
Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2012  –   Sessió ordinària de data 17 d’agost

L’any dos mil dotze, divendres, dia 17 d’agost, 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 28 de juny de 2012.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les sessions celebrades els dies 18 i 25 de juny, i 2, 9, 16, 23 i 30 de
juliol de 2012.

3. Proposta d’aprovació  del  projecte  d’Ordinació  de  modificació  de
l’ordinació sobre preus públics

4. Proposta d’aprovació  del  projecte  d’Ordinació  reguladora  de  l’accés
motoritzat al medi natural.

5. Proposta d’aprovació del projecte de Reglament sobre el procediment
simplificat  per  a  les  sol·licituds  d’obertura  i  trasllat  de  comerç,
modificació de les activitats comercials, canvi de titular i canvi de nom
comercial.

6. Informes de caràcter general.

7. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen
els membres de la Corporació, excepció feta dels Hbles. Srs. Cònsol Menor,
Núria Barquin i Eduard Molné, que han excusat la seva absència. Havent-
hi el quòrum necessari i essent les 9:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara
oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre
del dia de la convocatòria.
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1. Lectura  i,  si  hi  ha  lloc,  aprovació  de  l’esborrany  d’acta
corresponent a la sessió celebrada el dia 28 de juny 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.

I  no  havent-hi  altra  esmena  formulada,  per  assentiment,  el  Ple  aprova
l’acta corresponent a les sessió celebrada el dia 28 de juny de 2012.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern en el curs de les sessions celebrades els dies 18 i
25 de juny, i 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol de 2012

Sessió de la Junta de Govern de data 18 de juny de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
465/2012 al núm. 468/2012 (obres menors), del núm. 480 i 481/2012
i del 483  al núm. 485/2012 (béns immobles), del núm. 469/2012 al
núm. 479/2012, i núm. 482/2012 (comerç).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
8/2012 de factures conformades per un import total de 259.995,63
€. I verificada, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
capítol corresponent del pressupost.
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3.- Personal.- 

 S’acorda  perllongar  el  contracte  eventual  de  la  Sra.
Fernanda ARAUJO DE SOUSA, com a operària de neteja, del dia
1 de juliol al 30 de setembre del 2012.

 S’acorda perllongar el contracte eventual del Sr. Josep SOLÉ
MARTÍNEZ,  com  a  operari  d’higiene  viària,  del  dia  1  de
juliol del 2012 al 31 de març del 2013.

 S’acorda perllongar el contracte eventual de la Sra. Carlota
RODRÍGUEZ GARCIA, com a puericultora, del dia 16 de juliol
de 2012 al 15 d’abril de 2013.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Maria MEDINA MUÑOZ com a puericultora, del dia 2 de
juliol al 5 d’agost i del 20 d’agost al 2 de setembre de
2012 a raó de 22,5 hores/setmana. 

 Vista la renúncia del Sr. Ferran GALLARDO GÓMEZ a la plaça
de vigilant d’aparcaments amb caràcter eventual, s’acorda
acceptar-la i contractar en el seu lloc, també amb caràcter
eventual,  els  serveis  del  Sr.  Renato  Emanuel  COELHO  DA
SILVA, del dia 8 de juny  fins al 31 d’agost de 2012.

 Per  a  la  contractació  d’un  eventual  pel  departament  de
Cultura, s’ha convocat un concurs públic al que han postulat
18 candidats. Vist l’informe del comitè tècnic de selecció
s’acorda contractar els serveis de la Sra. Georgina SALA
AMORÍN  pel  període  comprès  entre  el  2  de  juliol  al  31
d’agost de 2012.

 Per a la contractació de dos eventuals pel departament de
Turisme, s’ha convocat un concurs públic al que han postulat
17 candidats. Vist l’informe del comitè tècnic de selecció
s’acorda  contractar  els  serveis  de  les  Sres.  Liliana
MARTINEZ  RIGGI  i  Sara  UBACH  BALAGUÉ  pel  període  comprès
entre el 2 de juliol al 31 d’agost de 2012.

 Per a la contractació de dos eventuals pel departament de
Medi Ambient, s’ha convocat un concurs públic al que han
postulat 18 candidats. Vist l’informe del comitè tècnic de
selecció s’acorda contractar els serveis del Sr. Eduard A.
ROCHA  QUEIROZ  i  Sr.  Francesc  TRAVÉ  SIRVENT  pel  període
comprès entre el 2 de juliol al 31 d’agost de 2012.

 Vist que les següents persones seleccionades com a monitors
dels esports d’estiu, han renunciat al seu lloc de treball,
s’acorda, per a cobrir les places vacants, contractar els
serveis de les persones que figuren en el quadre adjunt:
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Monitor que renuncia al torn
de treball

Torn de substitució Monitor que el substitueix

Alba Ramos Seco Del 02/07/12 al 03/08/12 Alexandra Oliveros Muelas

Cristina Ros March Del 02/07/12 al 03/08/12 Sandra Rossell Zamorano

Ivan Sotillo Ramírez Del 02/07/12 al 03/08/12 Jordi Missé Cortina

Jaume Boneta Seco Del 02/07/12 al 03/08/12 Josep Mª Gámez Barea

Judith Fonoll Almansa Del 02/07/12 al 03/08/12 Carla Tomàs Patsi

Noelia Cordones Tor Del 02/07/12 al 03/08/12 Patrick Pariente Pons

 Vista la sol·licitud formulada per la Federació Andorrana
d’Esports Adaptats (FADEA)  i vist l’article núm. 55 de
l’Ordinació  de  la  funció  pública,  s’acorda  concedir  un
permís  administratiu  al  Sr.  Antoni  SANCHEZ  FRANCISCO,
missatger,  per a participar als jocs paralímpics d’estiu de
Londres 2012 del 3 al 6 de setembre.

4.- Expedients sancionadors.- 

 Vistes les al·legacions formulades per la Sra. Gemma SERRANO
BRAN, 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.

 Vist que els Srs. Miguel CARDONA BECERRA i  Doris Elena BECERRA
MISAS, no han efectuat el pagament de les sancions imposades
per transgressions a l’Ordinació d’inspecció i control sobre
tinença  d’animals  de  companyia,  s’acorda  procedir  al  seu
cobrament per la via judicial.

5.-  Material.-  Per  al  subministrament  d’una  cúpula  de  neteja
manual a pressió pel Servei de Neteja Viària, s’ha efectuat una
consulta de preus a les empreses MAUCO (2.978,56 €) i CANAL MENDI
(3.416 €). Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa
MAUCO el referit material de neteja, al ser l’empresa que presenta
l’oferta menys dient.

6.- Vehicles abandonats.- Vista la relació de vehicles retirats de
la via pública pel servei de Circulació i atenció Ciutadana, els
quals es troben al dipòsit comunal sense que els seus propietaris
hagin procedit a recuperar-los; vista l’Ordinació de retirada de
vehicles de la via pública i dels aparcaments comunals i d’abandó
de vehicles, de data 4 de març del 2010, article 4t, s’acorda
notificar  als  propietaris  d’aquests  vehicles  que  disposen  del
termini inajornable de 30 dies, comptats a partir de l’endemà de
la publicació de la relació  al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra,  per  tal  de  retirar-los  del  dipòsit  comunal.
Transcorregut  aquest  termini,  els  vehicles  que  no  hagin  estat
recuperats seran considerats com a cosa abandonada i es procedirà
a la seva destrucció.
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7.-  Aparcament  Comunal  de  Caldea.-  Per  a  l’adjudicació  dels
treballs  de  pintura  de  l’aparcament  comunal  de  Caldea,  s’ha
efectuat  un  concurs  públic,  al  que  han  postulat  les  empreses
PINTEM 2.0 (130.982,57 €), EUROSENYALS (131.367,21 €), REHABILIT
(143.480, 76 €), 3J (229.455,16 €), PINTURES RUPESTRES (192.623,14
€),  DECORAMA  ART  DECORACIÓ  (189.229,40  €)  i  PINTURES  BALANÇA
(150.509,83 €). Vista la proposta que la Mesa de contractació,
s’acorda adjudicar els referits treballs a l’empresa PINTEM 2.0 al
ser la que presenta l’oferta menys dient.

