
Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2013  –   Sessió ordinària de data 18 de febrer

L’any dos mil dotze, dilluns, dia 18 de febrer, 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 21 de desembre de 2012.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les sessions celebrades els dies 10, 17 i 27 de desembre de 2012, i
7, 14, 21 i 28 de gener de 2013.

3. Proposta  d’acord  per  fraccionar  la  liquidació  de  l’impost  sobre
radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i l’impost
tradicional del foc i lloc.

4. Proposta d’aprovació  de  l’Ordinació  modificativa  de  l’Ordinació
Tributària.

5. Proposta d’aprovació del Reglament d’utilització de mitjans i eines que
el Comú d’Escaldes-Engordany posa a disposició del personal.

6. Proposta d’aprovació del contracte de cessió d’aigua termal comunal
amb Perfumeries Júlia, SA.

7. Proposta  d’aprovació  de  l’addendum que  modifica  el  contracte  del
servei de recollida de residus sòlids urbans, atorgat el dia 9 d’agost del
2010 amb la societat Pirinenca de Serveis, SA.

8. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió
de la Vall del Madriu–Perafita–Claror, en la sessió celebrada el dia 18
de desembre de 2012.

9. Informes de caràcter general.

10. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen
els membres de la Corporació. Havent-hi el quòrum necessari i essent les
15:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió.

Previ a tot, demana al Ple guardar un minut de silenci per tal d’honorar la
memòria del Sr. Marcel Besolí  Baco, mort en data recent, el qual havia
sigut conseller general de la parròquia i, en els darrers anys, un referent
entre la gent gran del país com a president de la Federació de la Gent
Gran.

Transcorregut un respectuós minut de silenci, s’inicia el tractament dels
assumptes previstos a l’ordre del dia de la sessió.
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1. Lectura  i,  si  hi  ha  lloc,  aprovació  de  l’esborrany  d’acta
corresponent a la sessió celebrada el dia 21 de desembre
de 2012

La Sra. Cònsol Major diu que vol fer un aclariment en relació al conveni de
col·laboració entre Andorra Turisme, SAU i els set comuns del Principat,
conveni que, tal com consta a l’acta, va ser objecte de debat durant la
passada sessió del 21 de desembre:

Aquest conveni  no ha estat signat encara, atès que van sorgir diferències
d’interpretació per  l’aplicació  de l’IGI.  Una vegada s’hagi  concretat una
postura definitiva, es trametrà als consellers i s’inclourà a l’ordre del dia
d’una pròxima reunió de Consell.

Feta la puntualització, 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 21 de desembre de 2012.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern en el curs de les sessions celebrades els dies 10,
17 i 27 de desembre de 2012, i 7, 14, 21 i 28 de gener de
2013

Sessió de la Junta de Govern de data 10 de desembre de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
962/2012 al núm. 968/2012 (obres menors), del núm. 969/2012 al
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núm. 970/2012 (béns immobles), del núm. 971/2012 al núm. 972/2012
(urbanisme), del núm. 973/2012 al núm. 979/2012 (comerç), del núm.
980/2012 al núm. 981/2012 (exempcions fiscals).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
19/2012 de factures conformades per un import total de 23.650,81
€. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de
pagaments presentada per un import de 8.013 €.

3.- Personal.- 

 S’acorda  prorrogar  la  contractació  eventual  de  la  Sra.
Auxiliadora VILLORIA IGLESIAS, cuinera de l’escola bressol
1,  del  dia  20  de  desembre  de  2012  fins  al  dia  19  de
setembre de 2013.
 

 Conforme a l’article núm. 90 de l’Ordinació de la funció
pública  comunal, s’acorda  nomenar al  Sr. Ruben  RAJADELL
ROJAS com a assessor del departament d’Esports, a comptar
de  la  data  del  seu  nomenament.  El  salari  mensual  que
percebrà per la seva nova funció és de 2.336,25 €.

4.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Laia
GARCIA MOYA, Rosa PEIRÓ, i al Sr. David MARTINEZ GARDUÑO,
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  del
CENTRE ELIT, 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. Miquel GONZÁLEZ
VALES en relació a l’expedient que li fou incoat per una
presumpta  transgressió  a  l’Ordinació  que  regula  la
inspecció i control sobre tinença d’animals de companyia,
s’acorda  deixar  nul  i  sense  efectes  els  referits
expedients.

 Vist que la Sra. Esther ESTRAGUÉS VALOR no ha 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.- Maquinària.- Pel subministrament d’una mini compactadora per a
la  plantilla  d’obres  públiques  del  Comú,  s’ha  efectuat  una
consulta de preus a les empreses MAUCO SA (1.379,66 €) i MAVIC
(1.861,60  €).  Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  a
l’empresa MAUCO, el subministrament d’aquest giny al ser la que
presenta l’oferta menys dient. 
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6.- Cementiris.- A tenor del que estableix l’article núm. 12 del
Reglament de Cementiris i el contracte de compra venda atorgat en
el seu dia, s’acorda recomprar a la Sra. Bàrbara FLORES FLORES, el
nínxol 62 del Cementiri de la Plana, per l’import de 721,22 €.

7.- Material informàtic.- Per a dotar els servidors del Comú de
còpies de seguretat externes, s’ha efectuat una consulta de preus
per a l’adquisició d’una llicència del programa  Veeam backup &
replication, a les empreses SEMIC (2.133,76 €), ANDORSOFT (1.104
€)  i  MEGAHERTZ  (1.380  €).  Examinades  les  ofertes,  s’acorda
adjudicar a l’empresa ANDORSOFT el subministrament del referit
programa, al ser la que presenta l’oferta menys dient.

D’altra  banda,  atès  que  el  programa  necessita  material
complementari per a l’emmagatzematge de les còpies, s’ha realitzat
una consulta de preus a les empreses SPAI (956,30€), ANDORSOFT
(957,80  €),  OFIJET  (1.218,47  €)  i  MICROSISTEMES  (1.225  €).
Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  el  subministrament
d’aquest  complement  a  l’empresa  SPAI,  al  ser  la  que  presenta
l’oferta menys dient. 

8.- CIAM.- Vist l’informe de l’empresa encarregada del manteniment
del CIAM, relatiu a la necessitat de reemplaçar les làmpades dels
projectors dels vídeos del Museu, s’ha efectuat una consulta de
preus a les empreses CAIRÓ (opció A: 2.202 €, opció B: 1.443,76
€), MUSITRONIC (opció A: 1.415 €, opció B: 1.064 €), SPAI (1.225
€), INFOMOBEL ( opció A: 2.475 €, opció B: 1.588 €), ANDORSOFT
(opció A: 1.727,50 €, opció B: 1.580 €). Examinades les ofertes,
s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  MUSITRONIC  el   subministrament
d’aquet  material  al  ser  l’empresa  que  presenta  l’oferta  menys
dient. A l’import d’adjudicació cal afegir-hi la deducció del 15 %
que  l’empresa  aplica  contractualment  al  ser  l’encarregada  del
manteniment del centre. 

9.- 20è aniversari de la Constitució.- 

 Vista la proposta del Consell General en relació a la imatge
commemorativa del 20è aniversari de la Constitució, s’acorda
acceptar-la i procedir durant un any (20 de desembre de 2012
fins al 20 de desembre de 2013) a la seva reproducció en
totes les publicacions del Comú en l’àmbit de la cultura i
el turisme.

 A  demanda  del  Consell  General,  i  per  tal  realitzar  una
exposició itinerant, s’acorda cedir del fons fotogràfic del
Comú,  relatiu  a  la  jornada  en  què  es  va  sotmetre  a
referèndum la Constitució d’Andorra.

 S’acorda, dins del programa promocional del 20è aniversari
de la Constitució, elaborar un calendari genèric dels actes
previstos per l’any 2013.

10.- Edicte publicacions sancions.- S’acorda publicar al BOPA la
relació acumulada de constats d’infracció per contravenció a les
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normes del Codi de la circulació d’aquells Ciutadans que no ha
estat  possible  localitzar  als  seus  domicilis,  als  efectes  de
notificació dels expedients.

11.- Piscines Comunals.- S’acorda encomanar a l’empresa SACE les
següents tasques de manteniment a les Piscines Comunals durant la
parada tècnica (22 de desembre al 6 de gener):

- Revisió i canvi de filtres
- Revisió caldera
- Revisió CIAT neteja i desinfecció
- Revisió ECO neteja i desinfecció
- Revisió grup electrogen
- Neteja dipòsit piscina petita

El cost dels treballs és de 3.000 €.

