data: 13 i 15 de març de 2012

-Zona i situació: El Falgueró
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Sessió de la Junta de Govern de data 6 de febrer de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
103/2012 al núm. 107/2012 (obres menors), del núm. 108/2012 al
núm. 113/2012 (comerç).

2.-Personal.- 

 Vista la renúncia de la Sra. Mª Carme LORENZO FERNÁNDEZ, a
la plaça de vigilant d’aparcament, s’acorda  acceptar-la i
contractar amb caràcter eventual els serveis del Sr. Ferran
GALLARDO GOMEZ del 7 de febrer al 6 de novembre de 2012.

 Vista la renúncia a la plaça de comptable presentada pel Sr.
Joan FERNANDEZ MARTÍ, per motiu de jubilació anticipada,
s’acorda acceptar-la amb efectes a la data 11 de febrer del
2012.

 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis de la
Sra. Silvia DIAS FRAGUEIRO, educadora de la sala d’estudi
nocturna, com a personal de reforç de l’Espai jovent per les
tardes i durant les vacances de la resta de personal del 8
de febrer al 28 de juny d’aquest any.

3.- Expedients Sancionadors.-
 

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  als  titulars
administratius del RESTAURANT LES OQUES i del RESTAURANT LA
NOVA  FORQUILLA  i  al  Sr.  Carles  LANAO  ARENY,  per  una
presumpta contravenció a l’Ordinació que regula l’horari de
dipòsit de contenidors d’escombraries a la via pública.

 S’acorda incoar un expedient sancionador al titular de la
discoteca BUDA ESPAI ANDORRA, per una presumpta contravenció
a  l’Ordinació  que  regula  la  distribució  de  publicitat
gràfica a la via pública.

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular  de
CENTRE COMERCIAL ANDORRA SA, per una presumpta contravenció
a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries
a  la  via  pública  i  per  una  presumpta  contravenció  a
l’ordinació  que  regula  l’abocament  de  líquids  a  la  via
pública.

 Vist l’expedient incoat al Sr. Saturnino AGUILERA GRANADOS
per una presumpta transgressió a l’Ordinació que regula el
dipòsit d’escombraries a la via pública;  vist que no ha
efectuat  el  pagament  de  la  sanció  imposada,  s’acorda
procedir al cobrament  per la via judicial.
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4.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció
a favor de  Taekwondo Club Principat, corresponent a les despeses
d’organització  de  la  X  Copa  d’Andorra  Infantil  –  Cadet   de
Taekwondo, per un import de 2.800 € .

5.- Comissió de Toponímia.- Per comunicació de data 23 de gener,
el Servei de Política lingüística demana al Comú que nomeni un
representant, un cop exhaurit els tres anys de mandat, per a
formar  part  de  la   Comissió  de  Toponímia  d’Andorra.  S’acorda
confirmar al Sr. Josep Maria CANUT, com a representant del Comú
d’Escaldes-Engordany a la referida comissió.

Sessió de la Junta de Govern de data 13 de febrer de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades el  núm.
114/2012  (obres  menors),  del  núm.  115/2012  al  núm.  121/2012
(comerç), del núm. 122/2012 al núm. 124/2012 (béns immobles).

2.-Personal.- 

 Vista la renúncia del Sr. Jose Ricardo COUCEIRO ARCA, a la
plaça  de  vigilant  d’aparcament,  s’acorda  acceptar-la  i
contractar amb caràcter eventual els serveis del Sr. Josep
GONZÀLEZ QUINTERO del 10 de febrer al 9 de novembre de 2012.

 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis de la
Sra. Noemie MONTOTO PRADAL, recepcionista de les piscines
comunals, del 13 de febrer fins que la titular de la plaça
es reincorpori en el seu lloc de treball.

3.- Expedients Sancionadors.-
 

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  a  la  Sra.  Edna
SILVA RIBEIRO i al Sr. Xavier FONOLL FERNÁNDEZ, per una
presumpta contravenció a l’Ordinació que regula l’horari de
dipòsit d’escombraries a la via pública.

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

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular
administratiu del negoci EL MEU RACONET, per una presumpta
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contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  la  distribució  de
publicitat gràfica a la via pública.

 Vistes les al·legacions formulades pel titular administratiu
de l’empresa FITÉ I ASSOCIATS en relació a l’expedient que
l’  hi  fou  incoat  per  una  presumpta  transgressió  a
l’Ordinació que regula el dipòsit d’escombraries a la via
pública,  s’acorda  deixar  nul  i  sense  efectes  el  referit
expedient.

 Vistes les al·legacions formulades pel titular de LA TAVERNA
D’EXCALIBUR en relació a l’expedient que li fou incoat per
una  presumpta  transgressió  a  l’Ordinació  que  regula  el
dipòsit dels contenidors d’escombraries a la via pública,
s’acorda deixar nul i sense efectes el referit expedient.

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  als  titulars
administratius dels negocis Bar Restaurant TAMARRO, RIAU,
SANT MARTÍ i RUSTIC XIC i al titular  de la granja l’ILLA
DEL SUCRE, per una presumpta contravenció a l’Ordinació que
regula el dipòsit de contenidors de reciclatge a la via
pública.

4.- Enllumenat públic.- Pel subministrament de material per a la
renovació dels fanals de l’enllumenat públic de la plaça del Parc
de la Mola, s’ha convocat un concurs públic al que han participat
les empreses GEA (29.783,03 €) i NOVELEC (908,23 €). Examinades
les ofertes i atès que l’empresa NOVELEC no ha presentat l’ oferta
complerta, s’acorda adjudicar a l’empresa GEA (GENERAL ÈLECTRICA
ANDORRANA) el subministrament del referit material per l’import de
l’oferta.

5.- Aparcaments.- 

 Vista  la  proposta  que  formula  la  Mesa  de  contractació,
s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  TRESEL,  el  manteniment  i
reparació dels parquímetres de la parròquia atès que és la
única empresa que va presentar oferta al concurs públic i
que s’adapta a les necessitats requerides en el plec de
bases.  L’import  de  l’adjudicació  és  de  55,13  €  per
parquímetre instal·lat en la Parròquia.

 Vist el mal estat en que es troba el caixer de l’aparcament
del Fener, s’acorda adquirir-ne un d’ocasió per un import de
6.600 €.

6.- Concursos.-  

 S’acorda convocar un concurs públic per al subministrament
de 4.400 geranis per a jes jardineres i les suspensions
florals instal.lades als carrers de la Ciutat.

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  adjudicar  el
subministrament de gorres i samarretes pels infants inscrits
als Esports d’Estiu 2012.

   47



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2012  –   Sessió ordinària de data 30 de març

7.- Medi Ambient.- Per a l’adquisició de 28 jardineres, tipus
esfera amb dipòsit d’aigua, per a instal.lar a les faroles de
l’Av. del Pessebre, s’ha efectuat una consulta de preus a diverses
empreses obtenint només oferta de l’empresa JARDIN MOVIL per un
import de 3.146,78 €. S’acorda acceptar la referida oferta atès
que s’ajusta a les condicions demanades en el plec de bases.

8.- Transport de passatgers a Engolasters.- Vist que el contracte
de prestació del servei de transport de passatgers entre el Comú i
l’empresa de transports Viatges Rubiol, que  cobreix el trajecte
del  centre  d’Escaldes-Engordany  fins  a  Engolasters,  es  va
perllongar  fins  al  28  de  febrer  de  2012,  s’acorda  donar  per
finalitzat el servei temporalment fins i tant el Comú no resolgui
la contractació d’un nou servei, a partir de les ofertes i en les
condicions exigides al Plec de Bases del concurs que es troba en
tràmit de licitació. 

9.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
Taekwondo  Club  Principat,  corresponent  a  les  despeses
d’organització  del  12è  Open  Internacional   d’Escaldes-
Engordany de Karate, per un import de 2.600 €.

 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:  1.000 €
- Bàsquet Club d’Escaldes-Engordany: 11.700 €
- Club de Billar d’Andorra:  1.000 €
- Club de Karate Fudo Shin:  3.400 €
- Club de Natació d’Escaldes:  7.400 €
- Club de Petanca d’Escaldes-Engordany:  3.680 €
- G.E.V.A.: 10.700 €
- Ippon Club:  2.000 €
- Taekwondo Club Principat:  2.975 €
- Sprint Club d’Andorra:  3.035 €
- Unió Esportiva Escaldes-Engordany:  4.000 €
- Club d’Arquers d’Escaldes:  1.000 €
- Inter Escaldes    500 €
- GAEE  2.500 €

10.-  Escola  de  neu.-  Per  a  la  contractació  d’un  servei  de
transport pel desplaçament fins a la Rabassa dels infants inscrits
a l’Escola de Neu, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses  VIATGES  SOLDEVILA  (740  €),  COOPERATIVA  INTERURBANA
(894,40) i VIATGES MONTMANTELL (739,11 €). Examinades les ofertes,
s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  VIATGES  MONTMANTELL  el  referit
servei al ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

11- Colors de música.-  En el marc de la programació “Colors de
música 2012 ”, s’acorda efectuar les següents contractacions:

 19 d’abril:  Els Amics de les Arts (15.556 € + 5.000 € fitxa
tècnica, preu entrada: 15 €)
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El Comú es farà càrrec de l’allotjament, el catering, així com les
despeses de personal i de muntatge.

12.- Reunió de Cònsols.- S’acorda transferir l’import de 10.000 €
al compte “Reunió de Cònsols”, en concepte d’aportació econòmica
de cada un dels Comuns.

13.- Tancament  de  comptes  2011.- Per  a  la  contractació  d'una
empresa  de  suport  tècnic  pel  departament  de  Finances,  pel
tancament  de  l'exercici  2011,  s'ha  demanat  pressupostos  a  les
empreses SERAUDIT (5.200 €) i OCPS (5.200 € ). Examinades les
ofertes s'acorda encomanar a l'empresa OCPS, els treballs d'ajuda
tècnica al tancament, atès que ofereix les millors condicions.

14.- Falques  i  espais  publicitaris.-  S’acorda  contractar  les
següents falques i espais publicitaris als mitjans de comunicació
següents, per a la divulgació de publicitat institucional:

 Diari d’Andorra 15.000,00 €
 Bon Dia 10.400,00 € 
 El Periòdic 10.000,00 €
 Mes Andorra  8.320,00 €
 Andorra televisió 10.844,00 €
 Club Piolet    3.640,00 €
 SER/40 Principales  2.246,40 €
 Cadena Pirenaica  2.662,40 €
 AD Ràdio  1.976,00 €
 Andorra1/Flaix Fm  1.920,00 €
 Revista Eskapada  1.500,00 €
 Agència Notícies Andorrana  3.900,00 € (contracte de 6 mesos)

El cost total de publicitat contractada és de 72.408,80 €.

Sessió de la Junta de Govern de data 21 de febrer de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
126/2012 al núm. 130/2012 (obres menors), del núm. 131/2012 al
núm. 132/2012 (béns immobles), el núm. 133/2012 (urbanisme), del
núm.  134/2012  al  núm.  137/2012  (comerç)  i  el  núm.  138/2012
(exempcions fiscals).

2.-Personal.- 

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  a  cobrir  les
places de 6 Monitors per les activitats dels Esports de
Pasqua 2012.
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 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  a  cobrir  les
places de 21 Monitors per les activitats dels Esports
d’Estiu 2012 destinades a nens de 3 a 5 anys.

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  a  cobrir  les
places de 42 Monitors per les activitats dels Esports
d’Estiu 2012 destinades a nens de 6 a 16 anys.

3.- Expedients Sancionadors.-
 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Francesca
ALVARO MARTÍNEZ i als Srs. Lluís CARRIAZO BENI i Ventura
RIBERAYGUA  DOURNES,  per  una  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a
la via pública.

 Vistes  les  al·legacions  formulades  per  la  Sra.  Naiara
ADSARIAS JIMÉNEZ i els Srs. Eduard A. VIEIRA ALVES, Marcos
A. VELOSO PAINHAS i el titular de l’empresa  EL TALLER D’OCI
en  relació  al  expedient  que  els  hi  fou  incoat  per  una
presumpta transgressió a l’Ordinació que regula el dipòsit
d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar nul i sense
efectes el referit expedient.

 Vistes  les  al·legacions  formulades  pel  titular  dels
restaurants LA NOVA FORQUILLA i DON QUIXOT en relació a
l’expedient  que  els  hi  fou  incoat  per  una  presumpta
transgressió  a  l’Ordinació  que  regula  el  dipòsit  dels
contenidors d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar
nul i sense efectes el referit expedient.

 S’acorda incoar un expedient sancionador al Sr. José Manuel
MARTINS i dos expedients sancionadors a la Sra. Montserrat
VALLS  TORRELLARDONA,  per  una  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació d’inspecció i control sobre tinença d’animals de
companyia.

 Vistes les al·legacions formulades per la Sra. Ariadna TUDEL
CUBERES en relació als tres expedients que l’ hi van ser
incoats  per  una  presumpta  transgressió  a  l’Ordinació
d’inspecció  i  control  d’animals  de  companyia,  s’acorda
deixar nul i sense efectes els referits expedients.

4.- Plaça de la creu Blanca.-  S’acorda acceptar el pressupost
presentat per SERRALLERIA ENGOLASTERS, relatiu al subministrament
de 7 protectors de voravia per col·locar  a la plaça de la Creu
Blanca, per un import de 461,33 €

5.-  Concursos.-  S’acorda  convocar  un  concurs  públic   per  a
l’arrendament del local situat a les planta núm. 5 de la torre de
Caldea.
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6.-  Transport  de  passatgers  a  Engolasters.-  S’acorda  declarar
resolt  i  rescindit  el  contracte  de  prestació  del  servei  de
transport de passatgers entre el Comú i l’empresa de transports
Viatges  Rubiol,  encarregada  de  cobrir  el  trajecte  del  centre
d’Escaldes-Engordany fins a Engolasters, tot amb efectes al dia 29
de febrer del corrent.

Com sigui que el contracte de serveis es va exhaurir el passat mes
de  setembre  del  2011,  s’acorda  regularitzar  la  liquidació  del
contracte  a  raó  de  3.000  €  mensuals,  conforme  a  la  memòria
d’oferta presentada en el seu dia (36.000 €/any). 

7.- Directors i càrrecs de relació especial.- 

a) D’acord amb l’article 90 i concordants de l’Ordinació de la
funció pública, s’acorda contractar en qualitat de personal de
relació  especial,  amb  integració  als  respectius  gabinets
d’assistència personal i tècnica dels Cònsols i Consellers, els
serveis de les Senyores:

 Maria BARÓ, Responsable de Comunicació, amb un salari  base
brut mensual de 2.600 €.

 Marta FARRÉS, Dissenyadora gràfica, amb un salari base brut
mensual de 2.394,74 €.

 Anna BONET, Fotògrafa, amb un salari base brut mensual de
1.841,86 €

b) Càrrecs directius: (article 31 de l’Ordinació de la funció
pública i Disposició Transitòria Quarta)

 Director del departament d’Informàtica: salari base brut,
2.994,20 € mensuals.