8.- Zona de seguretat de caça.- S’acorda ratificar la demanda  de
declaració  del  Pla  d’Engolasters  com  a  “zona  de  seguretat  i
d’activitat  humana”  i  demanar  al  Govern  que  inclogui  aquesta
declaració conforme a l’article 15.3 de la Llei de caça, de data
13 d’abril del 2000.

9.- Músiques del món.- Dins del cicle músiques del món, s’aprova
la  contractació  dels  grups  musicals  següents,  pels  actes  que
tindran lloc durant el mes d’agost,  de dilluns a dijous, a la
Plaça Coprínceps:

 1 d’agost: Ashe
 2 d’agost: Nuna
 6 d’agost: Lisboa Central Cafè
 7 d’agost: Esferes
 8 d’agost: La porta dels somnis
 9 d’agost: Soul Dan
 13 d’agost: BBB Barceló Botey Boleros
 14 d’agost: The Ministrels
 15 d’agost: Iarakè
 16 d’agost: Joan Pau Cumellas & Miguel Talavera
 20 d’agost: Angelitos negros & Salsa de Reyes
 21 d’agost: Less is more
 22 d’agost: Pati dels Cirerers
 23 d’agost: Lluis Cartes i els Fluxes
 27 d’agost: Saravah
 28 d’agost: Zipi & Zape
 29 d’agost: Chozparei
 30 d’agost: Oriol Migue funky team 

Total contractació artística:   23.091 €

Lloguer de piano:    1.250 €  

i equip de so i llum (18 dies):(a determinar)     
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Sessió de la Junta de Govern de data 25 de juny de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
486/2012 al núm. 493/2012 i del núm. 524/2012 al núm. 525/2012
(obres  menors),  del  núm.  517/2012  al  núm.  520/2012   (béns
immobles), del núm. 494/2012 al núm. 496/2012 (comerç),  del núm.
497/2012 al núm. 516/2012 i núm. 523/2012 (exempcions fiscals) i
els núms. 521 i 522/2012 (urbanisme).

2.- Personal.- 

 S’acorda la contractació dels joves d’ entre 16 i de 17
anys, seleccionats per realitzar diverses tasques durant els
mesos de juliol i agost 2012, que figuren a la relació que
segueix:

Nom i Cognoms Juliol Agost

Mònica Ferreira Cerqueira X  

Josep Manel Marcos Martinez X  

Maria Guasch Zamora X  

Omar Bentahar Taouil X  

Mariona Torregrosa Povedano X  

Adrià Maldonado Prat X  

Arnau Balsells Cerqueda X  

Janet Soares Rocha Gomes X  

Adrià Alvarez Blasco X  

Kersteen Oliver Pilaspilas De Leon X  

Alexandra Rodas Veloso X  

Ricardo Pereira Araujo X  

Eros Pérez Tapias  X

Oscar Zarza Martin  X

Carla Sarrado Roca  X

David Curia Choren  X

Ariadna Gomez Rico  X

Miguel Angel Iglesias Carmona  X

Meritxell Ibañez Sanchez  X

Jorge Luis Rodriguez Guijarro  X

Nor Raguig Zaryouh  X

Marta Trullàs Doméns  X

Sonia Martin Mulas  X

Oscar Rey Montoliu  X

 Vista  la  sol·licitud  de  reingrés  del  Sr.  Carles  ROMAN
VÁZQUEZ,  monitor  esportiu  i  aquàtic,  en  situació
d’excedència sense reserva de plaça, s’acorda autoritzar la
seva reincorporació a qualsevol plaça vacant del seu nivell.
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 Vista la sol·licitud de reingrés de la Sra. Maitetxu TEJEIRO
ESTEVEZ,  educadora  de  joventut,  en  situació  d’excedència
sense  reserva  de  plaça,  s’acorda  autoritzar  la  seva
reincorporació  a  la  plaça  vacant  d’operari  del  Servei
d’ajuda a domicili, atès que ha manifestat el seu interès en
ocupar  aquesta  vacant  i  l’informe  del  responsable  del
departament de joventut és favorable.

 Vista la demanda de la Sra. Núria CASALS SIMÓN, vigilant
d’aparcaments, sol·licitant una prolongació de l’excedència
per  una  durada  de  dotze  mesos,  s’acorda  atorgar-li  la
pròrroga sol·licitada a comptar del dia 17 d’agost de 2012.

 Vista la baixa mèdica presentada pel Sr. Mariano ÁLVAREZ
VELILLA, operari de la deixalleria amb caràcter eventual,
s’acorda contractar al seu lloc, els serveis del Sr. Jordi
LUQUE SANS, també amb caràcter eventual, del dia 20 de juny
fins que el titular de la plaça es reincorpori al seu lloc
de treball.

 Vista la renúncia de la Sra. Meritxell MOYA REIGOSA a la
plaça de monitora dels Esports d’Estiu, s’acorda acceptar-la
i contractar al seu lloc, els serveis del Sr. Alexandre
REOLID BLÁZQUEZ, del dia 2 al 27 de juliol  i del 3 al 9 de
setembre de 2012.

 Vista la renúncia de la Sra. Sara UBACH BALAGUÉ a la plaça
d’eventual del departament de Turisme, s’acorda acceptar-la
i  contractar  al  seu  lloc,  els  serveis  del  Sr.  David
FERNÁNDEZ ORTEGA, del dia 2 de juliol fins al 31 d’agost de
2012.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Mercè CANALS PARELLADA, per realitzar tallers de
teatre  als  Esports  d’Estiu,  del  dia  3  de  juliol  al  10
d’agost de 2012. 

 Vista la sol·licitud formulada per la Federació Andorrana
d’Esports Adaptats (FADEA)  i vist l’article núm. 55 de
l’Ordinació  de  la  funció  pública,  s’acorda  concedir  un
permís administratiu al Sr. Joaquim PUJOL SÁNCHEZ, monitor
esportiu,  per a participar als jocs paralímpics d’estiu de
Londres 2012, del 3 al 6 de setembre, en qualitat de tècnic
esportiu  assignat  per  acompanyar  al  Sr.  Antoni  SANCHEZ
FRANCISCO.

 Curset de formació: S’autoritza a la Sra. Jessica DE ARAUJO
SANTOS (administrativa del Departament de Recursos Humans),
a participar al curs “Nivell Bàsic en matèria de Seguretat i
Salut en el treball”.  El cost del curs és de 240 € i anirà
a càrrec de l’empresa ASSEGUR PREVENCIÓ, al ser l’empresa
que ha presentat l’oferta menys dient en el marc de la
consulta  de  preus  realitzada  (VIPSA  250  €/persona,
QUALIPREVEN (260 €/persona). 
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 S’autoritza la inscripció de les següents persones al curs
“Pla de neteja i desinfecció”, curs impartit per l’empresa
LAI. El cost  és de 175 € (35 €/persona):
 

 Lourdes PINTO DOS SANTOS
 Helena MOUTA MARTINS
 Matilde VAZ ALFANDEGA
 Josep BATALLA CASALS 
 Piedad DOS ANJOS FERNANDES

3.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Maria
de Jesús PIRES, Maria Rosa VERGÉS ARMENGOL, Elisabet SEGÒVIA
NIETO i al titular del negoci MARQUET GOURMETTERIE, 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. Mercè CORTÉS
TORRES, en relació a l’expedient que li 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.

 Vist  que  Sr.  Ricard  LÓPEZ  MARTIN,  no  ha  formulat
al·legacions en el marc de l’expedient que li fou incoat per
la  presumpta  contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  el
dipòsit d’escombraries a la via pública, s’acorda imposar-li
una  multa  de  300  €,  quedant  confirmada  la  proposta  de
sanció.

4.- Aigua Termal.- 

 Pel  subministrament  de  material  destinat  a  la  xarxa  de
distribució d’aigua termal, s’ha efectuat una consulta de
preus a les empreses SUMCLIM (3.035,48 €), COMERCIAL CAIRÓ
(2.612,46  €),  RIBA  (2.699,50  €)  i  SOT  (2.743,90  €).
Examinades  les  ofertes  i  amb  la  finalitat  de  dotar  el
departament  de  l’equipament  imprescindible,  s’acorda
adjudicar a l’empresa COMERCIAL CAIRÓ el subministrament del
material destinat a la xarxa de distribució d’aigua termal
per un import de 903,59 € al ser l’empresa que presenta
l’oferta menys dient.

