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L’any  dos  mil  tretze,  dilluns,  dia  16  de  setembre,  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 19 de juliol de 2013.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les sessions celebrades els dies 8, 15, 22 i 29 de juliol; 5, 12, 19 i
26 d’agost, i 2 de setembre de 2013.

3. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió
de la Vall del Madriu–Perafita–Claror, en les sessions celebrades els
dies 2 i 31 de maig de 2013.

4. Informes de caràcter general:

1. Conforme a l’article 98 de la Llei de finances comunals, informe
sobre l’estat d’execució del Pressupost 2013 (segon trimestre).

2. Altres informes de caràcter general.

5. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen
els membres de la corporació, excepció feta de l’Hble. Sr. Joaquim Tomàs,
que ha excusat la seva absència. 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. Eduard Molné Armengol, mort en data recent, padrí de
l’Hble. Sr. Eduard Molné.

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 19 de juliol 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.

La Sra.  Cèlia Vendrell,  després d’aclarir que no formula cap esmena atès
que a la darrera sessió no hi era present, diu que vol deixar constància de
la  seva  posició  en  relació  a  les  al·legacions  presentades  al  projecte
Carlemany per a vianants. Exposa que si bé, en efecte va ser convidada i va
assistir a la reunió amb els membres de la majoria on es va donar lectura a
les respostes a les al·legacions presentades; com va dir en aquell moment i
ara  repeteix,  la  seva  presència  no  pressuposa  l’acord  amb  aquestes
respostes. Ben al contrari, expressa la seva adhesió al que ja va dir el Sr.
Mañosas  en  la  darrera  sessió,  en  el  sentit  que  des  del  seu  grup  no
comparteixen ni donen suport a les respostes aportades pel Comú.

I no havent-hi cap esmena formulada, per assentiment, el Ple aprova l’acta
corresponent a les sessió celebrada el dia 19 de juliol de 2013.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern en el curs de les sessions celebrades els dies 8,
15,  22  i  29  de  juliol;  5,  12,  19  i  26  d’agost,  i  2  de
setembre de 2013

Sessió de la Junta de Govern de data 8 de juliol de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
546/2013 al núm. 558/2013 (obres menors), del núm. 559/2013 al
núm.  561/2013  (exempcions  fiscals),  del  núm.  562/2013  al  núm.
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574/2013  (comerç)  i  del  núm.  575/2013  al  núm.  579/2013  (béns
immobles). 

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
9/2013  de  factures  conformades  per  un  import  net  a  pagar  de
196.693,82 €. 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 30.753,82 €.

3.- Personal.-  S’autoritza a la Sra. Montserrat BOTA PARADOL, a
participar al curs “Museu i escola: educar en l’art”.  El cost del
curs és de 206 € (inscripció + estada)  i serà impartit pel Museu
de Montserrat els dies 8,9 i 10 de juliol a Barcelona. 

4.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Daniela
RIBEIRO  DA  SILVA  COS  per  una  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a
la via pública.

 S’acorda notificar al responsable del departament de Cultura
del Comú d’Encamp, la prohibició de col·locar publicitat
gràfica a la via pública.

 Vistes les al·legacions formulades pel titular de FISIOSALUT
BALART - PASEIRO 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. 

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

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

5.-  Enllumenat  públic.-  Vista  la  necessitat  de  substituir  dos
fanals  que  van  ser  malmesos  a  conseqüència  d’un  accident  de
circulació,  s’acorda  acceptar  el  pressupost  presentat  per
l’empresa NOVELEC per un import de 1.964,60 € i procedir a la seva
substitució.

6.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció
a favor l’ Esquí Club d’Andorra, per un import de 6.259€, en
concepte  de  pagament  de  la  temporada  2012-2013  del  programa
“Esquí diferent”.
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7.-  Vehicles  abandonats.-  Vista  la  relació  de  vehicles  de
matricula estrangera retirats de la via pública pel servei de
Circulació i atenció Ciutadana, els quals es troben al dipòsit
comunal sense que els seus propietaris hagin procedit a recuperar-
los; vista l’Ordinació de retirada de vehicles de la via pública i
dels aparcaments comunals i d’abandó de vehicles, de data 4 de
març  del  2010,  article  4t,  s’acorda  notificar  als  propietaris
d’aquests  vehicles  que  disposen  del  termini  inajornable  de  30
dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la relació
al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, per tal de retirar-
los  del  dipòsit  comunal.  Transcorregut  aquest  termini,  els
vehicles que no hagin estat recuperats seran considerats com a
cosa abandonada i es procedirà a la seva destrucció.