 Director de l’oficina tècnica d’Urbanisme: salari base brut,
3.467,31 € mensuals.

 Interventora: salari base brut 3.174,60 € mensuals.

 Secretari General: salari base brut, 4.729,02 € mensuals.

c) Conforme a l’article 60.e) de l’Ordinació de la funció pública
i  ateses  les  noves  redistribucions  de  funcions  dins  de
l’estructura  administrativa  i  nomenaments,  s’acorda  atorgar  un
complement de responsabilitat addicional als funcionaris següents:

 Gerard CALVET: 200 € bruts mensuals en qualitat de membre
representant  del  Comú  d’Escaldes-Engordany  a  la  Comissió
tècnica d’urbanisme (art núm. 131.2 de la LGOTU), a partir
de la data del seu nomenament.

 Rebeca  SALCEDO:  250  €  bruts  mensuals  en  qualitat  de
responsable del departament de Turisme.
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 Raquel  GARCIA:  136,53  €  bruts  mensuals,  en  concepte  de
responsable  de  la  implantació  i  desenvolupament  de  les
tasques relatives a la seguretat i salut en el treball.

 Maite  TAUSTE:  400  €  mensuals  bruts  en  concepte  de
desenvolupament  de  funció  directiva  dels  departaments  de
finances, administració i aparcaments.

 Josep QUERÓ: complement fix de 24,96 € mensuals bruts en
concepte de reconeixement de la funció directiva

Els anteriors salaris i complements de responsabilitat addicional
s’aplicaran retroactivament al dia 1 de gener del 2012, exceptuant
el representant del Comú a la CTU que intervindrà des de la data
del seu nomenament per part del Ple del Comú.

8.- Cursets de formació.- 

 S’autoritza  la  inscripció  de  8  empleats  del  departament
d’Esports al curs “Prevenció i Socors Cívics de Nivell 1 ”
que tindrà lloc a les dependències comunals durant els mesos
d’abril i d’octubre de 2012.  El cost total del curs és de
208 € (26 €/persona). 

 S’autoritza  la  inscripció  de  la  Sra.  Magda  FERNANDEZ
ÁLVAREZ,  responsable  de  tràmits,  al  curs  “Lideratge
assertiu: persones i resultats”.  El cost total del curs és
de 100€.

 S’autoritza la inscripció de la Sra. Maria BARÓ BERNAUS al
curs “Protocol i organització d’actes”. El cost total del
curs és de 90 €.

 S’autoritza la subscripció de la Sra. Marta FARRÉS BESTUÉ,
dissenyadora gràfica, al curs “video2brain”, amb accés a
diferents  formacions  on-line  de  programes  de  disseny,
maquetació, tractament de imatge i gestió de documents. El
cost total de la subscripció és de 199 €.

 Vista la demanda del Sr. Oriol NAVARRO, referent a realitzar
una estada formativa a la Llar del Jubilat del 21 de maig al
22 de juny, s’acorda  acceptar- la. 

9.- Indemnitats de funció.- Informa la Sra. Cònsol major que en
coherència  amb  les  seves  manifestacions  fetes  recentment  als
mitjans de comunicació, en relació a les indemnitats de funció
dels Cònsols, aprovades pel Comú en la sessió celebrada el passat
dia  3  de  febrer,  els  Srs.  Cònsols  han  donat  instruccions  al
departament de Finances del Comú en el sentit que l’import de la
retribució del càrrec de Cònsol major i menor sigui reduïda a la
mateixa quantitat que percebien els Cònsols major i menor del
mandat anterior, tot amb efectes a la data 1 de gener del 2012.

Com  sigui  que,  d’acord  amb  l’article  núm.  30  de  l’Ordinació
d’organització i funcionament dels Comuns, la competència per a

   52



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2012  –   Sessió ordinària de data 30 de març

fixar les retribucions dels Cònsols i Consellers de Comú correspon
al Ple, informa que han disposat que aquesta decisió es mantingui
fins i tant no sigui ratificada pel Comú, en el curs de la propera
sessió.

Sessió de la Junta de Govern de data 27 de febrer de 2012

1.-  Súpliques.- Es  resolen  les  súpliques  presentades  el  núm.
139/2012 (obres menors), el núm. 140/2012 (béns immobles), el núm.
141/2012  (urbanisme)  i  del  núm.  142/2012  al  núm.  144/2012
(comerç).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
1/2012 de factures conformades per un import total de 42.332,19 €.
I verificada, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
capítol corresponent del pressupost.

3.-Personal.- 

 S’informa sobre la contractació, amb caràcter eventual, dels
serveis de la Sra. Meritxell TORRES RIBEIRO, com a monitora
de reforç de l’espai lleure 1, del 21 al 24 de febrer del
corrent.

 S’acorda convocar un concurs pel procediment de promoció
interna  per  a  contractar  un  educador  pel  Departament  de
Joventut.

 Cursets de formació: 

- S’autoritza la inscripció al curs “Nivell bàsic en matèria
de Seguretat i Salut en el treball ” als Srs.:

 Esther CERVÓS ISERN
 Gerard CALVET SALA
 Josep Maria RIERA MASSANA
 Raquel GARCIA CONDE

- Per a la realització del curs s’ha realitzat una consulta
de  preus  a  les  empreses  VIPSA  (250  €/persona),
ASSEGURPREVENCIÓ  (240/persona)  i  QUALIPREVEN
(260/persona). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar
la la realització dels cursets de formació a l’empresa
ASSEGURPREVENCIÓ  al  ser  la  que  presenta  l’oferta  menys
dient. 

- S’autoritza la inscripció dels Agents de Circulació (49
agents), al curs “Prevenció i Socors Cívics de Nivell 1”,
que es realitzarà durant els mesos d’abril i octubre.  El
cost total del curs és de 1.274 € (26 €/persona) .

 Vista la demanda de la Sra. Tania DE JESUS GONÇALVES ARAUJO,
per a realitzar una estada de descoberta professional al
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Espai  Jovent del 26 al 30 de març del corrent, s’acorda
acceptar- la. 

 Vista la demanda de la Sra. Pollyanna MARTINS, referent a
realitzar una estada pre-laboral a l’escola Bressol els dies
6,8,13,15,20,22,27  i  29  de  març  del  corrent,  s’acorda
acceptar- la.

4.- Expedients Sancionadors.-
 

 S’acorda incoar un expedient sancionador als Srs. Eduard
SANCHEZ  PUERTA  i  Carlos  ANADON  MONTES  i  a  la  titular
administratiu  del  negoci  BONES  COMPANYIES  S.L.,  per  una
presumpta contravenció a l’Ordinació que regula l’horari de
dipòsit d’escombraries a la via pública.

 Vist  l’expedient  incoat  al  titular  administratiu  de
l’establiment  BUDA  ESPAI  ANDORRA  per  una  presumpta
transgressió  a  l’Ordinació  que  regula  la  distribució  de
publicitat gràfica a la via pública; atès que no ha formulat
al·legacions en relació al mateix en el tràmit d’audiència,
la Junta de Govern resol imposar-li una multa de 600 €,
quedant confirmada la proposta de sanció.

 Vist l’expedient incoat al titular administratiu del negoci
TENDÈNCIES per una presumpta transgressió a l’Ordinació que
regula el dipòsit d’escombraries a la via pública; atès que
no  ha  formulat  al·legacions  en  relació  al  mateix  en  el
tràmit d’audiència, la Junta de Govern resol imposar-li una
multa de 300 €, quedant confirmada la proposta de sanció.

 Vistes les al·legacions formulades per la Sra. Maria Isabel
MOLERO MUÑOZ i el titular administratiu del Restaurant LES
OQUES en relació al expedient que els hi fou incoat per una
presumpta transgressió a l’Ordinació que regula el dipòsit
d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar nul i sense
efectes el referit expedient.

5.- Comunicació.- Per  l’adquisició del programa de disseny gràfic
“Adobe  creative  suite  design  standard” pel  departament  de
Comunicació, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
MEGAHERZ (1.795 €), OFIJET (1.383,12 €), SEMIC (1.640,11 €), SPAI
(1.459  €),  DEFI  (1.431  €)  ANDORSOFT  (1.733  €),  MICROSISTEMES
(1.769 €), OFIMA (1.435 €) i INFOMOBEL (1.375,69 €). Examinades
les  ofertes  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  INFOMOBEL  el
subministrament  del  referit  programa,  al  ser  l’empresa  que
presenta l’oferta menys dient. 

6.- Concursos.- 

 Examinats els Plecs de clàusules administratives i tècniques
redactats per a la convocatòria d’un concurs públic per a la
contractació dels serveis de reparació i manteniment de la
xarxa  de  clavegueres  de  la  parròquia,  pels  casos
d’intervencions puntuals i amb caràcter d’urgència, s’acorda
aprovar-los i convocar la licitació.
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 S’aprova el Plec de condicions economico - administratives
redactat per a la convocatòria del concurs públic per a
l’arrendament  del  local  comercial  situat  a  la  planta
cinquena de la torre de Caldea.

Sessió de la Junta de Govern de data 5 de març de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
145/2012 al núm. 151/2012 (obres menors), del núm. 152/2012 al
núm. 156/2012 (béns immobles), del núm. 157/2012 al núm. 158/2012
(comerç), del núm. 159/2012 al núm. 162/2012 (exempcions fiscals).

2.- Personal.- 

 S’acorda convocar un concurs pel procediment de promoció
interna per a cobrir una plaça de comptable al departament
de Finances, que ha resultat vacant.

 Per a cobrir una plaça d’Agent d’atenció ciutadana, s’ha
convocat un concurs de promoció interna al que ha postulat
únicament el Sr. Nelson DE ASSUNÇAO JALES. Vist l’informe
del Comitè tècnic de selecció, s’acorda atorgar-li la plaça,
una vegada esgotat el termini de prova.

 S’autoritza a la Sra. Mina BENTAHART per a la realització
d’una  estada  de  descoberta  professional  a  la  Biblioteca
Comunal, del 26 al 30 de març del 2012.

3.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció consignada a
favor de l’Escola  de  btt  al circuit d’Engolasters, per
l’import de 1.200 €.

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció corresponent
al 1r trimestre de funcionament de l’Esbart Santa Anna, per
l’import de 10.075 €.

4.- Manteniment instal·lacions esportives.-

 Per  a  la  compra  de  filtres  destinats  al  circuït  de
climatització i renovació d’aire de les Piscines Comunals,
s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses SACE
(2.813,27 €), TERMCALOR (2.966,29 €) i GEOSISTEMA (5.507,60
€).  Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el
subministrament d’aquest material a l’empresa SACE, al ser
l’oferta menys dient.

 Per  a  la  compra  d’un  aparell  aspirador  per  a  les
instal·lacions del Polisportiu del Prat Gran, s’ha efectuat
una consulta de preus a les empreses RIBA (706,50 €), SOLS
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CONFORT (1.195 €) i RODISNET (478 €). Examinades les ofertes
s’acorda  adjudicar  el  subministrament  d’aquest  aparell  a
l’empresa  RIBA,  al  ser  l’oferta  que  més  s’ajusta  a  les
necessitats del departament.

5.- Expedients sancionadors.-

 S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Anna
MOLNE  GASIA  i  Rosa  VILA  CORTADA,  per  una  presumpta
contravenció a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit
d’escombraries a la via pública.

 S’acorda  incoar  una  expedient  sancionador  als  titulars
administratius dels negocis Hotel POL i Establiment LA CREW,
per la presumpta contravenció a l’Ordinació que regula la
distribució de publicitat gràfica a la via publica.

 Vist que els titulars administratius dels negocis Restaurant
L’ESQUIADOR  i  CENTRE  COMERCIAL  ANDORRA,  no  han  formulat
al·legacions en el marc de l’expedient que els hi fou incoat
per  la  presumpta  contravenció  a  l’Ordinació  que  regula
l’horari  del  dipòsit  d’escombraries  a  la  via  pública,
s’acorda  imposar-los-hi  una  multa  de  300  €,  quedant
confirmada la proposta de sanció.

 Vistes  les  al·legacions  formulades  pels  titulars
administratius dels negocis EL MEU RACONET i LA KOKINETA, i
pels Srs. Àngel FONOLL i Carles LANAO, en el marc dels
expedients  sancionadors  incoats,  s’acorda  anular-los  i
deixar-los sense efectes.

 S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Rosa
Maria BEAL CORTASA i Maria RODRIGUEZ ORTIZ, per la presumpta
contravenció a l’Ordinació que regula la publicitat gràfica
a la via pública.

6.- Altres contractacions.-

 Per a la retirada dels rètols publicitaris de la Capitalitat
de  la  Cultura  Catalana  s’ha  demanat  pressupostos  a  les
empreses ALCO  i GEMCOMS (Grues). Examinades les ofertes
s’acorda adjudicar aquests treballs a l’empresa GEMCONS al
ser  l’oferta  més  convenient  en  funció  dels  treballs  a
realitzar (24 €/hora – 42 €/hora).

 S’acorda  procedir  a  l’abonament  de  la  contractació  de
l’espectacle  infantil  organitzat  per  l’empresa  Gatzara
Espectacles, amb motiu de la Festa de Carnaval (696,80 €,
espectacle infantil).

 S’aprova la relació de premis atorgats en relació al concurs
de comparses de la rua de Carnaval, per l’import total de
1.000 €.

7.-  Material  informàtic.- Per  a  la  compra  de  sis  impressores
portàtils pels Agents de Circulació s’ha efectuat una consulta de
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preus  a  les  empreses  ANDORSOFT  (1.668  €),  SPAI  (1.794  €),
MEGAHERTZ  (-),  INFOMOBEL  (1.632  €)  i  OFIJET  (1.782,95  €).
Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el  subministrament
d’aquests aparells a l’empresa INFOMOBEL, al ser l’oferta menys
dient.

8.- Aparcaments Comunals.- Vist que la major part dels terrenys
que  el  Comú  te  arrendats  al  Clot  d’Emprivat,  destinats  a
aparcament de vehicles, zones enjardinades i parcs, s’exhaureix el
termini contractual a finals del mes de març, la Junta de Govern
acorda  facultar  als  Srs.  Cònsols  per  a  negociar  amb  els
propietaris  i  establir  la  renovació  dels  contractes,  tot  i
presentant posteriorment la proposta de ratificació dels mateixos
en el curs de la propera reunió de Consell de Comú.

Sessió de la Junta de Govern de data 12 de març de 2012

1.-  Súpliques.- Es  resolen  les  súpliques  presentades  del  núm.
163/2012 al núm. 170/2012 (obres menors), del núm. 171/2012 al
núm. 179/2012 (comerç), del núm. 180/2012 al núm. 181/2012 (béns
immobles), i el núm. 182/2012 (urbanisme).

2.- Personal.- 

 S’acorda  perllongar  el  contracte  de  la  Sra.  Mireia
JIMÉNEZ SORIA, com a educadora de l’Espai Jovent, amb
caràcter eventual, del 13 de març fins al 31 de maig de
2012.