 Pel  subministrament  d’eines  pel  servei  de  distribució
d’aigua termal, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses SUMCLIM (1.137,48 €), COMERCIAL CAIRÓ (782,40 €),
RIBA (956,25 €) i SOT (516,50 €). Examinades les ofertes,
s’acorda adjudicar a l’empresa SOT el subministrament del
referit  material  al  ser  l’empresa  que  presenta  l’oferta
menys dient.

5.- Punt d’informació Illa Carlemany.- 
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 S’acorda contractar a la societat “Gestora del centre Illa
Carlemany SLU”, el servei consistent en un punt d’informació
turística  destinat  a  divulgar  totes  les  informacions
necessàries  quant  a  activitats,  esdeveniments,  llocs
d’interès  de  la  parròquia,  així  com  oferir  a  la  venda
tiquets d’entrada per a les activitats i esdeveniments de la
parròquia  i  del  país  en  general  i  altres  productes  de
caràcter institucional que el Comú comercialitza, situat en
el local STAND 1, planta baixa - nord de l’edifici  Illa
Carlemany. L’import d’aquesta contractació és de 4.000 €
mensuals,  i  la  durada  del  contracte  s’establirà  per  dos
mesos, renovable en funció dels resultats i l’acceptació que
s’hagin obtingut. 

 Pel subministrament i col·locació de tres vinils al punt
d’informació  Turística  que  s’ubicarà  al  Centre  Illa
Carlemany,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les
empreses SIGNARAMA (531,23 €) i RÈTOLS BUTRON (364,52 €).
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa RÈTOLS
BUTRON  el  subministrament  dels  referits  vinils  al  ser
l’empresa que presenta l’oferta menys dient. 

6.- Comissió Consultiva.- S’acorda establir un crèdit horari de 48
hores  anyals,  a  favor  dels  Srs.  Monica  Gamallo  Pinto,  Miquel
Sánchez Carmona i Mario Grandvallet Ortega, en la seva qualitat de
representants elegits a la Comissió Consultiva i al Comitè de
seguretat i salut en el treball.

7.- Comitè de Seguretat i de Salut.- D’acord amb l’article 23 del
Reglament  de  la  seguretat  i  la  salut  en  el  treball  s’acorda
constituir el Comitè de seguretat i salut, integrat, d’una banda,
pels representants escollits pels treballadors del Comú, els Srs.
Mònica Gamallo Pinto, Miquel Sánchez Carmona, i Mario Grandvallet
Ortega; com a part representant del Comú, la Sra. Cònsol Major; la
Sra. Cecilia Vendrell Serra i la Cap del Departament de Recursos
Humans la Sra. Raquel Garcia Conde, per tal d’adoptar les normes
de funcionament pròpies del Comú. D’acord amb el contingut del
mateix article, aquest Comitè de treball es reunirà un cop per
trimestre  sempre  i  quan  ho  sol·liciti  qualsevol  de  les  parts
implicades. 

8.- Esports d’Estiu.-  S’acorda acceptar el pressupost presentat
per l’empresa RESTAURANT EL ROURE, única postulant del concurs,  i
contractar el servei de càtering destinat a l’espai lleure durant
el període d’ Esports d’Estiu (juliol i agost) pels infants de 4-5
anys. El cost del referit servei de càtering és el següent: 

- menú infant: 6,25 €
- menú monitor: 7,00 €
- menú especial: 7,70 € 
- picnic: 3,55 €
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Sessió de la Junta de Govern de data 2 de juliol de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
526/2012 al núm. 530/2012 (obres menors), del núm. 531/2012 al
núm. 534/2012 (béns immobles), del núm. 536/2012 al núm. 547/2012
(comerç), del núm. 548/2012 al núm. 550/2012 (terrasses de bar),
núm. 551/2012 (exempcions fiscals), núm. 535/2012 (urbanisme), i
552/2012 (altres).

2.- Personal.- 

 S’acorda perllongar el contracte eventual de la Sra. Rosa Mª
BAENA GARRÓS, com a educadora de l’espai jovent, del 31 de
juliol de 2012 al 30 d’abril del 2013.

 Vista la sol·licitud d’excedència presentada pel Sr. Manel
MOLERO MUÑOZ, agent de circulació, pel període de tres anys,
s’acorda autoritzar-la a comptar del dia 30 de juliol de
2012.

3.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Lluïsa
ALEJO, Sonia HARO ALEJO, Núria MARGALEF GIRONÈS, Maria del
Mar ORTEGA PÉREZ, Caterina GARCIA GONZALEZ i als Srs. Fèlix
BERCIANOS CARRABINA i Andreu BLASI SERRA, al titular de la
notaria RODRÍGUEZ MIÑANA i al titular de l’empresa IFOC SLU,
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 de la
PISCINA  RIBERAYGUA,  per  una  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació que regula la col·locació de publicitat gràfica
a la via pública.

 Vistes les al·legacions formulades per la Sra. Encarnació
VALLS CAMPOY, en relació a l’expedient que li 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.

4.- Colors de Música – Estiu 2012.-  Per la contractació de la
sonorització, il·luminació i assistència tècnica pels 24 concerts
previstos durant l’estiu, s’ha efectuat una consulta de preus a
les empreses: 

- LIGHT SOUND:

 Jazz al carrer del 9 al 14 de juliol: 2.296,32 €
 Músiques del món i Jazz al carrer de l’1 al 30 d’agost:

9.759,36€
- ANDORRA ANIMACIÓ: 
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 Jazz al carrer del 9 al 14 de juliol: 5.574,40 €
 Músiques del món i Jazz al carrer de l’1 al 30 d’agost:

16.432 €

- MUSITRÓNIC: 

 Jazz al carrer del 9 al 14 de juliol: 5.220 €
 Músiques del món i Jazz al carrer de l’1 al 30 d’agost:

14.760 €

- SERVER SONOS: 

 Jazz al carrer del 9 al 14 de juliol: 4.710 €
 Músiques del món i Jazz al carrer de l’1 al 30 d’agost:

14.130 €

Examinades  les  ofertes  i  vist  que  l’oferta  presentada  per
l’empresa LIGTH SOUND no s’ajusta a la realitat del pressupost que
s’ha demanat s’acorda contractar la sonorització pels concerts
programats durant els mesos de juliol i agost a l’empresa SERVER
SONOS al ser la que millor s’adapta a les necessitats demanades
pel departament en el marc de la consulta de preus.

5.- Concursos.- 

 S’acorda convocar un concurs públic per cedir en arrendament
l’explotació del local propietat del Comú, situat a la plaça
Coprínceps.

 S’acorda  convocar  conjuntament  amb  el  Comú  d’Andorra  la
Vella, un concurs públic pel subministrament de combustible
pels edificis Comunals. A tal efecte, s’acorda facultar al
Comú  d’Andorra  la  Vella   per  a  la  convocatòria  de  la
licitació en nom dels dos Comuns.

Sessió de la Junta de Govern de data 9 de juliol de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
553/2012 al núm. 560/2012 (obres menors), del núm. 561/2012 al
núm. 563/2012 (béns immobles), del núm. 571/2012 al núm. 577/2012
(comerç), del núm. 602/2012 al núm. 615/2012 (exempcions fiscals)
i el núm. 564/2012 (urbanisme).
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2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
9/2012 de factures conformades per un import total de 493.414,07
€. I verificada, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
capítol corresponent del pressupost.

3.- Personal.- 

 Vista la renúncia de la Sra. Noemie MONTOTO PRADAL a la
plaça de recepcionista de les piscines comunals amb caràcter
eventual, s’acorda acceptar-la i contractar en el seu lloc
els serveis del Sr. Carles SASPLUGAS NAVARRO, del dia 2 de
juliol  fins que la titular de la plaça s’incorpori al seu
lloc de treball.