12.- Servei de circulació.- Per a l’adquisició de dues motos pel
servei de circulació i atenció ciutadana, s’ha convocat un concurs
públic al que han presentat oferta les empreses TOYOTA MOTORS
(opció A: KYMCO – 10.836 €, opció B: KYMCO – 10.765, 18 €), TOP
MOTO  (HONDA  -11.071  €),  MOTOS  J.GINESTA  (SYM  –  9.800  €).
Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  TOYOTA
MOTORS el subministrament d’aquests vehicles, al ser l’oferta que
millor s’adapta a les necessitats del departament. 

13.- Registre de marques.-  S’acorda renovar, a la data del seu
venciment, la marca Escaldes-Engordany, registrada a nom del Comú
el dia 3 de juny del 2003, registre núm. 19.674, a l’Oficina de
Marques d’Andorra.

Sessió de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
982/2012 al núm. 983/2012 i del núm.1009/2012 al núm. 1011/2012
(obres menors), del núm. 984/2012 al núm. 993/2012 (béns immobles)
i del núm. 994/2012 al núm. 1008/2012 (comerç).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
20/2012 de factures conformades per un import total de 53.063,56
€. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de
pagaments presentada per un import de 2.922,70 €.
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3.- Personal.- 

 Per a proveir una plaça de responsable de l’Arxiu Històric,
s’ha convocat un concurs per promoció interna, al que han
postulat 4 candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de
selecció, s’acorda contractar els serveis del Sr. Carles
SÁNCHEZ  RODRÍGUEZ,  amb  el  termini  de  prova  establert  a
l’Ordinació de la funció pública.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Mònica DE CASTRO FERNANDES, com a monitora de reforç
de l’espai jovent, del 7 de gener de 2013 al 28 de juny de
2013. 

 Vista  la  sol·licitud  de  reingrés  del  Sr.  Miquel  Àngel
FERNÁNDEZ  SÁNCHEZ,  agent  de  circulació  en  situació
d’excedència sense reserva de plaça, s’acorda autoritzar la
seva reincorporació com a operari del departament d’higiene
viària a partir del 1 de gener de 2013, amb adaptació del
seu salari a la nova plaça.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Manel PERRIN  BARROS, com a operari del servei d’Higiene
viària,  del 1 de gener al 30 d’abril de 2013. 

 S’autoritza  la  realització  d’una  estada  formativa,
sol·licitada per la Sra. Raquel BALADEZ BOSCH, a les Escoles
Bressol, del 7  de gener al 8 de febrer de 2013 i del 18 al
22 de febrer de 2012.

 S’autoritza  la  realització  d’una  estada  formativa,
sol·licitada  per  la  Sra.  Laura  FERNANDES,  a  les  Escoles
Bressol, del 25  de febrer al 8 de març de 2013.

4.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Sofia
SEPÚLVEDA BAIN, per la 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
discoteca  ÀMBIT,  per  la  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació que regula la col·locació de publicitat gràfica
a la via pública.

5.-  Agermanament  amb  Lalín.-  Dins  del  marc  dels  intercanvis
culturals de l’agermanament entre Escaldes-Engordany i la ciutat
de  Lalín (Pontevedra  –  Espanya) s’aprova  la  programació
d’activitats així com el pressupost estimatiu per un import de
11.527 €.

6.- Pont de la Tosca.- Pels treballs d’embelliment del Pont de la
Tosca,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses
CONSTRUCCIONS  SOUTO  (27.165,39  €),  PURROY  (25.303,20  €)  i
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Construccions CARRACEDO (25.259,55 €). Examinades les ofertes, i
vist l’informe de la Interventora s’acorda adjudicar els referits
treballs d’embelliment a l’empresa CONSTRUCCIONS CARRACEDO al ser
l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

7.-  Resolucions.- Vist  l’article  núm.  114  del  Codi  de
l’Administració, s’acorda prorrogar un mes el termini de resolució
de la sol.licitud presentada pel Sr. Josep Martell Sansa, núm.
d’expedient 7040709, atès que s’estan portant a terme negociacions
amb el propietari del terreny veí que poden afectar a la resolució
del tràmit. 

8.- Expedients disciplinaris.- Vist el que disposa l’article 73.6
de  l’Ordinació  de  la  funció  pública  comunal  en  relació  als
terminis per a la practica de proves testificals, en el marc dels
expedients disciplinaris,

Atès que en el cas concret que afecta a l’expedient incoat al Sr.
Antonino LOPEZ VICENTE, la pràctica de les proves no es poden dur
a terme dins del termini establert, pel fet que les Piscines
Comunals romanen tancades al públic des del dia 21 de desembre
fins  al  dia  6  de  gener,  i  els  Monitors  que  han  de  prestar
declaració es troben en període de vacances,

La Junta de Govern, a demanda de l’Instructor de l’expedient,
acorda:

1. Prorrogar  el  termini  per  a  la  pràctica  de  les  proves
testificals que l’Instructor de l’expedient ha acordat, fins
al dia 22 de gener del 2013.

2. Notificar la resolució de prorroga a la persona interessada.

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

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
1012/2012 al núm. 1014/2012  (béns immobles), del núm. 1015/2012
al núm. 1024/2012 (comerç) i del núm. 1025/2012 al núm. 1044/2012
(exempcions fiscals).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
21/2012 de factures conformades per un import total de 104.577,60
€. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
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capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de
pagaments presentada per un import de 12.933,00 €.

3.- Personal.- 

 S’acorda prorrogar el contracte eventual de la Sra. Maria
Soledat COBOS MORENO, informadora turística, del dia 1 de
gener  al  28  de  febrer  del  2013;  esgotat  el  termini
contractual,  s’acorda  contractar  els  seus  serveis  amb
caràcter eventual com a auxiliar de la Llar, des del dia 1
de març fins al 30 de setembre del 2013.

 S’acorda prorrogar la contractació eventual de la Sra. Flora
SANTIAGO PRIETO, en qualitat d’operària del SAD, del dia 1
de gener fins al 30 de setembre del 2013.

 Vista la sol.licitud presentada pel Sr. Mimoun RAGUIG i vist
l’article 55 de l’Ordinació de la funció pública, s’acorda
atorgar-li un permís administratiu de 2 hores diàries per
raó d’atenció a un fill menor de 9 mesos, des del dia 1 de
gener fina al 7 de juny del 2013.

 S’acorda convocar un concurs pel procediment de promoció
interna, per a cobrir la plaça de responsable de l’Arxiu
Històric.

 S’acorda  continuar  aplicant  l’horari  intensiu  tots  els
divendres de les 8h. a les 15h., a tots aquells departaments
que ho permeti la seva estructura i organització, sempre que
quedi garantit el servei públic que han de prestar.

4.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de les següents
subvencions a favor de les Entitats:

 Cercle de les Arts i les Lletres: 1.000,00 €
 Agrupació Sardanista: 3.800,00 €
 Amics Pont del Escalls:   769,82 € (liquidació)
 Amics dels Orgues: 1.000,00 € (Inclou

                           organització concert Duo Romiti)

5.- Expedients sancionadors.- Vistes les al·legacions formulades
pel titular administratiu del negoci PROMUSICA SL, en el marc de
l’expedient  administratiu  que  li  fou  incoat  per  una  presumpta
transgressió a l’Ordinació de Medi Ambient, s’acorda deixar nul i
sense efectes el referit expedient.

6.- Departament de Finances.- S’acorda contractar, conjuntament
amb altres tres Comuns, els serveis d’assessorament de l’empresa
OCPS Auditors i Consultors, per a la revisió i actualització de
l’estructura  funcional  pressupostària,  l’adaptació  i  millora
d’aquesta estructura als conceptes recaptatoris, i la revisió i
adaptació  de  l’estructura  funcional  per  a  la  classificació  i
imputació de costos dels serveis comunals. El cost dels honoraris
d’aquest  assessorament  és  de  7.500  €,   més  els  impostos
indirectes.
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7.- 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
originades per la compra de mobiliari pel departament de Recursos
Humans:

 De la partida 10106-200-60500 “Mobiliari” 445 € a favor de
la partida 10104-300-60500 “Mobiliari”, per a fer front a
les despeses originades per la compra de mobiliari destinat
al departament de Recursos Humans.

