
Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2013  –   Sessió ordinària de data 19 de juliol

L’any  dos  mil  tretze,  divendres,  dia  19  de  juliol,  a  casa  comuna
d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària,
sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a
la sessió celebrada el dia 3 de juny de 2013.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les sessions celebrades els dies 27 de maig; 3, 10, 17 i 24 de juny, i
1 de juliol de 2013.

3. Proposta  de  resolució  de  les  al·legacions  presentades  en  el  tràmit
d’informació pública del projecte de conversió d’un tram de l’avinguda
Carlemany com a zona per a vianants.

4. Proposta i, si hi ha lloc, aprovació del projecte de creació d’una zona
destinada a vianants a l’avinguda Carlemany, en el tram comprès entre
el carrer de la Unió / carrer del Valira i el carrer del Picó / avinguda de
les Escoles.

5. Proposta d’aprovació de l’Ordinació reguladora de l’accés de vehicles a
la zona de vianants de l’avinguda Carlemany.

6. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació de
Medi ambient i paisatge urbà.

7. Proposta  d’aprovació  del  Reglament  de  modificació  i  refosa  del
Reglament sobre la instal·lació de terrasses a les places, els carrers i
els espais públics.

8. Proposta  d’aprovació  de  l’Ordinació  de  modificació  de  l’Ordinació
sobre preus públics.

9. Proposta  d’aprovació del Decret d’ajustament per alineació de vials i
rectificació de límits de les unitats d’actuació UA-Suble-21,  camí de
la Plana, UA-Suble-19, camí Pla, UA-Suble-22, l’Obac zona superior,
UA-Suc-34, la Plana, i PE-09, la Plana mitja.
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10. Proposta d’acord de conformació del projecte modificat del Pla Parcial
pel desenvolupament de la UA-Suble-11,  l’Étang Salé; si hi ha lloc,
publicació i obertura del termini d’informació pública, d’acord amb els
articles 112.1 i 112.2 de la LGOTU.

11. Informes de caràcter general.

12. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen
els  membres de la  Corporació,  excepció  feta  de les  Hbles.  Sres.  Núria
Gomez i Cèlia Vendrell,  que han excusat la seva absència. Havent-hi el
quòrum necessari i essent les 16:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara
oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos per al dia
d’avui.

1. Lectura  i,  si  hi  ha  lloc,  aprovació  de  l’esborrany  d’acta
corresponent  a  la  sessió  celebrada  el  dia  3  de  juny de
2013

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 cap esmena formulada, per assentiment, el Ple aprova l’acta
corresponent a les sessió celebrada el dia 3 de juny de 2013.
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2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern en el curs de les sessions celebrades els dies 27
de maig; 3, 10, 17 i 24 de juny, i 1 de juliol de 2013

Sessió de la Junta de Govern de data 27 de maig de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
409/2013  al  núm.  418/2013(obres  menors),  el  núm.  419/2013
(terrasses de bar), el núm. 420/2013 (exempcions fiscals), del
núm. 421/2013 al núm. 426/2013 (comerç), del núm. 427/2013 al núm.
433/2013 (béns immobles).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern la relació de
pagaments per un import de 7.861,28 €.

3.- Centre Socio cultural de Fiter i Rossell.- Per a l’adquisició
d’un  gravador  i  càmeres  de  vídeo  vigilància  destinats  a  la
recepció  de  l’edifici  socio-cultural  de  Fiter  i  Rossell,  s’ha
efectuat  una  consulta  de  preus  a  diverses  empreses,  obtenint
solament  les  següents  ofertes:  VALLSEGUR  (546  €)  i  FERRETERIA
PRINCIPAT (605,20 €). Examinades les ofertes i atès que l’empresa
FERRETERIA PRINCIPAT ofereix 4 càmeres en lloc d’una, s’acorda
adjudicar-li el subministrament d’aquest material al ser l’oferta
que millor s’adapta a les necessitats del departament.

4.- Esports d’Estiu.-
 

 Per a la contractació d’un servei de càtering pels Esports
d’Estiu (juliol i agost), destinat als infants de 3 anys,
s’ha convocat un concurs públic al que només ha postulat
l’empresa  ANDORRANA  DE  RESTAURACIÓ  presentant  la  següent
oferta: (menú infantil: 6,98 €, menú adult: 6,98 €, Picnic
4,03 € i menú especial: 9,05 €, IGI no inclòs) Examinada l’
oferta  i  atès  que  s’adapta  al  Plec  de  Bases  i  a  les
necessitats del departament s’acorda adjudicar-li el  servei
de càtering.

5.- Skate Park  .-  Pels treballs del tancament perimetral de la
zona alta de l’antic  Skate Parc situat a l’Aparcament de les
Boïgues,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses
SERRALLERIA ENGOLASTERS (2.063,98 €, IGI inclòs), SERRALLERIA JC
(2.576,97 €, IGI inclòs) i TALLER LLADÓS (2.309,45 €, IGI inclòs).
Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa SERRALERIA
ENGOLASTERS els referits treballs, al ser l’empresa que presenta
l’oferta menys dient. 
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6.-  Escola  Bressol  2.-  Per  la  substitució  de la  centraleta
d’incendis de l’escola Bressol 2, s’ha efectuat una consulta de
preus a les empreses VALLSEGUR (2.727,42 €, IGI no inclòs) i SGV
(2.190 € IGI no inclòs). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar
a l’empresa SGV el subministrament d’aquest equipament, al ser
l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

7.- Edifici administratiu.- Amb l’objectiu de controlar l’accés a
la segona planta del Comú, mitjançant la instal·lació d’un sistema
de lector de targetes codificades, s’ha efectuat una consulta de
preus a les empreses PROTECVALL (1.322,88 €), SGV (1.245,75 €) i
VALIRA SEGURETAT (1.557,98 €), IGI inclòs. Examinades les ofertes
s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  SGV  la  instal·lació  d’aquest
sistema de control, atès que és l’empresa que presenta l’oferta
menys dient.

8.-  Ascensors  del  centre  CALDEA.-  Després  de  la  inspecció
realitzada per l’empresa PIRINEU PAYMA als ascensors de l’edifici
CALDEA  i  atesa  la  necessitat  de  revisar  i  condicionar  els
ascensors  amb  la  normativa  en  vigor, s’aprova  la  previsió  de
despesa  que  conforme  a  la  divisió  horitzontal  provisional
correspon al Comú, per un import de 4.512,78 €, IGI no inclòs.

9.- Comunicació .- S’acorda prorrogar el contracte establert amb
l’agència de noticies Andorrana (ANA), per un període de 6 mesos a
partir del dia 1 de juny del corrent,  per un import de 3.920 €
(IGI inclòs). 

10.- Recurs d’Alçada.-  Es dona lectura a l’informe requerit pel
Govern en relació al recurs administratiu d’alçada interposat per
la Sra. Esther SANTURÉ BOIXADE i altres, contra l’edicte del 18
d’abril de 2013, pel qual el Comú d’Escaldes-Engordany convoca un
concurs públic per adjudicar el subministrament, col·locació i
posada en funcionament d’un sistema de seguretat ciutadana i de
gestió d’accés restringit de vehicles a la zona de vianants de
l’avinguda  Carlemany.  S’acorda  trametre  el  referit  informe  al
Govern, conjuntament amb l’expedient administratiu.

11.-Concurs per a la conceptualització de l’Avinguda Carlemany i
Part  Alta.-  Per  a  l’adjudicació  dels  treballs  relatius  a  la
creació de la marca que ha de conceptualitzar l’avinguda Carlemany
i la part alta de la Parròquia d’Escaldes-Engordany com a espai
comercial de referència, s’ha convocat un concurs públic al que
han participat les empreses:

MARC NÚM 6: 17.033,50 €
AYMARA:    3.400,00 €
FUELGRAFICS: 12.300,00 €
9 MK  3.291,75 €
PIXSEL:    6.792,50 €
DABADA: 13.800,00 €
BAG DISSENY –SUMMA UTE: 58.000,00 €
FITÉ ASSOCIATS:  3.500,00 €
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Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a la Junta de
Govern, amb l’informe tècnic sobre les propostes presentades a
concurs i l’opinió de les associacions i col·lectius ciutadans
consultats  en  relació  a  les  diferents  propostes  presentades  a
concurs, la Junta de Govern acorda:

1. Declarar adjudicatari definitiu i guanyador del concurs, a
la UTE Bag Disseny – Summa.

2. Declarar com a segona oferta més valorada la que presenta
l’empresa  Fuel Gràfics, atorgant-li un premi de 2.000 €,
conforme a l’article 4 del Plec de Bases.

3. Declarar com a tercera oferta més valorada la que presenta
l’empresa  DA  BA  DA,  atorgant-li  un  premi  de  1.000  €,
conforme a l’article 4 del Plec de Bases.

12.- Exposició pública del projecte Carlemany per a vianants.-Per
a la realització dels treballs de maquetació, producció de vinils
i disseny de l’exposició del projecte de la zona de vianants de
l’avinguda Carlemany, per a la informació pública a la que el Comú
vol sotmetre el projecte, s’ha efectuat una consulta de preus a
les empreses INGENIGRAFIC (-), FUSSIÓ DISSENY GRAFIC (7.942 €) i
P. MOLES DISSENYADOR (7.100 €). Examinades les ofertes s’acorda
adjudicar els treballs de preparació de l’exposició a l’empresa P.
MOLES DISSENYADOR, al ser l’oferta menys dient.

Sessió de la Junta de Govern de data 3 de juny de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm.
434/2013 al núm. 439/2013 (obres menors), del núm. 440/2013 al
núm.  442/2013  (comerç),  del  núm.  443/2013  al  núm.  445/2013
(Secretaria), del núm. 446/2013 al núm. 449 (béns immobles)del
núm. 450/2013 al núm. 451/2013  (urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
7/2013  de  factures  conformades  per  un  import  net  a  pagar  de
118.284,54 €. 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 4.785,16€.
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3.- Personal.- 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Daniel Filipe GOMES DA COSTA, com a xofer del servei
d’Higiene Viària, del dia 3 de juny fins al 4 d’agost de
2013.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr.  André  Miguel  MARINHO  LOPES,  com  a  xofer  del  Servei
d’Higiene Viària, del dia 17 de juny al 18 d’agost de 2013.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Elia ORTS GARRI, com a secretària del departament de
la Gent Gran (mitja jornada), del dia 3 de juny al 30 de
setembre de 2013.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Carlota RODRÍGUEZ GARCIA, com a puericultora, del
dia 17 de juny de 2013 al 16 de març de 2014.