8.-  Concursos.-   S’acorda  convocar  conjuntament  amb  el  Comú
d’Andorra  la  Vella,  un  concurs  públic  pel  subministrament  de
combustible  pels  edificis  Comunals.  A  tal  efecte,  s’acorda
facultar al Comú d’Andorra la Vella  per a la convocatòria de la
licitació en nom i representació del Comú d’Escaldes-Engordany.

9.- Sentència 107/2012- Comú d’Escaldes-Engordany – Casa Molines
SA.- Dins del marc de les actuacions seguides en execució de la
sentència del Tribunal Superior de Justícia núm. 107/2012, i en
compliment  del  seu  pronunciament  tercer,  s’informa  que  es
procedirà a l’abonament a favor de Casa Molines SA de l’import de
405.967,49  €, quantitat que resulta del detall següent:
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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 6 de
juny de 2013, per mitjà del qual el Comú d’Escaldes-Engordany
sotmet a informació pública el projecte de creació d’una zona per
a vianants a l’avinguda Carlemany. S’acorda trametre el referit
informe al Govern, conjuntament amb l’expedient administratiu.

Sessió de la Junta de Govern de data 15 de juliol de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
580/2013 al núm. 582/2013 (obres menors), el núm. 583/2013, el
586/2013,  del  núm.  588/2013  al  591/2013  (comerç),  del  núm.
584/2013 al núm. 585/2013 i el núm. 587/2013 (sense contingut),
del núm. 592/2013 al núm. 607/2013 (exempcions fiscals), del núm.
608/2013 al núm. 610/2013 (terrasses de bar),  i el núm. 611/2013
(bens immobles).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern la relació de
pagaments per un import de 138.154,87 €.

3.- Personal.-  S’acorda convocar un concurs pel procediment de
promoció interna, per a cobrir una plaça vacant de “responsable
d’higiene viària”,  adscrit al departament de Serveis Públics.

4.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  a  la  Sra.
Encarnació RODRÍGUEZ PÉREZ per una presumpta contravenció a
l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a
la via pública.

 Vistes les al·legacions formulades pels Srs. Josep MORENO
SALAS  i  Miquel  Àngel  FERNÁNDEZ  SÁNCHEZ  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 de la discoteca DELIRI CARIBENY, no ha
efectuat  el  pagament  de  les  sancions  imposades  per
transgressions  a  l’Ordinació  sobre  la  prohibició  de
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distribuir publicitat gràfica a la via pública, s’acorda
procedir al seu cobrament per la via judicial.

5.-Concurs per a l’adjudicació dels peritatges urbanístics.- Per a
la contractació dels peritatges urbanístics que han de determinar
els valors del sòl en cada unitat d’actuació del POUPEE, s’ha
convocat  un  concurs  públic  al  qual  han  postulat  les  següents
empreses i professionals: JOAN COLL (Peritatges: 11.296,45 € -
Actualització: 4.469,46 €), ESTHER PASCAL (Peritatges: 32.514,50 €
-  Actualització:  7.000  €),  PERITAXA  (Peritatges:  5.500  €  -
Actualització:  4.000  €),  INTERVALOR  (Peritatges:  15.600  €  -
Actualització:  6.000  €)  JOSEP  ADSERÀ  (Peritatges:  40.248  €  -
Actualització: 285 €/valoració) i VICTOR BLASI (Peritatges: entre
500 i 1.850 €/ unitat de valoració en funció del valor del terreny
– Actualització: 480 €/valoració. Tots els preus oferts contemplen
l’impost de l’IGI. 

Vista la proposta de la Mesa de contractació, s’acorda adjudicar
els treballs de referència a l’empresa PERITAXA, per l’import de
5.500  €,  pel  concepte  “Peritatges”,  i  4.000  €  per  a
“l’actualització” anyal dels valors segons determina l’article 33
de la LGOTU.

6.- Publicitat.- S’acorda contractar a l’empresa V,SA,  50 cares
publicitàries  de “OPIS”, així com la fabricació, la fixació, el
manteniment i el desmuntatge de la publicitat, per un import de
5.971,55  €  (IGI  inclòs),  destinades  a  campanyes  publicitàries
relatives a les activitats comunals.

7.- Carlemany per a vianants.- 

 Dins del marc dels actes inaugurals de l’Avinguda Carlemany
per a vianants, previstos pel dia 24 de juliol, s’acorda
contractar una formació de fanfàrria teatral, per amenitzar
l’acte d’obertura de l’avinguda. S’ha demanat pressupost a
l’empresa  ANDORRA  ANIMACIÓ  que  ha  proposat  dos  opcions:
a/ALWAYS DRINKING MARXING BAND (3.400 €, IGI no inclòs) i b/
BANDARRA  STREET  ORKESTRA  (2.750  €,  IGI  no  inclòs).
Examinades les propostes s’acorda adjudicar l’opció b/ al
ser la menys dient. 