8.- Manteniment de vehicles.- Per a la reparació de la carrosseria
del vehicle MAN A6758, destinat al servei de neteja pública, s’ha
demanat pressupostos a les empreses PYRENEES (-) i GARATGE NOGREDA
(2.124,55 €). Vistes les ofertes presentades s’acorda encomanar
els treballs de reparació de la carrosseria d’aquest vehicle a
GARATGE NOGREDA, al ser la única empresa que pot realitzar aquest
tipus d’intervenció.

9.-  Conveni  per  a  la  utilització  conjunta  d’instal·lacions
esportives.- S’acorda establir un conveni de col·laboració amb el
Comú  d’Andorra  la  Vella,  per  a  promocionar  l’ús  de  les
instal·lacions del Rocòdrom d’Escaldes-Engordany, situat al Centre
Caldea, i les instal·lacions del Centre Esportiu dels Serradells,
d’Andorra la Vella, amb idèntiques condicions per a uns i altres
socis.

10.- Ascensors de Caldea.- S’acorda procedir, conjuntament amb la
SEMTEE SA, a les obres de reparació i ampliació dels ascensors
núm.  5,  6  i  8  del  Centre  Caldea.  L’import  que  correspondrà
satisfer al Comú és de 56.259 €, quantitat que inclou el 5 %
d’imprevistos.

Sessió de la Junta de Govern de data 7 de gener de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
1/2013 al núm. 4/2013 (obres menors), el núm. 5/2013  i del núm. 7
al núm. 15/2013 (béns immobles), del núm. 16/2013 al núm. 18/2013
(urbanisme), del núm. 19/2013 al núm. 28/2013 (comerç), el núm.
6/2013 i el núm. 29/2013 (sense contingut)

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
22/2012 de factures conformades per un import total de 41.184,77
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€. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de
pagaments presentada per un import de 7.662,90 €.

3.- Personal.-  S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els
serveis de la Sra. Maria MEDINA MUÑOZ, com a puericultora de
l’Escola Bressol 2, del 7 de gener fins a que la titular de la
plaça es reincorpori en el seu lloc de treball. 

4.- Expedients sancionadors.- Vistes les al·legacions formulades
pel titular administratiu del negoci CENTRE ELIT,  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, s’acorda  deixar  nul  i  sense  efectes  el  referit
expedient.

5.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una bestreta a
favor de l’Associació Amics Pont dels Escalls, per un  import de
6.000 €, en concepte d’organització de l’Escudella de Sant Antoni
que es celebrarà el vinent dia 17 de gener a la Plaça dels dos
Valires.

6.- Concursos.- 

 S’acorda convocar un concurs públic  per a l’arrendament del
local situat a les planta núm. 5 de la torre de Caldea.

 S’acorda convocar un concurs públic per a l’arrendament del
local  propietat  del  Comú  situat  a  la  planta  d’accés  a
l’antic Pavelló Polisportiu, al Centre Caldea.

7.-  Piscines  Comunals.- Per  tal  d’incentivar  les  inscripcions
d’abonats a les Piscines Comunals, s’acorda exonerar fins al dia
30 d’abril del 2013 del pagament de del concepte matrícula als
nous abonaments que es contractin durant aquest període (article
5.3.1, matrícula abonaments, de l’Ordinació de Preus Públics).

Sessió de la Junta de Govern de data 14 de gener de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
30/2013 al núm. 31/2013 (obres menors), el núm. 32/2013 (béns
immobles), del núm. 33/2013 al núm. 36/2013 (comerç),  i el núm.
37/2013 (urbanisme).
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2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
23/2012 de factures conformades per un import total de 44.814,02
€. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de
pagaments presentada per un import de 30.609,45 €.

3.- Personal.- 

 Per  a  proveir  una  plaça  de  administratiu/iva  adscrit  al
departament de Manteniment d’Edificis i Parc Mòbil, s’ha
convocat un concurs intern, al que han postulat 6 candidats.
Vist  l’informe  del  Comitè  tècnic  de  selecció,  s’acorda
contractar els serveis de la Sra. Lluïsa HURTADO RODRÍGUEZ,
amb el termini de prova establert a l’Ordinació de la funció
pública.

 Per proveir una plaça de Guia Cultural (CIAM/CAEE), s’ha
convocat un concurs intern, al que només ha postulat un
candidat.  Vist  l’informe  del  Comitè  tècnic  de  selecció,
s’acorda contractar els serveis de la Sra. Maria SALCEDO
UCLES, amb el termini  de prova establert a l’Ordinació de
la funció pública.

Curset de formació: 

 S’autoritza a la Sra. Mònica NAVARRO PUIG (interventora), a
participar al curs “Impost General Indirecte”.  El cost del
curs és de 280 €. 

 S’autoritza la inscripció de les Sres. Mònica NAVARRO PUIG
(interventora) i Neus NAVARRO MORALES (comptable), al curs
“Taller pràctic de declaracions de liquidacions de l’IGI”,
impartit per la Cambra de Comerç.  El cost del curs és de
150 € (75 €/persona). 

 Vista la sol·licitud formulada per l’Associació dels amics
del  pont  dels  Escalls,  i  vist  l’article  núm.  55  de
l’Ordinació  de  la  funció  pública,  s’acorda  concedir  un
permís  administratiu  als  Srs.  Raül  FERNANDEZ  GARCIA,
manobre,   Francesc  MARTINEZ  ARTUÑEDO,  2n  responsable  de
manteniment del Prat del Roure), Antoni BARRAGAN SEVILLA
INVERNON, operari de manteniment del Prat del Roure,  i
Lluïsa  ALEJO  DE  LA  IGLESIA,  operària  de  neteja,    per
participar els dies 16 de gener a la tarda i 17 de gener als
preparatius de l’escudella de Sant Antoni.

4.-  Expedients  sancionadors.- S’acorda  incoar  un  expedient
sancionador  al  Sr.  Josep  RIBEIRO  MOREIRA  i  al  titular
administratiu de l’empresa MDI INFORMÀTICA SL, per una presumpta
contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  l’horari  de  dipòsit
d’escombraries a la via pública.
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6.- Concursos.- 

 S’acorda convocar un concurs públic pel subministrament de
fanals d’enllumenat públic i papereres per substituir el
material degradat  a l’Av. Carlemany i Pont de la Tosca.

 S’acorda convocar un concurs públic per al subministrament
de material per a la instal·lació de l’enllumenat públic del
tram final del carrer de Roca Corba. 

7.- Escola de neu.- Per a la contractació d’un servei de transport
pel desplaçament fins a Grau Roig dels infants inscrits a l’Escola
de  Neu,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses
AUTOCARS NADAL (900 €) VIATGES SOLDEVILA (680 €/ 30 places, 700
€/40 places) i VIATGES MONTMANTELL (1.280€/30 places i 1.420€/40
places). Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar la proposta de
bus de 30 places a l’empresa VIATGES SOLDEVILA,  al ser l’empresa
que presenta l’oferta menys dient.

8.-Espai Lleure.- Per a la contractació d’un servei de  càtering
pels dos Espais Lleure, destinat als infants inscrits pel període
corresponent a les vacances de carnaval 2013,  s’ha efectuat una
consulta de preus a les empreses ESPIGA D’OR (5,55 €/infant i àpat
i Picnics: 3.10 €/infant i àpat) I OPCIÓ CUINA (5,40 €/infant i
àpat i Picnics: 5.40 €/infant i àpat). Examinada l’oferta s’acorda
adjudicar el servei de restauració a l’empresa ESPIGA  D’OR,  al
ser  la  que  més  s’ajusta  a  les  necessitats  del  departament,
preveient  menús  per  a  infants  que  pateixen  qualsevol  tipus
d’intolerància alimentaria.

9.- Calendaris de dies festius.-  S’aprova el calendaris de dies
festius  per  l’any  2013  de  la  Llar  del  Jubilat  i  de  les
instal·lacions esportives del Prat del Roure.

10.-  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 12.600,00 (IGI) €
 Bon Dia 10.450,00 (IGI) € 
 El Periòdic 13.000,00 (IGI) €
 Mes Andorra  5.500,00 (IGI) €
 Andorra televisió 10.998,62 (IGI) €
 Ràdio Nacional  2.612,50 (IGI) €
 SER/40 Principales  2.273,70 (IGI) €
 Cadena Pirenaica   3.660,00 (IGI) €
 Andorra1/Flaix Fm   2.000,00 (IGI) €
 Revista Eskapada   1.872,00 (IGI) €
 Agència Notícies Andorrana  3.920,00 (IGI) €
 Forum.ad    954,00 (IGI) € (6 mesos)

El cost total de publicitat contractada és de 58.842,20 €.