 Vista  la  sol·licitud  presentada  per  la  Sra.  Adela  BOSA,
puericultora, per a l’obtenció d’un permís administratiu no
retribuït  per  raó  de  maternitat;  vist  el  reglament  de
permisos  administratius,  s’acorda  atorgar-li  del  dia  26
d’agost fins al 11 de maig de 2014.

 S’acorda prorrogar la contractació eventual de la Sra. Imma
MORAN FERNÁNDEZ, puericultora, fins que la titular de la
plaça es reincorpori en el seu lloc de treball.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Dolors LAX ANDÚJAR, com a socorrista, del dia 10 de
juny de 2013 fins que la titular de la plaça es reincorpori
al seu lloc de treball.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr.  Jose  Ricardo  GUERRA  MORENO,  com  a  operari  de  la
deixalleria, del dia 3 de juny fins al 30 de juny de 2013.

 Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern en la sessió de
data 15 d’octubre del 2012, nomenant provisionalment al Sr.
Josep Maria RIERA com a responsable de neteja viària per un
període de sis mesos; atès que encara no s’ha cobert la
plaça de referència, s’acorda prorrogar el nomenament fins
al dia 31 d’agost del corrent.

 Per a la contractació d’un monitor de BTT i alhora operari
de camins de muntanya amb caràcter eventual, s’ha convocat
un  concurs  pel  procediment  selectiu  d’ingrés  al  que  han
postulat  dos  candidats.  Vist  que  un  dels  candidats  ha
renunciat  a  la  plaça  i  l’altre  no  ha  presentat  la
documentació  requerida  a  les  bases  de  la  convocatòria
s’acorda declarar el concurs desert.

 Vist  que  el  Sr.  Carles  ROMÁN  VÁZQUEZ,  va  sol·licitar
reincorporar-se al servei desprès d’un període d’excedència
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i atès que a partir del 1 d’agost de 2013 queda vacant una
plaça  de  monitor  esportiu,  s’acorda  adjudicar-li  aquesta
plaça. 

 Vista  la  sol·licitud  formulada  per  Specials  Olimpics
d’Andorra i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la
funció pública, s’acorda concedir un permís administratiu a
la Sra. Montserrat SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, jardinera, per haver
estat convocada del 24 al 28 de juny de 2013 als Campionats
Nacionals  Gibraltar  2013,  atesa  la  seva  condició
d’entrenadora de futbol de l’Entitat. 

4.- Expedients sancionadors.-

 S’acorda incoar un expedient sancionador al Sr. Josep MORENO
SALAS i al titular del comerç “MÀ D’OR” per una presumpta
contravenció a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit
d’escombraries a la via pública.

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

 Vist que el titular administratiu de la discoteca DELIRI
CARIBENY,  no  ha  formulat  al·legacions  en  el  marc  de
l’expedient que li fou incoat per la presumpta contravenció
a  l’Ordinació  que  regula  la  col·locació  de  publicitat
gràfica a la  via pública, s’acorda imposar-li una multa de
600 €, quedant confirmada la proposta de sanció.

 S’acorda incoar un expedient sancionador al titular de la
granja  “MIL  FULLS”,  per  la  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació  que  regula  la  obligatorietat  de  disposar  de
contenidors  de  reciclatge  (envasos  i  vidre)  en  el  seu
establiment.

5.- Senyalització.- Pel subministrament de senyals de circulació,
s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses SENYALITZACIONS
STOP  (4.274,05  €),  MULTISERVEIS  COPRÍNCEPS  (4.112,08  €),
EUROSENYALS  (5.360,85  €),  FERRETERIA  PRINCIPAT  (7.313,75  €)  i
RODISNET (10.751,45 €). Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar
el  subministrament  del  material  per  partides  a  les  empreses
SENYALITZACIONS STOP, per un import de 1.254 €, i MULTISERVEIS
COPRÍNCEPS, per un import de 2.952,13 €, al ser les ofertes més
avantatjoses.

6.- Parades de bus-  Atesos els canvis de circulació que afecten
diversos carrers de la Parròquia, s’acorda procedir al canvi de
nom de les parades de bus properes a l’Av. Carlemany, així com el
canvi de nom de les mateixes, quedant identificades com segueix:
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Núm.
Parada

Nom Actual Nom proposat Nova ubicació

709 Unió Dama de Gel
Nacions Unides /

Dama de Gel

707 Isabelle Sandy Arnaldeta de Caboet
Nacions Unides /

A. Caboet

706 Isabelle Sandy Consell de la Terra
Av. Consell de la

Terra

705 Plaça Coprínceps Plaça Coprínceps Carrer Prat Gran

7.- Festa de la Parròquia 2013

 Per a la contractació d’espectacles pel dia 16 de juny,
data de commemoració de la creació de la Parròquia, s’ha
efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses  GATZARA
ESPECTACLES  i  ANDORRA  ANIMACIÓ.  Examinades  les  ofertes,
s’acorda contractar el  “Duo Axis Duet”, per l’import de
574,75 €, per amenitzar el ball de tarda, i l’espectacle
infantil  “una de pirates”, per un import de 637,45 € a
l’empresa  Andorra Animació.

 Per a la realització de l’àpat popular que s’ofereix amb
motiu de la celebració de la diada de la Parròquia, s’ha
efectuat una consulta de preus a diverses empreses obtenint
només una oferta de l’empresa AMICS DE LA PAELLA (6.270
€/1.500  racions),  REBOST  DEL  PADRÍ  (-)  i  TREBALLS  DE
QUALITAT(-).  Examinada  l’oferta  presentada  s’acorda
adjudicar a l’empresa AMICS DE LA PAELLA el subministrament
i preparació d’aquest àpat així com el servei de bar al
Parc de la Mola.

8.- CAEE.- S’acorda la contractació de l’exposició “Renoir&Manet,
la  llum  de  l’impressionisme”  a  l’empresa EVOLUCIÓN  ARTE,
constituïda per 30 gravats de Manet i 10 gravats de Renoir .
Aquesta mostra, tindrà una durada de tres mesos (del 4 de juliol
al 28 de setembre de 2013) i un cost de 26.000 €. El preu inclou
el transport, el lloguer i l’assegurança. 

Es preveuen les despeses addicionals següents:
 

 Assegurança pel muntatge i desmuntatge de l’exposició:
1.500 €

 Vinils i reproduccions: 1.500 €
 Servei de càtering: 500 €

9.- Skate Park.- Pels treballs de reparació del terra del Skate
Park situat  a  l’Aparcament  de  les  Boïgues,  s’ha  efectuat  una
consulta  de  preus  a  les  empreses  EUROSENYALS  (977,08  €,  IGI
inclòs)  i   MULTISERVEIS  COPRÍNCEP  (1.374,18  €,  IGI  inclòs).
Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa EUROSENYAL
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els  referits  treballs  reparació  i  poliment  del  terra  al  ser
l’empresa que presenta l’oferta menys dient. 

10.- 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  l’atribució  de  l’idea  guanyadora  del  concurs
d’idees per la dinamització i millora de l’Skate Parc:

 De la partida 60401-103-22680 “Promoció Cultural”, 977,08 €
a  favor  de  la  partida  60401-103-21300  “Reparació  i
conservació, maquinària instal·lacions i equips”, per a fer
front a les despeses originades per l’atribució de l’idea
guanyadora del concurs d’idees per la dinamització i millora
de l’Skate Parc.

11.- VIII Edició del Saló de la Gent Gran.- Per la contractació
d’una  empresa  pel  muntatge  i  desmuntatge  dels  estands  i
complements que faran part del saló de la Gent Gran, s’ha efectuat
una  consulta  de  preus  a  les  empreses  IDÒNIA  SL.  (7.614  €  17
estands + 4,50 €/m2 la moqueta + 608,09 € pack mobiliari) i 9.000
SOLUCIONS (6.570,96 €). Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar
a  l’empresa  9.000  SOLUCIONS,  la  contractació  del  muntatge  i
desmuntatge del VIII Saló de la Gent Gran, al ser l’oferta menys
dient.

12.- Esports d’Estiu.- S’acorda acceptar el pressupost presentat
per  l’empresa  Bosc  Aventura  per  un  import  de  4.640  €,  amb
l’objectiu que els infants realitzin activitats en el referit parc
dins de les activitats programades en els Esports d’Estiu. 

13.- Manteniment d’edificis.- Per als treballs de reparació de la
coberta de l’edifici Comunal, s’ha efectuat una consulta de preus
a  les  empreses  COBERTES  PINEGRIS  (5.935,60  €),  DAM  TS  S.L.
(1.865,55 €) i  COBERTES I LLOSATS (7.467,50 €). Examinades les
ofertes,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  DAM  T.S.  els  referits
treballs, al ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient. 

14.- Subvencions.- Vista la demanda formulada pel Sr. Alfred LLAHÍ
per a l’edició del llibre “Qui és qui als carrers d’Andorra”, -
biografia  sobre  les  personalitats  que  donen  nom  als  carrers
avingudes i places del Principat d’Andorra -, s’acorda aportar una
col·laboració per l’import de 250 €.
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Sessió de la Junta de Govern de data 10 de juny de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
452/2013 al núm. 457/2013 (obres menors), del núm. 458/2013 al
núm.  466/2013  (comerç),  del  núm.  467/2013  al  núm.  469/2013
(terrasses  de  bar),  el  núm.  470/2013  i  el  núm.  477/2013
(Secretaria), del núm. 471/2013 al núm. 476/2013 (béns immobles)i
el núm. 478/2013 (urbanisme).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern la relació de
pagaments per un import de 1.315 €.

3.- Personal.- 

 Vist  que  els  següents  monitors  dels  esports  d’estiu
escollits 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:

Monitor que renuncia al torn de
treball

Torn de substitució Monitor que el substitueix

Sebastià Bertran Suárez
Del 05/08/13 al

06/09/13
Melania Ramírez Seco

Carolina Martínez Carmona
Del 01/07/13 al

02/08/13
Pau Purroy Trillo

Carolina Martínez Carmona
Del 02/09/13 al

06/09/13
Pau Purroy Trillo

Erika Beleta Consuegra
Del 02/09/13 al

06/09/13
Xavier Moreno Marin

 Conforme a la col·laboració acordada amb el Ministeri de
Salut i Benestar, s’acorda la contractació temporal del Sr.
Hector TERRERO RAMOS, destinat a la realització de tasques
de manteniment i de consergeria al departament d’Esports a
partir  del  dia  17  de  juny  de  2013,  durant  un   període
aproximat de 6 mesos.