 S’acorda  contractar  a  l’empresa  SERVER  la  creació  d’un
video-maping d’una durada de 10 minuts per a promoure, a
petició de la Comissió de dinamització de Carlemany per a
vianants,  els temes de la música i l’aigua a la Part Alta
de la Parròquia. L’import de la de la contractació és de
4.500 €, IGI inclòs. 

 S’acorda contractar al compositor  Lluís CARTES la creació
d’un spot musical identificatiu de Carlemany per a vianants,
comprenent la cessió dels drets de lliure explotació per a
la promoció a Andorra i a l’estranger a favor del Comú
d’Escaldes-Engordany.  L’import  d’aquesta  producció  és  de
2.000 €. 
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 S’acorda  acceptar  el  pressupost  presentat  per  Gatzzara
espectacles, d’un import de 532,95 €, IGI no inclòs, pel
lloguer  de  4  màquines  e-shot elèctriques  per  a  tirar
confetti a la finalització del acte inaugural de Carlemany
per a vianants.

 S’acorda contractar a  l’empresa XERIDELL  la confecció de
2.000 polseres serigrafiades amb la marca de Carlemany per a
vianants, per un import de 836 €.

 Amb motiu dels actes inaugurals de l’obertura de l’Avinguda
Carlemany  per  a  vianants  i  de  la  Festa  Major  de  la
Parròquia,  s’acorda  oferir  als  ciutadans  un  servei
d’aparcament gratuït des del dia 24 de juliol a les 15 h.
fins al dia 27 de juliol a les 24 h., a tots els aparcaments
públics  i  zones  blaves  de  la  Parròquia.  L’empresa
concessionària de l’explotació de l’aparcament del Prat Gran
i carrer Consell de la Terra, “APARCAMENT ESCALDES CENTRE”,
participa  també  a  aquesta  iniciativa  donant  gratuïtat
d’aparcament el el dia 24 de juliol, de les 15h. a les 24 h.

 Examinats  els  treballs  realitzats  per  l’empresa  UTE  Bag
Disseny – SUMA 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’acorda fer la presentació de la Marca al Ple
de Comú, en el curs de la reunió del dia 19 de juliol, i
posteriorment la presentació pública el dia 23 de juliol en
roda de premsa.

 S’acorda  establir  els  nous  sentits  de  circulació  dels
carrers de la xarxa viària afectada per la creació de la
zona de vianants de la  l’Avinguda Carlemany. 

 Per l’adquisició de 10.000 globus metal·litzats serigrafiats
amb la marca de l’Avinguda Carlemany per a vianants, s’ha
efectuat una consulta de preus a diverses empreses obtenint
un  conjunt  d’opcions  i  preus.  Examinades  les  propostes
s’acorda adjudicar a l’empresa SERIPINT el subministrament
d’aquest material per un import de 1.583,18€, IGI inclòs.

 Per l’adquisició de 2.000 bosses serigrafiades amb la marca
de l’Avinguda Carlemany per a vianants, s’ha efectuat una
consulta  de  preus  a  diverses  empreses  obtenint  diverses
opcions i preus. Examinades les propostes s’acorda adjudicar
a l’empresa PUBLI MEDIA ANDORRA la referida adquisició per
un import de 5.789,30€, IGI inclòs.

 Per produir i aplicar sobre bancs i jardineres de l’avinguda
Carlemany impressions en vinil i quatricomia, s’ha efectuat
una consulta de preus a diverses empreses obtenint diverses
opcions i preus. Examinades les propostes s’acorda adjudicar
a l’empresa RETOLS LA FONT la referida producció per un
import de 2.383 €, IGI no inclòs.
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8.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una bestreta a
favor de l’UPTEE, per un  import de 88.000 €, en concepte de
pagament de les contractacions artístiques de la Festa Major 2013.

9.- Espai Jovent.- Per la contractació d’una empresa de transport
pel desplaçament d’un grup de joves  de l’Espai Jovent fins al
llac dels Pessons, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses VIATGES RUBIOL (200 €/18 places, IGI inclòs), VIATGES
SOLDEVILA (a:120 €/19 places, b:140 €/ 30 places i c: 160€/50
places, IGI inclòs), NOVATEL (a: 235 €/16 places i b: 390 €/ 37
places, IGI inclòs). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a
l’empresa VIATGES RUBIOL el servei de transport, al ser l’empresa
que ofereix el trajecte complert. 

10.-  Sistema  de  seguretat  i  Ciutadana  i  de  gestió  d’accés
restringit  de  vehicles  a  la  zona  de  vianants  de  l’avinguda
Carlemany.- En la sessió celebrada el dia 10 de juny del corrent,
la Junta de Govern va adjudicar a la UTE OFIMA – ALUVISA 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.