 S’autoritza la inscripció de les següents persones al curs
“Reciclatge  Auxiliar d’incendis forestals”:

 Dia 06/07/12 ( de 9h a 13h): 

 Llorenç Esquerra L’Honorey (Resp. Jardineria)
 Guadalupe Lorente ( agent de circulació)
 Sílvia Casals (agent de circulació)
 Imma Rivera (agent de circulació)

 Dia 06/07/12 (de 14h30 a 18h30):

 David Bellosta (agent de circulació)
 Teresa Soriano (agent de circulació)

 Dia 09/07/12 (de 9h a 13 h)

 Jordi Torner Balcells (jardineria)

 Dia 09/07/12 (de 14h30 a 18h30)

 Carles Martí (agent de circulació)
 Jorge Lebres ( agent de circulació)

Dia 13/07/12 (de 9h a 13h)

 Francesc Dols Pedrosa (agent de circulació)
 Jonathan Mellado ( agent de circulació)

 Dia 13/07/12 (de 14h30 a 18h30)

 Josep Solé ( agent de circulació)
 Carles Martí Abad (agent de circulació)
 Debora Rouco Rivera (agent de circulació)

4.- Expedients sancionadors.- 
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 S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Helia
Eduarda DA SILVEIRA ALVES, Solange  AMORIN i al Sr. David
ORIOL DOMINGO, 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 Sr. Ricard LÓPEZ MARTÍN,
en relació a l’expedient que li 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.- Vestimenta Agents de circulació.- D’acord amb el que preveu el
contracte per a la uniformitat dels serveis de circulació comunals
establert  amb  l’empresa  NATURA  I  TECNOLOGIA  INDÚSTRIES  S.A.,
s’acorda la compra de pantalons (2 per Agent) per un import total
de 11.506,88 €.

6.-  Subvencions.- S’acorda  procedir  a  l’abonament  de  les
subvencions següents:

 Unió Pro-Turisme, 10.709,45 €, en concepte de despeses de
funcionament del tercer trimestre de l’any 2012.

 Esbart Santa Anna, 10.075 €, en concepte de despeses de
funcionament del tercer trimestre de l’any 2012.

7.- Concursos.-  S’acorda  convocar  un  concurs  públic,  per  la
contractació del subministrament de carburant pel parc mòbil del
Comú.

8.- Taula d’Esports.-  Vista la proposta presentada per la Taula
d’Esports, s’acorda acceptar la reducció del 50 % de l’import per
a  tots  els  socis  de  les  instal·lacions  esportives  d’Escaldes-
Engordany que vulguin utilitzar qualsevol centre esportiu dels
Comuns  d’Andorra,  i  viceversa.  Ben  entès  aquesta  reducció
percentual s’aplica exclusivament sobre l’entrada de dia, i no
afecta als restants conceptes i productes (abonaments, cursets i
altres serveis).

9.- Transferència 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
originades per la compra de mobiliari per la sala de Tallers del
Centre d’interpretació de l’aigua del Madriu.

 De la partida 61003-101-60810 “Equipament Cultural”, (595 €)
a favor de la partida  61012-101-60500  “Mobiliari”, per a
fer  front  a  les  despeses  originades  per  la  compra  de
mobiliari per la sala de Tallers del Centre d’interpretació
de l’aigua del Madriu. 
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Sessió de la Junta de Govern de data 16 de juliol de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
565/2012 al núm. 570/2012 (obres menors), del núm. 582/2012 al
núm.  585/2012  (comerç),  del  núm.  616/2012  al  núm.  618/2012
(terrasses  de  bar),  del  núm.  578/2012  al  núm.  581/2012
(urbanisme).

2.- Personal.- 

 Vista  la  renúncia  del  Sr.  Jordi  LUQUE  SANS  a  la  plaça
d’operari de la deixalleria amb caràcter eventual, s’acorda
acceptar-la i contractar en el seu lloc els serveis del Sr.
Daniel  MARÍN  CALVÓ,  del  dia  19  de  juliol   fins  que  el
titular de la plaça s’incorpori al seu lloc de treball.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Cristina MAÑOSAS RODRÍGUEZ, com a puericultora, del
dia 1 d’agost al 30 d’abril de 2013.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Ricard MAÑOSAS VILANOVA com a vigilant d’aparcaments de
nit, del 23 de juliol de 2012 al 22 d’abril de 2013. 

 Per a la contractació d’un informador turístic amb caràcter
eventual,  s’ha  convocat  un  concurs  públic  al  que  han
postulat 7 candidats. Vist l’informe del comitè tècnic de
selecció s’acorda contractar els serveis de la Sra. Xènia
MOURELO VELASCO pel període comprès entre el 17 de setembre
de 2012 al 16 de juny de 2013.

 S’acorda convocar un concurs pel procediment de promoció
interna  per  a  contractar  un/a  cap  pel  Departament
d’Urbanisme.

3.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Edna
SILVA RIBEIRO, i als Srs. Manuel Antonio MOUTINHO ARAUJO,
Ruben  Daniel  GONZALEZ,  Francesc  RODRÍGUES  GONÇALVES  i
Sylvain  Raoul  POULAIN,  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  de
l’empresa  GATZARA  ESPECTACLES,  per  una  presumpta
contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  la  col·locació  de
publicitat gràfica a la via pública.

 Vistes les al·legacions formulades pel Sr. Eduard ROSSELL BRUN,
en relació a l’expedient que li fou incoat per una presumpta
transgressió a l’ordinació que regula el dipòsit d’escombraries
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a  la  via  pública,  s’acorda  deixar  nul  i  sense  efectes  el
referit expedient.

 Vistes les al·legacions formulades pel titular administratiu de
l’empresa de transport públic VIATGES MONTMANTELL, en relació a
l’expedient que li fou incoat per una presumpta transgressió a
l’ordinació que regula la col·locació de publicitat gràfica a
la via pública i atès que aquesta va ser col·locada en les
marquesines de les parades de BUS, s'acorda: a) comunicar-li
que  conjuntament  amb  les  restants  empreses  de  transport,
presentin al Comú un únic cartell informatiu sobre els horaris
de  totes  les  empreses  de  transport  de  passatgers  per
incorporar-lo a les marquesines de les parades de BUS, atès que
es  tracta  d’una  informació  d’interès  als  Ciutadans  i,  b)
complert  el  tràmit  anterior,  deixar  nul  i  sense  efecte  el
referit expedient.

4.-Senyalitzacions.-  Atès que l’empresa Senyalitzacions STOP ha
renunciat a efectuar els treballs de senyalització horitzontal de
l’eix de les calçades adjudicat mitjançant acord de la Junta de
Govern de data 29 de maig de 2012, s’acorda adjudicar els referits
treballs a l’empresa EUROSENYALS, per un import de 6.121,30 € al
ser la següent empresa que va presentar l’oferta menys dient en el
marc del concurs.

5.- Enllumenat públic.- 

 Per al subministrament de bombetes de vapor de sodi, de
iodurs  metàl·lics  i  arrencadors  destinats  al  manteniment
dels fanals de la xarxa d’enllumenat públic, s’ha efectuat
una consulta de preus a les empreses COMERCIAL CAIRÓ (opció
a:  Philips  5.106,65  €,  opció  b:  Osram  5.200,28  €),  GEA
(Osram:  4.925,44  €),  NOVELEC  (Philips:  5.892,90  €)  i
COMERCIAL ELECTRICA (Osram: 5.369,64 €). Atès que cap de les
empreses  ha  proposat  la  totalitat  del  material  demanat
inicialment,  s’acorda  adjudicar  el  subministrament  per
partides a les empreses COMERCIAL CAIRÓ, per un import de
3.784,28 €, i a GEA, per un import de 1.109,68 €.

 Per al subministrament de 50 caixes de connexió SERTSEM,
s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses  GEA
(581,93 €), NOVELEC (550,68 €), COMERCIAL ELECTRICA DE LES
VALLS (456,40 €) i COMERCIAL CAIRÓ (546,58 €). Examinades
les ofertes, s’acorda adjudicar el referit subministrament a
l’empresa COMERCIAL ELECTRICA DE LES VALLS al ser l’empresa
que presenta l’oferta menys dient. 

6.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor l’
UPTEE,  per  un  import  de  2.791,55  €,  en  concepte
d’organització dels actes de la festivitat de Sant Miquel
d’Engolasters.
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 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor l’
UPTEE,  per  un  import  de  8.480,43  €,  en  concepte
d’organització dels actes de la festivitat de Sant Joan.

 S’acorda procedir a l’abonament d’una bestreta a favor de
l’UPTEE, per un  import de 98.445,20 €, en concepte de
pagament de les contractacions artístiques de la Festa Major
2012.