 S’acorda perllongar el contracte de la Sra. Auxiliadora
VILLORIA IGLESIAS, com a cuinera de l’Escola Bressol 1,
amb caràcter eventual, del 20 de març fins al 19 de
desembre de 2012.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Carlota RODRÍGUEZ GARCIA, com a puericultora, del 12
de març al 15 de juliol de 2012.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Fernanda ARAUJO DE SOUSA, com a operària de neteja,
del 12 de març al 30 de juny de 2012.

 S’acorda  convocar  un  concurs  pel  procediment  selectiu
d’ingrés, per la contractació de 2 operaris de camins de
muntanya,  amb  caràcter  eventual,  del  2  de  maig  al  31
d’octubre de 2012,  adscrits al departament de Medi Ambient.

 Vista  la  sol·licitud  presentada  pel  Sr.  Miquel  LEBRÓN
SEGOVIA, agent de circulació, per a l’obtenció d’un permís
administratiu de dues hores diàries per atendre al seu fill
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menor  de  nou  mesos;  vist  el  reglament  de  permisos
administratius, s’acorda atorgar-li del 26 de juny fins al
05 de desembre de 2012.

 Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Sergi RUIZ COBOS,
Administratiu  del  departament  d’Administració,  per  a
l’obtenció d’un permís administratiu de dues hores diàries
per  atendre  al  seu  fill  menor  de  nou  mesos;  vist  el
reglament de  permisos administratius,  s’acorda atorgar-li
del 5 d’abril fins al 14 de setembre de 2012.

 Cursets de formació: S’autoritza a la Sra. Bàrbara Escudero
Journet, (caporal del Servei de Circulació), a participar al
curs “Lideratge assertiu: persones i resultats”.  El cost
del curs és de 100 €.

3.- Expedient sancionadors.- 

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  a  les  Sres.
Nathalie PEYROU, Gemma MIQUEL, Carme UBACH ESPAR i Maria
Carme  ESCUDÉ  LLANTA  i  als  Srs.  Ricard  GROPP  CARBAJAL,
Joaquim BLANCO YUSTOS, Josep A. PRIETO DIAZ i Marc CALULL
GUERRERO, per una presumpta contravenció a l’Ordinació que
regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública.

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular
administratiu de l’establiment SOUNDCLOUD, per una presumpta
contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  la  distribució  de
publicitat gràfica a la via pública.

 Vistes les al·legacions formulades per AND OTHER GROUP en
representació de la discoteca BUDA ESPAI ANDORRA en relació
a  l’expedient  que  l’  hi  fou  incoat  per  una  presumpta
transgressió  a  l’Ordinació  que  regula  la  distribució  de
publicitat gràfica a la via pública, s’acorda deixar nul i
sense efectes el referit expedient.

 Vistes les al·legacions formulades pel titular administratiu
dels  establiments  TENDÈNCIES  i  TOP  VIATGES  en  relació  a
l’expedient  que  els  hi  fou  incoat  per  una  presumpta
transgressió  a  l’Ordinació  que  regula  el  dipòsit
d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar nul i sense
efectes els referits expedients.

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Doris
Elena BECERRA MISAS i al Sr. Adrià SANTAMARIA PARDEIRO i un
expedient sancionador al Sr. José Manuel MARTINS, per una
presumpta contravenció a l’Ordinació d’inspecció i control
sobre tinença d’animals de companyia.

 Vist l’expedient incoat a la Sra. Esther ESTRAGUÉS VALOR i
al Sr. José Manuel MARTINS, per una presumpta transgressió a
l’Ordinació d’inspecció i control sobre tinença d’animals de
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companyia;  atès que no han formulat al·legacions en relació
al mateix en el tràmit d’audiència, la Junta de Govern resol
imposar-els-hi  una  multa  de  120€  i  60  €  respectivament,
quedant confirmada la proposta de sanció.

4.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
l’Entitat UPTEE, en concepte de funcionament, corresponent
al primer  trimestre del 2012, per un import de 19.736,25 €
.

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
l’Entitat UPTEE, corresponent a les despeses d’organització
dels actes de la Festa dels 3 Tombs 2012, per un import de
1.898,68€.

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
l’Entitat UPTEE, corresponent a les despeses d’organització
dels actes de Carnaval 2012, per un import de 1.577,60 €.

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
l’Entitat UPTEE, corresponent a les despeses d’organització
dels actes de Nadal 2011, per un import de 1.649,55 €.

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
l’Entitat BÀSQUET  CLUB ESCALDES-ENGORDANY,  corresponent a
les  despeses  d’organització  del  Campionat  Parroquial
d’Escaldes-Engordany, per un import de 3.000 €.

5.- Piscines Comunals.- Pel subministrament de productes químics
destinats a les piscines comunals, s’ha efectuat una consulta de
preus  a  les  empreses  LAI  (3.810,30  €),  BLAUTEC  (3.825,42  €),
TECSAI (4.273,88 €), PISCINES I ESPORTS (4.552,50 €), ECOTECNIC
(4.788,49 €) i SACE (5.909,33 €). Examinades les ofertes s’acorda
adjudicar  a  l’empresa  LAI,  el  subministrament  dels  referits
productes, al ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient. 

6.- 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 de Pasqua  s’ha efectuat una consulta
de preus a les empreses ESPIGA D’OR (5,12 €/infant i àpat, Picnic:
3,07 €/infant) OPCIÓ CUINA (5,50 €/infant i àpat, Picnic: 5,50
€/infant). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el servei de
restauració  a  l’empresa  ESPIGA  D’OR  al  ser  la  que  presenta
l’oferta menys dient i compleix amb els requisits exigits per
aquest tipus de prestacions.

7.- Espai Jovent.- S’aprova el conveni de col·laboració entre el
Comú d’Escaldes-Engordany i el Centre de la Cultura Catalana per a
la promoció de la cultura i la música entre el jovent, a través
del projecte elaborat en relació al premi Carles Sabater. El Comú
col·laborarà en la  organització del concert que promourà el grup
premiat mitjançant la cessió d’espais i l’equipament tècnic de les
seves instal.lacions. 
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Sessió de la Junta de Govern de data 19 de març de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
183/2012 al núm. 186/2012 (obres menors), del núm. 187/2012 al
núm. 190/2012 (béns immobles), del núm. 191/2012 al núm. 200/2012
(comerç).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
2/2012 de factures conformades per un import total de 247.243,29
€. I verificada, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
capítol corresponent del pressupost.
 
3.- Personal.- 

 S’acorda  convocar  un  concurs  pel  procediment  selectiu
d’ingrés, per la contractació d’un/a educador/a per l’Espai
Jovent, atès que no s’ha presentat cap candidat al concurs
convocat per promoció interna.

4.- Expedient sancionadors.- 

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  a  les  Sres.
Encarnació  VALLS  CAMPOY,  Núria  XIFRÉ  DEFAUS  i  als  Srs.
Sadurní VILA ARMENGOL i Arnau COLOMINAS NAVARRO, per una
presumpta contravenció a l’Ordinació que regula l’horari de
dipòsit d’escombraries a la via pública.

 Vistes les al·legacions formulades per la Sra. Edna SILVA
RIBEIRO i el titular del negoci BONES COMPANYIES en relació
a  l’expedient  que  els  hi  fou  incoat  per  una  presumpta
transgressió a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit
d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar nul i sense
efectes els referits expedients.

5.- Manteniment clavegueres.- Per a la contractació dels serveis
de  neteja i manteniment de les xarxes de clavegueres i el lloguer
de la càmera, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
ECONET (Hora: 93 €, càmera gran: 145 € i càmera petita: 86 €) i
NEIDA (Hora: 91 €, càmera gran: 122 € i càmera petita: 84 €).
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa NEIDA, el
manteniment, la neteja i el lloguer de la referida càmera, al ser
l’empresa que presenta l’oferta menys dient. 

6.- Horts d’en Sucarana.-  Per els treballs de preparació dels
horts  que  el  Comú  destina  a  la  Gent  Gran,  s’ha  efectuat  una
consulta de preus a diverses  empreses obtenint només una oferta
del  Sr.  DIDIER  ALEIX  (572  €,  fressar  i  abonar).  S’acorda
encomanar-li el referits treballs atès que l’oferta s’adapta a les
necessitats demanades pel departament.
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7.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció
a favor de  l’entitat Voluntaris de Nostra Senyora de Meritxell,
en concepte de pagament de la subvenció anual, per un import de
900 € .

8.- Comissió del Cadastre.- En el marc dels treballs d’elaboració
del cadastre parroquial, la Comissió del Cadastre, procedirà a
practicar els següents actes de delimitació de béns immobles, una
vegada publicada al BOPA la convocatòria següent: 

 POLÍGON CADASTRAL 33: 

- Data: 10, 12 i 17  d’abril de 2012

- Zona i situació: Urbanització Sa Calma

 POLÍGON CADASTRAL 25: 

- Data: 19 i 24 d’abril de 2012

- Zona i situació: Av. de les Escoles

 POLÍGON CADASTRAL 23: 

- Data: 26 d’abril i 2 de maig de 2012

- Zona i situació: Peletera

 POLÍGON CADASTRAL 19: 

- Data: 3 i 8 de maig de  2012

- Zona i situació: Can Diumenge

 POLÍGON CADASTRAL 22: 

- Data: 10 i 15 de maig de 2012

- Zona i situació: Sant Jaume

 POLÍGON CADASTRAL 21: 

- Data: 17 i 22 de maig de 2012

- Zona i situació: Ermengol Serra

9.- Congrés Mundial de Turisme de Neu.- S’acorda  transferir la
quantitat de 12.000 €, a favor de l’Organització del 7è Congrés
Mundial de Turisme de Neu i de Muntanya, al que participen a parts
iguals tots els Comuns, a tenor de l’acord pres en Reunió de
Cònsols del dia 2 de novembre de 2010.

10.- Transferències de Crèdit.-  Vist l’article 74 de la Llei de
Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i
l’informe emès per la Interventora, la Junta de Govern autoritza
la següent Transferència de Crèdit per a fer front a les despeses
previstes en el Conveni de col·laboració entre Andorra Turisme SAU
i els set Comuns, mitjançant el programa INFOTURISME.
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 De les partides 61100-400-22682 “Promoció Turística”, (4.000
€) a favor de la partida  61100-400-48225 “Andorra Turisme”,
per  a  fer  front  a  les  despeses  de  originades  per  a  la
signatura del Conveni de col·laboració entre Andorra Turisme
SAU i els set Comuns del principat d’Andorra, mitjançant el
programa INFOTURISME.

11.-  Subministraments.- Vist  que  l’empresa  EUROSENYALS  no  ha
subministrat el material de senyalització que li fou adjudicat per
acord de la Junta de Govern de data 19 de desembre del 2011,
s’acorda notificar-li que disposa del termini de 10 dies hàbils
per a lliurar el material encomanat; en cas contrari el Comú es
veurà obligat a anul·lar l’adjudicació.

12.- Comissió Consultiva i Comitè de Seguretat i Salut en el
treball.- Conforme a l’apartat 2n del Reglament de la Comissió
Consultiva i a l’article 9 de l’Ordinació de la funció pública
comunal,  l’any  2008  el  Comú  va  convocar  les  eleccions  als
representants dels treballadors per a formar part de la Comissió
Consultiva. No es va presentar cap candidatura per a cobrir els
càrrecs de representants dels treballadors i per tant no figura
cap  representant  dels  treballadors  en  el  si  de  la  referida
Comissió.

La Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en
el treball, en el seu article núm. 23, Comitè de seguretat i de
salut, estableix l’obligació de constituir un comitè de seguretat
i  de  salut  en  empreses  o  centres  de  treball  de  cent  o  més
treballadors, que ha d’estar format, per una banda, pels delegats
de prevenció dels treballadors, i d’altra banda, per l’empresari
i/o  els  seus  representants,  en  igual  nombre  que  els  que
representin els treballadors.

Per a complimentar als preceptes legals citats anteriorment, la
Junta  de  Govern  acorda  convocar  novament  les  eleccions  per  a
cobrir  els  càrrecs  de  representants  dels  treballadors  a  la
Comissió Consultiva i al Comitè de seguretat i salut previst a la
Llei 34/2008.

Sessió de la Junta de Govern de data 20 de març de 2012

Punt únic:

1.-  Concurs  públic  per  a  la  contractació  dels  servei  de
desratització  i  control  de  plagues  dels  espais  públics  de  la
Parròquia.- 
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La Sra. Cònsol major informa que el dia 8 de març del corrent va
tenir lloc l’obertura de les ofertes presentades en el marc del
concurs  públic  convocat  per  a  la  contractació  dels  servei  de
desratització i control de plagues a la Parròquia.

Conforme a l’article 19.4 de la Llei de contractació pública, la
Mesa de contractació va quedar constituïda pels Membres següents:

Sr. Josep Ramon TUDEL (President delegat)
Sr. Josep QUERÓ (Vocal)
Sra. Mònica NAVARRO (Interventora)
Sr. Àngel GRAU (Vocal Secretari)

Acabat l’acte d’obertura, es va formalitzar l’acta corresponent i
es va trametre al departament de serveis i infrastructures tota la
documentació presentada pels concursants, als efectes que el Cap
de departament elaborés l’informe tècnic sobre el conjunt de les
ofertes presentades.

El dilluns dia 12 de març de corrent, el Cap del departament de
Serveis i Infrastructures va adreçar un escrit als Srs. Cònsols
demanant de forma motivada que se’l rellevi del càrrec de Membre
de  la  Mesa  de  contractació,  en  atenció  a  les  circumstàncies
esdevingudes el divendres dia 9 de març mentre redactava l’informe
tècnic que li havia encomanat la Mesa de contractació. 

Tot seguit es dona lectura íntegra de l’escrit adreçat als Srs.
Cònsols  per  part  del  Cap  de  departament  de  Serveis  i
Infrastructures.

Atès que, segons el criteri unànime expressat pels Membres de la
Junta de Govern, l’adjudicació de contractes administratius no
solament ha de respectar les normes de publicitat i concurrència
sinó que la proposta d’adjudicació que la Mesa de contractació
elevi a l’Òrgan de contractació ha de ser adoptada amb totes les
garanties d’objectivitat, imparcialitat i transparència, la Junta
de Govern ACORDA:

1. Rellevar al Cap de departament de Serveis i Infrastructures
de les seves funcions assignades en el si de la Mesa de
contractació, en el marc del present concurs.

2. Notificar  aquesta  decisió  a  la  Mesa  de  contractació,
demanant-li  a  l’ensems  que  nomeni  un  tècnic  per  a  la
redacció  de  l’informe  sobre  les  propostes  presentades  a
concurs, per tal que la Mesa pugui formular la seva proposta
motivada d’adjudicació a l’Òrgan de contractació.
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La Sra. Cònsol Major informa que, junt amb els acords transcrits que es
sotmeten a ratificació en el dia d’avui, 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.
Seguidament, demana als presents si sobre els acords de referència tenen
alguna esmena, comentari o demanda d’informació a formular.