   12



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2013  –   Sessió ordinària de data 18 de febrer

11.- 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.

12.- Expedients disciplinaris.- Vist l’escrit adreçat a la Junta
de  Govern  per  la  Directora  de  Finances,  Administració  i
Aparcaments, conforme a l’article núm. 72 de l’Ordinació de la
funció pública, en relació al fets ocorreguts el dia 11 de gener
de 2013 amb el Sr. Sebastià MORIÑA CRESPO, durant la seva jornada
laboral,

Atès que els fets poden ser constitutius d’una falta disciplinària
de caràcter molt greu,  tipificada a l’article 68, apartat g) de
l’Ordinació de la Funció Pública, la Junta de  Govern acorda:

1. Incoar  un  expedient  disciplinari  al  Sr.  Sebastià  MORIÑA
CRESPO, per la presumpta comissió d’una falta disciplinària
de caràcter molt 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.

13.- Camp de futbol Prat del Roure.- Per a la substitució de la
xarxa perimetral del camp de futbol del Prat del Roure, s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses MAUCO (opció a/
1.240,80 €, opció b/ 1.521,60 €, reforçada i anti raig ultra
violeta), MAVIT (1.608,58 €), IMPERMAT (1.324 €) i RIBA FERRETERIA
(2.044 €). Examinades les ofertes presentades, s’acorda adjudicar
el subministrament d’aquesta xarxa a l’empresa MAUCO, opció b), al
ser  la  que  ofereix  el  material  que  millor  s’adapta  a  les
necessitats del departament.

14.- Contractes d’arrendament de terrenys destinats a aparcaments
i  altres.- S’aprova  l’autorització  de  compromís  de  despesa
corresponent als imports dels lloguers de terrenys destinats a
aparcaments, parcs i locals pel 2013, quin import total és de
1.044.430,17  €  (sense  impostos).  Sobre  aquest  import,  queda
pendent a determinar el dret a deduir l’import de l’impost general
indirecte.
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Sessió de la Junta de Govern de data 21 de gener de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
38/2013 al núm. 45/2013 (obres menors), del núm. 46/2013 al núm.
62/2013  (comerç),  del  núm.  63/2013  al  núm.  69/2013  (béns
immobles).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
24/2012 de factures conformades per un import total de 127.491,31
€. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de
pagaments presentada per un import de 300 €.

3.- Personal.- 

 S’autoritza  la  demanda  presentada  per  la  Sra.  Raquel
GERVASI, alumne del Lycée Comte de Foix, per a realitzar una
estada formativa al Rocòdrom, del 15 d’abril al 19 d’abril
de 2013.

 S’autoritza  la  demanda  presentada  per  la  Sra.  Ainhoa
FERNÁNDEZ RUIZ i pel Sr. Daniel RIVAS, alumnes del Centre de
Formació Professional, per a realitzar una estada formativa
al Departament d’Esports, del 25 de febrer al 22 de març de
2013.

 S’autoritza la demanda presentada per la Sra. Anna PÉREZ
TORRENT, alumna del Centre de Formació Professional, per a
realitzar una estada formativa a les Escoles bressol, del 18
de febrer al 15 d’abril de 2013.

 Vista la sol·licitud formulada per l’Esbart Santa Anna, i
vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la funció pública,
s’acorda concedir un permís administratiu als Srs. Francesc
MARTINEZ ARTUÑEDO, 2n responsable de manteniment del Prat
del Roure i Yvan GÓMEZ MÀRQUEZ, monitor esportiu,   per
participar els dies 26,27,28 de febrer i 1 de març de 2013,
als actes que es duran a terme en motiu de la representació
d’Andorra al Consell d’Europa.

4.-  Expedients  sancionadors.- S’acorda  incoar  un  expedient
sancionador  a  la  Sra.  Sara  ESCUREDO  TATO,  per  una  presumpta
contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  l’horari  de  dipòsit
d’escombraries a la via pública.

5.-  Senyalització.-  Per  al  subministrament  d’un  rètol  de
senyalització  de  la  deixalleria  Comunal,  s’ha  efectuat  una
consulta de preus a les empreses RÈTOLS BUTRON (403,52€), RÈTOLS
LAFONT  (213,18  €),  DISA  (150,48  €)  i  MULTISERVEIS  COPRÍNCEPS
(569,53 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa
DISA el subministrament del referit rètol, al ser l’empresa que
presenta l’oferta menys dient.
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6.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció
a favor del Club Karate Fudo-Shin, corresponent a les despeses
d’organització del 13è Open Internacional  d’Escaldes-Engordany de
Karate, per un import de 2.600 €.

7.- Comunicació.-  Atès que la dissenyadora del Comú es troba en
situació de baixa per maternitat i vista la necessitat de dur a
terme una campanya per promoure la captació de nous abonats a les
piscines comunals, s’ha efectuat per mitjà de  l’Associació de
Dissenyadors  del  Principat  d’Andorra  una  consulta  de  preus  a
diversos  disenyadors:  PERE  MOLES  DISSENY  (850  €),  CARROTA
(2.630€),  JECOMDISSENY  (907  €),  WOW  COMUNICACIÓ  (  1.210€),
INGENIGRAFIC ( 920 €), NÚRIA PUBLICITAT ( 1.120 €) i 9MK (1.473,45
€). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa PERE
MOLES  DISSENY,  la  realització  del  disseny  de  l’eslògan  i  la
gràfica de la campanya al ser l’oferta menys dient .

8.- Circulació.-  Per a la substitució de tres terminals mòbils,
destinats  al  Servei  de  Circulació  i  Atenció  Ciutadana,  s’ha
efectuat una consulta de preus les empreses VENTEC (928,25 €) i
SPAI  (874,90  €),  TELESISTEMES  (-),  ENGRUP  (-)  i  ENTECAM  (-).
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar  a l’empresa SPAI el
subministrament d’aquests dispositius mòbils, al ser l’empresa que
presenta l’oferta menys dient. 

9.- Escala callís Hortalets de Guem / Avda. del Pessebre.- Pel
subministrament i col·locació d’una barana (passamà) al callís que
comunica el carrer Hortalets de Guem amb l’avda. del Pessebre,
s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses SERRALLERIA
ENGOLASTERS  (970  €  s.i.)  i  TALLER  LLADOS  (1.025  €  s.i.).
Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar el subministrament i
instal·lació  d’aquesta  protecció  a  l’empresa  SERRALLERIA
ENGOLASTERS, al ser l’oferta menys dient. 

Sessió de la Junta de Govern de data 28 de gener de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
70/2013 al núm. 72/2013 (obres menors), del núm. 73/2013 al núm.
79/2013  (béns  immobles),  del  núm.  80/2012  al  núm.  87/2013
(comerç), del núm. 88/2013 al núm. 90/2013 (urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
25/2012 de factures conformades per un import total de 140.384,47
€. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
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capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de
pagaments presentada per un import de 116.480,28 €.

3.- Personal.- 

 Per  a  proveir  una  plaça  eventual  d’informador  turístic,
adscrit al departament de Turisme, s’ha convocat un concurs
pel procediment selectiu d’ingrés, al que han postulat 12
candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de selecció,
s’acorda contractar els serveis del Sr. Antoni PUIG ARIET,
del 25 de febrer al 24 de novembre de 2013.

 S’acorda convocar un concurs públic per a cobrir les places
de 9 Monitors per les activitats dels Esports de Pasqua
2013.

 S’acorda convocar un concurs públic per a cobrir les places
de Monitors per les activitats dels Esports d’Estiu 2013
destinades a nens de 3 a 5 anys.

 S’acorda convocar un concurs públic per a cobrir les places
de Monitors per les activitats dels Esports d’Estiu 2013
destinades a nens de 6 a 16 anys.

 S’autoritza  la  demanda  presentada  per  la  Sra.  Mònica
GONÇALVES, alumna del Lycée Le Mas Blanc, per a realitzar
una estada formativa a les Escoles Bressol, del 11  al 22 de
febrer de 2013.