El sistema preveia la connexió amb la xarxa de Mobilitat del
Govern per tal que la informació recollida pogués ser compartida i
comuniqués directament amb el Servei de Policia.

Per a la integració i comunicació entre l’EML situat al c/ del
Valira, el CENATRA (Centre nacional de trànsit) i el Comú, s’ha
demanat un pressupost a l’empresa AERCO, explotadora del CENATRA,
la qual ha presentat un pressupost de 9.322,82 € (IGI inclòs).
Vist  el  pressupost  i  l’informe  favorable  del  departament
d’urbanisme  del  Comú,  s’acorda  contractar  la  connexió  a  la
referida empresa per tal d’habilitar tots els ports necessaris pel
funcionament del projecte.

Sessió de la Junta de Govern de data 22 de juliol de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
612/2013 al núm. 615/2013 (obres menors), del núm. 616/2013 al
núm.  619/2013  (comerç),  del  núm.  620/2013  al  núm.  624/2013
(exempcions fiscals), el núm. 625/2013 (bens immobles), el núm.
626/2013 i del núm. 632/2013 al núm. 633/2013 (urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
10/2013 de factures conformades per un import net a pagar de
115.959,57 €. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament
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amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també
la relació de pagaments presentada per un import de 509.858,54 €.

3.- Personal.-

 Per a cobrir la plaça vacant del Sr. Pere BELLIDO LÒPEZ,
(Xofer del servei d’higiene viària), s’acorda prorrogar la
contractació eventual del Sr. Josep Manel MARTÍ ABAD, del 22
de juliol del 2013 al 21 d’abril del 2014.

 Per a cobrir la plaça vacant del Sr. Josep Lluis FRANCO
GARCIA  (Xofer  del  servei  d’higiene  viària),  s’acorda
contractar amb caràcter eventual els serveis del Sr. Sabino
CALVO FERNANDEZ, del dia 5 d’agost del 2013 fins al dia 7 de
maig del 2014.

 S’informa de la sol.licitud d’incorporació al servei actiu
presentada  per  la  Sra.  Núria  CASALS  SIMÓ,  fins  ara  en
situació d’excedència sense reserva de plaça. Conforme a
l’article 39 de l’Ordinació de la funció pública, s’acorda
notificar-li  la  plaça  a  la  qual  la  sol·licitant  s’ha
d’incorporar.

 Vist que properament el Sr. Enric BAHILLO GARCIA, Cap del
servei de circulació, assoleix l’edat de jubilació, s’acorda
publicar un concurs pel procediment de promoció interna per
a cobrir la plaça que resultarà vacant.

 S’acorda la inscripció de les persones que es relacionen a
continuació al curs  “Prevenció de riscos laborals al lloc
de treball”:

 Sr. Eustaqui del Pozo (manobre)
 Sr. Ferran López (op. neteja)
 Sr. Jose Ricardo Guerra (op. deixalleria)
 Sra. Teresa Canicoba (jardinera)
 Sra. Manuxac Megerdichian (monitor de lleure)
 Sra. Eva Moreno (monitor de lleure)
 Sra. Míriam Vicente (puericultora)

El cost del curs és de 20 € per persona.

 Vist que els Monitors que es detallen a continuació han
renunciat al torn de treball que els hi fou assignat en el
programa Esports d’Estiu 2013, s’acorda la seva substitució
conforme a la relació següent:

Monitor que renuncia al torn
de treball Torn de substitució Monitor que el substitueix

  Adrià Couceiro Mato   Del 01/07/13 al 02/08/13   Pol Marsal Molina

  Marcelo Monteiro da Costa   Del 05/08/13 al 30/08/13   Eduard Álvarez Freitas

4.- Inscripció de la Marca “VIVAND Let me shop” a l’OMPA.- En la
darrera  sessió  de  Consell  de  Comú  fou  presentada  la  Marca
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elaborada  per  l’empresa  adjudicatària  del  projecte  de
conceptualització  de  l’avinguda  Carlemany  i  de  la  part  alta
d’Escaldes-Engordany com a espai comercial de referència (UTE BAG
– SUMMA).

Correlativament, s’acorda procedir al registre de la marca verbal
i  gràfica  “VIVAND  Let  me  shop”,  a  l’Oficina  de  Marques  del
Principat d’Andorra, en totes les classes necessàries.

A  tal  efecte,  s’acorda  facultar  indistintament  les  lletrades
Maitena  MANCIET  FOUCHIER  i  Audrey  MONTEL  ROSSELL  per  a  que
qualsevol  d’elles  gestioni  la  inscripció  prop  d’un  agent  de
marques  acreditat  i  signi  tota  la  documentació  necessària  al
respecte.  