1) Com a qüestió preliminar, en relació a la retribució dels càrrecs de Cònsol
Major i Consol Menor, la pròpia Sra. Cònsol Major posa de relleu que al
punt núm. 9 de l’acta de Junta de data 21 de febrer s’informa sobre les
instruccions donades al  Departament  de Finances  en el  sentit  que la
retribució mensual d’ambdós cònsols es fixi en 4.171,25 € (igual a la
dels cònsols durant l’anterior mandat), amb efectes a dia 1 de gener de
2012.  Com  sigui  que,  d’acord  amb  l’article  30  de  l’Ordinació
d’organització i funcionament dels comuns, la competència per fixar les
retribucions dels cònsols i dels consellers correspon al Ple; pertoca avui,
mitjançant  la  seva  ratificació,  oficialitzar  aquest  acord  que  modifica
l’adoptat en el transcurs de la darrera sessió de Consell.

2) En relació a l’acord de data 20 de març en que, a petició de l’interessat,
el cap del Departament de Serveis i Infraestructures va ser rellevat de les
seves funcions al si de la mesa de contractació del concurs públic per a
l’adjudicació del servei de desratització i control de plagues als espais
públics de la parròquia;  el Sr.  Josep Ramon Tudel, considerant que en
declaracions als mitjans de comunicació la Sra. Cecília Vendrell va posar
en dubte la credibilitat de dita persona, demana al Secretari General que
doni lectura i faci constar en acta l’informe a través del qual el cap del
Departament de Serveis i Infraestructures va motivar la seva petició. El
Secretari fa lectura de l’informe davant el Ple:

Josep Maria  Queró Riu,  cap del  Departament  de Serveis  i  Infraestructures del
Comú, 

INFORMA:

El passat divendres dia 9 de març, em trobava al meu despatx realitzant l’informe
tècnic en relació al concurs públic convocat per a la contractació d’una empresa
pel servei de desratització i control de plagues dels espais públics de la parròquia,
convocat recentment pel Comú (BOPA núm.4, de data 25 de gener del 2012).
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Sobre les 16 h va comparèixer al meu despatx la Sra. Cecília Vendrell, consellera
del Comú, que segons consta en la documentació del concurs és la representant
legal  de  l’empresa  Ambitecnia,  SLU,  empresa  que  figura  com  a  licitant  en  el
concurs de referència.

La Sra. Vendrell  em demanà si totes les empreses postulants al referit  concurs
havien presentat els respectius registres de Comerç i indústria. Vaig manifestar-li
que sí, doncs aquest extrem el controla sempre el servei d’Intervenció, junt amb
els restants documents exigits al plec de bases en el moment de l’obertura del
sobre  A.  A  continuació  em  demanà  si  podia  revisar  l’oferta  econòmica  i  la
documentació  aportada  per  la  totalitat  dels  concursants  a  qual  demanda  vaig
accedir en tractar-se d’un Conseller del Comú.

En el curs de la verificació que la Sra. Vendrell va realitzar, em manifestà que dins
del  full  d’activitats  del  certificat  d’inscripció  del  Registre  de  Comerç  i  Indústria
d’algunes  de  les  empreses  concursants,  no  hi  constava  anotada  l’activitat  de
desratització requerida pel concurs.

Així mateix va indicar-me que les empreses postulants no disposaven del certificat
ISO  14.001:2004,  relatiu  al  servei  de  control  de  plagues,  exceptuant  la  seva
empresa, que havia acompanyat còpia del referit certificat.

Davant l’anterior manifestació vaig informar-la que el plec de bases del concurs no
exigia la presentació d’aquest document, manifestant-me la Sra. Vendrell que la
licitació convocada era un  concurs i no un concurs-subhasta,  per la qual cosa la
millor oferta no era la obligatòriament la menys dient sinó la que donava millors
prestacions.

Com a  membre  de  la  Mesa  de  contractació  de  la  qual  formo  part  en  aquest
concurs, considero que les recomanacions que m’han estat efectuades per part de
la Sra. Vendrell condicionen el meu informe, al provenir d’una autoritat comunal, i
em veig en l’obligació d’informar-ne als meus superiors.

Per aquest motiu, demano als Srs. Cònsols que, si ho consideren convenient, em
rellevin de la meva funció de membre de la Mesa de contractació, atès que la
meva situació està condicionada per aquests esdeveniments.

És tot quan tinc a bé portar al seu coneixement als efectes pertinents.

Escaldes-Engordany, 12 de març del 2012.”

Intervé a continuació la Sra.  Cecília Vendrell, explicant que la setmana
passada va publicar un escrit a  el Periòdic d’Andorra i va parlar per la
ràdio, exposant la seva versió dels fets i amb intenció de donar aquest
tema per aclarit i tancat. En síntesi, sobre el que sembla recriminar-se-li
en l’informe en qüestió, diu voler deixar clar el següent:

 Pel  que  fa  a  la  demanda  de  mirar  el  registre  de  comerç  de  les
empreses concursants, posa de relleu que la informació sobre aquest
registre és pública i,  per tant, no demanava cap tipus d’informació
privilegiada.

 Sobre la consulta de les ofertes econòmiques, ressenya que aquesta
informació també és pública i que el dia de l’obertura, aquesta va ser
lliurada a totes les empreses representades en l’acte, inclosa la seva.
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Va succeir senzillament, que ella en particular no havia tingut ocasió
de contactar amb el representat dels seva empresa present a l’acte i,
aprofitant  l’avinentesa,  va  demanar  aquesta  informació  al  cap  del
Departament.

 Referent a la ISO 14000, sobre la que sabia perfectament que no era
un requisit  recollit  al  plec  de bases,  expressa que es va  limitar  a
explicar-ne el seu significat i implicacions, sense en cap cas demanar
que això aportés a la seva empresa una puntuació suplementària a
l’hora de comparar les ofertes.

 En darrera instància, exposa que durant la conversa mantinguda amb
el  cap  del  Departament,  mai  es  va  entrar  a  comparar  les  ofertes
presentades  al  concurs  ni  a  expressar-se  cap  opinió  envers  les
mateixes.

Tot  plegat,  continua  explicant  la  Sra.  Cecília  Vendrell,  prèviament  ho
havia posat ja en coneixement dels Srs. Cònsols i el Sr. Josep Ramon
Tudel  en  una  reunió  mantinguda  el  dia  19  de  març  (abans  era  fora
d’Andorra). Reunió en l’inici de la qual va ser informada sobre l’escrit del
cap de Serveis i Infraestructures, i en la que desprès d’expressar-se en els
termes abans descrits, per la seva part, va optar per retirar l’oferta de la
seva empresa al concurs i donar per tancat el tema.

Intervé de nou el Sr. Josep Ramon Tudel dient que la voluntat de la majoria
és que no vagi més enllà aquest assumpte que resulta força incòmode, i
que si s’ha volgut fer llegir l’informe davant el Ple, és perquè la versió de
la  Sra.  Vendrell  es  contradiu  de  manera  molt  important  amb  la  del
funcionari.  En tot  cas,  afegeix,  el  que  no  es  pot  permetre  és  que la
credibilitat dels funcionaris del Comú quedi malmesa, i recorda a la Sra.
Vendrell que, al marge dels seus motius, ella està en aquest Comú com a
càrrec polític i no com a càrrec tècnic. Demana per acabar, que almenys
al llarg d’aquest mandat no es tornin a reproduir situacions d’aquesta
índole. 

Tancant el torn d’intervencions sobre aquest tema, la Sra. Cecília Vendrell
exposa que ella no veu en que es contradiuen les seves afirmacions amb
les  que  figuren  a  l’informe,  però  que  en  tot  cas,  tal  com  ja  havia
expressat públicament a través dels mitjans, el que vol assegurar ara és
que la seva empresa no es presentarà a cap altre concurs públic convocat
pel  Comú  d’Escaldes-Engordany  i  que,  en  cap  cas,  es  reproduiran
situacions similars.
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3) La Sra.  Cecília Vendrell fa constar el desacord dels consellers del Partit
Socialdemòcrata i Independents amb l’aprovació de la transferència de
crèdit  per  fer  front  a  les  despeses  originades  per  la  signatura  d’un
conveni de col·laboració entre Andorra Turisme, SAU i els set comuns en
el marc del programa Infoturisme (punt núm. 10 de la sessió de la Junta de

Govern de data 19 de març). Atès que aquest acord està relacionat amb el
punt 8 de l’ordre del dia de la reunió d’avui, diu que per no redundar
sobre  el  mateix,  serà  llavors  quan  aportarà  al  Ple  les  explicacions
oportunes.

I  no  havent-hi  altra  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. Consta en acta el vot particular dels
consellers del Partit Socialdemòcrata i Independents, en desacord amb la
ratificació del punt núm. 10 de la reunió de data 19 de març.

3. Proposta  d’aprovació  de  l’Estat  General  de  Comptes
corresponent a l’exercici 2011

La Sra. Cònsol Major cedeix la paraula a la Sra. Núria Gomez, en tant que
consellera de Finances, per tal que presenti al Ple el contingut de l’Estat
General de Comptes 2011. La Sra. Núria Gomez exposa el següent:

L’Estat  General  de  Comptes que  avui  se  sotmet  a  la  consideració  i
aprovació d’aquest Ple, s’ha confeccionat d’acord amb el que preveu la
Llei de finances comunals i el Pla general de comptabilitat pública del
Principat d’Andorra. 

Els comptes comprenen els següents documents :

 El balanç.
 El compte del resultat econòmic patrimonial.
 Els estats de liquidació pressupostària i estats complementaris.
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 La memòria,  que  completa  i  àmplia  la  informació  anterior  i  que
inclou entre altres: el quadre de finançament i l’estat del romanent
de tresoreria.

S’inclouen també per informació els comptes provisionals de la societat
SEMTEE,  SA participada en un 25% pel  Comú,  que hauran de ser
aprovats  per  l’Assemblea  General  d’accionistes.  Els  comptes
provisionals d’aquesta societat presenten un resultat provisional positiu
de 1.910.010 euros,  lleugerament  inferior  al  tancat  l’exercici  2010
(2.012.111 euros).

A continuació passaré a exposar-los els aspectes més significatius de
l’Estat General de  comptes.

En primer lloc, en relació a la liquidació del pressupost. 

L’any 2011 s’ha tancat amb un dèficit  pressupostari  de 409 milers
d’euros. Aquesta no és una bona dada si s’analitza de forma aïllada,
però cal tenir present els següents aspectes:

- Els  ingressos  corrents  del  comú  han  sofert  una  davallada  molt
important de 2,2 milions d’euros en relació a les previsions. Més
concretament,  és  la  caiguda  dels  ingressos  procedents  de  les
activitats immobiliàries i urbanístiques que n’explica la causa. Així
si el 2010 es van ingressar efectivament 7,4 milions d’euros per
aquest concepte, el 2011 se n’han ingressat 1,8 milions. És a dir
5,6 milions d’euros menys.

- Sota  aquestes  circumstàncies,  convé  destacar  l’important  esforç
realitzat per l’anterior equip comunal en matèria de contenció de la
despesa, que ha permès un estalvi de 2,4 milions d’euros en relació
al pressupost previst i que ha permès contenir el dèficit, limitant-lo
als 409 milers d’euros comentats anteriorment.

- És  important  també  destacar  que  malgrat  aquest  esforç  de
contenció  que  representa  una  disminució  del  10%  en  el  seu
conjunt,  la  corporació  ha  complert  puntualment  amb  els  seus
compromisos en relació al deute existent, de forma que aquest s’ha
reduït  en  2,46  milions  d’euros.  El  deute  queda  doncs  en  34,8
milions  al  tancar  el  2011 i  el  rati  d’endeutament  comunal  pels
imports  disposats  se  situa  en  134%.  Al  tancar  l’exercici
l’endeutament del Comú es troba doncs per sota del límit màxim
permès per la Llei de finances comunals en 17 milions d’euros.  

- Convé per últim indicar també l’esforç en matèria d’inversió, al qual
s’han  destinat  2,3  milions  d’euros  amb  projectes  d’important
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rellevància per contribuir a fomentar la revitalització i potenciació de
la part alta. Destaca així l’obra de remodelació i embelliment de la
part  alta  de  l’av.  Carlemany,  amb  la  construcció  del  CIAM  i
l’embelliment del passeig del riu, a la qual s’han destinat una mica
més de 1 milió i mig d’euros. Destaca igualment la finalització dels
treballs  de  remodelació  i  embelliment  de  la  fase  Copríncep  de
Gaulle fins a la plaça Santa Anna (173.000 €), l’avançament en la
confecció del cadastre (135.000 €) i el trasllat i habilitació de la
nova deixalleria a la zona industrial de l’av.  del Pont de la Tosca
(144.000 €). 

Un  cop  repassats  els  principals  aspectes  de  la  liquidació
pressupostària, convé repassar els trets més rellevants dels comptes de
situació econòmico patrimonial del comú.

Quant al compte de resultats de l’any podem observar que aquest s’ha
saldat amb un resultat negatiu de 1,5 milions d’euros. Aquest resultat
divergeix  del  pressupostari  degut  bàsicament  a  apunts  comptables
d’ingressos i despeses que no generen moviment de caixa, com són les
amortitzacions,  els  ingressos  a  distribuir  en  diversos  exercicis,  les
provisions per riscos i despeses i altres diferències de tractament entre
la  comptabilitat  pressupostària  i  la  financera:  Aquestes  diferències
queden  recollides  en  el  quadre  de  conciliació  que  es  mostra  en  la
pàgina 6 del document d’Estat General de Comptes. 

Pel tal de facilitar la comprensió d’aquest resultat negatiu, és important
separar el que és propi de les operacions ordinàries de l’any 2011, que
s’ha  tancat  amb  un  resultat  positiu  de  51.000  €  malgrat  les
circumstàncies.  És  l’impacte  del  resultat  extraordinari  derivat
d’operacions  corresponents  a  exercicis  anteriors  per  un  import  de
1.579.000 € negatius que acaba situant el resultat de l’exercici en una
pèrdua o “desestalvi” final de 1,5 milions. Atesa la magnitud d’aquesta
xifra, em sembla oportú passar a exposar l’origen d’aquest resultat.

Així, arrel de dos recomanacions del Tribunal de Comptes i a proposta
de la Sra. Cònsol Major, l’Hble. Sra. Montserrat Capdevila, el passat 5
de maig 2011, el Ple de Comú va aprovar el manual de procediments
de l’immobilitzat el qual ha comportat els següents ajustos:

- Per una banda s’ha dotat  per  primera vegada una provisió  per  a
reparacions  futures  relativa  als  béns  destinats  a  l’ús  general.
Aquesta provisió s’ha calculat de forma retroactiva des de la posada
en funcionament dels elements afectats i suma la quantitat de 5,3
milions d’euros, dels quals 1,2 milions correspondrien a l’any 2011
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i 4,1 milions a exercicis anteriors. Aquests últims figuren doncs en
l’apartat de despeses extraordinàries relatives a exercicis anteriors.