 Vista  la  sol·licitud  presentada  per  la  Sra.  Adela  BOSA,
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 29 d’abril al 12 d’agost de 2013.

Curset de formació: 

 S’autoritza la inscripció de les Sres. Neus NAVARRO MORALES,
Cristina  GARRIGA  MARTÍN  i   el  Sr.   Enric  CHINCHILLA,
departament  de  Finances,  al  curs  “Aspectes  pràctics  de
l’IGI”, impartit per l’empresa LIDERA .  El cost del curs és
de 375 €. 

 S’autoritza la inscripció de les Sres. Jessica DE ARAUJO,
(departament de Recursos Humans),  Gisela ROCA i Roser VIDAL
(departament  d’informàtica),  al  curs  “Formació  de
Formadors”. El cost del curs és de 585 € i anirà a càrrec de
l’empresa  GAMMA  MANAGEMENT,  al  ser  l’empresa  que  ha
presentat l’oferta menys dient en el marc de la consulta de
preus  realitzada  (OPCIÓ  RH  945€,  CERQUEDA  RH  1.400€,  i
LIDERA 2.100 €). 

 S’autoritza  la  inscripció  de  les  Sres.  Flora  SANTIAGO
(operària  SAD),  Marisol  COBOS  (auxiliar  Llar)  i  Rosa  Mª
BAENA  (Educadora  espai  Jovent),  al  curs  “Manipulació
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d’aliments”. El cost del curs és de 150 € i anirà a càrrec
de  l’empresa  ALTIMIR,  al  ser  una  empresa  ubicada  a  la
Parròquia  i  que  ha  presentat  la  mateixa  oferta  que  les
empreses CAMBRA DE COMERÇ, ECOTÈCNIC i LAI. 

  S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs “Gestió i resolució de conflictes”. El
cost del curs és de 2.800€ i anirà a càrrec de l’empresa
LIDERA, al ser la que ha presentat l’oferta menys dient en
el marc de la consulta de preus realitzada (OPCIÓ RH 5.950€,
CERQUEDA RH 4.800 €, i GAMMA MANAGEMENT 3.140 €).

 Josep Delgado (caporal)
 Ignasi Fité (caporal)
 Dolça Casanovas (caporal)
 Carles Bozzo (caporal)
 Carles Martí (caporal)
 Jonathan Mellado (caporal)
 Elena Céspedes (caporal)
 Magda Fernandez (responsable Tràmits)
 Helena Pons ( responsable Tributs)
 Miquel Sánchez (responsable gestió impagats)
 Enric Cornella (responsable Central de Compres)
 Neus Navarro (comptabilitat)
 Pablo del Castillo ( 2n responsable Aparcaments)
 Pere Griera (responsable enllumenat)
 Manel Donsión (responsable obres)
 Antoni Torné ( responsable manteniment mecànic)
 Josep Maria Riera (responsable Higiene viària)
 Maria Carme Tato (2a responsable Higiene viària)
 Carles Ordoñez (resp.camins de muntanya i deixalleria)
 Llorenç Esquerra (responsable zones verdes)
 Maria Carmen Pérez (coordinadora Escola Bressol I)
 Maria Teixidó ( Educadora Espai Lleure I)
 Iria Torres (Educadora Espai Lleure II)
 Maria Mor (coordinadora SAD)
 Ruth Casabella (Responsable de CAEE/CIAM)
 Rebeca Salcedo (Responsable Turisme)
 Eustaqui del Pozo (responsable pavelló Prat Gran)
 Cyrille Ferrandis (responsable Piscines Comunals)

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs “Desenvolupament competencial”. El cost
del curs és de 2.975 € i anirà a càrrec de l’empresa OPCIÓ
RH, al ser l’empresa que millor s’adapta a les necessitats
demanades  pel  Comú  en  el  marc  de  la  consulta  de  preus
realitzada a les empreses CERQUEDA RH 4.800 €, LIDERA 2.800
€ i GAMMA MANAGEMENT 3.140 €.

 Rafel De Haro (cap de manteniment)
 Raquel Garcia (cap de Recursos Humans)
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 Bàrbara Escudero (oficial de circulació)
 Maite Tauste  (Directora d’Administració,  Finances i

aparcaments)
 Helena Pires (responsable d’aparcaments)
 Josep Queró (cap de Serveis)
 Gerard Calvet (cap d’Urbanisme)
 Isabel Rogé (cap de Medi Ambient)
 Maria Fernández (Cap d’infància)
 Maria Lupiañez ( responsable de gent gran)
 Miquel Àngel Millán (cap de jhoventut)
 Anna Garcia (cap de cultura)
 Antonino López (cap d’esports)
 Gisela Roca (cap d’Informàtica)

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs  “Tècnic Nivell Bàsic en prevenció de
riscos laborals”. El cost del curs és de 3.200 € i anirà a
càrrec  de  l’empresa  ASSEGURPREVENCIÓ,  al  ser  la  que  ha
presentat l’oferta menys dient en el marc de la consulta de
preus realitzada (VIPSA 4.000€ i ECOPS 3.600 €).

 Josep Delgado (caporal)
 Dolça Casanovas (caporal)
 Carles Bozzo (caporal)
 Elena Céspedes (caporal)
 Enric Cornella (responsable compres)
 Pablo del Castillo (2n responsable Aparcaments)
 Manel Donsión ( responsable obres)
 Antoni Torné (responsable manteniment mecànic)
 Iván Andujar (lampista)
 Carles Ordoñez (resp.camins de muntanya i deixalleria)
 Llorenç Esquerra (responsable zones verdes)
 Miquel Àngel Millán (cap de joventut)
 Ruth Casabella (Responsable de CAEE/CIAM)
 Manel Angrill (guia cultural CIAM/CAEE)
 Eustaqui del Pozo (responsable pavelló Prat Gran)
 Cyrille Ferrandis (responsable Piscines Comunals)

4.-  Expedients  sancionadors.- S’acorda  incoar  un  expedient
sancionador a les Sres. Anna Maria COSTA RIBEIRAO i Maria Pilar
BARGALLO MESONES, al Sr. Edgar CID FRANCO i al titular del negoci
ÀNGELS FLORS, per una presumpta contravenció a l’Ordinació que
regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública.

5.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció corresponent
al 1r trimestre de funcionament de l’Esbart Santa Anna, per
l’import de 9.915 €.
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 S’acorda procedir a l’abonament de les subvencions següents
a favor de l’UPTEE en concepte d’organització de:

- Aplec de Sant Romà    760,94 €
- Festivitats de Nadal  2.911,76 €

 S’acorda  procedir  a  les  liquidacions  de  pagaments
corresponents  a  les  subvencions  atorgades  a  la  UPTEE  en
concepte d’organització dels següents actes:

- Elecció de la pubilla (863,70 €)
- Revetlla de Sant Joan (189,08 €)
- Festa Major 2012 (227,96 €)

6.- Esports de Pasqua i d’Estiu.-
 

 S’acorda acceptar el pressupost presentat per L’APACEF en
relació al servei de restauració dels Esports de Pasqua pels
infants i joves de 6 a 16 anys. L’import de l’àpat per
persona és de 4,75 €.

 S’acorda acceptar el pressupost presentat per L’APACEF en
relació al servei de restauració dels Esports d’Estiu pels
infants i joves de 6 a 16 anys. L’import de l’àpat per
persona és de 4,80 €.