 S’autoritza la inscripció de les següents persones, al curs
“Prevenció de Riscos Laborals en el lloc de treball ”. El
cost de la formació és de 80 € (20  €/persona):

- Sr. Daniel Filipe Gomes Da Costa (xofer Higiene viària)
- André Miguel Marinho Lopes ( xofer Higiene viària)
- Georgina Amorin Sala  (Guia cultural)
- Hector Terrero Ramos  (operari de manteniment)

 S’autoritza la inscripció de les següents persones, al curs
“Conta Contes  ”. El cost de la formació és de 150 € (15
€/persona):
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- Mª Jesus Burgués Montserrat (Educadora biblioteca infantil)
- Maria Salcedo Ucles (Guia cultural)
- Montserrat Bota Pararol (Guia cultural)
- Maria Teixidó Oto (Educadora Espai Lleure)
- Natàlia Porta Vico (Monitora Espai Lleure )
- Carolina Huguet Milan (Monitora Espai Lleure)
- Emili Garcia Miramontes (Monitor Espai Lleure)
- Judith Silvestre Velasco (Monitora Espai Lleure)
- Isabel Torres Fernández (Monitora Espai Lleure)
- Marc Abelló Garcia (Monitor Espai Lleure)

4.-  Concurs  pel  subministrament,  col·locació  i  posada  en
funcionament  d’un  sistema  de  seguretat  ciutadana  i  de  gestió
d’accés restringit de vehicles a la zona de vianants de l’avinguda
Carlemany.-  Per a l’adjudicació del subministrament, col·locació
i posada en funcionament d’un sistema de seguretat ciutadana i de
gestió d’accés restringit de vehicles a la zona per a vianants de
l’avinguda Carlemany, s’ha convocat un concurs públic al que han
participat les empreses:

INSTAL·LACIONS AMAC: 84.687,85 €
UTE OFIMA-ALUVISA:      128.798,03 €
UTE INTECOM-SICE:      134.104,07 €
UTE ACISA-MAVIPARQ      545.648,00 €
UTE AERCO-CEVALLS:      161.240,91 €

Vista la proposta motivada que la Mesa de contractació eleva a
l’Òrgan  de  contractació,  s’acorda  adjudicar  el  concurs  de
referència a la UTE OFIMA S.L – ALUVISA per l’import de 128.798,03
€, al ser l’oferta més avantatjosa en el seu conjunt, que compleix
amb tots els requisits establerts al Plec de Bases.

5.- Expedients sancionadors.-

 S’acorda incoar un expedient sancionador al Sr. Pere CARMONA
CARRASCO i al titular del negoci “FISIOSALUT BALART-PASEIRO”
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. Tomàs CASTELLET
GARCIA,  en  relació  al  expedient  sancionador  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 efecte el referit expedient. 

 Vistes les al·legacions formulades pel titular del negoci
ESTUDI 92,  en relació al expedient sancionador 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  efecte  el  referit
expedient. 

   177



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2013  –   Sessió ordinària de data 19 de juliol

 S’acorda incoar un expedient sancionador al Sr. José Manuel
MARTINS PINTO, per una presumpta contravenció a l’Ordinació
d’inspecció i control sobre tinença d’animals de companyia.

6.- Nou Espai Lleure.- Per a la substitució de les portes del nou
local de l’Espai Lleure, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses TOT CONSTRUCCIONS (3.965,78 €), ROSSELL (5.669,13€) i
FUSTERIA  ROC  (4.999,26  €).  Examinades  les  ofertes,  s’acorda
adjudicar  el  subministrament  i  instal·lació  de  les  portes  a
l’empresa  TOT  CONSTRUCCIONS,  al  ser  l’empresa  que  presenta
l’oferta menys dient.

Sessió de la Junta de Govern de data 17 de juny de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
479/2013 al núm. 480/2013 (obres menors), del núm. 481/2013 al
núm. 488/2013 (comerç), del núm. 489/2013 al núm. 492/2013 (béns
immobles),  del  núm.  493/2013  (Secretaria)  i  el  núm.  494/2013
(urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
8/2013  de  factures  conformades  per  un  import  net  a  pagar  de
31.871,46 €. 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 3.505,63€.

3.- Personal.-

 Per  a  proveir  una  plaça  d’informador  turístic  pel  punt
d’informació  d’Engolasters,  amb  caràcter  eventual,  s’ha
convocat un concurs pel procediment selectiu d’ingrés, al
que  han  postulat  9  Candidats.  Vist  l’informe  del  Comitè
tècnic de selecció, s’acorda contractar els serveis de la
Sra.  Mònica  FERREIRA  CERQUEIRA  del  24  de  juny  al  8  de
setembre de 2013.

 Per a proveir dues places de guia cultural pel CIAM/CAEE,
amb  caràcter  eventual,  s’ha  convocat  un  concurs  pel
procediment  selectiu  d’ingrés,  al  que  han  postulat  14
Candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de selecció,
s’acorda  contractar  solament  els  serveis  de  la  Sra.
Meritxell DIAZ SÁNCHEZ del 1 de juliol al 31 d’agost de 2013
i quedant la segona plaça vacant.
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 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Albert GÓMEZ GENIES, com a monitor de BTT i operari de
manteniment, del dia 12 de juny al 30 de setembre de 2013.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Joan PARÉS CÀMARA, com a monitor d’escalada, del dia 8
de juliol al 6 de setembre de 2013.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Mònica Alejandra VALENZUELA, per realitzar un taller
de circ al Espai Jovent el dia 19 de juny de 2013.

 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 2013, que figuren a la relació que
segueix:

Nom i Cognoms Juliol Agost

EL MASSAOUI EL BOUTAYBI, LEILA X  
NOVO MARTINS, CARLOS ALEXANDRE X  
PIMENTEL ALVES, ANA CARLOTA  X
SECO GONZALEZ, RAMON X  
PEREZ HINOJOSA, MARC X
IGLESIAS CHIMENO, CARLES X
IBAÑEZ RODRIGUEZ, JUDITH X
CARMONA SÁNCHEZ, AMARA X  
MALDONADO PRAT, ADRIÀ X  
ANGLADA PÉREZ, FRANCESC XAVIER X  
FERNANDES BECERRA, CYNTHIA X
FOULKO, ALI X
CRUZ PEDESCOLL, ERIK X
MARCOS MARTÍNEZ, JOSEP X  
LOBILLO FERNANDES, DOMINIQUE X  
ZARZA MARTIN, ÒSCAR X
ARCHILLA ORTEGA, ADRIÀ X  
GOMEZ CALVO, SERGI X
TRULLAS DOMENS, MARTA X
PEREIRA ARAUJO, RICARDO X  

XRODAS VELOSO, ALEXANDRA X  

TOLENTINO LUBINA, BRYAN JOWIE
DE JESUS MAGALHAES, VITOR MIGUEL X  
MARTINEZ NIETO, ELOY MANUEL X

 S’autoritza la inscripció dels següents operaris, al curs
“Soldadura”,  impartit  per  “La  Salle”,   El  cost  de  la
formació és de 750 € (250  €/persona):
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- Sr. Antoni Torné Soldevila (responsable manteniment 
mecànic)

- Ivan Salcedo Uclés (operari de manteniment)
- Mario Castellar Ballabriga (operari de manteniment)

 S’autoritza a la Sra. Judith COROMINAS SERRATS, a participar
al curs  “La promoció de la salut a través de l’activitat
física”.  El cost del curs és de 100 € i serà impartit per
la Generalitat de Catalunya. 

 Vista la sol·licitud formulada per la Federació Andorrana
d’Atletisme i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la
funció pública, s’acorda concedir un permís administratiu al
Sr. Ruben RAJADELL ROJAS, , per haver estat convocat els
dies 20, 21 i 24 de juny de 2013 a la Copa d’Europa de
Nacions  que tindrà lloc a Eslovàquia. 

4.-  Jornada  intensiva.- S’acorda  realitzar  el  següent  horari
laboral  a  les  oficines  de  l’administració  comunal,  durant  el
període comprès entre els dies 1 de juliol al 6 de setembre de
2013 ambdós inclosos: 

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

Aquest horari s’aplicarà a tots els departaments que ho permeti la
seva estructura i organització, i sempre que quedi garantit el
servei  públic.   Pel  que  afecta  especialment  als  càrrecs  de
responsabilitat i comandament, l’horari intensiu solament podrà
realitzar-se durant els divendres, sempre que quedi correctament
cobert  el  funcionament  del  departament  i  assegurat  el  servei
públic que li correspon garantir.

5.- Expedients sancionadors.-

 Vistes  les  al·legacions  formulades  pel  titular
d’AUTOMATISMES  TÈCNICS  ELÈCTRICS  en  relació  al  expedient
sancionador 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  efecte  el  referit
expedient. 

 Vist que el titular administratiu de VIATGES MONTMANTELL, no
ha formulat al·legacions en el marc de l’expedient que li
fou incoat per la presumpta contravenció a l’Ordinació que
regula  la  col·locació  de  publicitat  gràfica  a  la   via
pública i atesa la reincidència, s’acorda imposar-li una
multa de 600 €, quedant confirmada la proposta de sanció.

6.- Colors de música.-  Dins del programa “Colors de música ”,
s’acorda la contractació, junt amb “Cadena SER-40 Principales” del
concert acústic dels grups “Efecto Pasillo” i “Nena Daconte” pel
proper dia 19 de juny. El Comú es farà càrrec del rider tècnic i
del lloguer del back line per un import de 5.026,44 €, i Cadena
Ser- 40 Principales de la contractació del artista.
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7.-  Esports  d’Estiu.-  Vista  la  promoció  que  ofereix  l’empresa
Xiqui Parc, situada al Centre Caldea, s’acorda incloure diverses
visites a les instal·lacions dins de la planificació dels Esports
d’Estiu. L’import de l’activitat és de 1.125 €.

8.- 35a Fira d’Andorra la Vella.-  S’acorda participar en la 35ª
Edició  de  la  Fira  d’Andorra  la  Vella,  junt  amb  els  Comuns
d’Encamp, d’Ordino, d’Andorra la Vella i de Sant Julià de Lòria,
per a promocionar les instal·lacions esportives comunals i així
captar més socis. L’import del lloguer de l’estand és de 1.525 €,
entre els cinc Comuns (305 € per Comú). 

9.-  Tractament  de  control  de  plagues.-   S’acorda  encomanar  a
l’empresa  SILVAGRINA,  empresa  adjudicatària  dels  treballs  de
tractament contra la proliferació de l’eruga Lymantria Dispar, la
continuació del tractament d’aquesta plaga a la zona del Solà
d’Engordany,  conforme  al  pressupost  presentat  per  l’import  de
1.776,50 €.

10.- Comissió de Toponímia.- Per comunicació de data 10 de juny,
el Servei de Política lingüística del Govern ha demanat al Comú
que nomeni un representant, un cop exhaurit els tres anys de
mandat, per a formar part de la  Comissió de Toponímia d’Andorra.
S’acorda confirmar al Sr. Josep Maria CANUT, com a representant
del Comú d’Escaldes-Engordany a la referida comissió.