- En  contrapartida,  amb  l’aplicació  d’aquest  mateix  manual,  s’ha
procedit a la reclassificació de diversos elements de l’immobilitzat,
que han comportat la revisió de la seva vida útil. D’aquesta revisió
en resulta que havien estat practicades amortitzacions en excés que
han  estat  corregides  donant  lloc  a  uns  ingressos  extraordinaris
relatius a exercicis anteriors d’un import de 3,5 milions d’euros.

- Per  últim cal  indicar  que s’ha procedit  a  registrar,  amb impacte
sobre el compte de resultat economico patrimonial, la regularització
pendent de compensar de les transferències en excés rebudes per
part  de  Govern  relatives  als  anys  2006  a  2010,  que  han  estat
comunicades aquest passat any 2011 i que seran compensades en
els anys 2012 i 2013. Aquesta regularització representa 1,3 milions
d’euros, que també han quedat registrats en l’apartat de despeses
extraordinàries relatives a exercicis anteriors.

El  conjunt  d’aquests  tres  factors  explica  el  gruix  d’aquest  resultat
negatiu amb el qual s’ha tancat el resultat economicopatrimonial  de
l’any 2011.

Un  cop  comentats  els  aspectes  més  significatius  del  compte  de
resultats, m’agradaria acabar destacant que l’actiu immobilitzat net del
Comú a 31 de desembre 2011 és de 116 milions d’euros. Aquest valor
inclou terrenys i edificis que figuren al seu cost històric i cal tenir en
compte que els valors reals d’aquests actius són molt més elevats.

Aquest actiu està finançat en un 70% amb recursos propis, la resta
amb deute a llarg termini. El Comú tanca amb una tresoreria positiva de
1,98 milions d’euros i sense disposar les pòlisses de crèdit vigents. El
romanent de tresoreria també es positiu en 126 milers d’euros.

Les xifres presentades en l’estat del tancament de comptes reflecteixen
clarament l’impacte de la conjuntura econòmica. Les fonts d’ingressos
relatives  a  l’activitat  immobiliària  han  estat  importants  fonts  de
recaptació  fins  l’any  2010  i  han  donat  gran  oxigen  a  les  finances
d’aquest  Comú per a poder abordar  projectes i  millores  que han fet
possible que avui,  tots,  puguem disposar  d’una parròquia moderna i
suficientment atractiva i preparada en equipaments i infraestructures.
Donades les circumstàncies actuals i malgrat la prudència amb la qual
hem confeccionat el pressupost per aquest any 2012, amb mesures de
contenció ja realitzades o previstes,  crec que serà necessari  que els
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consellers d’aquesta sala reflexionem conjuntament i amb profunditat
durant aquest 2012 sobre els models actuals de funcionament d’aquest
Comú, per  tal  que en un moment tant  delicat  com l’actual  puguem
continuar garantint unes finances comunals suficientment sanes i per
tant sostenibles.

Els comptes s’han confeccionat de forma a expressar de manera fidel la
situació econòmica i financera i l’estat del patrimoni de la corporació a
31 de desembre 2011 i contenen al meu entendre tota la informació
necessària i suficient per a la seva comprensió adequada i interpretació.
En  aquest  sentit,  proposo  al  Ple  l’aprovació  de  l’Estat  General  de
Comptes de l’exercici econòmic 2011 avui presentat i que serà tramés
al Tribunal de Comptes, donant compliment al que disposa l’article 13
de la Llei del Tribunal de Comptes.

Closa la presentació de la Sra. Núria Gomez, sol·licita intervenir el Sr. Aleix
Mañosas per exposar la posició dels consellers del seu grup davant l’Estat
general de Comptes 2011 que es posa a consideració. El Sr. Aleix Mañosas
diu el següent:

Després de que se’ns hagi explicat la liquidació de comptes del 2011, i
un cop revisada la mateixa amb el poc temps que disposem pel seu
estudi,  segons l’actual  ordinació dels  Comuns,  cal  constatar  que els
comptes han estat correctament presentats i tancats.

Reconeixem  la  disminució  de  gairebé  2,5  milions  d’euros  respecte
l’endeutament  de  l’any  2010  i  l’esforç  que  va  realitzar  l’anterior
corporació  a  tal  efecte.  No  obstant,  no  cal  oblidar  que  la  mateixa
corporació liderada pel Sr. Antoni Martí, el 2007 va agafar les regnes
d’aquest  Comú  amb  un  endeutament  de  22,5  milions  d’euros  i,  a
tancament de 2011, aquest és de  més de 34,5 milions d’euros, la qual
cosa representa un augment de més de 12 milions d’euros en 4 anys i
en plena crisi econòmica.

Considerem que l’endeutament actual  hipoteca bastant la corporació
pels  propers  anys,  ja  que  per  molt  que  ens  esmercem en  reduir  la
despesa, serà molt complicat poder fer front a l’endeutament amb la
davallada d’ingressos que s’albira en un futur proper.

Dit això, aprovarem els comptes d’aquest exercici pels motius amb els
que he iniciat la meva exposició.
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I clos el torn d’intervencions, per assentiment, el Ple aprova l’Estat general
de comptes corresponent a l’exercici 2011. Es trametrà un edicte al BOPA
informant sobre aquesta aprovació i el caràcter públic d’aquest document.

4. Proposta  d’incorporació  al  pressupost  2012  dels  crèdits
relatius a compromisos de despesa d’inversió no realitzats
durant  l’exercici  anterior,  per  un  import  total  de
518.824,89 €, d’acord amb els articles 63 i 64.3.b de la
Llei de finances comunals

De nou la Sra. Núria Gomez informa al Ple sobre la proposta presentada:

Es presenta a la consideració i  aprovació,  si  escau,  d’aquest Ple,  la
proposta  de  reconducció  de  crèdits  pressupostaris  corresponents  a
compromisos contrets amb càrrec al pressupost 2011 i que per causes
justificades al tancament de l’exercici no van poder ser liquidats. 

Aquests compromisos s’haurien de liquidar aquest any 2012 i sumen la
quantitat de 518.824,89 € que es desglossen com segueix :

 435.993,04  €  relatius  a  inversions  en  curs  d’execució  o
pendents de ser iniciades. 

 82.831,85 € relatius a despeses corrents.

De  les  inversions  pendents  de  liquidar  destaquen  com  a  més
significatives les relatives a la confecció del cadastre (224.000 €) i les
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relatives als treballs de renovació de la xarxa residual i pluvial d’un tram
del carrer Josep Viladomat i del carrer François Mitterrand (100.000 €).

Els  compromisos  que  es  proposen  incorporar  al  pressupost  2012
relatius a despeses corrents, corresponen a serveis i subministraments
encarregats durant el 2011 que a data de tancament es trobaven en
curs d’execució o pendents de servir. En alguns casos també figuren
subministraments que no van poder ser liquidats en haver-se presentat
les factures amb data posterior al 31 de gener 2012, que és la data
límit  fixada  per  la  Llei  de  finances  comunals  per  practicar  les
liquidacions pressupostàries de l’exercici que s’està tancant.

La incorporació d’aquests crèdits al pressupost 2012, serà finançada
amb càrrec  als  romanents  de  tresoreria  existents  o  amb  operacions
d’endeutament en última instància per la diferència.

Així, d’acord amb el que preveu l’article 64.3 apartat B de la Llei de
Finances  Comunals  es  proposa  l’aprovació  de  la  reconducció  al
pressupost  2012 de  la  quantitat  de  518.824,89€  corresponents  a
compromisos que s’hauran de liquidar enguany.

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

5. Proposta d’acord per fraccionar el pagament dels impostos
sobre  foc  i  lloc  i  taxes  sobre  la  higiene  i  l’enllumenat
públic, la propietat immobiliària edificada, els rendiments
arrendataris,  i  sobre la  radicació  d’activitats  comercials,
empresarials i professionals.

El Sr. Eduard Molné informa al Ple sobre la proposta presentada:
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L’any 2009 es va adoptar per primera vegada el fraccionament en dos
períodes  de  l’impost  sobre  la  radicació  d’activitats  comercials,
empresarials i professionals; una mesura amb l’objectiu d’alleugerir la
càrrega fiscal dels comerciants de la parròquia, evitant la concentració
temporal de l'impost. Ara aquesta mesura s’amplia a la resta d’impostos
i  taxes  comunals  (impost  de  foc  i  lloc  i  taxes  sobre  la  higiene  i
l’enllumenat públic, impost sobre la propietat immobiliària edificada i
impost sobre els rendiments arrendataris).

El  servei  permet  fer  els  pagaments  en  un  termini  de  deu  mesos
efectuats dins l’any natural, mitjançant domiciliació bancària mensual,
i l’import mínim del fraccionament és de 30 euros. 

Amb aquesta  mesura,  el  Comú d’Escaldes-Engordany  vol  facilitar  el
pagament  dels  impostos  als  ciutadans  i  a  les  ciutadanes,  evitant
qualsevol perjudici amb els interessos de demora. Entenem que assumir
els pagaments dels impostos i de les taxes és una càrrega feixuga pel
pressupost de totes les famílies. En molts casos, s’ha de realitzar un
esforç important a l’hora realitzar els pagaments. 

La crisi econòmica ens obliga a estar del costat dels ciutadans i les
ciutadanes  i  de  les  empreses  locals.  Per  aquest  motiu,  com  a
responsables de la gestió comunal no podem mantenir-nos al marge de
la difícil situació per la qual passen algunes famílies i comerciants. 

Propostes  com  la  que  avui  sotmetem  a  aprovació  se  sumen  a  les
adoptades amb anterioritat, com la congelació dels preus de les taxes i
gravamens  aplicables  per  aquest  any  2012,  l’exempció  de  l’impost
sobre la radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals
per als joves d’entre 18 i 30 anys que sol·liciten l’obertura d’un primer
negoci a la parròquia, la figura del comerç inactiu o la reclassificació de
carrers que es va fer l’any 2010 per tal  de disminuir l’impost  a les
zones més desfavorides a nivell comercial. 

Intervé a continuació la Sra.  Cecília Vendrell fent constar l’acord i decidit
suport del seu grup a la proposta presentada 

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
la proposta presentada.
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6. Proposta d’aprovació del Reglament sobre construcció de
voravies i camins

El Sr.  Cònsol Menor informa al Ple que l’any 2006 el Comú d’Escaldes-
Engordany va publicar el Reglament per a la construcció de voravies, per
tal de, d’una part, definir i unificar els materials, capes i paviments, en la
construcció  i  reparació  de  les  voravies,  i  d’altra  part,  establir
l’obligatorietat de cessió d’aquests espais públics a favor del Comú. 

El  Reglament  que  es  presenta  avui  a  l’aprovació  del  Ple  respon  a  la
necessitat  de  1)  refondre  les  posteriors  modificacions  aportades  al  text
inicial i 2) aportar-hi les modificacions necessàries per tal d’adaptar el seu
contingut  a  les  disposicions  emanades  de  la  normativa  urbanística  del
POUPEE

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova el
Reglament sobre construcció de voravies i camins, el qual serà tramés al
BOPA per a la seva publicació i posterior entrada en vigor.

7. Proposta d’aprovació del text de modificació de la Llei de
bases de l’ordenament tributari i de la Llei general de les
finances públiques, conforme als articles 58.3 i 83 de la
Constitució.  Conforme  a  l’article  103  del  Reglament  del
Consell General, facultar als Srs. Cònsols per a signar, en
nom  del  Comú  d’Escaldes-Engordany,  l’escrit  de
presentació davant del Consell General.
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La  Sra.  Cònsol  Major  informa  al  Ple  sobre  la  proposta  que  es  posa  a
consideració, consensuada entre tots els comuns:

Conforme  preveu  l’article  58  de  la  Constitució,  els  comuns  tenen
iniciativa  legislativa  i  tres  comuns  actuant  conjuntament  poden
presentar proposicions de llei al Consell General.

Així doncs, per iniciativa de la Reunió de Cònsols, es presenta al Ple la
proposta  de  modificació  de  l’article  41.2  de  la  Llei  de  bases  de
l’ordenament tributari, de 19 de desembre del 1996, i de l’article 7.2
de la Llei general de les finances públiques, de data 19 de desembre
del 1996,  tots ells  referents als motius de prescripció dels tributs i
sancions administratives.

Es proposa també de facultar als Cònsols per a signar l’escrit que, en
nom del  Comú,  s’ha de presentar  davant  del  M.  I.  Consell  General,
conjuntament amb els altres sis comuns.

Cal ressenyar que per a la modificació efectiva d’aquests supòsits de
prescripció, caldrà presentar també més endavant a la consideració del
Ple del Comú i posteriorment al M. I. Consell General, la proposta de
modificació de l’article 55 de la Llei de finances comunals, de data 27
de juny del 2003, que regula també els casos de prescripció de tributs,
taxes i sancions.

Intervé a continuació la Sra.  Cecília Vendrell dient que vol compartir amb
tots els presents la mateixa intervenció amb la que es van expressar sobre
la mateixa proposta els consellers de l’oposició del Comú de Sant Julià de
Lòria. Diu el següent:

D’entrada, voldria compartir amb tots votés, honorables consellers, un
fet que estem segurs ens crea a tots un gran neguit, i no és altre que la
lentitud amb que sovint actua la justícia del nostre país. 

Penso  que  estarem  tots  d’acord  en  que  no  és  normal  que  hi  hagi
expedients que passin fins a dos anys o més a la Batllia i que, quan
aquests han prescrit, no es pugui reclamar, en qualsevol cas, contra els
infractors. En aquest sentit, sempre hem entès i compartim plenament
amb vostès que cal emprendre les accions que calguin per evitar que
prescriguin els impagaments que la Batllia té registrats en concepte de
multes, taxes i tributs. 
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En altres paraules, cal emprendre les accions que escaiguin per evitar
greuges comparatius entre els ciutadans que compleixen amb els seus
deures tributaris i paguen i els que no .

Davant d’aquesta situació, o bé la Batllia incrementa els seus recursos
humans  per  agilitar  la  gestió  dels  expedients  -cosa  que  la  situació
d’endeutament de les finances públiques no aconsella- o bé es posa fil
a l’agulla per mirar de resoldre una situació que avui resulta travada i
força incòmoda per les finances comunals.

En tot cas, sí que voldria dir que em semblaria del tot injust que tota la
culpa recaigués plenament en la Batllia. Així, m’agradaria recordar que
recentment el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) ha emès sentència
sobre l’acció per responsabilitat administrativa presentada pels comuns
per  reclamar  els  deutes  que  van  presentar  a  la  Batllia  i  que  han
prescrit,  sense  que  s’hagi  intervingut  per  reclamar  els  tributs  als
deutors.  En la seva sentència el  TSJ considera que els  comuns són
responsables en una tercera part per no haver insistit en el cobrament
de les taxes, i que l’Estat ho és en dues terceres parts per l’anormal
funcionament de la justícia.