5.- Publicitat.- Per a la contractació d’espais publicitaris a la
premsa  nacional  per  a  informar  als  ciutadans  sobre  els  actes
d’inauguració  de  l’avinguda  Carlemany  per  a  vianants,  s’han
obtingut els pressupostos següents:

 Diari  d’Andorra (pàgines  2  i  3,  contraportada  i
contraportada interior): 2.200 € IGI inclòs.

 Bon dia (quatre pàgines, falsa portada): 1.950 €, IGI inclòs
 El Periòdic d’Andorra: 1.254 €, IGI inclòs.
 Més Andorra: 1.000 €, IGI inclòs.

S’acorda  la  contractació  d’aquesta  publicitat  d’acord  amb  els
pressupostos presentats, per l’import total del 6.404 €.

6.-  Expedients  sancionadors.- S’acorda  incoar  un  expedient
sancionador als Srs. Eduard GUZMAN GUZMAN i Sílvia GONZALEZ, per
la presumpta contravenció de l’Ordinació que regula l’horari de
dipòsit d’escombraries a la via pública.

7.-  Contenidors.-  Pel  subministrament  de  contenidors  per  a  la
recollida de residus sòlids urbans, s’ha efectuat una consulta
preus a les empreses M. RIBA (2.363,50 €), S. STOP (2.518,45 €),
M. COPRÍNCEPS (4.075,50 €) i RODISNET (4.237,10 €). Examinades les
ofertes  presentades  s’acorda  adjudicar  el  subministrament  de
contenidors a l’empresa M. RIBA per l’import de 2.363,50 €, al ser
l’oferta menys dient.

8.- Fundació Privada Tutelar.- Conforme al conveni subscrit pel
Comú d’Escaldes-Engordany amb la Fundació privada tutelar, de data
1 de juliol del 2008, s’acorda acceptar dues noves inscripcions de
persones  pretutelades,  tot  el  que  comporta  una  aportació
addicional de 644,28 € per a l’any 2013.

9.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció
anyal a favor de l’Entitat Creu Roja Andorrana, per l’import de
1.500 €.

10.- Alentidors per a passos de vianants.- Pel subministrament
d’alentidors per a emplaçar a la calçada, davant dels passos de
vianants, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses que
es detallen en el següent comparatiu:
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EMPRESA BANDES TERMINALS
TERMINI DE

LLIURAMENT
IMPORTTOTAL

(IGI INCLÒS

SENYALITZACIONS
STOP (5 CM)

52
1.716

14
266

IMMEDIAT
2.071,19 €.
(94 bandes)

MULTISERVEIS
COPRÍNCEP (3 CM)

28,14
2.307,48

28,14
675,36

15 DIES
2.983,03 €.
(86 bandes)

MULTISERVEIS
COPRÍNCEP (5 CM)

33,81
2.772,42

33,81
811,44

15 DIES
3.584,51 €.
(86 bandes)

Examinades  les  ofertes  obtingudes  s’acorda  adjudicar  el
subministrament dels alentidors a l’empresa S. STOP, per l’import
de 2.071 €, al ser l’oferta menys dient.

Sessió de la Junta de Govern de data 29 de juliol de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades el  núm.
627/2013 (obres menors), del núm. 628/2013 al núm. 631/2013 i del
núm. 634/2013 al núm. 635/2013 (comerç), del núm. 636/2013 al núm.
637/2013 (terrasses de bar) i el núm. 638/2013 (sense contingut).

2.- Pagaments.- S’aprova la relació de pagaments presentada per un
import de 44.541,18 €.

3.- Personal.- 

 Vist que el Sr. Javier GOMEZ IGLESIAS ha renunciat a la
plaça de Monitor de l’Espai Jovent, s’acorda contractar amb
caràcter eventual els serveis de la Sra. Patricia HERERA
GAITEIRO del dia 5 al 30 d’agost del 2013.

 Vist que la sra. Meritxell SANCHEZ GARCIA ha renunciat a la
plaça de Monitor dels esports d’Estiu, s’acorda contractar
amb caràcter eventual els serveis de la Sra. Carlota ROSSELL
CABEZAS del dia 5 al 30 d’agost del 2013.

 Vist que el Sr. Jordi LOPEZ DOMINGUEZ ha renunciat a la
plaça  de  Guia  Cultural  del  CIAM/CAEE,  s’informa  de  la
contractació amb caràcter eventual de la Sra. Alicia RUIZ
COBOS, del 22 de juliol al 31 d’agost del 2013.
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 Vist l’acord adoptat en la sessió celebrada el dia 22 de
juliol del corrent, autoritzant el reingrés de la Sra. Nuria
CASALS  SIMON  d’una  excedència  sense  reserva  de  plaça,
s’acorda destinar-la a la plaça de vigilant d’aparcaments,
tot amb efectes a la data 10 d’agost del 2013.