7.- Esports d’Estiu.-  S’acorda acceptar el pressupost presentat
per  l’empresa  Bosc  Aventura,  per  a  la  contractació  de  les
activitats  d’aventura  al  circuit  d’Engolasters  destinades  als
infants inscrits als Esports d’Estiu,  per un import de 4.800 €.  

8.-  Servei  de  Circulació.-  Per  als  treballs  d’instal·lació
d’envans  per  a  reorganitzar  les  instal·lacions  del  Servei  de
Circulació  i  atenció  ciutadana,  s’ha  efectuat  una  consulta  de
preus a les empreses CONSTRUCTORA IMMOBILIÀRIA CARRECEDO (2.468,13
€), TOT PLACA ( 2.607,28 €)  i CONSTRUCCIONS TAUSTE (3.347,76 €).
Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar els referits treballs a
l’empresa CONSTRUCTORA IMMOBILIÀRIA CARRECEDO per un import de
2.468,13 €.

9.- Cementiri de La Plana.- Vist que la totalitat dels Comuns han
donat la seva conformitat al Plec de bases per a l’adjudicació de
la gestió i manteniment dels forn incinerador del Cementiri de La
Plana,  facultant  a  tal  efecte  al  Comú  d’Escaldes-Engordany,
s’acorda convocar la licitació per a l’adjudicació del contracte
en règim de concessió administrativa.

Sessió de la Junta de Govern de data 23 de juliol de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
586/2012 al núm. 588/2012 (obres menors), del núm. 589/2012 al
núm. 596/2012 (béns immobles), del núm. 597/2012 al núm. 598/2012
(comerç), del núm. 599/2012 al núm. 600/2012 (terrasses de bar),
del núm. 601/2012 (exempcions fiscals).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
10/2012 de factures conformades per un import total de 129.359,90
€. I verificada, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
capítol corresponent del pressupost.
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3.- Personal.-

  Ateses les necessitats del departament d’Esports, s’acorda
perllongar el contracte eventual del Sr. Alexandre REOLID
BLAZQUEZ, Monitor d’Esports d’Estiu, fins al dia 3 d’agost
del 2012.

  S’acorda modificar la data de la contractació eventual del
Sr.  Xavier  SOTILLO  RAMIREZ,  Monitor  d’esports  d’Estiu,
avançant-la al dia 30 de juliol del 2012.

  S’informa de la contractació eventual de la Sra. Jennifer
CARMONA HEREDIA com a Monitora dels Esports d’estiu, del
dia 6 d’agost al 7 de setembre del corrent.

  S’acorda prorrogar la contractació eventual de la Sra.
Josepa ORTEGA CANO, operaria del SAD, fins al dia 30 de
setembre del 2012. 

  S’acorda convocar, pel procediment de promoció interna, un
concurs  per  a  cobrir  una  plaça  vacant  d’Agent  de
Circulació, Servei de grua.

4.- Concursos.- Conforme a les previsions de la Llei 34/2008, de
la  seguretat  i  la  salut  en  el  treball,  s’aprova  el  Plec  de
condicions per a la contractació dels treballs d’implementació de
la  vigilància  de  la  salut  pels  empleats  del  Comú  i  s’acorda
convocar la licitació.

5.-  Expedients  sancionadors.- S’acorda  incoar  un  expedient
sancionador  als  Srs./Sres.  Meritxell  ARENY  PLANDOLIT  BALCELLS,
Marc CALVET ALSINA i al titular administratiu del gimnàs FIT, per
una presumpta contravenció a l’Ordinació que regula l’horari de
dipòsit  d’escombraries  a  la  via  pública,  i  al  titular
administratiu  del  negoci  BUDA  ESPAI  ANDORRA  per  la  presumpta
transgressió  de  l’Ordinació  sobre  publicitat  gràfica  a  la  via
pública.

6.- Local de la planta vuitena de la Torre de Caldea.- Vist que
l’arrendatari del local comunal situat a la planta vuitena de la
torre de Caldea és deutor de 9 mensualitats de lloguer del referit
local, s’acorda procedir per la via judicial pel cobrament de les
rendes i/o rescindir el contracte d’arrendament.
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Sessió de la Junta de Govern de data 30 de juliol de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  del núm.
621/2012 al núm. 626/2012 (comerç), i núm. 620/2012 (terrasses de
bar).

2.-  Escoles  Bressol.- Pel  subministrament  i  instal·lació  d’un
tendal al pati de l’Escola Bressol 2, s’ha efectuat una consulta
de preus a les empreses INDUSTRIES MONSOL (2.152,80 €) i TOLDECOR
(2.934,53  €).  Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el
subministrament d’aquest equipament a l’empresa INDUSTRIES MONSOL
al ser l’oferta menys dient.

3.-  Expedients  sancionadors.- S’acorda  incoar  un  expedient
sancionador a les Sres. Meritxell Valls Torrellardona i Esther
Estragués Valor, per una presumpta transgressió a l’Ordinació que
regula la tinença d’animals de companyia.

4.- Ampliacions de Crèdit.- Vist l’article núm. 5 de l’Ordinació
del Pressupost 2012 i l’article núm. 73 de la Llei de les Finances
Comunals; vist l’informe favorable del departament d’Intervenció;
vist  el  Decret  del  Govern,  de  data  13  de  juny  del  2012,
d’aprovació del Reglament regulador del programa per fomentar el
treball  temporal  en  benefici  de  la  col·lectivitat,  s’aprova
l’ampliació  de  crèdit  de  les  partides  que  es  detallen  a
continuació, per a fer front a les despeses de contractació de
llocs de treball temporal destinats a tasques de manteniment:

10104-300-13002 “Sou base eventual conveni Govern”, 45.676,80 €, i
10104-300-16052  “quota  seg.  Social  eventual  conveni  Govern”
6.623,16 €, per a la contractació temporal de 8 empleats.

Aquesta  ampliació  es  finançarà  d’acord  amb  el  capítol  2n  del
Decret  abans  referit,  mitjançant  transferència  del  Govern  pel
mateix  import,  que  anirà  afectada  al  capítol  10104-300-39912
“Recuperació de despesa”. 

5.- Personal.- Conforme al Decret del Govern, de data 13 de juny
del 2012, d’aprovació del Reglament regulador del programa per
fomentar el treball temporal en benefici de la col·lectivitat,
s’acorda  la  contractació  temporal  dels  següents  empleats,
destinats  a  la  realització  de  tasques  de  manteniment  de  les
infrastructures i serveis comunals:

 Luis Barbosa Ferreira 
 Jose Antonio Casas Giménez 
 Adolfo Miguel Da Silva Carvalho 
 Jose Antonio Gonçalves Pinto 
 Paulo Jorge dos Santos Terra
 Henrique Jorge Lopes da Costa 
 Martinho Belchior Bento Pita
 Joan Carles Mancebo Gutiérrez
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Vistos els acords sotmesos a ratificació en el  dia d’avui,  la  Sra. Cònsol
Major demana als presents si al respecte tenen alguna esmena, comentari
o demanda d’informació a formular.

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

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, amb l’assentiment dels presents,
el  Ple  aprova la ratificació  dels acords de la  Junta de Govern posats  a
consideració en el dia d’avui.

3. Proposta  d’aprovació  del  projecte  d’Ordinació  de
modificació de l’ordinació sobre preus públics

A  manera  d’introducció,  la  Sra.  Cònsol  Major  exposa  al  Ple  algunes
reflexions  entorn  als  objectius  i  les  circumstàncies  que  han  determinat
l’elaboració del projecte d’ordinació posat avui a consideració:

En  ple  debat  sobre  la  revisió  de  competències  en  el  qual  estan
immersos els comuns i, de rerefons, amb l'acord al qual van arribar les
set  corporacions locals  per  millorar  el  sistema de finançament dels
comuns, hem d’optimitzar recursos i discernir entre els serveis socials
que són del tot necessaris dels que no ho són. No és fàcil, en una
època com l'actual, demanar més esforços, però sí que hem d'entendre
que no tots els ciutadans i les ciutadanes tenen la mateixa situació
econòmica. Per tant, en aquests moments, on els ingressos estan en
clara  davallada,  s’han  de  racionalitzar  encara  més  les  inversions  i
revisar la política de subvencions que s’ha dut a terme en els darrers
anys, en el sentit de definir quines activitats i serveis requereixen una
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subvenció més o menys elevada. En aquesta línia, després de diverses
reunions  de  l’equip  comunal  s’ha  revisat  la  subvenció  dels  preus
públics de determinades activitats, sobretot, d’aquelles que no tenen
una vocació social i que requereixen una infraestructura de personal i
d’instal·lacions més costosa.