Sigui  com  sigui,  entenem  que  ara  no  és  hora  de  depurar
responsabilitats sinó de trobar solucions, i considerem que la Proposició
de Llei de modificació de la llei de bases de l’ordenament tributari, de
19 de desembre de 1996, així com la Proposició de Llei de modificació
de l’article 7 de la Llei general de les finances públiques, de 19 de
desembre de 1996, van directament en aquesta direcció. Per tant, els
consellers de la minoria donarem suport a aquesta iniciativa legislativa.

La Sra. Cònsol Major agraeix a la Sra. Cecília Vendrell les seves paraules i
expressa  la  seva  satisfacció  per  poder  compartir  la  mateixa  visió  sobre
aquest tema.

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
les propostes d’iniciativa legislativa  posades a consideració i  faculta als
Srs. Cònsols per signar l’escrit a presentar davant el Consell General.
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8. Proposta  d’aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre
Andorra  Turisme,  SAU  i  els  set  comuns  del  Principat
d’Andorra  pel  desenvolupament  d’accions  conjuntes  de
marqueting turístic, mitjançant el programa Infoturisme.

El Sr. Eduard Molné informa al Ple sobre la proposta presentada:

Atesa la importància del  sector  turístic  en el  nostre país,  es posa a
consideració d’aquest ple el conveni de col·laboració entre la societat
pública Andorra Turisme, SAU i els sets comuns del Principat d’Andorra
per  al  desenvolupament  d’accions  conjuntes  de  marqueting  turístic,
mitjançant el  programa  Infoturisme.  Aquest  conveni  té  per  objectius
unir i vertebrar esforços entre el Govern a través de la societat pública
Andorra Turisme, SAU i els set comuns per a la promoció conjunta del
sector turístic. 

Aquesta és una aposta necessària,  i  més encara en un període com
l’actual,  atès el caràcter estratègic del  sector  turístic per l’economia
andorrana. Per tant, és de cabdal importància poder unir esforços en les
estratègies  de  marqueting  turístic  que  permetin  augmentar  la  seva
eficiència,  així  com  generar  sinèrgies  per  al  posicionament  dels
productes turístics de l’oferta d’Andorra. 

El programa Infoturisme contempla diferents àrees com la de producte,
comunicació i distribució i la de gestió.

L’aportació màxima al programa establerta per a cada Comú se situa en
24.000 euros i la durada del conveni es limita a un any. En aquest
sentit, també és important mencionar que mitjançant el present conveni
s’estableix una comissió tècnica de seguiment que serà l’encarregada,
mitjançant reunions mensuals, de portar a terme l’execució dels acords
fixats anualment. 

En l’annex del mencionat conveni també hi figuren els antecedents del
programa  Infoturisme,  concretament  el  plans  d’acció  del  2009  al
2011, i els detalls del pla d’acció del 2012, on es concreten totes les
accions que es duran a terme i el programa executiu. 
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Per  motivar  la  posició  del  seu grup contrària a  la  proposta  presentada,
intervé a continuació el Sr. Aleix Mañosas:

Creiem fermament que el turisme segueix sent un pilar fonamental pel
present i el futur d’Andorra i,  per tant, d’Escaldes-Engordany. Estem
convençuts que la millor manera de tirar endavant projectes més òptims
i de millor qualitat és unir esforços entre tots els comuns i Govern, i
trobem correcte el conveni de col·laboració entre Andorra Turisme i els
set comuns que avui se’ns presenta per aprovar.

Volem recordar que en el darrer Ple de data 3 de febrer, es va aprovar el
Pressupost per al 2012, on hi figurava una dotació pressupostària de
20.000 euros per Andorra Turisme.

Avui,  30  de  març,  encara  no  han  passat  ni  2  mesos  i  es  demana
d’augmentar en un 20% aquesta dotació.

Trobem que hi ha hagut una manca de previsió per part de Demòcrates
per Andorra en tots els comuns, ja que la trobada amb Andorra Turisme
per acordar l’aportació de cada comú s’hauria d’haver efectuat abans de
l’aprovació  dels  pressupostos,  per  evitar  trobar-nos  amb  la  situació
actual  en  la  que  se’ns  demana  ampliar  una  partida  aprovada  en
l’anterior Ple.

Per tant, no podem donar suport a aquesta proposta i ens abstindrem.

Intervé seguidament la Sra.  Núria Gomez dient que, pel que fa a la gestió
pressupostària,  no  estem davant  una  ampliació  de  crèdit,  sinó  que  en
realitat el que es fa és una transferència a favor d’aquesta partida, des
d’altres partides de la mateixa àrea de turisme, a les quals se’ls redueix la
dotació.  Resulta per tant,  que la dotació global de l’àrea de turisme es
manté en la mateixa quantitat inicialment pressupostada

Replica el Sr.  Aleix Mañosas dient que el que ell vol seguir ressenyant és
que la previsió inicial era de 20.000 € i que si la reunió on es va acordar la
quantitat de 24.000 € hagués tingut lloc abans, no hauria estat necessari
fer la transferència de crèdit 

La Sra.  Núria Gómez explica que a l’hora d’elaborar el pressupost no és
possible, o almenys no ho és sempre, reunir-se amb tots els agents que hi
incidiran. Per tant, el pressupost es basa en estimacions. Explica com es
va fer l’estimació inicial de 20.000 €, amb la voluntat de reduir o ajustar
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aquesta  partida,  i  com,  una  vegada  acordada  entre  tots  els  comuns la
quantitat  de  24.000  €,  es  va  creure  convenient  dotar  la  partida  en
conseqüència  (increment  de  4.000  €)  atès  el  caràcter  estratègic  del
conveni en un àmbit tan important per al país com és el turisme.

S’afegeix  al  debat  el  Sr.  Eduard Molné expressant,  d’una banda la  seva
sorpresa pel fet que al si de la Comissió de Turisme, els representants de
l’oposició no van comunicar cap reserva sobre aquesta dotació, sinó més
aviat el contrari i, d’altra banda, posant de relleu que en la seva opinió,
malgrat la situació que s’està vivint, fer un esforç particular en l’àmbit de
la promoció turística resulta necessari i està totalment justificat.

El  Sr.  Aleix  Mañosas contesta  que tal  com ha  dit  anteriorment  la  seva
queixa no ve tan determinada pel que representen els 4.000 €, com pel
que representa a nivell de gestió pressupostària, el fet que en el darrer Ple
es va aprovar  una dotació  a una partida i  en el  següent ja  es  proposa
modificar-la.

Tanca  el  torn  d’intervencions  el  Sr.  Joaquim  Tomàs explicant,  com  a
coneixedor de les negociacions per a l’elaboració del conveni, que al seu
parer no es pot parlar de manca de previsió, ja que el succeït és que en el
lapse de temps entre l’aprovació del pressupost i la redacció definitiva del
conveni, el pla d’acció del programa Infoturisme es va enriquir amb nous
elements o propostes que es va considerar oportú incloure al programa.
Noves accions que en incorporar-se al programa van comportar l’increment
de 4.000 € sobre les previsions inicials 

I  no  havent-hi  altra  intervenció  sol·licitada,  per  majoria,  el  Ple  aprova
conveni de col·laboració entre Andorra Turisme, SAU i els set comuns del
Principat  d’Andorra  pel  desenvolupament  d’accions  conjuntes  de
marqueting turístic, mitjançant el programa Infoturisme.

S’han abstingut, la Sra. Cecília Vendrell i el Sr. Aleix Mañosas. Han votat a
favor, la resta de consellers presents a la sala.
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9. Conforme  als  acords  adoptats  en  la  reunió  de  Cònsols,
proposta de nomenament de la Sra. Cònsol Major al càrrec
de Presidenta del Consell del Cens Nacional de Població.

La Sra. Cònsol Major informa al Ple que, conforme a l’article 23 de la Llei
8/2007, del 17 de maig, del cens de població, la presidència del Consell
del Cens recau en un dels representants dels comuns.

Atès que la Reunió de Cònsols l’ha nomenat a ella mateixa per a exercir
aquest  càrrec;  en  el  dia  d’avui  es  proposa  al  Ple  ratificar  aquest
nomenament.

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

10. Conforme  als  acords  adoptats  en  la  reunió  de  Cònsols,
proposta de nomenament del Sr. Cònsol Menor al càrrec de
President de l’associació Carnet Jove.

La Sra. Cònsol Major informa al Ple que la Reunió de Cònsols ha acordat
nomenar al Sr. Cònsol Menor com a president de l’associació Carnet Jove.
Com en el cas anterior, en el dia d’avui es proposa al Ple ratificar aquest
nomenament.
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I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta presentada.

11. Proposta  de  modificació  de  l’apartat  III,  Condicions
econòmiques, i IV, Condicions tècniques de la concessió i
material  a  instal·lar,  del  contracte  de  concessió
administrativa de prestació del servei públic  comunal de
senyalització  direccional  i  de  suports  de  comunicació
publicitària de la parròquia d’Escaldes-Engordany

La  Sra.  Cònsol  Major  motiva  davant  el  Ple  la  proposta  que  es  posa  a
consideració:

El dia 27 d’octubre del 2006, el Comú i la societat VSA van formalitzar
un contracte de concessió administrativa de prestació del servei públic
comunal de senyalització direccional i de suports de comunicació a la
parròquia.

Ara l’empresa concessionària ha demanat al Comú que, en base a la
situació  econòmica  actual  i  la  davallada  de  contractacions  d’espais
publicitaris, es redueixin del contracte inicial dos expositors de triple
cara i un tercer a partir del dia 1 de juliol, així comi dues marquesines
frontals. Tot plegat suposaria que el cànon anyal de la concessió que
percep el Comú, passés de 108.026 € l’any, a 101.997,44 € l’any fins
al 30 de juliol de 2012, i a 100,011,07 € l’any a partir d’aquesta data.

Atès que és una de les facultats del Comú vetllar pel correcte equilibri
econòmic  de  la  concessió,  es  proposa  al  Ple  acceptar  la  demanda
presentada per VSA, i aprovar la modificació del contracte.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta presentada.
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12. D’acord amb els articles 105 i 106 de la LGOTU, proposta
d’aprovació  i  publicació  de  l’acord  provisional  de
modificació del POUPEE

El  Sr.  Cònsol  Menor exposa  al  Ple  que  la  proposta  que  es  posa  a
consideració  consisteix  en  aportar  diverses  modificacions  a  les  normes
urbanístiques i normativa complementària del POUPEE, amb l’objecte de
corregir  les  mancances  i/o  contradiccions  d’aquest  text  respecte  al
Reglament  de  construcció,  arrel  de  les  recents  modificacions  d’aquest
Reglament aprovades pel Govern.

Atès que les modificacions que es proposen no representen cap alteració
dels continguts essencials del POUPEE, i vist el que preveuen els articles
105 i 106 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme i l’article
48 del Reglament urbanístic, es proposa al Ple:

1. Aprovar,  amb  caràcter  provisional,  les  modificacions  al  Pla
d’Urbanisme  Parroquial,  i  trametre-les  al  Govern  per  a  la  seva
aprovació prèvia.

2. Publicar  l’acord  provisional  del  modificació  al  Butlletí  Oficial  del
Principat d’Andorra.

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

13. Proposta de trametre a la  Comissió Tècnica d’Urbanisme
l’informe corresponent l’ajustament per errors materials, de
la  UA-Suc-20,  carrer  de  Cal  Diumenge,  als  efectes
previstos a l’article 105.2 de la LGOTU
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A petició de la Sra. Cònsol Major, el Secretari General fa lectura davant el
Ple de l’informe que, d’aprovar-se, el Comú trametrà a la CTU, seguint el
procediment abreujat que estableix la LGOTU per als ajustaments menors
dels  plans  d’urbanisme.  Una  vegada  aprovats  aquests  ajustaments  i
obtingut l’informe favorable de la CTU, el Comú els publicarà a BOPA.

Informe relatiu a l’ajustament per errors materials de la unitat d’actuació de
sòl  urbà consolidat  20 (UA-Suc-20),  “carrer  de Cal  Diumenge”,  parròquia
d’Escaldes-Engordany.

1.- Objecte.-

Aquest informe té com a objecte sol·licitar a la Comissió Tècnica d’Urbanisme
el seu informe favorable per a procedir a l’ajustament per rectificació d’errors
materials i aritmètics de la unitat d’actuació de sòl urbà consolidat 20 (UA-
Suc-20),  “camí  de  Cal  Diumenge”,  en  la  zona  sud,  limitant  amb sòl  no
urbanitzable.

2.- Marc Legal.-

L’ajustament per rectificació d’errors materials es realitza dins del marc de
l’article núm. 105.2 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme:

 “Els ajustaments entre unitats d’actuació, ajustaments de l’alineació de
vials, i les rectificacions d’errors materials i  aritmètics advertits sempre
que no suposin alteració de cap dels continguts essencials, no requereix
seguir  el  procediment  de  modificació  del  Pla  d’ordenació  i  urbanisme
parroquial.  El  Comú pot publicar en qualsevol  moment els ajustaments
entre  unitats  d’actuació,  els  ajustaments  de  l’alineació  de  vials  i  les
rectificacions  d’errors,  previ  informe  preceptiu  de  la  Comissió  Tècnica
d’Urbanisme.”

3.- Justificació.-

Mitjançant resolucions núm. 99/74, de data 20 d’agost del 1974, del Comú
(aleshores Quart)  d’Escaldes-Engordany,  i  núm.  1.092/P,  del  M. I.  Consell
General, de data 3 d’octubre del 1974, es va autoritzar la urbanització Can
Diumenge.

Per altra resolució núm. 154/90, de data 10 de maig del 1990, el  Comú
d’Escaldes-Engordany va autoritzar l’annexió de les parcel·les núm. 49, 50,
51 i 53 a la urbanització Can Diumenge.

Es redacta aquest informe als efectes d’exposar la proposta d’ajust de límit de
la UA-Suc-20, en la que es troba inclosa aquesta urbanització. S’ha constatat
que, comparant la realitat física de l’àmbit de la urbanització Can Diumenge i
el límit de la unitat d’actuació a la qual pertany, no hi apareix la parcel·la
núm. 49 de la urbanització.

Per tot l’exposat, es considera necessari la rectificació del límit de la UA-Suc-
20 d’acord amb la realitat física i documental exposada.
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Documents acompanyats en annex:

De núm.1: Fitxa urbanística anterior a l’ajustament.
De núm. 2: Nova fitxa de la UA-Suc-20, carrer de Cal Diumenge, amb
els ajustaments.

Feta la lectura de l’informe i no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per
assentiment, el Ple aprova la proposta presentada.

14. Proposta  d’acord  de  conformació  del  projecte  de  Pla
Parcial  pel  desenvolupament  de  la  UA-Suble-11,  l’Étang
Salé;  si  hi  ha  lloc,  publicació  i  obertura  del  termini
d’informació  pública,  d’acord  amb  els  articles  112.1  i
112.2 de la LGOTU.