 S’autoritza la inscripció del Sr. Carles ROMAN VAZQUEZ al
curs “Prevenció de riscos laborals en el lloc de treball”.
El cost totals de la formació és de 20 €.

4.- Material informàtic.- Per a la compra de dos discs durs per a
la cabina de disc del Comú, i dos antenes de comunicació per a la
xarxa interna, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
SPAI  (1.582,73),  ANDORSOFT  (1.431,65  €)  i  MHZ  (1.583  €).
Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el  subministrament
d’aquest equipament a l’empresa ANDORSOFT, al ser la que presenta
l’oferta menys dient.

Sessió de la Junta de Govern de data 5 d’agost de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
639/2013 al núm. 642/2013 (obres menors), del núm. 643/2013 al
núm. 647/2013 (béns immobles), el núm. 648/2013 (urbanisme), del
núm.  649/2013  al  núm.  656/2013  (comerç),  el  núm.  657/2013
(terrasses de bar) i el núm. 658/2013 (sense contingut).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
11/2013 de factures conformades per un import net a pagar de
203.043,35 €. 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 3.287,93 €.

3.- Personal.- 

 Per a cobrir una plaça de coordinadora de l’Escola Bressol,
s’ha convocat un concurs pel procediment selectiu d’ingrés
al que han postulat 3 candidats. Vist l’informe del Comitè
tècnic de selecció, s’acorda contractar els serveis de la
Sra. Maria ESPINOSA FLORES amb un període de prova de sis
mesos.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Vanessa PALMA DA SILVA, en qualitat de coordinadora
de l’Escola Bressol, pel període comprès entre el dia 26
d’agost del 2013 i el dia 31 de març del 2014.
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 S’acorda prorrogar el contracte eventual de la Sra. Míriam
VICENTE MERIDA (Puericultora), del 9 de setembre del 2013
fins a la data que la titular de la plaça es reincorpori al
seu lloc de treball.

 Acabat el termini de prova al que ha estat sotmès el Sr.
Alexandre ROSSELL MARGALEF, ajudant de Biblioteca, i vist
l’informe  favorable  de  la  Cap  de  Cultura,  s’acorda
adjudicar-li  la  plaça  amb  caràcter  definitiu  i  publicar
aquest nomenament al BOPA.

 S’acorda  prorrogar  el  contracte  eventual  del  Sr.  André
Miguel MARINHO LOPES, xofer del servei d’higiene viària, del
19 d’agost del 2013 fins al 18 de maig del 2014.

 Vist que la Sra. Anna Maria SILVA CHEGA GRACIA, operària de
neteja d’edificis, li ha estat atorgada una invalidesa en la
Categoria A, grup 3, s’informa que s’ha procedit a donar-la
de baixa a partir del dia 31 de juliol del 2013. Per a
cobrir la vacant, s’acorda prorrogar el contracte eventual
de la Sra. Susanna PEDRO FERNANDES, del dia 1 d’agost del
2013 fins al 30 d’abril del 2014.

 Vist que el Sr. Sebastià MORIÑA (vigilant d’aparcaments)
segueix en situació de baixa mèdica, s’acorda prorrogar el
contracte eventual del Sr. Julio CARVALHO GONÇALVES, del 10
d’agost del corrent fins a la data de reincorporació del
titular de la plaça.

 Vist  que  la  Sra.  Bàrbara  ESCUDERO  JOURNET,  Oficial  del
servei de Circulació, ha superat el curs  “Idioma modern:
Francès I”, s’acorda abonar-li el cost de la matrícula quin
import és de 221,17 €.

4.- Concursos.- 

 Per a la contractació d’un servei de prevenció aliè, per a
donar  cobertura  i  continuïtat  a  totes  les  activitats  de
prevenció i protecció en les matèries definides a la Llei
34/2008, del 18 de desembre, s’ha convocat un concurs públic
al que han postulat les empreses ASSEGURPREVENCIÓ (16.111,20
€, IGI inclòs), UTE PRINCIPT QUALITAT I PREVENCIÓ PQP, SAU,
EUROPREVENCIÓ  SL  (18.650  €,  IGI  inclòs),  UTE  ANDORRA
PREVENCIÓ – COPREVENCIÓ – LABORAL RISC – QUASERP (36.000 €,
IGI no inclòs) i ADECCO RECURSOS HUMANS (23.562 €, IGI no
inclòs). Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva
a l’Òrgan de contractació, s’acorda adjudicar els serveis de
prevenció a l’empresa ASSEGURPREVENCIÓ al ser la proposta
menys dient. 