11.-  Rètols  de  senyalització  privada.- Vista  la  demanda  que
formula el Comú d’Andorra la Vella, en relació a la senyalització
de  localització  per  accedir  a  l’Hotel  Hesperia,  situat  a
l’avinguda Doctor Mitjavila núm. 1; atès que l’accés amb vehicle
al  referit  Hotel  per  part  dels  seus  clients  comporta  la
realització d’un itinerari de carrers realment complicat amb els
sentits de circulació actuals, s’acorda autoritzar, amb caràcter
excepcional, a la societat ALIAT SL, propietària de la indústria
hotelera, a instal.lar un rètol indicador de localització a la
rotonda  de  La  Dama  de  Gel,  del  tipus  homologat  pel  Comú
d’Escaldes-Engordany i amb despeses al seu càrrec. 

Sessió de la Junta de Govern de data 24 de juny de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
495/2013 al 497/2013 (Béns immobles), del núm. 498/2013 al núm.
501/2013  (obres  menors),  del  núm.  502/2013  al  núm.  509/2013
(comerç), del núm. 510/2013 al núm. 513/2013 (Exempcions fiscals),
el 514/2013 (sense contingut) i del núm. 515/2013 al núm. 516/2013
(urbanisme).
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2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern la relació de
pagaments per un import de 8.006,92 €.

3.- Personal.-

 Vista  la  sol·licitud  presentada  per  la  Sra.  Sabrina
FERNANDEZ PARADA, puericultora, per a l’obtenció d’un permís
administratiu no retribuït per raó de maternitat; vist el
reglament de  permisos administratius,  s’acorda atorgar-li
del dia 6 de juliol de 2013 fins al 5 de juliol de 2014.

 Vist que la Sra. Maryse LAGRANGE MOREAU, Coordinadora de
l’escola bressol 2,  assoleix l’edat de jubilació a partir
del  dia  9  de  novembre  de  2013  i  atesa  la  sol·licitud
d’excedència  que  ha  presentat,  s’acorda  autoritzar-la  a
comptar del dia 1 de setembre fins a la data efectiva de
jubilació i convocar un concurs pel procediment de promoció
interna, per a cobrir la plaça que queda vacant.

 Per a proveir una plaça de monitor per l’Espai Jovent, amb
caràcter eventual, s’ha convocat un concurs pel procediment
selectiu d’ingrés, al que han postulat 15 Candidats. Vist
l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar
els serveis del Sr. Javier GÓMEZ IGLESIAS del 1 al 19 de
juliol i del 5 al 30 d’agost de 2013.

 Per  a  proveir  una  plaça  de  jardiner,  s’ha  convocat  un
concurs  pel  procediment  de  promoció  interna,  al  que  han
postulat 5 Candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de
selecció, s’acorda contractar els serveis de la Sra. Maria
Teresa CANICOBA ABOLLO, amb el termini de prova establert a
l’Ordinació de la funció pública.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr.  Jordi  LOPEZ  DOMINGUEZ,  com  a  guia  cultural  del
CIAM/CAEE, del dia 1 de juliol al 31 d’agost de 2013.

 S’autoritza al Sr. Jordi RIBA CAYUELA, alumne de l’EFPEM,
per a realitzar una estada formativa als Esports d’Estiu del
1 de juliol al 9 d’agost de 2013.

 Vist  que  els  següents  monitors  dels  esports  d’estiu
escollits 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:

Monitor que renuncia al torn de
treball

Torn de substitució Monitor que el substitueix

Àlex González Galobardes
Del 01/07/13 al

02/08/13
Carles Acosta Sabio

Marc Fajardo Aliaga
Del 01/07/13 al

02/08/13
Alejandra Oliveros Muelas

   182



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2013  –   Sessió ordinària de data 19 de juliol

Sergi Carrera da Palma
Del 01/07/13 al

02/08/13
Jaume Pereira Mendes

Sergi Carrera da Palma
Del 05/08/13 al

06/09/13
Dolors Lax Andújar

Oriol Fajardo Aliaga
Del 01/07/13 al

02/08/13
Meritxell Martínez López

Oriol Fajardo Aliaga
Del 05/08/13 al

06/09/13
Elisabeth Muñoz Garcia

Aitor Fuster Vazquez
Del 01/07/13 al

02/08/13
Marc  Sauri Alcazar

4.- Expedients sancionadors.-

 Vist  que  el  Sr.  Daniel  ESPOT  MIRÓ,  no  ha  formulat
al·legacions en el marc de l’expedient que li fou incoat per
la  presumpta  contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  la
prohibició d’alimentar als coloms, s’acorda imposar-li una
multa de 300 €, quedant confirmada la proposta de sanció.

5.-  Cinema  a  la  fresca.-  Per  a  la  contractació  dels  serveis
tècnics per a la realització de l’activitat “cinema a la fresca”,
prevista per a celebrar els dies 12 i 19 d’agost, s’ha efectuat
una consulta de preus a les empreses SERVER (900 €), MUSITRONIC
(1.290  €)  i  SETISAC  (-).  Examinades  les  ofertes  s’acorda
contractar els serveis de l’empresa SERVER, al ser l’oferta menys
dient. 

6.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament de l’aportació econòmica que
correspon al Comú d’Escaldes-Engordany per a l’associació
“Carnet Jove”, per un import de 6.520,50 €.

 S’acorda  procedir  a  l’abonament  per  un  import  de  300  €
corresponent a l’aportació anual per a l’organització de
l’activitat “gimkna’t a 7 bandes”.

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
l’Esbart Santa Anna, en concepte de funcionament del 3er
trimestre de 2013, per un import de 9.915 €.

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
UPTEE,  en  concepte  de  funcionament  del  3er  trimestre  de
2013, per un import de 11.125 €.

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de
l’UPTEE,  en  concepte  de  l’organització  de  “la  Calçotada
2013” per un import de 1.180,40 € i de “la Cavalcada de
Reis 2013” per un import de 11.874,10 €. 

 S’informa que s’ha procedit a l’abonament d’una bestreta a
favor de l’UPTEE, per un  import de 9.324,50 €, en concepte
de pagament de les despeses de la festivitat de Sant Joan
2013.
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7.-  CIAM.-  Vist  que  l’empresa  MUSITRONIC  és  l’empresa
adjudicatària  del  subministrament  de  les  instal·lacions
audiovisuals  del  CIAM,  s’acorda  adjudicar-li  els  serveis  de
manteniment dels equips instal·lats, per un import de 10.119,35 €,
fins a l’acabament del període de garantia.

8.- Art al carrer.-  S’acorda adquirir a l’empresa ESPAI 29, els
elements escultòrics que es detallen a continuació, relacionats
amb el mon de la música, i per un import de 30.000 €:

 5  escultures  d’instruments  musicals,  d’una  alçada  de  2
metres aproximadament, per a instal.lar-los als fanals de
l’avinguda  Carlemany,  per  a  la  creació  d’un  itinerari
escultòric fins a la part alta d’Escaldes-Engordany.

 1  escultura  de  notes  musicals  en  forma  de  cascada
il·luminada que s’ubicarà al costat del Roc del Metge, sota
el CIAM, com a punt final del recorregut.

 Peces escultòriques diverses representant notes de música i
la clau de sol, per ambientar les jardineres situades en
aquest mateix recorregut per completar l’ambientació sobre
la música.

9.-  Skate  Campus.-  S’aprova  la  proposta  presentada pels
departaments de Joventut i Esports, relativa a l’organització d’un
campus  de  Skate que  tindrà  lloc  al  Skate  Parc d’Escaldes-
Engordany,  del  5  al  9  d’agost.  Aquest  campus  està  adreçat  a
infants amb edats compreses entre els 8 i 11 anys i a joves entre
els 12 a els 20 anys, i serà impartit pels monitors de l’ASSEA
(Associació de Snow i Skate d’Encamp - Andorra). La despesa per la
contractació de monitors i l’assegurança dels assistents ascendeix
a 800 €.

10.-  Camí  dels  Vilars.- Per  a  l’adjudicació  dels  treballs  de
restitució  del  camí  comunal  dels  Vilars,  s’ha  efectuat  una
consulta de preus a les empreses TP.UNITAS (22.243 €),  COPSA
(17.305,98 €) i C. CARRACEDO (16.996,24 €). Examinades les ofertes
s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  CARRACEDO  els  treballs  de
restitució del camí, al ser la que presenta l’oferta menys dient.

11.- Desplegament d’una xarxa WIFI a les avingudes de Meritxell i
Carlemany.- En el marc de la iniciativa Smart Country que impulsa
el Govern, s’acorda autoritzar a Andorra Telecom la utilització
dels equipaments públics comunals necessaris pel desplegament de
la  xarxa  WIFI  a  l’avinguda  Carlemany.  Així  mateix  el  Comú
realitzarà  les  tasques  necessàries  per  a  facilitar  a  Andorra
Telecom la instal·lació dels punts d’accés. 

12.- Mercat de la Part Alta.- Vista la demanda presentada pels
comerciants  de  la  part  alta  d’Escaldes-Engordany,  s’acorda
autoritzar-los per a la realització d’un mercat a la Plaça Santa
Anna, tots els dissabtes de les 9h. a les 14 h, a partir del dia 6
de juliol del corrent, fins a finals d’estiu.
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Sessió de la Junta de Govern de data 1 de juliol de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
517/2013 al núm. 519/2013 (Comerç), del núm. 520/2013 al núm.
536/2013 (exempcions fiscals), del núm. 537/2013 al núm. 541/2013
(obres  menors)  i  del  núm.  542/2013  al  núm.  545/2013  (béns
immobles).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern la relació de
pagaments per un import de 179.794,15 €.

3.- Ampliació de Crèdit.- Vist l’article núm. 5 de l’Ordinació del
Pressupost 2013 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  10  d’abril  del  2013,
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 per un període de 6 mesos:

10104-300-13002  “Sou base eventual conveni Govern”,  28.860 €, i
10104-300-16052  “quota  seg.  Social  eventual  conveni  Govern”
4.184,70 €, per a la contractació temporal de 5 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  10104-300-42030
“Subvenció Conveni Govern”. 