Cal  tenir  en  compte  que  l’article  41.1  de  la  Llei  10/2003 de  les
finances  comunals  estableix  que  “l’import  dels  preus  públics  es
determina de tal manera que cobreixi, com a mínim, el cost del servei
que es presta i tenint en compte el preu de mercat que correspongui
per l’aprofitament d’aquest servei per part de la persona sol·licitant”.
D’aquesta  manera,  la  voluntat  del  Comú  rau  en  disminuir
progressivament la subvenció que s’aplica als preus públics d’aquelles
activitats que no tenen un caràcter marcadament social.

Malgrat  aquesta  disminució  de  les  subvencions  de  les  activitats
culturals i esportives que es farà efectiva per al curs 2012-2013, el
Comú  d’Escaldes-Engrdany  té  a  la  seva  disposició  el  Reglament
d’exempcions de caràcter social mitjançant el qual els residents a la
parròquia poden obtenir  la  gratuïtat  o preus reduïts per  a diferents
serveis  o  activitats  comunals.  I  és  que  la  voluntat  del  Comú
d’Escaldes-Engordany és garantir que cap família es quedi exclosa dels
serveis essencials. Aquest Reglament, aprovat a finals del desembre
del 2006 i que va entrar en vigor l’any 2007, permet ampliar d’una
manera més justa i equilibrada la ciutadania que pot accedir al servei.
Des del 2007 s’han atorgat 863 exempcions per diferents serveis i
activitats comunals. 

Ajudar  les  persones  que  tenen  més  dificultats  és  el  deure  de
l'Administració, estar al costat dels ciutadans i, sobretot, d'aquells que
més ho necessiten. És corresponsabilitat, és solidaritat, és repartir els
costos d’una manera més equitativa i justa, possibilitant que s’ampliï
l’espectre de ciutadanes i ciutadans que accedeixen a les activitats
que s’organitzen des del Comú d’Escaldes-Engordany. 

Closa la seva intervenció, la Sra. Cònsol Major cedeix la paraula a la Sra.
Núria Gomez, consellera de Finances, per tal que informi amb major detall
sobre la proposta presentada. La Sra. Núria Gomez exposa el següent:

Voldria aprofitar la meva intervenció per fer èmfasi en el fet que els
criteris  que  s’han  seguit  alhora  de  plantejar  la  proposta  de  preus
públics que se sotmet avui a aprovació, i la voluntat política, és la de
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vetllar per tal que des del comú es puguin continuar mantenint, dins de
les possibilitats, l’ampli ventall d’activitats i escoles tant culturals com
esportives  per  a  la  temporada  2012-2013.  Unes  activitats  que  han
vingut consolidant-se al llarg dels anys i que el curs passat van tancar
amb un balanç de més de 1.100  alumnes inscrits.

Els anys de bonança econòmica han permès, fins ara, oferir aquestes
activitats amb uns nivells de subvenció elevats que han contribuït a que
alumnes i famílies poguessin beneficiar-se de condicions econòmiques
molt  avantatjoses.  La  conjuntura  econòmica  però,  tots  sabem,  ha
canviat dramàticament.

En aquest  sentit,  i  per  tal  de poder continuar fent  viables  aquestes
prestacions, cal mencionar que s’ha estat treballant en detall el cost de
totes i cada una de les activitats que es proposen, de cara a facilitar la
identificació d’oportunitats de millora, per tal d’optimitzar els costos i
recursos  necessaris  que  impliquen  el  desenvolupament  d’aquestes
activitats.  Arrel  d’aquest  treball  s’enceta  un  camí  que  comportarà
diverses actuacions que s’estan treballant i s’aniran implementant un
cop estiguin definitivament concretades. Les accions hauran d’abarcar,
entre altres, àmbits com:

 La revisió dels horaris d’obertura de determinades instal·lacions que
poden  ajudar  a  disminuir  els  costos  de  funcionament  (piscina,
rocòdrom, p.e.)

 L’obertura de classes i  activitats  condicionada a l’existència  d’un
nombre mínim d’inscrits, particularment en aquells casos en que els
costos  variables  per  classe  oberta,  representen  la  proporció  més
significativa del cost total (balls de saló, p.e.)

De forma general, s’està treballant amb l’objectiu de buscar el màxim
de sinèrgies possibles entre departaments, que contribueixi a millorar la
utilització de recursos, fent més eficient l’organització en general i per
tant, el cost de prestació dels serveis.

No obstant això, aquestes accions no són per si soles suficients per a
garantir  la  viabilitat  dels  serveis.  Per  a  que  els  aquí  presents  i  els
ciutadans se’n puguin fer una idea, les escoles esportives i les activitats
i  tallers  de  cultura  que  ofereix  el  comú  al  llarg  del  curs  escolar
representen un dèficit de més de 385 milers d’euros anuals, ja que
compten amb una subvenció mitja del 55,5%. Es a dir que per cada
euro de cost, l’alumne de mitja només n’abona 44,5 cèntims. Els nous
preus  que  es  proposen  preveuen  un  augment,  de  forma  que  la
subvenció  mitja  global  quedarà  aproximadament  en  el  50,5%.  Una
reducció  de  5  punts  percentuals  de  la  subvenció  respecte  al  curs
passat. 
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Una subvenció que continua essent importantíssima (superior al 50%
de promig), i que comporta un augment mig de preus del 11%. Cal no
obstant relativitzar  aquest augment, ja que s’ha vetllat  per continuar
mantenint uns preus, al nostre entendre suficientment atractius, per tal
que els infants,  adolescents,  adults,  gent gran i  alumnes en general
d’aquestes escoles puguin continuar gaudint de forma assequible d’un
catàleg ampli d’activitats per al curs 2012-2013. Un catàleg que ha de
contribuir a ser una eina més de l’eix vertebrador de la cohesió i del
desenvolupament dels llaços socials a la parròquia a través de l’esport i
de les diferents activitats lúdiques proposades, i que ha de permetre
continuar garantint que la nostra parròquia es viva, activa i atractiva en
tots els àmbits.

Per tot l’exposat, desitjo que la proposta d’ordinació de preus públics
que avui es presenta per aprovació pugui rebre el suport de tots els
membres d’aquest Ple.

A continuació pren la paraula el Sr. Aleix Mañosas, amb l’objecte d’exposar
al  Ple  la  posició  del  Partit  Socialdemòcrata  i  Independents  davant  la
proposta posada a consideració:

Som conscients de la gravetat de l’estat de les arques comunals en els
temps que corren. Com no pot ser d’una altra manera, el Comú no es
pot escapar d’aquesta crisi que, pel moment, sembla no tenir fi. Aquest
escenari, tot i que no sigui la voluntat de tots, és la causa de l’augment
dels preus públics que avui se’ns presenta per aprovar.

Tots sabem que les activitats i serveis que ofereix el Comú són, en gran
part, subvencionats i el preu que paga el ciutadà és molt menor al cost
real.  Per  aquest  motiu,  els  preus  que  se’ns  presenten han  patit  un
augment  global  de  gairebé  un  12%  respecte  l’any  anterior,  quan
hauríem  cregut  més  convenient  que  aquest  augment  hagués  estat
vinculat a l’IPC.

Evidentment,  si  l’augment  hagués  estat  de  només  l’IPC,  les  arques
comunals percebrien molts menys ingressos inicialment, però s’ha de
mirar  una  mica  més  enllà.  No  sabem  realment  si  s’ha  pensat  en
l’impacte que pot tenir aquest augment de preus en àrees tant sensibles
com les escoles esportives per als infants.  A tall  d’exemple, l’escola
esportiva  de futbol  ha augmentat  els  seus preus en més d’un 18%
respecte l’any anterior. Vista la conjuntura econòmica que patim a dia
d’avui, creiem que és poc responsable escanyar al ciutadà amb aquest
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augment de preus. He posat l’exemple de l’escola de futbol perquè es
tracta d’un esport que practiquen molts infants i l’impacte social serà
molt gran.