A petició de la Sra. Cònsol Major, el Secretari General dóna lectura a la
proposta d’acord de conformació de la Unitat d’Actuació Suble-11, l’Étang
Salé,  la qual, d’aprovar-se , serà tramesa al BOPA per acomplir el tràmit
d’informació pública.

Acord de publicació del pla parcial de la UA-Suble-11, “l’Étang Salé ”

Vistes les determinacions del POUPEE en relació a la  Unitat d'Actuació en sòl
urbanitzable - 11 "Etang Salé", que inclou els terrenys delimitats al nord per
sòl urbanitzable UA-Suble-10, al sud per sòl urbà consolidat UA-Suc-10 i UA-
Suc-11, a l’est per sòl urbà consolidat i a l’oest per sòl urbà consolidat UA-
Suc-63.

Vist que el Pla General determina el seu desenvolupament mitjançant un Pla
parcial d’iniciativa privada,

Vist  l’article  121,  apartat  b)  de  la  Llei  general  d’ordenació  del  territori  i
urbanisme i atès que aquest projecte de pla parcial ha estat promogut pels
propietaris de més de les tres quartes parts de la superfície dels terrenys de la
unitat d’actuació UA-Suble-11, els quals han sol·licitat la seva aprovació,

Vist allò disposat a l’art. 64 del Reglament Urbanístic, en relació als articles
112, 113 i 121 de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en
relació a l’inici del procediment d’aprovació administrativa del projecte,
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Vist  que  d’acord  amb  la  normativa  relacionada  el  Comú  ha  verificat  la
conformitat de la documentació del Pla parcial amb la normativa en vigor i
amb  el  POUPEE,  tot  i  havent  detectat  la  necessitat  d’introduir  les
modificacions que es detallen a continuació, d’obligat compliment per a poder
obtenir el Decret d’aprovació:

1. L’aprovació definitiva del Pla Parcial de la UA-Suble-11, Étang Salé”
queda  condicionada   a  l’aprovació  del  projecte  de  delimitació  del
Polígon  d’actuació  “Hortalets  de  Ribot”,  que  comporta  la  cessió  i
millora del carrer.

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 30 de març del
2012, acorda:

Primer.- Donar la conformitat al projecte de Pla Parcial de la Unitat d’Actuació
UA-Suble-11, "Étang Salé",  presentat per la societat CALDAMONT SA i Josep
SANTURÉ MAYA, amb les previsions de la Llei general d’ordenació del territori
i urbanisme, les generals del Pla d’ordenació i urbanisme Parroquial i les de la
unitat d’actuació afectada.

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública, amb tota la documentació
que  conforma el projecte, durant un termini de trenta dies, comptats des de
l’endemà de la data de la publicació de l’edicte d’exposició pública al Butlletí
oficial.

Durant el termini d’informació pública, tots els administrats poden consultar
el  projecte  i  eventualment,  formular  les  al·legacions  i  observacions  que
estimin convenients. 

Tercer.- Sol·licitar els informes pertinents sobre el Pla parcial als ministeris
del Govern afectats per llurs competències sectorials.

Quart.- Notificar a la propietat les observacions detectades, per tal que puguin
ser esmenades en la fase d’aprovació definitiva del Pla parcial.

Feta  la  lectura  de  la  proposta  d’acord  i  no  havent-hi  cap  intervenció
sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la proposta presentada.

15. Proposta  d’acord  de  conformació  del  projecte  de  Pla
Parcial pel desenvolupament de la UA-Suble-26, carretera
d’Engolasters–Part  Baixa;  si  hi  ha  lloc,  publicació  i
obertura del termini d’informació pública, d’acord amb els
articles 112.1 i 112.2 de la LGOTU
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A petició de la Sra. Cònsol Major, el Secretari General dóna lectura a la
proposta  d’acord  de  conformació  de  la  Unitat  d’Actuació  Suble-26,
carretera d’Engolasters – part baixa, la qual, .d’aprovar-se , serà tramesa al
BOPA per acomplir el tràmit d’informació pública.

Acord de publicació del pla parcial de la UA-Suble–26 “carretera d’Engolasters –
part baixa”

Vistes les determinacions del POUPEE en relació a la  Unitat d'Actuació en sòl
urbanitzable-26 "carretera d’Engolasters – part Baixa", que inclou els terrenys
delimitats a nord per la carretera d’Engolasters i sòl urbà consolidat Ua Suc-
69, al sud per sòl urbà consolidat UA-Suc-36, a l’est, per sòl urbanitzable UA-
Suble 27, i a l’oest, per la carretera d’Engolasters.

Vist que el Pla General determina el seu desenvolupament mitjançant un Pla
parcial d’iniciativa privada,

Vist que aquest projecte de pla parcial ha estat promogut per la totalitat dels
propietaris  de terrenys de la unitat  d’actuació  UA-suble-26,  els  quals  han
sol·licitat la seva aprovació. 

Vist allò disposat a l’art. 64 del Reglament Urbanístic, en relació als articles
112, 113 i 121 de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en
relació a l’inici del procediment d’aprovació administrativa del projecte,

Vista la notificació de la Comissió Tècnica d’Urbanisme, en el sentit que no és
preceptiu  el  seu  informe  quan  els  Plans  Parcials  compten  amb  l’acord
unànime de tots els propietaris concernits,

Vist que d’acord amb la normativa relacionada s’ha verificat la conformitat de
la documentació del Pla parcial amb la normativa en vigor i amb el POUPEE, 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 30 de març del
2012, acorda: 

Primer.- Donar  la  conformitat  del  projecte  de  Pla  Parcial  de  la  Unitat
d’Actuació UA-suble-26 “carretera d’Engolasters – Part Baixa”, formulat pel
Srs. Joan Pujol Serres, actuant en nom i representació de la societat RIPA,
SAU, i els Srs. Dúnia i Joan Ambatlle Vilasetru, que conformen la totalitat
dels propietaris dels terrenys inclosos a la UA-Suble-26, amb les previsions de
la  Llei  general  d’ordenació  del  territori  i  urbanisme,  les  generals  del  Pla
d’ordenació i urbanisme Parroquial i les de la unitat d’actuació afectada.

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública, amb tota la documentació
que  conforma el projecte, durant un termini de trenta dies, comptats des de
l’endemà de la data de la publicació de l’edicte d’exposició pública al Butlletí
oficial.

Durant el termini d’informació pública, tots els administrats poden consultar
el  projecte  i  eventualment,  formular  les  al·legacions  i  observacions  que
estimin convenients. 

Tercer.-  Sol·licitar els informes pertinents sobre el Pla parcial als Ministeris
del Govern afectats per llurs competències sectorials.
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Quart.- Notificar a la propietat les observacions que puguin aparèixer, per tal
de ser esmenades en la fase d’aprovació definitiva del Pla parcial.

Feta  la  lectura  de  la  proposta  d’acord  i  no  havent-hi  cap  intervenció
sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la proposta presentada.

16. Informes de caràcter general

La Sra. Cònsol Major informa al Ple sobre el següents assumptes:

 S’ha signat la renovació dels contractes d’arrendament de terrenys al
Clot  d’Emprivat  amb els  marmessors  de  l’herència  de la  Sra.  Maria
Dolors  Maestre  Pal.  Queden  pendents  de  formalitzar  els  contractes
d’arrendament dels terrenys propietat de la societat ALABAMA i dels
Srs.  Thierry  Hortoland  i  Cristina  Fité,  els  quals  han  donat  la  seva
conformitat a la renovació i es signaran en breu. Els restants terrenys
(Casa  Molines,  SL  i  Casa  Prat,  s’exhaureixen  al  juny,  tot  i  que  els
propietaris també han donat la seva conformitat per a la renovació del
contracte).

 El dia 20 de març es va signar el conveni entre el Comú, el Govern i la
societat BOMOSA, per a la instal·lació d’un observatori astronòmic en
un terreny comunal, a la partida d’Engolasters, tot en compliment de
l’acord adoptat pel Comú en la sessió celebrada el dia 28 de desembre
del 2011.

 El dia 28 de febrer es va lliurar al president de la Unió Pro-Turisme el
projecte  de  modificació  i  actualització  dels  estatuts  d’aquesta
associació, per tal que siguin examinats per la seva junta directiva i,
finalment,  es  puguin  presentar  a  la  consideració  del  Comú  i  a
l’assemblea general per a la seva ulterior aprovació, si hi ha lloc. 

17. Precs i preguntes
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La Sra. Cònsol Major informa que d’acord amb el procediment regulat a
l’article  23.2  del  l’Ordinació  sobre  organització  i  funcionament  dels
comuns,  els  consellers  del  Partit  Socialdemòcrata  i  Independents  han
registrat a la secretaria general del Comú les següents preguntes, a les que
el Sr. Secretari General donarà lectura tot seguit –les successives preguntes es
transcriuen en cursiva a l’inici de cada apartat, seguides de les respostes o intervencions
subsegüents-:

1. Considerant els esdeveniments succeïts desprès del Consell de Comú de data 3
de febrer en el qual es van aprovar les retribucions dels càrrecs electes i, vista la
posterior rectificació dels salaris dels Cònsols, sol·licitem que constin en acta les
retribucions d’aquests per l’any 2012.

Sra. Cònsol  Major: Aquesta  primera  pregunta  ha  estat  contestada  a  l’inici  d’aquesta
sessió, durant el tractament del punt núm. 2 de l’ordre del dia.

Sra. Cecília Vendrell: En efecte, ens donem per contestats. Moltes gràcies.

2. Considerant el poc temps disponible per part nostra per estudiar el pressupost
cara a l’anterior Consell de Comú, i desprès d’analitzar-lo, passem a formular les
preguntes següents:

a) En  la  pàgina  8  de  l’estructura  econòmica  del  pressupost,  “Aplicacions
informàtiques”, l’import pressupostat és de 45.000 € quan per l’any 2011
aquest era de 8.000€. A que es deu aquesta dotació pressupostària de més
del 500%?

Sra. Cònsol  Major: Efectivament  en el  pressupost de 2012 hi ha un increment de
37.000 euros, donat que s’ha previst l’adquisició d’un programa per a l’elaboració
dels pressupostos, per un import de 35.000 €. El preu és una estimació que inclou la
implantació. Aquest programa permetrà tenir un instrument de planificació, aportant
una millora a la gestió, i disposar d’una eina per aconseguir els objectius fixats. I és
que actualment s’utilitza un “excel”, on les simulacions són difícils de determinar i la
comparació de dades amb altres anys es realitza de forma manual. Aquest programa el
van adquirir durant el 2011 els comuns de la Massana, Encamp i Ordino. 

També s’ha previst la compra d’un programa de disseny gràfic per un import de 2.000 €

b) En la pàgina 3 de pressupost de despeses, en l’orgànic 10104, “Recursos
humans”, es dota amb 53.750 € la partida 22760, “treballs realitzats per
altres empreses”, quan per l’any 2011 aquesta era de 25.000 €. Quin és
l’objectiu d’aquest doblament d’import?
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Sra. Cònsol Major: Bé, com tots sabem la Llei 34/2008 de la seguretat i salut en el
treball (LSST) obliga a les empreses, tant privades com públiques, a vetllar per la
salut i integritat física dels treballadors. El Comú d’Escaldes–Engordany ha apostat
per la implantació progressiva  de la Llei,  de tal  manera que al  llarg d’aquest any
2011,  el  Servei  de  Prevenció  Aliè  (SPA)  contractat  ha  dut  a  terme  les  següents
activitats:

 Planificació de l’activitat preventiva.
 Sessions de sensibilització per treballadors i polítics.
 Sessions  de  sensibilització  per  industrials  que  realitzen  tasques  pel  Comú

(pendent de fixar data).
 Avaluació  inicial  i  general  dels  riscos  per  a  la  seguretat  i  la  salut  dels

treballadors (atenent a les activitats i llocs de treball existents), elaboració d’un
informe detallat dels riscos observats amb les consegüents propostes de millora
i lliurament de fitxes informatives de cada lloc de treball. 

 Impartició de la formació als treballadors, atenent a les peculiaritats i lloc de
treball.

 Investigació dels accidents de treball.
 Confecció del Pla de Prevenció.

Aquests treballs han suposat un cost de 24.928 € (pressupost 2011)

Així mateix, durant el 2012 s’iniciaran les darreres fases d’implantació de la Llei, que
consistiran en:

 Aplicació de les mesures d’emergència en els centres de treball del Comú. 
 Vigilància de la salut col·lectiva i individual. 

Durant el 2012 només s’efectuaran les tasques de vigilància de la salut a aquells
treballadors  que  tenen  un  risc  més  alt  (agents  de  circulació,  manobres,  paletes,
jardiners, operaris camins de muntanya..).

S’ha calculat que el cost aproximat de les tasques a realitzar durant el 2012 serà de
53.750 € (que es divideixen en mesures d’emergència: 20.000 €, vigilància de la
salut: 28.150 €, i desprès s’ha reservat uns 5.600 € per possibles incorporacions
eventuals que no tinguin la formació de riscos laborals).

c) En  la  pàgina  9  de  Pressupost  de  despeses,  en  l’orgànic  20101,
“Comptabilitat  i  Intervenció”,  es  dota  amb  14.000  €  la  partida  22760,
“treballs realitzats per altres empreses” quan per l’any 2011 aquesta era de
6.000 €. Quin és l’objectiu d’aquest doblament d’import?

Sra. Cònsol Major: Sí, efectivament en el pressupost de 2012 s’han previst 14.000 €:

7.000 euros per la  compra d’hores  d’assistència tècnica en els programes SICAP,
GTWin i PAC. Aquestes hores es destinen a adaptacions segons les necessitats del
Comú, no tenen caducitat i la darrera compra va ser el novembre de 2010 per un
import  de  6.065,28 euros.  Aquesta  bossa  d’hores  també  ha de servir  per  acabar
d’implantar alguns programes com el d’Inventari, per gestionar el fraccionament dels
tributs, així com per ampliar temes pendents com el Deporwin – GtWin, que permeten
rebre els retorns dels bancs amb suport informàtic i no tenir que entrar  de forma
manual aquests retorns, entre d’altres.
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Els altres 7.000 euros per l’ajuda al tancament dels comptes 2011. El passat dia
13/02/2012 es van adjudicar els treballs a OCPS per un import de 5.200 euros.

d) En la pàgina 11 del  Pressupost  de despeses,  en l’orgànic 20102 “Centre
Termolúdic”, es dota amb 7.100 € la partida 22400 “Primes d’assegurances
responsabilitat civil” quan per l’any 2011 aquesta era de 19.000 €. Com es
justifica aquesta disminució de gaire bé 12.000 € de la prima d’assegurança?

Sra. Cònsol Major: Això ho titularia com una optimització de recursos. Ara ho explico
però és ben bé això.

Durant el 2010 es va realitzar la contractació de les assegurances de SEMTEE SA, per
aquests treballs es va contractar a especialistes en el sector que van fer que SEMTEE
SA pugui gaudir de major cobertura i a un menor preu.