4.- Personal.-

 Vista la sol·licitud d’excedència presentada pel Sr. Emili
GARCIA MIRAMONTES, monitor de lleure, pel període de un any,
s’acorda autoritzar-la a partir del dia 15 de juliol de
2013.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Mª Fe GARRIDO CUENCA, com a operària del SAD, del
dia 25 al 28 de juny de 2013.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr.  Jose  Ricardo  GUERRA  MORENO,  com  a  operari  de  la
deixalleria, del dia 1 de juliol fins que el titular de la
plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
les Sres. Manuela MARTIN CAÑEDO, del 1 de juliol fins al 8
de setembre, i Mª Jose DIAS FERREIRA, del 1 de juliol al 31
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d’agost, com a operàries de neteja de les escoles Andorrana
i Francesa durant el període dels Esports d’Estiu.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la  Sra.  Janet  SOARES  ROCHA  GOMES,  com  a  informadora
turística, del dia 1 de juliol fins al 31 d’agost de 2013.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Pedro MORENO LANDROVE, com a socorrista  aquàtic, del
dia 1 de juliol fins al 31 d’agost de 2013.

 Vista l’ Ordinació de la Funció Pública en el seu article
núm. 51 s’acorda la reubicació, per raó d’interès públic, de
la  Sra.  Manuxac  MEGERDICHIAN  CIVANTO,  actualment
puericultora de l’escola bressol, a la plaça de monitora  de
l’Espai Lleure, mantenint la mateixa categoria salarial.

 S’autoritza a la Sra. Marta LLADÓS, alumna del Lycée Le Mas
Blanc, per a realitzar una estada formativa a la Llar del
jubilat, del 8 al 19 de juliol de 2013.

 S’autoritza a la Sra. Cèlia RAMÍREZ, alumna del Lycée Le Mas
Blanc, per a realitzar una estada formativa al Departament
de Turisme, del 26 d’agost al 20 de setembre de 2013.

 S’autoritza a la Sra. Marta LLADÓS, alumna del Lycée Le Mas
Blanc, per a realitzar una estada formativa al Departament
de Turisme, del 26 d’agost al 20 de setembre de 2013.

 Conforme al Decret del Govern, de data 10 d’abril del 2013,
d’aprovació  del  Reglament  regulador  del  programa  per
fomentar  el  treball  temporal  en  benefici  de  la
col·lectivitat, s’acorda la contractació temporal, del 1 de
juliol al 31 de desembre de 2013 dels següents empleats,
destinats a la realització de tasques de manteniment de les
infrastructures i serveis comunals:

 Alexis Bringué Cancela
 Josep Moráguez López
 Alfred Montoto Franco 
 Josep González Quinteiro
 Miquel Medina Romero

Conforme  a  la  Llei  34/2008,  del  18  de  desembre,  de  la
seguretat i la salut en el treball les persones contractades
realitzaran el curs de “Prevenció de Riscos laborals en el
lloc de treball ”. El cost del curs és de 100 € (20 € per
persona):

 Vista la renúncia de la Sra. Dominique Lobillo Fernandes a
la plaça d’ajudant d’estiu en el marc de la contractació de
joves entre 16 i 17 anys durant els mesos de juliol i agost,
s’acorda  acceptar-la  i  contractar  en  el  seu  lloc,  els
serveis del Sr. Guillem SASPLUGAS NAVARRO, del dia 1 fins al
31 d’agost de 2013.

   186



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2013  –   Sessió ordinària de data 19 de juliol

5.- Expedients disciplinaris.- Conforme a l’establert a l’article
núm.  49.c) de la Llei 8/2005 dels agents de circulació comunals,
s’informa a la Junta de Govern sobre la resolució adoptada per la
Oficial  Bàrbara  Escudero  Journet  en  relació  a  l’expedient
disciplinari incoat al Sr. Ignasi Fité Nieto , següent:

1. La  imposició  d’una  sanció  d’amonestació  escrita,  per  la
comissió  d’una  falta  disciplinaria  lleu,  tipificada  a
l’article 49, c), consistent en l’incompliment injustificat
de l’horari de treball, la negligència i la manca de cura
en el compliment de les funcions o les ordres rebudes.

6.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador al Sr. Josep ABILIO
TEIXEIRA 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 representant del
FC. ENCAMP per una presumpta contravenció a l’Ordinació que
regula  la  col·locació  de  publicitat  gràfica  a  la  via
pública.

7.- 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:

  5 d’agost: Son Rumba (1.828,75 €)
  6 d’agost: Paula Sendim 
  7 d’agost: Stand Mahara (1.692,90 €)
  8 d’agost: Ricky Araiza Band (1.600 €)
 12 d’agost: Òscar León & Inghrid Martínez (700 €)
 13 d’agost: The Night Shouters (1.964,60 €)
 14 d’agost: Iarakè & Ginger (1000 €)
 15 d’agost: Galetes Franklin (1.964,60 €)
 19 d’agost: The Latin Son (1.600 €)
 20 d’agost: The Sparkles (2.163,15 €)
 21 d’agost: Oriol Padrós
 22 d’agost: Martha Roquett (1.000 €)
 26 d’agost: Banda Oñi Añá (1.500 €)
 27 d’agost: Augie Bur & The Elvis Tribute (1.776,50 €)
 28 d’agost: Lluis Cartes i els Fluxes (1.500 €)
 29 d’agost: Patxi Leyva (1.200 €)

Total contractació artística: 21.490,50 €
Lloguer de piano:  1.250 €

8.- Colors de Música – Estiu 2013.-  Per la contractació de la
sonorització, il·luminació i assistència tècnica pels 25 concerts
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previstos durant l’estiu, s’ha efectuat una consulta de preus a
les empreses: 

- LIGHT SOUND:
 Jazz al carrer del 8 al 13 de juliol: 627 €
 Músiques del món i Grups d’Andorra de l’4 al 28 d’agost: 627€
 Nits del Món 4 i 18 de juliol i 1 i 29 d’agost: 627 €

- SERVER SONOS: 
 Jazz al carrer del 8 al 13 de juliol: 654,17 €
 Músiques del món i Grups d’Andorra de l’1 al 30 d’agost: 785 €
 Nits del Món 4 i 18 de juliol i 1 i 29 d’agost: 900 €

- MUSITRONIC (-)

Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar les contractacions de
la sonorització, il·luminació i assistència tècnica dels concerts
de Jazz al carrer i Nits del Món a l’empresa SERVER SONOS i dels
concerts de Músiques del món i Grups d’Andorra a l’empresa LIGTH
SOUND als ser, respectivament, les ofertes més avantatjoses.  
 
9.- Sortida a Engolasters.- Per la contractació d’una empresa de
transport que s’encarregui del desplaçament fins a Engolasters
d’un grup de joves  de l’Espai Jovent, s’ha efectuat una consulta
de preus a les empreses BUS  BLUES  (123  €/19  places),
VIATGES  SOLDEVILA  (a:110  €/19  places  i  b:120  €/  30  places),
NOVATEL (a:190 €/16 places i b: 205 €/ 37 places) i VIATGES RUBIOL
(120 €/24 places). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a
l’empresa VIATGES SOLDEVILA el servei de transport en la seva
opció b, al ser l’empresa que presenta les millors condicions en
el seu conjunt. 

10.-  Projecte  FEM  NET.-  Dins  del  marc  del  projecte  FEM  NET,
s’informa  que  el  dia  21  de  setembre  es  realitzaran  diverses
actuacions de neteja en espais naturals de la Parròquia. S’acorda
també que els serveis de la deixalleria comunal col·laborin en la
recollida i el tractament de residus. 

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.

La  Sra.  Cònsol  Major  demana  als  presents  si  tenen  alguna  esmena,
comentari  o  demanda  d’informació  a  formular  en  relació  als  acords
sotmesos a ratificació en el dia d’avui.
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I  no  havent-hi  altra  intervenció  sol·licitada,  amb  l’assentiment  dels
presents,  el  Ple  ratifica  els  acords  de  la  Junta  de  Govern  posats  a
consideració en el dia d’avui.

3. Proposta de resolució de les al·legacions presentades en el
tràmit d’informació pública del projecte de conversió d’un
tram de l’avinguda Carlemany com a zona per a vianants

La Sra. Cònsol Major exposa al Ple que en la sessió celebrada el passat dia
3 de juny, el Comú va acordar sotmetre a informació pública el projecte de
creació d’una zona de vianants a l’avinguda Carlemany, en el tram comprès
entre el carrer de la Unió / carrer del Valira i l’avinguda de Les Escoles /
carrer del Picó.

En el període d’informació pública han estat presentades un total d’onze
al·legacions  al  projecte,  entre  individuals  i  col·lectives.  Aquestes
al·legacions han estat examinades pel Comú i es presenten avui per a la
seva aprovació, les propostes de resolució reflectides en els documents que
s’han tramès als consellers junt amb l’ordre del dia de la reunió.

A continuació pren la paraula el Sr. Aleix Mañosas, per tal d’exposar al Ple
la valoració que fa el seu grup de les propostes de resolució presentades.
Exposa el següent:

Veient  les  respostes  a  les  al·legacions  presentades  en  el  tràmit
d’informació pública del projecte de conversió d’un tram de l’avinguda
Carlemany com a zona per a vianants, el que hem pogut constatar és
que  la  majoria  comunal  no  ha  acabat  d’entendre  que  existeix  una
veritable divisió entre els ciutadans de la parròquia. Aquesta divisió ja
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es va anar evidenciant des del  moment en què es va fer  pública la
intenció de tirar endavant aquest projecte, el 5 de novembre de 2012.
En el decurs d’aquests més de 8 mesos no s’ha aconseguit reconduir la
situació i trobar el màxim consens que requereix un projecte d’aquesta
envergadura.

Aquest fet és incontestable i ha quedat reflectit en les al·legacions que
s’han presentat. Certament n’hi ha hagut algunes que no procedien per
la seva tipologia, però si la majoria comunal hagués fet bé els deures i
hagués explicat amb tot detall tots els canvis que patirien els ciutadans,
molt  probablement  aquestes  mateixes  al·legacions  no  s’haurien
formulat.

No podem arribar a entendre com es pot respondre a les al·legacions
referents  a  alguns  canvis  de  sentit  de  circulació  que  depenen
exclusivament  del  Comú,  que  aquestes  no  procedeixen  perquè  no
formen part de l’exposició pública. Interpretem doncs, que si els canvis
no formen part de l’exposició pública, això vol dir que no tindran res a
veure amb el projecte. Tot al contrari. Aquest mateix dilluns veiem en
una roda de premsa com s’anuncien una sèrie de canvis de circulació
que s’han de dur a terme degut a l’impacte que tindrà la pacificació de
vehicles  de  l’avinguda  Carlemany.  Aquests  canvis  són  els  que  no
apareixien en l’exposició pública, que alguns ciutadans reclamaven i es
queixaven en les seves al·legacions, i que el Comú els està dient que no
procedeixen. Així doncs, en què quedem? Perquè si els nous canvis de
circulació han de tenir tanta incidència, aquests haurien d’haver format
part de l’exposició pública.