7.- Piscines Comunals.- Per a l’adquisició d’aparells per equipar
la zona cardio del Gimnàs de les piscines Comunals, s’ha convocat
un concurs públic al que han participat les empreses DIRECTE,
VILADOMAT, GENMAT ACTIU, FLAGOM, STATGE, COP DISSENY presentant
totes elles diverses opcions i preus. Vista la proposta de la Mesa
de contractació, s’acorda adjudicar a les empreses següents el
subministrament de la referida maquinària:

- GENMAT ACTIU (19.683,62 €): - 3 cintes RUN 500 
- 2 steps 500
- 1 rem

- FLAGOM ( 7.387, 45 €): - 2 el·líptiques KEISER M5
- 2 bicis KEISER

- STAGE ( 13.828,16 €): - 2 arc trainer TOTAL BODY

- DIRECTE (539,22 €): - 4 human trainer

8.-Expedients disciplinaris.- Conforme preveu l’article 74.1 de
l’Ordinació de la Funció Pública, es dona compte a la Junta de
Govern de la falta disciplinària de caràcter lleu imposada per la
Cap de departament de Medi Ambient al Sr. Oscar MAS GARCIA, per
una contravenció a l’article 66, j) de la referida Ordinació,
“l’incompliment  dels  deures  i  obligacions  del  personal”,  i
sancionada amb  la suspensió de funcions i pèrdua de retribució
durant set dies.
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9.- Manteniment.-  Atès que els treballs de neteja i desinfecció
dels pipicans i dels sorrals habilitats en diversos indrets de la
Parròquia aniran a partir d’ara a càrrec dels jardiners del Comú;
vista la necessitat d’adquirir un motocultor per a realitzar les
tasques de manteniment, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses  ESTABLIMENTS  MARTÍ  (549  €),  FERRETERIA  INDUSTRIAL
(1.107,61 €), TOP MOTO (1.550€), FERRETERIA DEL POBLE (opció A/
833,91 €, opció B/ 679,25 €), FERRETERIA PRINCIPAT (1.254 €).
Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa
ESTABLIMENTS MARTÍ el subministrament de la referida maquinària,
al ser l’oferta menys dient.

10.-  Assegurances  generals  sobre  els  béns  comunals.- S’aprova
l’autorització de compromís de despesa corresponent als imports de
les pòlisses d’assegurances vigents, contractades sobre els béns
comunals i la responsabilitat civil general pel 2013, quin import
total és de 48.752,80 €.

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.
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3. Proposta  d’acord per  fraccionar  la  liquidació  de l’impost
sobre  radicació  d’activitats  comercials,  empresarials  i
professionals i l’impost tradicional del foc i lloc

La Sra. Cònsol Major informa al Ple sobre la proposta presentada:

El període impositiu de l’impost  de radicació d’activitats comercials,
empresarials i professionals és l’any natural. L’impost es merita el dia 1
de gener de cada any i la quota tributària es calcula proporcionalment
al nombre de trimestres durant els quals s’ha dut a terme l’activitat, en
els casos d’altes o baixes durant l’any natural. 

Des de fa uns anys, s’ha adoptat una mesura destinada a ajudar als
comerciants, empresaris i professionals de la parròquia en un moment
de difícil conjuntura econòmica, fraccionant el pagament de l’impost en
dos vegades. Per a l’any 2013, es proposa facturar la primera part de
l’impost al mes de juny, i la segona al mes de setembre. 

En relació a l’impost tradicional del foc i lloc, per les mateixes raons
anteriorment  exposades,  es  proposa  facilitar  als  ciutadans  el  seu
pagament fraccionat, sempre que l’interessat ho sol·liciti expressament
i la liquidació total de l’impost intervingui durant l’exercici econòmic
2013.

El fraccionament d’aquests dos impostos s’entén sense la meritació de
l’interès legal previst a l’article 36 de la Llei de bases de l’ordenament
tributari.

Closa  la  intervenció  de  la  Sra.  Cònsol  Major  i  no  havent-n’hi  altra  de
sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la proposta presentada.
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4. Proposta  d’aprovació  de  l’Ordinació  modificativa  de
l’Ordinació Tributària

La  Sra.  Cònsol  Major  informa  al  Ple  sobre  la  proposta  presentada,
consistent en l’addició d’una disposició transitòria (tercera) a l’Ordinació
tributària en vigor:

Amb l’aprovació de la disposició transitòria que es proposa incorporar a
l’Ordinació tributària, es pretén beneficiar a aquells titulars d’activitats
comercials industrials i professionals que hagin iniciat la seva activitat
durant  els  darrers  2  anys,  equiparant-los  a  prorrateig,  amb  les
avantatges que l’Ordinació ofereix als titulars de noves activitats que es
promoguin a partir del dia 1 de gener del 2013.

En el mateix sentit, es manté el benefici de l’exempció, en la seva part
proporcional,  per  aquells  titulars  d’activitats  comercials,  industrials  i
professionals que gaudien de l’exempció sobre la taxa d’enllumenat i
d’higiene pública conforme a la normativa anterior al dia 1 de gener del
2013. 

A continuació,  sol·licita  intervenir  la  Sra.  Cecília  Vendrell per  tal  de fer
palesa  la  posició  dels  consellers  de  l’oposició  en  relació  a  la  proposta
presentada. Exposa el següent:

La modificació de l’ordinació que avui se’ns proposa aprovar, clarifica
una situació que s’havia detectat a l’hora de voler aplicar l’Ordinació
tributària  aprovada  en  el  darrer  consell  de  comú  de  data  21  de
desembre  de  2012,  a  empreses  que  han  iniciat  la  seva  activitat
comercial,  empresarial  i  professional  durant els dos anys anteriors  a
aquesta Ordinació.

Al nostre entendre, és una mesura positiva a l’hora de donar suport a
les empreses en els seus primers dos anys de vida i contribuir així a la
perennitat d’aquestes. Però considerem que s’hagués pogut plantejar
des  d’un  inici,  i  no  haver  de  proposar  avui  aquesta  modificació  de
l’ordinació tributaria.

Malgrat això, els consellers del Partit Socialdemòcrata i Independents
donem  suport  a  aquesta  proposta  de  modificació  de  l’Ordinació
tributaria.
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I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
l’Ordinació modificativa de l’ordinació tributària, la qual serà tramesa al
BOPA per a la seva publicació i posterior entrada en vigor. 

5. Proposta d’aprovació del Reglament d’utilització de mitjans
i  eines  que  el  Comú  d’Escaldes-Engordany  posa  a
disposició del personal

La Sra. Cònsol Major informa al  Ple sobre el  Reglament que es posa a
consideració:

El Comú facilita als seus empleats tot un conjunt de mitjans tècnics per
a garantir la rapidesa i l’eficàcia en la prestació dels serveis que tenen
assignats. Aquests instruments, propietat del Comú, conformen una alta
gamma que va des dels equips informàtics i els de comunicació, fins
als vehicles, la maquinària, els utensilis, les instal·lacions i el vestuari,
tots  ells  posats  a  disposició  dels  treballadors  per  al  millor
desenvolupament de les seves funcions.

L’ús, però, que s’ha efectuat d’aquestes eines de treball  al llarg del
temps, en que la tolerància davant de certes pràctiques incorrectes ha
derivat  en  situacions  de  conflicte,  així  com  el  desconeixement,  en
moltes  ocasions,  per  part  del  personal  de  quines  són  les  seves
obligacions en relació a aquest material i quins drets els assisteixen en
la seva utilització, fa necessària la regulació d’unes pautes de conducta
amb la finalitat de garantir-ne el bon ús. 

Amb l’objectiu de conscienciar a tots els empleats dels avantatges que
suscita la bona utilització de les eines que els facilita el Comú, tant per
la  millora  en  la  distribució  dels  recursos  materials,  com  per  la
incidència en matèria de seguretat que suposa en totes les àrees de
treball, s’ha elaborat el Reglament que es presenta avui a l’aprovació
del Ple.
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Intervé  a  continuació  la  Sra.  Cecília  Vendrell dient  que  en  relació  al
contingut  i  procediment  d’elaboració  d’aquest  Reglament,  vol  posar  de
relleu el que en l’opinió del seu grup són tres mancances importants:

En primer lloc, es tracta d’un reglament en el que es vol regular l’ús
dels  mitjans  i  de  les  eines  que  el  Comú posa  a  la  disposició  dels
empleats  comunals  però  en  cap  lloc,  ni  tan  sols  en  l’Exposició  de
motius, es fa referència a l’Ordinació de la funció pública del Comú
d’Escaldes-Engordany de data 11 de desembre de 2002, quan entenem
que aquest  Reglament  hauria  de  desenvolupar  aquesta  Ordinació.  A
més, en el capítol VIII de dita Ordinació, en el qual es parla del Règim i
procediment disciplinari, en concret en el seu article 66, s’estipula com
a falta lleu la utilització d’equips i materials del servei per a assumptes
personals, o no directament relacionats amb les funcions del lloc de
treball. 

Per  tant,  creiem  que  en  l’exposició  de  motius  d’aquest  Reglament
s’hauria de fer referència a l’Ordinació de la funció pública del Comú
d’Escaldes-Engordany.