A més a més, cal tenir en compte que a dia d’avui moltes activitats que
es realitzen a la nostra parròquia són més econòmiques a les parròquies
veïnes.

Realment s’ha valorat la disminució d’ingressos que pot provocar aquest
augment de preus?

Amb les exempcions que s’estan fent a dia d’avui, si augmentem els
preus  en  aquesta  proporció,  segurament  el  Comú rebrà  moltes  més
peticions per tal d’exonerar les activitats. S’ha valorat aquest fet?

Repeteixo que les arques del Comú estan molt malament i tots en som
conscients. El que també cal recordar és que ens ha portat fins aquí.
Per  no  allargar-me  gaire,  i  vist  que  ens  trobem  en  una  època  de
festivitats, faré un símil que resultarà molt fàcil d’entendre. Les arques
del Comú estan patint i pagant la ressaca produïda per massa anys de
festa incontrolada. No creiem que la solució al problema passi per fer
pagar al ciutadà la festa d’anteriors corporacions, que ens han portat al
desastre econòmic en el que ens trobem avui. En canvi, sí que creiem
que  iniciar  el  debat  amb  el  Govern  sobre  les  competències  i
transferències  comunals  és bàsic  pel  futur  del  país.  Aquest  debat o
negociació,  hauria  de  ser  molt  senzill  i  ràpid,  ara  que  totes  les
administracions estan gestionades pel mateix partit polític.

Per tant, els consellers de la minoria, ens oposarem a aquest augment
dels preus públics que considerem desmesurat. 

Closa la intervenció del Sr. Mañosas, les intervencions  subsegüents i que
es  transcriuen  a  continuació,  continuen  reflectint  la  divergència  de
plantejaments entre els consellers de la majoria i la minoria: 

Sra. Núria Gomez: Sí hem valorat l’impacte d’aquest augment de preus que és molt
superior a l’IPC. L’hem valorat i l’hem treballat cas per cas. I concretament en el
cas de les classes de futbol, com en molts altres casos, és cert que els increments
poden espantar,  perquè estem parlant (en el  cas de les classes  de futbol)  d’un
increment del 17 %, que en euros representa 1,85 € mensuals. Llavors el preu de
les classes de futbol (una hora i mitja a la setmana) és de 12 € en front a 10 € que
pagaven els nens fins ara. Sí que és un increment relatiu important, que ronda el 18
% en termes absoluts, però continua tractant-se de preus molt assequibles. 
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Sr. Aleix Mañosas: Sí que segueixen sent assequibles, però si en el dia d’avui, amb
els preus tant assequibles (perquè realment passar de 31 a 37 € per una hora i
mitja,  no  és  un  gran  augment  a  nivell  absolut)  s’estan  atorgant  exempcions,
entenem que per 37 €, que son 6 € més, seguirem de la mateixa manera.

Sra. Cònsol Major: Sr. Mañosas, jo només voldria puntualitzar-li que quan es refereix
a anys anteriors com la gran festa,  per les inversions que es van fer a la parròquia,
hauria de recordar que gràcies a aquesta festa nosaltres tenim una parròquia que  és
l’enveja de les set parròquies del Principat d’Andorra. I penso que les inversions que
es van fer, tant amb la remodelació de l’av. Carlemany, com amb els pàrquings que
tenim al voltant i com amb moltes altres coses, no es poden comparar amb una
festa, sinó a serveis que es donen als ciutadans i que fan, per exemple, que tota la
part comercial pugui gaudir d’aquesta remodelació que considero molt important. Sí
que es va invertir, però li repeteixo, penso que la situació que tenim ara a Escaldes-
Engordany és l’enveja de les altres parròquies.

Sra. Cecília Vendrell: Sra. Cònsol, no voldríem allargar aquest tema però sobre això
de la festa, voldria puntualitzar i donar el nostre punt de vista. Sí que s’han fet
moltes  millores  a  la  parròquia,  i  d’això  en  som  tots  conscients  i  agraïts,  però
nosaltres  també  creiem que  aquests  anys  anteriors,  han  sigut  uns  anys  on  els
ingressos han estat  molt superiors als que hi ha hagut ara,  i  s’hagués hagut de
preveure que aquesta recessió que estem patint ara havia de venir. Es veia venir,
perquè és evident que el  potencial de construcció d’Andorra és molt limitat. No
podem construir cases allà on no hi ha terreny per construir, i la nostra economia
estava fonamentada en la construcció. Un país que està basat en la construcció, on
les feines són de la construcció i és la mateixa construcció que està generant feines,
és evident que un dia o un altre s’acaba, perquè els mateixos obrers ja tenen cases
on viure i perquè Andorra perd part del seu atractiu justament pel fet que tingui
tantes cases. 

Per  tant,  nosaltres  el  que  volem  dir  amb  l’expressió  “festa”,  és  que  el  final
d’aquesta bonança s’hagués hagut de preveure i potser haver fet unes inversions
més petites per reduir el deute que ara tenim al Comú. I el que s’ha dit (just abans
d’ahir també  ho vaig sentir per Catalunya Ràdio, ja que ells estant exactament en la
mateixa situació que nosaltres) és que quan hi ha beneficis es reparteixen entre uns
quants i quan hi ha pèrdues aquestes es socialitzen. I nosaltres amb això no hi
estem d’acord, sinó que ben al contrari pensem que justament quan les èpoques no
són bones, és quan les administracions han de donar més suport al ciutadans. El fet
que  s’augmentin  els  preus  públics,  per  tant,  va  en  contra  del  que  nosaltres
considerem  que  caldria  fer:  ajudar  als  ciutadans  i  justament  fomentar  que
s’impliquin  més  en  les  activitats  a  la  parròquia  i  s’hi  apuntin  més.  I  no  és
augmentant els preus públics en un 18 % de mitja que aconseguirem això. 

Esperem que no hi hagi una minvada d’inscripcions, que no hi hagi un augment de
gent que demana exempcions per poder estar en aquestes activitats. Això som els
primers  en  desitjar-ho  de  tot  cor,  i  que  el  Comú  se’n  surti  d’aquesta  situació
econòmica també també és un desig del que en som partícips i volem col·laborar-hi.
Però creiem que aquest augment és abusiu en les èpoques en les que estem. Passar
de 31 € a 37 € pot semblar poc, però per una família que pugui tenir 2 o 3 nens
inscrits  a futbol  ja  no és tant insignificant.  I  en d’altres activitats  l’augment és
encara molt més important, com hem vist amb el “line dance” on passem, si no ho
recordo malament, dels 114 als 140 €. 
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Sra. Cònsol Major: Puc estar d’acord en moltes coses que vostè diu, el que passa és
que la situació que tenim ara és la que és. Del passat ara no ens en lamentarem i el
que hem de fer és mirar cara al futur. I tant la intervenció de la Sra. Gomez com la
meva, han estat exposicions dient que nosaltres hem d’estar al costat del ciutadà.
Jo penso que tot l’equip comunal hi està, en particular el conseller d’Esports, per
procurar que no passin aquestes coses que vostè ha puntualitzat, com que alguns
nens no puguin inscriure’s a alguna activitat. A més li he explicat també l’existència
del Reglament d’exempcions, i només li puc afegir que respecte al futbol, que hem
posat d’exemple, el Comú continua subvencionant aquesta activitat en un 70 %, i
referent al “line dance”, el preu que heu donat és un preu trimestral. 

I  clos  el  torn  d’intervencions,  per  majoria,  el  Ple  aprova  la  proposta
d’Ordinació presentada, de modificació de l’Ordinació sobre preus públics. 

La Sra. Cecília Vendrell i el Sr. Aleix Mañosas han votat en contra. La resta
de consellers presents a la sala, han votat a favor.