Veient tots els dubtes presentats pels ciutadans d’Escaldes-Engordany,
avui  estem encara  més convençuts  que aquest  projecte  s’està  tirant
endavant massa aviat. Aquesta exposició pública s’ha dut a terme molt
d’hora i amb un període de temps massa curt. A més a més, seguim
tenint dubtes sobre si la majoria comunal hauria fet l’exposició pública
si no hi hagués hagut un recurs d’alçada tot just 4 dies abans d’un Ple
comunal, moment en el que es va decidir aprovar fer l’exposició.

Pel  que fa  a  les  al·legacions  que fan referència  a  possibles  futures
pèrdues  econòmiques,  som  plenament  conscients  que  és  totalment
impossible  fer  cap  mena  de  previsió.  No  obstant,  esperem  que  se
segueixin  molt  de  prop  els  resultats  que  es  recullin  a  la  taula
d’indicadors,  ja  que seran els  que ens aniran donant  les  dades per
veure si el projecte funciona o no.

Nosaltres  hem  recolzat  la  idea  de  fer  per  a  vianants  l’avinguda
Carlemany, tot i que des de ben aviat ja vam dir que no compartíem les
formes en les que s’estava duent a terme i, encara menys, la cronologia
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que  s’ha  seguit.  Seguim  creient  que  s’ha  volgut  tirar  endavant  el
projecte massa aviat, sense haver-ho madurat prou. A més a més, a dia
d’avui encara no hem vist (i no sabem si existeix) cap informe de la
Taula de Mobilitat que recolzi aquest projecte, tal i com obliga la llei.

Per concloure, no podem donar el nostre vot favorable a aquest punt de
l’ordre del dia i hi votarem en contra, per tot l’exposat i perquè, com bé
sap  la  majoria  comunal,  el  grup  de  la  minoria  també  va  presentar
al·legacions  i  la  resposta  rebuda  no  ens  satisfà,  bàsicament  perquè
encara trobem a faltar una sèrie d’informes que creiem necessaris per
aquest projecte.

Closa la intervenció del Sr. Mañosas, la Sra. Cònsol Major li aporta rèplica
en els següents termes:

En  referència  al  que  vostè  acaba  d’exposar,  pel  que  fa  a  les
al·legacions, sí que es va crear una comissió al Comú en la que van
participar majoria i  oposició.  Una comissió on es van llegir  totes les
al·legacions i les respostes pertinents, i on la Sra. Vendrell (absent en el
Ple d’avui) hi era present i hi va aportar el que vostè està comentant en
aquest mateix moment. 

Pel que fa a l’exposició pública, el termini pensàvem i seguim pensant
que va ser suficient. Hi va haver un total de 53 persones que van visitar
aquesta exposició pública. I en referència a la informació que hi havia
sobre els canvis de sentit, estava tota a l’exposició pública, tal i com
vam informar a la reunió de poble amb anterioritat. És a dir, tota la
documentació  era  allà,  així  com l’informe  de  la  Taula  de  Mobilitat.
Sobre aquest informe sí que vam tenir diverses converses amb la Sra.
Vendrell, la qual potser esparava un altre tipus de document, però el fet
és  que  l’informe  de  la  Taula  de  Mobilitat  que  donava  la  resposta
positiva per tirar endavant aquest projecte, hi era. 

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

 Ha votat en contra, el Sr. Aleix Mañosas.

 Han votat a favor, la resta de consellers presents a la sala
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4. Proposta i, si hi ha lloc, aprovació del projecte de creació
d’una zona destinada a vianants a l’avinguda Carlemany, en
el  tram comprès  entre  el  carrer  de  la  Unió  /  carrer  del
Valira i el carrer del Picó / avinguda de les Escoles

La Sra.  Cònsol  Major  exposa que una vegada aprovades les  respectives
resolucions a les al·legacions que s’han formulat al projecte, es presenta a
l’aprovació del Ple el projecte definitiu de creació d’una zona destinada a
vianants a l’avinguda Carlemany, en el tram comprès entre el carrer de la
Unió / carrer del Valira i el carrer del Picó / avinguda de les Escoles; zona
que quedarà regulada conforme a  les  Ordinacions i  Reglaments  que es
sotmeten a la consideració del Comú en els punts de l’ordre del Dia que
segueixen, i que formen part integrant del mateix projecte.

Es proposa també que el règim de zona de vianants en el tram referenciat
d’aquesta avinguda entri en vigor a partir del dia 24 de juliol del corrent.

Intervé a continuació el Sr. Aleix Mañosas expressant que sobre aquest punt
de l’ordre del dia, per la seva part no té gaire més a afegir respecte al dit
en el punt anterior. En aquest cas, però, tenint en compte que l’opinió del
seu grup és que, tant aquest tram de l’avinguda Carlemany com un tram de
l’avinguda  Meritxell  haurien  de  ser  per  a  vianants,  diu  estar  d’acord
parcialment amb la proposta i que, per tant, s’abstindrà en la votació.

Dit  això,  el  Sr.  Aleix  Mañosas  afegeix  que  seguidament  donarà  lectura
davant  el  Ple  a  una  carta  que  com  a  membre  de  la  corporació  i
representant d’una part del poble li ha fet arribar l’associació Carlemany-
Calidae. Fa constar tanmateix que el contingut d’aquesta carta representa
única i exclusivament l’opinió de l’associació Carlemany-Calidae:

D’antuvi,  l’associació  Carlemany-Calidae  voldria  agrair  als  consellers  de
l’oposició  el  llegir  aquesta carta en el  Consell  de  Comú, per  a que quedi
recollit en acta fins a quin punt ha estat el  mal procedir de la corporació
comunal i el menysteniment dels actuals Cònsols d’Escaldes-Engordany vers
la nostra associació i els membres que en formen part.
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Més enllà de considerar encertada o no la conversió per vianants, tal com van
manifestar  els consellers  de l’oposició en l’article d’opinió del  12 de juny
passat “no compartim, en cap cas, la forma com s’està desenvolupant”.

Fins a tal extrem ha estat així durant aquests sis mesos, que els principals
afectats per la conversió, fins ahir (cinc dies abans del tancament), no varen
conèixer  definitivament  com  accedirien  els  veïns  als  pàrkings  dels  seus
edificis, i com accedirien els clients als hotels i comerços de la zona per a
vianants, ja que es van introduir canvis substancials desprès de l’exposició
pública,  com és el  canvi  de sentit  del  carrer  dels  Paraires i  Sant  Antoni.
També  no  va  ser  fins  ahir  que  es  van  plantejar  com  i  a  on  han  de  ser
instal·lades les senyalitzacions particulars de cada establiment amb accés a
l’avinguda.

Tampoc  se’ns  ha  confirmat  en  aquests  moments  que  les  senyalitzacions
estiguin a punt pel dia 24 de juliol, com tampoc varen estar instal·lades les
senyalitzacions per indicar l’entrada de Carlemany, al 3 de maig, quan es va
establir el doble sentit al carrer del Valira.

Una vegada més denunciem la precipitació  i  el  mal  procedir  dels  actuals
Cònsols d’Escaldes-Engordany que, un dia abans la sessió de Comú, ens han
informat i pretenen demanar la nostra aprovació de les mesures definitivament
adoptades.

Doncs bé, aquest no és el cas, i amb aquesta carta, volem que consti que
l’associació  Carlemany-Calidae  no  està  d’acord  amb  totes  les  mesures
adoptades i  els nous accessos per convertir  Carlemany en una zona per  a
vianants.

La principal demanda de l’associació era que permetés l’entrada a Carlemany
des del carrer del Valira i aquesta ha estat denegada sense haver rebut encara
cap resposta oficial al respecte.

També se’ns ha estat denegat encomanar un informe d’impacte econòmic de
la conversió de vianants a reconeguts especialistes en urbanisme comercial,
que va proposar l’associació Carlemany-Calidae.

Malauradament ens fan assumir una situació en la qual es fixen unes mesures
restrictives amb les quals no estem d’acord. Continuem defensant una zona
mixta per l’avinguda Carlemany on el trànsit es regularia per si sol, esdevenint
un trànsit totalment pacificat per poder donar així el màxim d’espai al vianant
a mesura que s’anessin adquirint els nous hàbits comercials i veïnals.

La precipitació en la qual  ens han abocat  els  actuals  Cònsols  d’Escaldes-
Engordany, farà molt difícil aquest procés d’adaptació, agreujat per la manca
de senyalitzacions, provocant serioses conseqüències econòmiques per a les
empreses. Al respecte, convindria tenir present com en aquests moments, hi
ha empreses de la zona que arran dels canvis de sentit de circulació estan
ingressant entre un -30 i un -40 % menys de facturació, al mateix temps que
els hotels de la zona han perdut tots els clients de pas. Unes afectacions que
no poden ser imputades a la crisi econòmica o al mal temps.

El menysteniment dels actuals Cònsols d’Escaldes-Engordany ha arribat a tal
punt,  que han arribat a manifestar com el Comú té la intenció de “donar
resposta a totes a excepció d’alguna, com ara si el Comú té la intenció de
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pal·liar el perjudici econòmic que pot suposar la mesura, que la corporació
considera gairebé un insult”( Diari el Bon dia, dimecres 3 de juliol 2013).

Com  associació  insistim  que  en  les  actuacions  acordades  pel  Comú
d’Escaldes-Engordany  per  aconseguir  la  conversió  per  a  vianants,  estant
suposant un greu perjudici que les empreses de tot l’eix comercial d’Escaldes.
En aquest sentit, no es pot considerar un insult reclamar que es quantifiqui
correctament l’impacte econòmic.

El  menysteniment  a  les  demandes  dels  afectats  es  va  fer  evident  en
l’exposició pública, on no es va fer esment a cap de les sis cartes enviades
des  de  l’associació  Carlemany-Calidae  als  actuals  Cònsols  d’Escaldes-
Engordany (12 de febrer, 21 de febrer, 27 de maig, dues al 30 de maig i al18
de juny).

L’interès  de  l’associació  Carlemany-Calidae  no  és  altre  que  l’èxit  de  l’eix
comercial d’Escaldes. Per això lamentem la confrontació innecessària que els
actuals  Cònsols  d’Escaldes-Engordany  han  generat  en  els  ciutadans  de  la
Parròquia. Lamentem que no hagin volgut consensuar un projecte en comú
acord amb la nostra associació. 

La connexió de les dues rotondes comportava directament una pacificació del
trànsit de l’avinguda amb el que es podria haver gestionat una conversió de
l’avinguda  vers  una  zona  mixta,  permeten  el  trànsit  de  vehicles  a  màxim
20km/hora.  Quelcom  que  no  hagués  comportat  totes  les  afectacions
traumàtiques  que  estan  produint  les  actuacions  avui  ja  realitzades,
impulsades i acordades pel Comú d’Escaldes-Engordany.