En segon lloc, creiem que el redactat de l’article 8 de la proposta de
Reglament,  podria vulnerar  el  dret  a la  intimitat  de la persona i  no
garantiria el secret de les comunicacions, drets definits en els articles
14 i 15 de la Constitució. Sabem, però, que durant l’any 2012 el Comú
d’Escaldes-Engordany va afegir  un addendum al contracte de relació
laboral  que  lliga  el  treballador  i  el  Comú.  Mitjançant  la  signatura
d’aquest addendum, cada empleat autoritza expressament, a partir de
la data de la seva signatura, al Comú a indagar, quan li sembli oportú,
les hores i la durada de les trucades telefòniques i de les connexions i
correus d’internet, així com els números de telèfon i les adreces web a
les quals el treballador es comunica a partir  dels materials posats a
disposició pel Comú.

Creiem, que tot i que el Comú ja hagi fet signar aquesta autorització
expressa del treballador, l’addendum en qüestió hauria d’estar transcrit
en aquest  Reglament com un annex i  que el  redactat  de l’article  8
s’hauria d’ampliar fent referència a aquest annex i afegint: “sempre i
quan hi hagi l’autorització expressa del treballador”.

En tercer lloc, creiem que en la redacció d’un Reglament que afecta la
relació laboral entre els empleats i el Comú hi hauria de participar la
Comissió Consultiva, com a òrgan col·legiat de consulta i participació
sobre  funció  pública,  tal  i  com està  definida en l’article  9 de la  ja
mencionada  Ordinació  de  la  funció  pública  del  Comú  d’Escaldes-
Engordany.  Tenim  entès,  o  rectifiqui’ns  si  no  és  així,  que  aquesta
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Comissió Consultiva no ha estat consultada. Creiem en el ben fundat de
fer  participar  aquesta  comissió  en  la  redacció  de  qualsevol  text  en
relació amb la funció pública i per tant, demanem que se la tingui en
consideració en tot allò que li afecti.

En resum,  tot  i  que compartim amb els  consellers  de la  majoria  la
necessitat de regular els aspectes tractats en aquest Reglament, creiem
que  el  redactat  actual  ha  de  ser  millorat  i  per  tant,  demanem als
consellers d’ajornar la votació d’aquest text i de valorar prèviament la
pertinència o no de les nostres aportacions. 

La Sra. Cònsol Major, aportant resposta, recorda d’entrada que la proposta
de creació del Reglament en qüestió sorgeix d’una Reunió de Cònsols, i
que  en  la  seva  elaboració  van  treballar-hi  conjuntament  els  tècnics  i
responsables de recursos humans dels set comuns.

Ressenya a continuació, pel que fa a la relació amb l’Ordinació de la funció
pública, que no creu necessari que aquesta es reflecteixi al Reglament, en
entendre que tots els funcionaris són coneixedors de la seva existència i del
fet que a l’Ordinació on s’hi recullen els seu drets i obligacions.

Per  acabar,  nega  taxativament  que  la  Comissió  Consultiva  hagi  estat
ignorada en l’elaboració del Reglament. Ben al contrari, el conseller i la
cap  de  Recursos  Humans  juntament  amb  els  representants  dels
treballadors varen mantenir diverses reunions on van tractar el tema a fons,
aportant fins i tot algunes modificacions al text inicial.

La Sra. Cecília Vendrell per la seva part, insisteix en l’exposat anteriorment.
Així, continua sostenint que en la mesura que el Reglament desenvolupa
l’Ordinació de la funció pública, hauria estat convenient esmentar aquest
fet. Tot i això admet que aquesta és una qüestió formal que no hauria de
ser obstacle per a l’aprovació del Reglament.

En canvi,  el  que sí  considera  un  obstacle  insalvable  és  el  redactat  de
l’article 8, en tant no es corregeixin les mancances a les que ha fet esment
en la seva exposició anterior. Mancances sobre les quals insisteix, aportant
ara l’exemple del cas que es va donar al Comú de Sant Julià l’any 2011,
quan els tribunals van sentenciar a favor d’un funcionari al que se li havia
controlat  la  relació  de trucades telefòniques,  en entendre que el  Comú
havia  vulnerat  preceptes  com el  dret  a  la  intimitat  i  el  secret  de  les
comunicacions.

Pel que fa a la participació de la Comissió Consultiva i els representants
dels treballadors, admetent que s’hagin mantingut reunions informatives,
diu  però,  que  el  que  no  s’ha  fet  en  aquestes  reunions  es  treballar

   25



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2013  –   Sessió ordinària de data 18 de febrer

directament sobre el redactat del Reglament; un treball que no té dubtes
que hauria permès millorar-lo.

Tancant l’intercanvi d’opinions, la Sra. Cònsol Major expressa que sigui com
sigui  no  considera  procedent  ajornar  l’aprovació  del  Reglament  per
efectuar-ne la revisió. En tot cas, conclou, la publicació al BOPA no exclou
que  en  un  futur,  si  es  considerés  necessari,  es  poguessin  aportar
modificacions al text.

I  no  havent-hi  altra  intervenció  sol·licitada,  per  majoria,  el  Ple  aprova
Reglament  d’utilització  de  mitjans  i  eines  que  el  Comú  d’Escaldes-
Engordany posa a disposició del personal.

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

El Reglament en qüestió serà tramès al BOPA per a la seva publicació i
posterior entrada en vigor

6. Proposta d’aprovació del contracte de cessió d’aigua termal
comunal amb Perfumeries Júlia, SA

En  relació  al  conveni  que  amb  el  mateix  objecte  que  el  d’avui  es  va
presentar al Ple en el transcurs de la darrera sessió, i l’aprovació del qual
es va acordar ajornar per procedir a la seva revisió, la Sra. Cònsol Major
informa que el redactat que es posa avui a consideració és pràcticament
idèntic,  excepte pel  que fa a la clàusula de gratuïtat  de l’aigua termal
consumida. En el present conveni aquesta clàusula de gratuïtat desapareix,
establint-se com a preu,  aquell  que amb caràcter  general  fixi  cada any
l’Ordinació sobre preus públics.
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La Sra. Cecília Vendrell agraeix que, tal com el seu grup va reclamar en el
transcurs  de  la  darrera  sessió,  aquesta  modificació  s’hagi  incorporat  al
contracte  i  expressa  que  avui,  amb  el  nou  redactat,  no  tenen  cap
inconvenient en aprovar-lo.

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

7. Proposta  d’aprovació  de  l’addendum  que  modifica  el
contracte del servei de recollida de residus sòlids urbans,
atorgat el dia 9 d’agost del 2010 amb la societat Pirinenca
de Serveis, SA

La Sra.  Cònsol  Major  informa al  Ple  que seguit  a les  negociacions que
s’han mantingut amb els representants de l’empresa Pirinenca de Serveis,
SA,  adjudicatària  del  servei  de  recollida  de  residus  sòlids  urbans,  s’ha
pogut assolir un acord per a l’anualitat corresponent al període del 1 de
juliol del 2013 al 30 de juny del 2014, que permet al Comú un estalvi per
un import de 3.046 €.

Aquesta reducció del cost del servei es proposa formalitzar-la a través de
l’addendum al contracte inicial que es presenta a l’aprovació del Ple.

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

La Sra. Cònsol Major demana que consti en acta l’agraïment del Comú vers
els  representants  de  Pirinenca  de  Serveis,  SA  per  la  bona  disposició  i
comprensió demostrada en el curs de les negociacions.
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8. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió de la
Vall del Madriu–Perafita–Claror, en la sessió celebrada el dia 18 de desembre
de 2012

COMISSIÓ DE GESTIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DE LA VALL DEL MADRIU-PERAFITA-CLAROR

Núm. acta: 10/12

Dia:
18.12.2012

Inici: 10h

Acabament: 11h30

Lloc: Casa Comuna d’Encamp

Assistents: Hble. Sr.  JORDI MAS TORRES,  Cònsol  Major  d’Encamp, President de
torn de la Comissió de Gestió.

Hble.  Sra.  MARIA ROSA FERRER OBIOLS,  Cònsol  Major  d’Andorra  la
Vella.

Hble.  Sra.  TRINITAT MARIN GONZALEZ,  Cònsol  Major  d’Escaldes-
Engordany.

Sra.  SUSANNA SIMON TORRALBA, Directora del Pla de gestió de la vall
del Madriu-Perafita-Claror.

Sra. CRISTINA PRAT CODINA, adjunta a Secretaria General del Comú
d’Encamp, Secretària de torn de la Comissió de Gestió.