L’Ordinació  aprovada  serà  tramesa  al  BOPA  per  a  la  seva  publicació  i
posterior entrada en vigor

4. Proposta  d’aprovació  del  projecte  d’Ordinació  reguladora
de l’accés motoritzat al medi natural.

A petició de la Sra. Cònsol Major, la Sra. Magda Sinfreu, consellera de Medi
Ambient, presenta al Ple la proposta d’Ordinació posada a consideració:

Amb l’objectiu d’unificar tota la normativa comunal com es demana
des del Govern d’Andorra, pel que fa a l’accés al medi rural i natural i,
especialment,  respecte de l’accés amb vehicles motoritzats;  avui es
proposa l’aprovació per aquest Ple de l’Ordinació reguladora de l’accés
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al medi rural i natural, mitjançant la xarxa de camins i senders de la
parròquia d’Escaldes-Engordany. 

Aquesta  Ordinació  també  té  l’objectiu  de  conciliar  en  un  mateix
territori la protecció dels entorns naturals i dels nostres paratges, i la
qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. 

Un dels principals aspectes regulats per aquesta Ordinació és que en
camins d’una amplada igual  o  superior  a  2,5 metres,  la  circulació
motoritzada queda autoritzada a tot tipus de vehicles. I en els camins
d’una amplada inferior a 2,5 metres, queda exclusivament autoritzada
a  les  motos  de  trial.  En  aquests  casos,  les  motos  de  trial  poden
circular en grups màxims de tres, respectant una distància mínima de
dos-cents metres entre un grup i l’altre.

L’Ordinació també estableix la prohibició de circular camp a través i
fora dels límits de les vies de circulació. 

Pel  que  fa  al  territori  declarat  com  a  bé  d’interès  cultural  en  la
classificació de paisatge cultural de la vall del Madriu, Perafita i Claror,
l’Ordinació, a través d’una disposició transitòria, estableix que no es
permet  la  circulació  de  cap  mena  de  vehicle  motoritzats  fins  que
l’òrgan de gestió competent reguli aquest tema.

Intervé a continuació la Sra. Cecília Vendrell, la qual expressa el suport del
seu grup a la proposta presentada, felicitant-se en particular pel fet que la
disposició transitòria de l’Ordinació protegeix la vall  del Madriu-Perafita-
Claror de tota circulació motoritzada.

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment el Ple aprova
l’Ordinació reguladora de l’accés motoritzat al medi natural, la qual serà
tramesa al BOPA per a la seva publicació i posterior entrada en vigor.
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5. Proposta d’aprovació del projecte de Reglament  sobre el
procediment  simplificat  per a les sol·licituds d’obertura i
trasllat de comerç, modificació de les activitats comercials,
canvi de titular i canvi de nom comercial.

La  Sra.  Cònsol  Major  informa  al  Ple  sobre  la  proposta  que  es  posa  a
consideració:

L’article 4.5 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels
comuns, configura com a competència de les corporacions locals “la
regulació,  autorització  i  registre  de  les  condicions  d’obertura  i
establiment  d’activitats  comercials,  industrials,  professionals  i  de
serveis  en  el  terme  de  la  parròquia,  dins  el  marc  de  la  legislació
nacional”.

En seguiment del que estipula la norma indicada i, més concretament,
de la distribució competencial existent en matèria de comerç, el Govern
conjuntament amb els comuns han decidit millorar el procediment que
simplifica  la  tramitació  administrativa  d’algunes  de  les  sol·licituds
d’obertura  i  trasllat  de  comerç,  de  modificació  de  les  activitats
comercials  i  de  canvi  d’activitats  comercials  i  de  titular  i  nom
comercial, de manera que aquest pugui ser més senzill i àgil.

Aquesta iniciativa obeeix doncs a la necessitat de fer més expeditiu el
procediment al dia d’avui vigent, a fi de facilitar a les empreses l’inici i
l’exercici de la seva activitat econòmica i, en definitiva, donar resposta
als  administrats.  Aquest  nou  procediment,  ha  de  permetre  l’inici
immediat  de  l’activitat  sol·licitada,  basada  en  la  declaració  de  la
persona titular, sense deixar de costat però, la comprovació posterior de
l’autenticitat de les dades declarades i el control del compliment dels
requisits tècnics.

Aquest Reglament deroga el Reglament del 4 d’abril del 2010, sobre el
procediment  simplificat  per  a  les  sol·licituds  d’obertura  i  trasllat  de
comerç, modificació de les activitats comercials, canvi de titular i canvi
d’activitat comercial.

Seguit  a la  intervenció de la Sra.  Cònsol  Major  pren la  paraula  la Sra.
Cecília Vendrell, que s’adreça al Ple en els següents termes:

   195



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2012  –   Sessió ordinària de data 17 d’agost

Tota  actuació  que  vagi  encaminada  cap  a  facilitar  la  represa  de
l’activitat econòmica és benvinguda.

Gràcies al canvi que aporta aquest reglament en el funcionament de
l’administració,  l’emprenedor  podrà  iniciar  la  seva  activitat  tant  bon
punt l’administració comunal accepti a Tràmits la seva sol·licitud.

Es canvia el significant del silenci administratiu per a les tipologies de
sol·licituds que es poden acollir a aquest reglament. A partir d’ara, el
silenci administratiu serà positiu i indica que l’activitat és autoritzada.

Volem que aquest nou reglament sigui una eina que agiliti els tràmits
administratius,  però que en cap cas sigui  interpretat  com una porta
oberta  al  no  respecte  de  totes  les  normes  vigents  en  matèria  de
seguretat, salut, accessibilitat i medi ambient.

Volem posar  de  relleu  que  el  Comú té  encomanada una  gran  tasca
d’informació i de consell davant del ciutadà. L’emprenedor ha de ser
conscient que no pot presentar la seva sol·licitud a Tràmits si aquesta
no disposa prèviament  de tots  els  informes i  certificats  específics a
cada tipologia de sol·licitud i,  que l’absència d’aquests,  implicarà el
cessament immediat de l’activitat ja iniciada.

Ara més que mai, el servei de Tràmits del Comú ha de ser un punt
d’informació referent pel ciutadà, en el qual trobi les respostes als seus
interrogants i sigui encaminat cap als serveis i professionals habilitats
que donaran sortida a les seves demandes. Però la tasca que al nostre
parer  és  essencial  és  que  expliqui  amb  motivació  totes  les
conseqüències que implicaria l’absència o la falsedat d’un informe o
certificat per l’activitat.

Volem per tant que aquest servei de Tràmits del Comú, rebi per part de
tots  el  suport  necessari  perquè continuï  millorant  la  seva atenció  al
client.

Aquest reglament que avui se sotmet a votació en aquesta sessió de
Consell de Comú va en el mateix sentit que el nostre programa electoral
i  per tant,  rep el suport dels Consellers del Partit  Socialdemòcrata i
Independents.

Closa la intervenció de la Sra. Vendrell i no havent-n’hi altra de sol·licitada,
per assentiment el Ple aprova el Reglament posat a consideració, el qual
serà tramés al BOPA per a la seva publicació i posterior entrada en vigor.
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6. Informes de caràcter general

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

 Properament els set comuns d’Andorra signaran amb Andorra Turisme
SAU  el  conveni  de  patrocini  per  a  les  edicions  2013  i  2014  de
l’esdeveniment conegut  com a “Ultratrail Andorra”

 S’ha procedit a la signatura del conveni de cessió de terrenys amb el Sr.
Jaume  Fortó  en  relació  a  la  cessió  obligatòria  de  sistemes  del  Pla
Parcial de la unitat d’actuació UA-Suble-47.

 S’ha procedit a la signatura amb el Govern d’Andorra del conveni de
cessió  d’una franja de terreny situada al  costat  de l’Hospital  NS de
Meritxell, que el Comú destinarà a millora viària.

 Seguint les recomanacions de Protecció Civil i del Cos de Bombers per
l’elevat risc d’incendis que es pot produir durant aquests dies d’extrema
calor, el Departament de Medi Ambient del Comú d’Escaldes-Engordany
va  precintar  ahir  les  barbacoes  dels  punts  de  berenada  situats  a
Engolasters i al final del camí de les Fonts, fins i tant les condicions
climatològiques no siguin més favorables.

7. Precs i preguntes

Atès que no ha estat registrada cap pregunta conforme procediment regulat
a  l’article  23.2  del  l’Ordinació  sobre  organització  i  funcionament  dels
comuns,  la  Sra.  Cònsol  Major  dóna  per  finalitzat  el  tractament  dels
assumptes previstos a l’ordre del dia de la reunió. Essent les 9:35 hores,
s’aixeca la sessió.

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