Sens  dubte,  aquesta  manca d’habilitat  política  i  falta  de  capacitat  per  la
gestió pública ens ha resultat francament sorprenent.

Ara que ja sabem que les nostres al·legacions no s’han tingut en compte, i
que han rebut respostes curtes, poc treballades, i al nostre entendre, al límit
de la mala educació. Per aquest motiu, volem anunciar que encaminarem les
al·legacions en el mateix sentit que els recursos d’alçada presentats a Govern
i que ja han estat tramitades a Batllia.

Havent perdut tota la confiança en els actuals Cònsols d’Escaldes-Engordany,
només podem fer que esperar els resultats de la conversió per vianants siguin
prou evidents com per avaluar l’èxit o el fracàs de la conversió per vianants de
Carlemany,  perquè  amb aquest  experiment  estant  jugant  amb el  futur  de
molts negocis i llurs famílies de tot l’eix comercial d’Escaldes.”

Associació Carlemany-Calidae

Feta la lectura de la carta, la Sra. Cònsol Major li indica al Sr. Mañosas que
la lectura de la mateixa constarà sota la seva exclusiva responsabilitat.

Seguidament, totalment en contra del que es diu a la carta, la Sra. Cònsol
Major  defensa  l’actuació  del  Comú.  En  aquest  sentit  recorda  que  els
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consellers  de  l’oposició  van  ser  els  primers  en  ser  informats  sobre  el
projecte i que van estar-hi d’acord i que partir d’aquí es va treballar amb la
màxima transparència en contacte permanent amb ciutadans, comerciants,
associacions...  ja  sigui  mitjançant  contactes  directes  o  mitjançant  la
creació  de  taules  sectorials  on  a  més  d’informar  es  recollien  tot  tipus
d’opinions i suggeriments. En definitiva, la Sra. Cònsol Major diu tenir la
consciència  molt  tranquil·la  al  respecte,  i  aprofita  per  agrair  tant  als
tècnics del Comú com als consellers de la majoria i l’oposició, la tasca duta
a terme en un projecte capdavanter al país, molt positiu i enriquidor i que
espera que sigui un èxit al llarg dels anys.

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per majoria, el Ple aprova el
projecte  de  creació  d’una  zona  destinada  a  vianants  a  l’avinguda
Carlemany, en el tram comprès entre el carrer de la Unió / carrer del Valira i
el carrer del Picó / avinguda de les Escoles. La data de tancament del tram
referenciat al trànsit rodat, serà el proper dia 24 de juliol

 S’ha abstingut en la votació, el Sr. Aleix Mañosas.

 Han votat a favor, la resta de consellers presents a la sala

5. Proposta d’aprovació de l’Ordinació reguladora de l’accés
de vehicles a la zona de vianants de l’avinguda Carlemany

La Sra. Cònsol Major exposa al Ple que un dels elements essencials pel
funcionament  adequat  del  projecte  aprovat  en  el  punt  anterior,  és
l’Ordinació  reguladora  de  l’accés  de  vehicles  a  la  zona  de  vianants  de
l’avinguda Carlemany que ara es posa a consideració i en la que s’estableix
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les condicions, horaris, temps màxim de permanència i sistemes de gestió
en relació als vehicles autoritzats per a accedir-hi.

Intervé  a  continuació  el  Sr. Aleix  Mañosas exposant que  pel  que  fa  al
contingut de l’ordinació no té cap objecció a formular, però que no obstant,
sí que vol posar de relleu el següent:

El que veiem, és que avui dia 19 s’aprovarà aquesta ordinació, amb
aplicació el mateix dia que sigui publicada al BOPA. Així doncs poden
passar dues coses: o bé serà d’aplicació el mateix dia del tancament i
els veïns i usuaris no tindran temps per donar les dades de les seves
matrícules,  o  bé,  i  encara  més  greu,  entrarà  en  vigor  després  del
tancament. En qualsevol cas, recordem que els dies 25 i 26 de juliol
els  ciutadans  hauran  de  fer  els  tràmits  necessaris  al  Servei  de
Circulació, ja que el Comú estarà tancat amb motiu de la festa major de
la parròquia. S’evidencia un cop més, per tant, una mala planificació en
la cronologia dels fets que marquen aquest projecte.

Respon la Sra. Cònsol Major informant que, tot i que el sistema de càmeres
per als accessos restringits ja estarà a punt, per als primers dies es preveu
donar un marge d’adaptació amb agents de circulació distribuïts a totes les
cruïlles, fent tasques informatives, no sancionadores. D’altra part, a partir
de dilluns s’enviaran cartes a tots els caps de casa, informant sobre la
posada  en  funcionament  del  projecte  i  sobre  el  conjunt  de  normes
reguladores que s’aprovaran durant la sessió  d’avui.

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
la proposta d’ordinació presentada, la qual serà tramesa al BOPA per a la
seva publicació i posterior entrada en vigor.
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6. Proposta  d’aprovació  de  l’Ordinació  de  modificació  de
l’Ordinació de Medi ambient i paisatge urbà

La  Sra.  Cònsol  Major  informa  al  Ple  que  l’Ordinació  que  es  sotmet  a
aprovació té com a únic objectiu homogeneïtzar el mobiliari urbà en relació
a la instal·lació de cendrers en les terrasses ubicades a les places, carrers i
espais públics, i en aquells edificis públics, establiments i locals privats de
concurrència pública als que fa referència l’article 2 de la Llei 7/2012, del
17 de maig, de protecció contra el tabaquisme ambiental.

Aquesta iniciativa s’ha desenvolupat conjuntament amb el Comú d’Andorra
la  Vella,  i  a  tal  efecte,  s’ha  convocat  un concurs  públic  conjunt  per  a
unificar el model de cendrer que es permetrà instal·lar a les vies públiques
de les dos parròquies.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta d’ordinació presentada, la qual serà tramesa al BOPA per a la seva
publicació i posterior entrada en vigor.

7. Proposta d’aprovació del Reglament de modificació i refosa
del  Reglament  sobre  la  instal·lació  de  terrasses  a  les
places, els carrers i els espais públics

La Sra. Cònsol Major informa al Ple que el Reglament que es sotmet a
l’aprovació del Ple té com a objectiu principal, modificant el Reglament
aprovat  pel  Comú l’any  2005,  establir  un  règim unificat  a  la  zona  de
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vianants  de  l’avinguda  Carlemany  pel  que  fa  a  tot  el  mobiliari  i
complements habitualment emprats per a l’equipament de les terrasses de
bar.

Aquest  Reglament  ha  estat  treballat  conjuntament  amb  els  titulars
d’activitats comercials susceptibles d’instal·lar aquestes terrasses a la via
pública, situades a la zona destinada a vianants de l’avinguda Carlemany.
Amb caràcter general, el Reglament preveu en la seva disposició transitòria
única que el dia 1 de gener del 2014 tot el mobiliari i elements de les
terrasses haurà de quedar adaptat al mateix.

Intervé a continuació el Sr. Aleix Mañosas exposant el següent:

Creiem que ja era hora que tinguéssim un reglament per la instal·lació
de les terrasses que marqués una uniformitat en l’avinguda. A partir de
la pacificació de vehicles aquesta uniformitat és més important i pot
donar un valor afegit al paisatge urbà de la parròquia. No obstant, s’està
aprovant aquest reglament a dia 19 de juliol,  cinc dies abans de la
pacificació, el qual vol dir que la uniformitat no serà possible fins a
l’estiu del 2014. Creiem que, una altra vegada, s’ha portat malament la
gestió del temps. El moment de la pacificació és el més important per a
donar una bona imatge, tant als turistes com als ciutadans i usuaris de
la zona. Ara ens trobarem en què hi haurà terrasses de diverses mides,
formes i colors i que, fins a l’estiu vinent, no podrem tenir allò que ja
podria ser efectiu per aquest any. Així  doncs, o estem aprovant tard
aquest reglament, o estem pacificant l’avinguda massa aviat. 

De totes maneres, creiem que el reglament és positiu i hi votarem a
favor.

Respon la Sra.  Cònsol  Major puntualitzant  que si  bé la  modificació  del
Reglament no s’aprova fins avui,  des de la  Comissió  d’Administració  ja
s’advertia amb anterioritat  (des del mes d’abril  o maig) als restauradors
titulars o sol·licitants de terrasses, que hi havia la intenció de modificar el
Reglament  i  que  si,  per  exemple,  havien  de  comprar  material,  fossin
conscients d’això i esperessin a l’aprovació d’aquesta modificació.

El Sr. Aleix Mañosas respon que li sembla molt bé que ja amb anterioritat
s’advertís als restauradors sobre la intenció de canviar la reglamentació,
però  que  el  que  ell  ressenyava  és  que  resulta  una  llàstima  que  la
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uniformitat que l’any que ve ja serà una realitat positiva, no hagi pogut ser
tal ja des del primer moment.

I clos el torn d’intervencions, per assentiment, el Ple aprova el Reglament
presentat, el qual serà tramesa al BOPA per a la seva publicació i posterior
entrada en vigor.

8. Proposta  d’aprovació  de  l’Ordinació  de  modificació  de
l’Ordinació sobre preus públics

La  Sra.  Cònsol  Major  informa  al  Ple  que  l’ordinació  que  es  posa  a
consideració estableix el preu de les activitats culturals i esportives per al
curs 2013-2014, incrementat conforme a l’increment de l’IPC.

Exposa a continuació  que s’ha de recordar  a les  famílies  que el  Comú
manté en vigor 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 quedi exclosa dels
serveis essencials ni de cap de les activitats comunals. Aquest Reglament
d’exempcions de caràcter social, aprovat a finals 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  als diferents serveis i  activitats  comunals
(des del 2007 s’han atorgat més de 1.000 exempcions).

En relació a la proposta d’ordinació presentada, el Sr.  Aleix Mañosas diu
que vol plantejar un dubte i una recomanació. El dubte és en referència a
l’increment dels preus dels cursets de natació infantils, el qual se situa per
sobre  de l’increment  de l’IPC.  I  la  recomanació  la  vol  fer  en relació  a
l’objectiu de totes les administracions cara a ser més àgils i adaptades a
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una societat 2.0. En aquest sentit diu desitjar que els preus públics siguin
més fàcils de trobar a través de la web comunal i com a exemple concret,
proposa substituir  l’enllaç  corresponent  al  butlletí  del  Pont de la Tosca
(l’ultima edició és des setembre de 2010) per un enllaç directe cap a la
informació relativa als preus públics

La Sra. Cònsol Major respon que pren nota de la recomanació efectuada, i
pel que fa a l’increment del preu dels cursets de natació infantils, exposa
que aquest va ser un tema debatut i que es va acordar aquest increment
atenent  al  fet  que aquests  cursets  estaven altament subvencionats.  Ara
aquest percentatge de subvenció s’ha reduït, però sempre tenint en compte
que  qualsevol  ciutadà  amb  problemes  econòmics  pot  accedir  al  servei
acollint-se a l’abans citat Reglament d’exempcions de caràcter social 

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
la proposta d’ordinació presentada, la qual serà tramesa al BOPA per a la
seva publicació i posterior entrada en vigor.