El 2010 el cost de l’assegurança que va fer front el Comú va ser de 22.825 euros, i al
realitzar el pressupost del 2011 es va preveure una disminució fins a 19.000 euros, ja
que encara no es coneixia l’import final.

A 31 de desembre de 2011, la liquidació per aquest concepte ha estat de 6.957
euros, i per aquest motiu, al realitzar el pressupost de 2012, s’ha previst l’import real.

e) En  el  pressupost  2011,  es  dota  amb  6.000  €  la  partida  60300,
“Instal·lacions de seguretat”, de l’orgànic 30102, “Caldea”. Per l’any 2012,
no hi ha cap dotació en aquest concepte. Perquè s’ha eliminat aquesta partida
quan és una qüestió de seguretat?

Sra.  Cònsol  Major: Durant  el  2011 es  va  procedir  a  la  instal·lació de càmeres  de
seguretat a la planta –3 per millorar el sistema de seguretat, vist els actes vandàlics
que  havien  patit  alguns  vehicles.  Un  cop  finalitzin  les  obres  del  nou  wellness,  i
l’ampliació  de  l’aparcament,  s’estudiarà  la  possibilitat  d’incrementar  les  càmeres
instal·lades, cosa que es realitzaria en el pressupost 2013.  Però clar, s’entén que ja
es van posar l’any passat i no cal posar-ne si ja n’hi ha!

f) De l’anàlisi del pressupost observem que s’han eliminat les partides relatives
als agermanaments. Quina política té el Comú en matèria d’agermanaments? 

Sra. Cònsol Major: Si recordo bé, a mitjans del mes de gener al meu despatx jo els vaig
informar  als  dos  que m’havia  posat  en  contacte  amb l’alcalde  de  Lalín,  Sr.  José
Crespo, per explicar-li la inquietud del moment econòmic que passem una mica tots.
L’agermanament amb Lalín és un any amb nens i un any amb gent gran. Aquest any
tocava amb els nens i aleshores li vaig proposar que en comptes de fer aquest any
2013 amb els nens, fer-ho l’any vinent amb els nens i el 2015 amb la gent gran.
Abans es feia un agermanament per any (un any eren els nens i l’altre la gent gran) i li
vaig fer la proposta de fer-ho anys altern i de fer-ho un cop nens i un cop gent gran.
Ell ho va trobar també molt bé, i per tant, vam pactar aquest acord. La voluntat del
Comú és que continuïn els agermanaments, esperant possibles millores econòmiques i
que puguem continuar, perquè a més hi ha molt bona relació.  
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Pel que fa a l’agermanament amb l’Illa de la Reunió, no figura al pressupost perquè
aquest any no toca, atès que aquest ja es celebra en anys alterns (van venir l’any
passat 2011 i per tant, ara no toca fins al 2013).

g) En la pàgina 77 del Pressupost de despeses en l’orgànic 61101, “Oficina de
Turisme”,  es dota amb 5.250 € la partida  22779,  “treballs  realitzats  per
altres empreses” quan per l’any 2011 aquesta era inexistent. Quin estudi hi
ha previst?

Sra. Cònsol Major: La partida relativa als serveis dels Itineraris Turístics o excursions,
com els viatges a les Tres Valls, en conveni amb l’Oficina de Turisme, s’ha rectificat
aquest any de la partida 22011 (a on estava imputada al 2011), cap a la partida
22779  (treballs  realitzats  per  altres  empreses).  Ajustant  així  la  seva  imputació
pressupostària d’acord amb la naturalesa pròpia d’aquesta despesa. És a dir, estava
mal imputat, continua sortint, però ara s’ha imputat a la partida correcta.

3. De l’estudi  del  pressupost  per  l’any  2012 se’n  desprèn  la  intenció  ferma de
disminució de despesa a  fi  de reduir  l’endeutament  comunal.  No obstant,  no
tenim clar quines són les propostes per la reactivació econòmica de la parròquia,
ja que entenem que paral·lelament a la reducció de la despesa, és indispensable
per la reducció del deute, l’augment dels ingressos, i aquest passa inevitablement
per la reactivació de la nostra parròquia.

Sra. Cònsol Major: Com bé saben al llarg dels darrers vuit anys s’han invertit més de 60
milions d’euros a la parròquia d’Escaldes-Engordany. La transformació ha estat més que
evident: s’han creat i ampliat equipaments públics essencials i de primer nivell com les
escoles  bressol,  la  llar  de jubilats,  el  complex  del  Prat  del  Roure  o  la  zona del  Clot
d’Emprivat. Tampoc podem passar per alt, que el Comú també ha estat al costat del sector
privat potenciant zones com l’avinguda Carlemany o la part alta amb l’obertura del CIAM. 

Vull recordar que nosaltres no hem estat els qui hem creat l’avinguda Carlemany, però si
que hem estat nosaltres els que hem contribuït al seu embelliment, a potenciar-la, tal com
es mereix un eix comercial d’aquestes característiques. 

Com deia, la inversió dels darrers anys ha estat d’acord amb les necessitats demogràfiques
de la nostra parròquia, hem assentat les bases per oferir als ciutadans i a les ciuatadanes
uns serveis públics de qualitat, que sovint són l’enveja dels milers de visitants que trien la
nostra parròquia per fer-hi la seva estada. Aquesta gran transformació, en benefici dels
nostres conciutadans, és avui el nostre gran actiu per resistir millor que altres la present
crisi. I dic resistir perquè no cal negar l’evidència que l’economia andorrana està obligada
a fer nous plantejaments.

Són temps difícils en que els ingressos de les administracions públiques minven, però això
no ens ha d’impedir apostar per la reactivació econòmica de la nostra parròquia. Un dels
exemples que ens han de portar a aquesta reactivació no el tenim gaire lluny: les obres del
nou wellness de Caldea avancen al ritme previst. Sense dubte aquest nou espai de 12.400
metres quadrats tornarà a posar a Caldea com el centre termolúdic capdavanter d’Europa,
i està a la parròquia d’Escaldes-Engordany. Un atractiu turístic que ha de beneficiar al
sector comercials, hoteler i de la restauració. 
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L’obertura del Centre d’Interpretació de l’Aigua i del Madriu ha canviat la fisonomia d’una
de les zones de la parròquia més colpejades per l’estancament econòmic. El CIAM ha de
contribuir a millorar la part alta d’Escaldes-Engordany. Però des del Comú volem anar un
pas més enllà, i per aquest motiu, al llarg de les darreres setmanes s’ha iniciat una ronda
de visites amb els comerciants de la part alta perquè ens expressin les seves inquietuds i
les seves propostes. Properament es durà a terme una reunió entre tots els comerciants i
el Comú per estudiar quines accions es poden emprendre conjuntament, perquè en un
moment com l’actual les sinèrgies entre el sector públic i el sector privat són de cabdal
importància. 

D’altra  banda,  es  continua apostant  per  mesures  com les  exempcions de  l’impost  de
radicació comercial als joves entre 18 i 30 anys per la primera obertura d’un negoci a la
parròquia, una mesura que s’està estudiant d’ampliar.  I no podem oblidar els serveis de
caràcter social que ofereix el Comú, com el SAD, el servei de menjador i un llarg etcètera.
Tots aquest serveis, tenen un incidència pressupostària evident, vista la voluntat comunal
de subvencionar-los perquè tenen una marcada vocació social.

Sra.  Cecília Vendrell: Les propostes de reactivació econòmica de la parròquia poden ser
moltes i molt variades. Nosaltres, donarem suport a totes les propostes que des del Comú
es vulguin tirar endavant, sempre i quan considerem que aquestes siguin bones per la
parròquia. 

Recentment hem donat suport a una mesura que ja s’ha tirat endavant, que és la de poder
fraccionar  el  pagament  dels  tributs.  Però  no  es  desprèn  del  treball  de  les  diferents
comissions una altra proposta que pugui servir per ajudar a les activitats ja existents, o
mesures per ajudar a la implantació de noves activitats a Escaldes-Engordany.

Una de les propostes que nosaltres portàvem en el nostre programa i que ens agradaria
que es pogués tirar endavant durant aquest mandat és la creació d’un “viver d’empreses”.
És una proposta molt senzilla, de poca inversió i que pot atraure nous emprenedors a la
parròquia. Únicament es necessita un espai físic, on poder estructurar correctament els
serveis  bàsics  que  necessita  una  empresa  per  funcionar,  que  són  despatx,  serveis
d’ofimàtica i assessorament comptable i jurídic.

Som conscients de que aquesta proposta hauria de fer part d’un altre seguit de propostes i
que el conjunt de totes aportessin més activitat econòmica a la parròquia. Demanem però,
que aquesta es tingui en consideració i s’estudiï la possibilitat de tirar-la endavant. Moltes
gràcies.

Sra. Cònsol Major: Gràcies Sra. Vendrell, li agraeixo molt la seva aportació, però també li
recomanaria  que  aquestes  aportacions,  que  sempre  seran  benvingudes,  vostè  les
comuniqui a la comissió pertinent i que allí les treballin en equip.

4. Vall del Madriu-Perafita-Claror. Sol·licitem informació sobre tot el succeït des del
mes de gener de 2012 fins ara en el marc de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-
Claror.

Sra. Cònsol Major: Com vostè recorda, des del dia 1 de gener, en dues ocasions que ens
hem reunit al meu despatx, l’he informat sobre les reunions que ha mantingut la Comissió
de Gestió de la Vall del Madriu Perafita-Claror així com dels temes tractats .A banda de les
explicacions que li he donat, i gustosament li donaré cada vegada que me’n demani, vull
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tranquil·litzar-la dient-li  que com molt  bé sap, el  Pla de Gestió  de la Vall  del Madriu
preveu que els acords que pugui prendre la Comissió de Gestió no són vàlids si no els
ratifica cadascun dels quatre Comuns. Per tant, tant bon punt la Comissió hagi elaborat
alguna proposta, el Ple del Comú n’haurà d’estar necessàriament informat.

Sra. Cecília Vendrell: És veritat que vostè ens va informar una vegada sobre la vall del
Madriu. Des del mes de gener fins a la data d’avui, la vall del Madriu Perafita i Claror ha
estat objecte de notícies a la premsa del nostres país.

La primera noticia ens informava que els comuns aportarien, entre els quatre implicats,
60.000 € per iniciar el projecte. I la segona notícia, que és de data 27 de març, ens
informa que la Comissió de Gestió del Madriu escollirà entre vuit candidatures per cobrir
la plaça de director. 

No tenim informació respecte al projecte que es vol dur a terme amb els 60.000 € ni
tampoc estem informats del perfil professional del director d’aquest projecte. Nosaltres
entenem, que abans de decidir un perfil professional del director del projecte, aquest ha
d’estar definit.

Sra. Cònsol Major: Bé Sra. Vendrell en tot el que em demana, li torno a repetir, estem en el
mateix. Encara no s’ha escollit el director, per tant el desenvolupament del Pla de gestió
no s’ha pogut fer perquè no hi ha el director i s’ha de formar el Consell assessor. S’està
seleccionant  aquest  director,  la  presidència  la  té  el  Comú  d’Encamp  i  les  properes
reunions es faran al Comú d’Encamp. 

Informo que aquest matí hem tingut una reunió al Comú d’Encamp, però no és el moment
d’informar-ho, primer perquè no s’ha escollit cap persona (encara s’està fent la selecció
d’aquest nou director i per tant no puc informar-la més), però tot el que li vaig explicar a
finals del mes de gener és el mateix que hi ha en aquest moment.

Sra. Cecília Vendrell: Gràcies Sra. Cònsol. Doncs amb les explicacions que ens acaba de
donar jo no em dono per satisfeta en el coneixement del projecte que es vol dur a terme a
la vall del Madriu i en el perfil que es vol escollir pel proper director, perquè no tenim les
eines per poder valorar res. No se’ns ha donat cap document, no se’ns ha donat res, per
tant  el  que  nosaltres  demanem  és  informació  per  poder  saber,  ja  que  som  també
consellers del Comú d’Escaldes-Engordany, un dels quatre Comuns implicats per poder
saber com està l’estat d’avançament d’aquest projecte. A més és una de les preguntes que
els ciutadans d’Escaldes-Engordany també es remeten a nosaltres perquè també fem part
d’aquesta Corporació a la qual nosaltres no podem perquè no tenim elements per donar
resposta. 

Sra. Cònsol Major: Bé, és que no li donarem cap de moment, perquè no en tenim cap de
fet. I li torno a repetir que qualsevol decisió que es prengui, primer s’ha de passar pels
quatre comuns i s’ha de passar per un Ple de Comú. Aleshores no es preocupi, que abans
de que passi per un Ple de Comú, vostè estarà informada i per més informació pot agafar
el Pla de gestió de la Vall del Madriu i allà té tota la informació i veurà que el que s’està
fent en l’actualitat es segueix realment en el Pla de Gestió tal i com ho marca aquest Pla. 

5. Es demana de penjar a la pàgina web del Comú totes les actes dels Consells de
Comú anteriors ja que la última acta penjada és de data 19 d’octubre de 2011.
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Sra. Cònsol Major: Bé a data d’avui aquestes actes ja estan penjades a la pàgina Web. Per
tant quan vulguin demanar informació o veure-les poden entrar a la web

Per acabar, amb tot el respecte, només voldria remarcar una petita cosa a la Sra. Vendrell
i el Sr. Mañosas en relació a les preguntes fetes. No hi ha cap inconvenient en tornar a
explicar el contingut i les finalitats de les partides pressupostàries que ens demanen. No
obstant, els hi vull recordar que el pressupost es va debatre i aprovar en el curs de la
darrera sessió de Consell, i era en aquell moment quan corresponia formular preguntes
sobre la proposta que s’estava examinant.

Els indico també que, vist el seu contingut, en el cas que se’ls hi plantegi un nou dubte,
totes les Comissions, els caps de departament i els directors, estan a la seva disposició
per a donar totes les explicacions i  informació que considerin necessàries.  Tot per tal
d’estalviar  que aquest  treball  s’hagi  de  tornar  a  realitzar  en  el  curs  d’una reunió  de
Consell. 

Sra. Cecília Vendrell:. Bé, nosaltres els hi donem les gràcies perquè es posen a disposició
nostra per informar-nos de tot, però tal i com hem indicat al punt núm. 2, nosaltres per
l’últim Ple de Comú vam tenir 72 hores per revisar la documentació de tot el pressupost.
Sí que és veritat que ens vau fer una presentació el dimecres abans del Ple de Comú, però
nosaltres no hem tingut temps material per revisar aquest pressupost. Ara l’hem tingut i
hem considerat escaient presentar les nostres preguntes al Ple de Comú. Però bé, de cara
en un proper Ple de Comú mirarem si és escaient o no de tornar a entrar aquests tipus de
preguntes. Gràcies Sra. Cònsol.

I no havent-hi altre prec ni pregunta formulat, s’esgota l’ordre del dia de la
reunió. Essent les 19:30 hores, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió.

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