 Pel  subministrament  del  material  necessari  per  a  la
renovació de l’enllumenat públic de la Plaça Coprínceps s’ha
convocat una concurs públic al que han postulat les empreses
GEA (30.557,22 €) i C. CAIRÓ (13.520 €). Vist l’informe emès
per la Directora d’urbanisme i la proposta de la Mesa de
contractació  la Junta de Govern acorda:
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a) Desestimar l’oferta presentada per C.CAIRÓ atès que no
compleix amb els requisits establerts al Plec de bases.

b) Adjudicar a l’empresa GEA el subministrament del material
exclusivament necessari per a la renovació de l’enllumenat
de la Plaça Coprínceps, eliminant la partida corresponent
als  suports  inicialment  previstos  per  al  muntatge  de
terrasses,   quedant  reduït  l’import  de  l’adjudicació  a
22.673,95 € (IGI inclòs).

 S’informa  a  la  Junta  de  Govern  que  l’empresa  UNITAS,
adjudicatària  del  projecte  de  remodelació  de  l’avinguda
Carlemany, iniciarà els treballs de pavimentació amb granit
d’aquella  part  de  la  Plaça  Coprínceps  que  es  troba
actualment amb asfalt. El cost d’aquests treballs adjudicats
en el seu dia és de 45.492,63 €.

5.- Recurs de reposició contra la liquidació del 2n trimestre de
l’ITP.- Conforme  a  l’acord  adoptat  per  la  reunió  de  Cònsols,
s’acorda  presentar  un  recurs  de  reposició  davant  del  Govern
d’Andorra  contra  la  liquidació  de  l’ITP  corresponent  al  segon
trimestre del 2013, atesa la important minva experimentada en la
recaptació assolida per aplicació de la Llei 11/2012, del 21 de
juny, de l’impost general indirecte (IGI).

6.-  Enllumenat  de  Nadal.- pel  subministrament  de  material  pel
manteniment de l’enllumenat de Nadal s’ha efectuat una consulta de
preus  a  les  empreses  COMERCIAL  CAIRÓ  (5.646,33  €),  NOVELEC
(23.109,34  €),  GEA  (14.794,44  €)  i  COMERCIAL  ELECTRCA  GRUP
(6.621,75  €).  Examinades  les  ofertes  i  vist  que  les  empreses
consultades  no  han  presentat  oferta  per  la  totalitat  dels
materials  indicats  al  Plec  de  Bases,  s’acorda  adjudicar  el
subministrament  de  brides  i  cortines  de  llum  a  les  empreses
NOVELEC (4.315 €) i GEA (1.629,99 €), respectivament, i cordó
lluminós a COMERCIAL CAIRÓ (2.447,17 €).

7.- Mobiliari urbà.-

 S’acorda la compra de dos expenedors de bosses  Kioscan  a
l’empresa  subministradora  SENYALITZACIONS  STOP,  per  un
import de 810,92 €.

 Per a la compra de cinc mòduls per a aparcar bicicletes, que
seran instal·lats a la plaça del Parc de la Mola, s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses ADO (ARRA –
489,13 €) ADO (VILA – 468,23 €) i ENTORN EFICIENT (530 €).
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el subministrament
d’aquests  mòduls  a  l’empresa  ADO  (model  VILA)  al  ser
l’oferta menys dient.

8.- Vestimenta.- Per a la compra de sabates de seguretat, model S
3, destinades al personal dels diferents serveis, s’ha efectuat
una  consulta  de  preus  a  les  empreses  que  es  detallen  en  el
comparatiu adjunt:
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Opció A Opció B Opció C

Famagusta
Preu unitari

36,05 €
Preu unitari

40,76 €
Ferreteria
Principat

Preu unitari
31,10 €

Preu unitari
40,25 €

Preu unitari
43,80 €

Fermass
Preu unitari

29,95 €
Preu unitari

51,95 €
Preu unitari

58,95 €
Ferreteria
del Poble

Preu unitari
38,95 €

GM Protecció
Laboral

Preu unitari
35,95 €

Preu unitari
38,25 €

Preu unitari
40,08 €

Ferreteria GR
Preu unitari

26,34 €
Preu unitari

26,80 €
Preu unitari

44,17 €

Examinades les diferents opcions per part dels responsables de
cada departament, s’acorda adjudicar el subministrament d’aquest
equipament a l’empresa GM PROTECCIÓ LABORAL, pel preu unitari de
35,95 €, al ser l’oferta que presenta el material més adient.

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

 Associació de la Gent Gran, 2.000 € en concepte de subvenció
anyal.

 AINA, 370 € en concepte de subvenció anyal.

 Basquet Club Andorra, 3.000 € en concepte d’organització del
torneig Joan ALAY.

10.- Local núm 8 de la Torre de Caldea.- Vist que l’arrendador del
local situat a la planta vuitena de la Torre de Caldea ha retornat
al Comú la possessió del local arrendat, s’acorda posar a concurs
públic l’arrendament del referit local propietat del Comú.