9. Proposta d’aprovació del Decret d’ajustament per alineació
de vials i rectificació de límits de les unitats d’actuació UA-
Suble-21,  camí de la Plana,  UA-Suble-19,  camí Pla,  UA-
Suble-22, l’Obac zona superior, UA-Suc-34, la Plana, i PE-
09, la Plana mitja

La Sra. Cònsol major exposa al Ple que el Comú. en la sessió celebrada el
passat dia 3 de juny, va adoptar l’acord per a procedir a l’ajustament de
vials i de límits de la unitat d’actuació UA-Suble-21, camí de la Plana i de
rectificació de límits de les unitats d’actuació UA-Suble 19, camí Pla, UA-
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Suble 22,  l’Obac zona superior, UA-Suc-34,  la Plana, i PE-09,  la Plana
mitja.  Correlativament i de conformitat amb l’article 105.2 de la LGOTU,
es va trametre a la CTU l’informe que justifica la necessitat de procedir al
referit ajustament de vials i de límits de les unitats d’actuació.

La CTU, mitjançant acord adoptat en la sessió del dia 9 de juliol del 2013,
va informar favorablement els ajustaments proposats pel Comú.

Complerts doncs tots els tràmits administratius requerits per la LGOTU, es
proposa l’aprovació  del  Decret  d’ajustament  de límits  i  vials  d’aquestes
unitats d’actuació, i publicar-lo al BOPA.

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

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

La Sra. Cònsol Major informa que el Ple del Comú en la sessió celebrada el
dia 30 de març del 2012, va acordar donar conformitat al Pla Parcial de la
UA–Suble–11,  l’Etang Salé,  acord que fou publicat al BOPA núm. 17 de
data  11  d’abril  del  2012.  Posteriorment  va  trametre  el  projecte  als
ministeris  del  Govern  amb  competència  sectorial  per  a  l’obtenció  dels
informes favorables, i també a la CTU, al tractar-se d’un cas de participació
obligada de propietaris de terrenys situats dins la unitat d’actuació que es
volia desenvolupar.

La Comissió Tècnica d’Urbanisme, mitjançant una comunicació de data 4
de desembre de 2012, va notificar al Comú un seguit de modificacions que
cal  aportar  al  projecte  del  Pla  Parcial  d’aquesta  unitat  d’actuació,
imprescindibles per a la seva aprovació definitiva.
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Vist que les modificacions aportades pels promotors del Pla Parcial de la
repetida unitat d’actuació són de caràcter substancial, pel fet que afecten
a la cessió obligatòria i gratuïta, a la titularitat pública d’un vial i al mínim
de participació necessària per promoure’l, s’acorda retrotreure l’expedient
al seu inici i consegüentment: 

1. Donar la conformitat al projecte modificat de Pla Parcial de la Unitat
d’Actuació  UA-Suble-11,  l’Étang  Salé,  presentat  per  la  societat
Caldamont,  SA i  Josep Santuré Maya,  amb les  previsions de la Llei
general  d’ordenació  del  territori  i  urbanisme,  les  generals  del  Pla
d’ordenació  i  urbanisme  parroquial  i  les  de  la  unitat  d’actuació
afectada.

2. Sotmetre l’expedient a informació pública, amb tota la documentació
que  conforma el projecte, durant un termini de vint dies comptats des
de l’endemà de la data de la publicació de l’edicte d’exposició pública
al  Butlletí  Oficial.  Durant  el  termini  d’informació  pública,  tots  els
administrats podran consultar el projecte i eventualment, formular les
al·legacions i observacions que estimin convenients. 

3. Sol·licitar els informes pertinents sobre el Pla Parcial als ministeris del
Govern afectats per llurs competències sectorials.

4. Notificar a la propietat les observacions detectades, per tal que puguin
ser esmenades cara a obtenir l’aprovació definitiva del Pla parcial.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta formulada.
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11. Informes de caràcter general

1) La Sra. Cònsol Major cedeix la paraula al Sr.  Eduard Molné per a que,
conforme a l’article 98 de la Llei  de finances comunals,  informi al  Ple
sobre l’estat d’execució del pressupost 2013. El Sr. Eduard Molné exposa el
següent:

La  liquidació  pressupostària  corresponent  al  1r  trimestre  presenta  un
superàvit de 401 milers d’euros. Per una banda s’ha liquidat un 20%
dels  ingressos  previstos,  concretament  4,1 milions  d’euros  i  per  altra
banda, un 18% de les despeses previstes, és a dir 3,7 milions d’euros.

En relació als ingressos, val a dir que el gruix correspon a la liquidació de
les  transferències  rebudes  de  Govern  corresponents  al  1r  trimestre
(pràcticament  el  50%  del  total  d’ingressos),  la  resta  correspon
bàsicament  als  serveis  de  caràcter  general  i  la  facturació  de  l’impost
sobre la residència, foc i lloc. Convé assenyalar que els ingressos relatius
a  aparcaments,  particularment  els  de  rotació,  han  experimentat  una
davallada de prop d’un 10% en relació al mateix període de l’exercici
anterior, és a dir 41 milers d’€ , degut al tancament de l’aparcament del
Falguerò i la no repercussió en el cost final per als usuaris de l’aplicació
des de primers d’any de l’Impost General Indirecte (IGI).

Pel  que fa les despeses,  és  d’interès  comentar  que el  conjunt de les
despeses  corrents  s’han  reduït  en  260 milers  d’euros,  un  8% menys
respecte  el  mateix  període  de  l’any  anterior.  La  disminució  de  les
despeses  financeres  hi  contribueix  molt  favorablement.  Concretament
s’han pagat un 50% menys d’interessos del deute  respecte els satisfets
el 1r trimestre del 2012, gràcies a la davallada dels tipus d’interès i la
disminució  del  capital  pendent  d’amortitzar.  A  aquesta  xifra  positiva,
també cal sumar-hi la disminució registrada en els capítols de despeses
de  personal,  i  consums  de  béns  corrents  i  serveis,  que  disminueixen
respectivament un 3 i un 7%, gràcies als esforços de contenció que s’han
vingut aplicant, tot vetllant per garantir el nivell de prestació dels serveis
públics comunals.

Pel  que  fa  l’endeutament,  aquest  1r  trimestre  s’han  amortitzat  670
milers  d’€,  un 9% més que el  1r  trimestre  del  2012.  Així  al  tancar
aquest trimestre el nivell d’endeutament se situa en 31,5 milions d’€,
xifra  que  no  té  en  consideració  3  milions  d’€  de  pòlisses  de  crèdit
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formalitzades però no disposades.  Respecte al  límit  màxim del  200%
dels ingressos mitjos dels darrers 3 exercicis, fixat per la llei de finances
comunals,  l’endeutament  del  comú d’Escaldes-Engordany  se  situa per
sota el 144%. 

2) A continuació,  la  Sra.  Cònsol  Major  informa  al  Ple  sobre  els  següents
assumptes d’ordre divers:

 La  societat  Pirinenca  de  Serveis,  adjudicatària  de  la  recollida  de
residus, ha resultat ser l’empresa adjudicatària per part d’altres quatre
comuns del mateix servei. Aquest fet comporta que s’estigui negociant
amb la referida empresa una reducció del cost del servei de recollida
pel fet d’haver augmentat el nombre de concedents del mateix servei.
Aquesta modificació del contracte representarà al Comú un estalvi de
l’ordre dels 3.500 €.

 L’empresa UTE Bag Disseny–SUMA, adjudicatària dels treballs relatius
a  la  creació  de  la  marca  que  ha  de  conceptualitzar  l’avinguda
Carlemany i la part alta de la parròquia d’Escaldes-Engordany com a
espai comercial de referència, ha presentat els treballs encomanats, els
quals  estan  a  la  disposició  de  tots  els  consellers  per  a  la  seva
informació i consulta. La Marca serà presentada públicament el vinent
dia 23 en roda de premsa.

 Per acord de la Junta de Govern de dilluns passat, amb motiu de la
inauguració de la zona de vianants a l’avinguda Carlemany, el dia 24 a
partir de les 15 h fins dissabte dia 27 a les 00 h, tots els pàrkings
comunals  seran  gratuïts.  A  proposta  del  Comú,  els  aparcaments
d’Escaldes  Centre  s’han  adherit  també  a  aquesta  iniciativa  i  seran
gratuïts el dia 24, de les 15 h a les 00h h, motiu pel qual es transmet a
aquesta empresa l’agraïment del Comú.
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12. Precs i preguntes

La Sra. Cònsol Major informa que d’acord amb el procediment regulat a
l’article  23.2  del  l’Ordinació  sobre  organització  i  funcionament  dels
comuns,  els  consellers  del  Partit  Socialdemòcrata  i  Independents  han
registrat a la secretaria general del Comú dues preguntes, a les que el Sr.
Secretari  General  donarà  lectura  seguidament.  Atès  el  caràcter  de  les
preguntes, la Sra. Cònsol Major els hi donarà resposta conjuntament

1) Sol·licitem, mitjançant la nostra representant a la Comissió gestora de la
Vall  del  Madriu  Perafita  Claror,  la  possibilitat  d’establir  reunions
periòdiques trimestrals amb la Sra. Susanna Simon, directora del pla de
gestió de la Vall del Madriu Perafita Claror.

2) Coneixedors de la propera visita del Sr. Galland, tècnic de la UNESCO, els
propers dies 26 al 28 d’agost de 2013, sol·licitem, mitjançant la nostra
representant a la Comissió gestora de la Vall del Madriu, Perafita i Claror,
la possibilitat de poder mantenir una reunió amb dita persona. 

La  Sra.  Cònsol  Major respon  que,  com  sigui  que  les  dues  preguntes
formulades son competència de la Comissió Gestora de la VMPC, el proper
dilluns trametrà una comunicació a la Presidenta de torn per tal que les
sol·licituds fetes puguin ser ateses i es pugui aportar una resposta dins els
terminis més breus.

I no havent-hi altre prec ni pregunta formulat, s’esgota el tractament dels
assumptes previstos a l’ordre del dia de la reunió d’avui. Essent les 16:45
hores,  i  després  de  desitjar  als  consellers  i  a  tots  els  ciutadans  de  la
parròquia una bona festa major, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió.

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