Els temes tractats en aquesta reunió han estat:

1.-  Lectura  de  l’acta  09/12  de  l’anterior  reunió,  celebrada  en  data  20  de
novembre del 2012, que s’aprova per assentiment.

2.-  Avaluació de les propostes  per  a l’adjudicació dels  treballs  de zonificació
natural de la vall; En compliment a l’acord pres en la darrera Comissió de Gestió
de la VMPC del 21.11.2012, s’han demanat pressupostos a les empreses BIOCOM,
Ambiotec  i  Lavola  Andorra.  S’informa  que  el  proppassat  12.12.2012  es  va
procedir  a  l’obertura  dels  pressupostos  al  Comú  d’Encamp en  presència  de
l’interventor de torn i de la directora del pla de gestió. S’acorda trametre l’acta i
l’informe tècnic  d’avaluació de les  ofertes  amb la proposta  d’adjudicació  al
servei  jurídic  de cada Comú per  tal  que facin  les  observacions  que creguin
escaients,  i  adjudicar-ho a la propera reunió de la comissió (s’adjunta l’acta i
l’informe tècnic d’avaluació de les ofertes amb la proposta d’adjudicació).

3.  Conveni  Patrimoni  Cultural  -  Comissió  de  Gestió  de  la  VMPC  (treballs  de
zonificació  cultural);  En  el  marc  de  col·laboració  entre  el  Departament  de
Patrimoni Cultural  del Govern d’Andorra i  la Comissió de Gestió de la vall  del
Madriu-Perafita-Claror  pel  que  fa  als  treballs  d’actualització  de  l’inventari  de
patrimoni cultural de la vall. S’informa que el Departament de Patrimoni Cultural
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del Govern d’Andorra proposa signar un conveni de col·laboració, que s’adjunta
a aquesta acta.  S’acorda trametre aquest conveni  de col·laboració al  servei
jurídic de cada Comú perquè facin el seu anàlisi i l’avaluació que considerin i es
tornarà a tractar properament.

4.- Consell Assessor de Patrimoni Cultural del Govern d’Andorra; S’informa que el
proppassat  17.12.2012  va tenir  lloc la reunió del  Consell  Assessor  de Patrimoni
Cultural  del  Govern  d’Andorra,  on  l’ordre  del  dia  va  ser  la  vall  del  Madriu-
Perafita-Claror. En aquesta reunió es va fer una presentació dels treballs realitzats
i  dels  que  estan  en  curs  tots  referents  amb  el  patrimoni  cultural  de  la  vall
(s’adjunta l’ordre del dia d’aquesta reunió).

5.- Validació del Pla de lluita contra incendis i prevenció de riscos; Tal com es va
acordar a la darrera reunió es va fer arribar als quatre Comuns, el Pla de lluita
contra incendis i prevenció de riscos de la VMPC elaborat pel Cos de Bombers
del Principat d’Andorra, perquè fessin les observacions que creguessin escaients.
Es recorda que manca el retorn d’aquest pla per part dels Comuns d’Escaldes-
Engordany, d’Andorra la Vella i de Sant Julià de Lòria.

6.-  Validació  de  les  directrius  per  la  restauració  de  les  estructures  i
desenvolupament dels conceptes “tècniques i materials tradicionals originals”; Es
recorda  que  està  pendent  que  els  tècnics  de  cada  Comú  facin  arribar  les
valoracions referents a l’informe realitzat pel Departament de Cultura del Govern
d’Andorra tal i com es va acordar a la Comissió de gestió de la VMPC de data
23.10.2012 segons acta núm. 08/12.

7.-  Marca  “Madriu”;  S’acorda  registrar  en  el  mateix  moment,  la  imatge  i  la
paraula Madriu, amb la finalitat de reduir la despesa. Per aquest motiu, el tràmit
queda pendent fins que es disposi de la imatge.

8.-  Cobertura  telefònica de la vall  del  Madriu-Perafita-Claror;  S’acorda enviar
una carta al M. I. Sr. Jordi Alcobé Font, Ministre d’Economia i Territori del Govern
d’Andorra i president del Consell d’Administració d’Andorra Telecom, sol·licitant
que s’iniciïn els treballs  necessaris  per  poder dotar  de cobertura telefònica la
zona compresa entre Fontverd i la collada de Pessons S’accepta enviar la carta
que s’adjunta a aquesta acta.

9.- Vídeo de la VMPC; Vist l’acord de la Comissió de gestió de la VMPC de data
23.10.2012 segons acta núm. 08/12, s’informa que s’han demanat pressupostos a
l’empresa Mira audiovisuàlia i a l’empresa Balou Media, atès que les propostes
econòmiques superen els 7.500,00€ i vist que el Comú d’Escaldes-Engordany per
aquests imports a de treure un edicte. S’acorda preparar tota la documentació
del plec de bases per passar-ho per la propera Comissió de Gestió.
S’informa que Andorra Turisme ha manifestat que estan interessats  en divulgar
aquest  vídeo  promocional  i  en  el  cas  que  sigui  necessari  cediran  imatges  i
material que disposin. Aquesta informació s’inclourà al plec de bases.

10.- Taula rodona sobre el paisatge; S’informa que s’ha participat a la 6a edició
dels  debats  de  recerca  organitzats  per  la  Societat  Andorrana  de  Ciències
(Ministeri d’Educació i Joventut del Govern d’Andorra), concretament a la taula
rodona de l’Estratègia Nacional del Paisatge on s’ha tractat el tema dels eco-
comptadors i s’ha explicat que està previst la instal·lació d’aquests aparells per a
l’any 2014.
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Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió i s’acorda convocar la propera
reunió de la Comissió de Gestió, el dimecres 23 de gener del 2013 a les 10h00 al
Comú d’Andorra la Vella.

Vista l’acta de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror
sotmesa 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:

La Sra. Cecília Vendrell manifesta que per part dels consellers del seu grup,
no hi ha cap objecció als acords que es demana ratificar.

Afegeix però, que donat que fins al moment no ha estat atesa, vol aprofitar
l’avinentesa per insistir sobre la demanda feta en el transcurs de la darrera
sessió  amb  l’objecte  d’obtenir  còpia  del  plànning  sobre  les  actuacions
previstes durant el període 2012-2015. Aquest plànning, segons consta en
acta, va ser presentat davant la Comissió per la Directora, la Sra. Susanna
Simon,  en  la  reunió  del  passat  dia  23  d’octubre  i  pel  moment,  als
consellers del seu grup no els ha estat lliurada la còpia sol·licitada.

La Sra.  Cònsol Major respon que li sembla recordar que va trametre per
correu electrònic a la Sra. Vendrell la documentació sol·licitada, però que
en tot cas, de no ser així, li trametrà de nou. Lògicament en el benentès
que la documentació que li trametrà serà la que tingui en aquell moment o
li facin arribar.

I clos el torn d’intervencions, per assentiment, el Ple ratifica els acords
adoptats per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu–Perafita–Claror en
la sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2012.
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9. Informes de caràcter general

La Sra. Cònsol Major informa al Ple sobre assumptes d’ordre divers:

 El  Tribunal  Superior  de  Justícia  ha  dictat  sentència  en  el  judici
administratiu seguit a instància de Casa Molines, SA contra el Comú
d’Escaldes-Engordany,  en  relació  al  càlcul  del  valor  econòmic  de  la
cessió obligatòria i  gratuïta d’una parcel·la de terreny construïda per
aquesta societat al Clot d’Emprivat. La sentència estima parcialment la
demanda formulada per Casa Molines, SA en el sentit que el valor de la
cessió ha de calcular-se en funció dels metres quadrats construïts i no
en funció de la superfície edificable de la parcel·la.

 El Sr. Xavier Espot Miró, a demanda del Comú, ha prorrogat un any més
la cessió gratuïta dels terrenys de la seva propietat destinats a horts que
conrea la gent gran de la parròquia. En nom del Comú i del col·lectiu de
la gent gran,  es fa constar l’agraïment a Casa Sucarana per  la seva
col·laboració i bona disposició demostrada des de fa molts anys amb la
cessió gratuïta de l’ús d’aquests terrenys a benefici social.

10. Precs i preguntes

Atès  que  no  s’ha  registrat  cap  prec  ni  pregunta  conforme procediment
regulat a l’article 23.2 del l’Ordinació sobre organització i funcionament
dels comuns, s’esgota el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del
dia de la reunió d’avui. Essent les 15:40 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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