11.- Piscines Comunals i Fonts ornamentals.-  S’acorda prorrogar
per un any més el contracte per a la realització dels treballs de
neteja, desinfecció, control de legionel·la i anàlisis i control
microbiològic de superfícies de les piscines comunals i de les
fonts  ornamentals  de  la  parròquia,  contractades  inicialment  a
l’empresa LAI, fins i tant  no s’hagi portat a terme el concurs
públic corresponent.

12.-  Terrassa  Restaurant  Rústic  Xic.- El  dia  22  de  maig  del
corrent, el Comú d’Escaldes-Engordany va requerir a la titular
administrativa del Restaurant Rústic Xic, situat al carrer de la
Unió núm. 9, per tal que procedís a la retirada immediata de la
terrassa i de tot el material instal·lat a la via pública, a
l’haver  quedat  caducada  la  llicència  per  incompliment  dels
articles 12 i 13 del Reglament sobre la instal·lació de terrasses
a les places, els carrers i espais públics, de data 18 de març del
2005.

Vist que la titular de la llicència no ha procedit encara a la
retirada  de  la  instal·lació,  s’acorda  presentar  davant  de  la
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Batllia  d’Andorra  la  corresponent  demanda  d’execució  judicial
forçosa.

Sessió de la Junta de Govern de data 12 d’agost de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades el  núm.
659/2013 (obres menors), del núm. 660/2013 al núm. 663/2013 (béns
immobles),  el  núm.  664/2013  (urbanisme),  el  núm.  665/2013
(terrasses de bar) i del núm. 666/2013 al núm. 670/2013 (comerç).

2.- Pagaments.- S’aprova la relació de pagaments presentada per un
import de 12.846,34 €.

3.- Personal.- 

 S’autoritza al Sr. Albert RUZAFA TOMAS, alumne de l’EFPEM,
per a realitzar una estada formativa al departament de Medi
Ambient,  com  a  guia  de  muntanya,  del  13  d’agost  al  15
d’octubre de 2013.

 Vista  la  renúncia  presentada  pel  Sr.  Rubén  RAJADELL  al
càrrec  d’assessor  de  l’Àrea  d’Esports,  demanant  de
reincorporar-se a la seva plaça d’origen, s’acorda acceptar-
la amb efectes a la data 1 de setembre del 2013.

 Vist  que  no  s’ha  presentat  cap  candidat  a  la  plaça  de
responsable  del  servei  d’higiene  viària,  convocada  pel
procediment  de  concurs  de  promoció  interna,  s’acorda
declarar-lo desert.

 Vistes  les  necessitat  del  servei  i  atès  que  la  persona
interessada  ha  manifestat  la  seva  conformitat,  s’acorda
adscriure  en  comissió  de  serveis  al  Sr.  Antonino  LOPEZ
VICENTE,  cap  del  departament  d’Esports,  a  la  plaça  de
responsable del servei d’higiene viària, des del dia 1 de
setembre  del  2013  fins  al  30  de  setembre  del  2015,  de
conformitat  amb  el  que  estableix  l’article  núm.  51  de
l’Ordinació de la funció pública comunal 

 S’acorda contractar, d’acord amb l’article 90 i següents de
l’Ordinació de la funció pública comunal, els serveis del
Sr. Manel SANCHEZ, en qualitat d’assessor del departament
d’Esports, amb efectes al dia 1 de setembre de 2013. El
salari mensual que percebrà l’assessor es fixa a 3.500 €
nets. 

4.-  Expedients  sancionadors.-  S’acorda  incoar  un  expedient
sancionador al Sr. Ignasi PUNZANO per una presumpta contravenció a
l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via
pública.
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5.- Varis.- Vista la demanda efectuada pel Sr. Guillem VILADOMAT
SAMARRA, representant del grup BASERA, relativa a la col·locació
de  rètols  promocionant  la  descàrrega  de  l’aplicació  ALPIFY a
l’entrada del camí del Madriu i al camí esportiu de les Fonts a
Engolasters, examinada la proposta per la directora de la comissió
de  Gestió  de  la  Vall  del  Madriu,  s’acorda  autoritzar  la
instal·lació dels indicadors sempre i quan es redueixin  les mides
dels rètols proposats.

6.- 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 l’adjudicació dels treballs silvícoles de millora
forestal dels boscos:

 De la partida 50201-500-48226  “Consorci Gestió Forestal”,
15.000 € a favor de la partida 50201-500-22760 “Treballs
realitzats per empreses estudis i treballs tècnics”, per a
fer front a les despeses originades per l’adjudicació dels
treballs silvícoles de millora forestal dels boscos.

7.-  Ampliacions  de  Crèdit.-  Vist  l’article  74  de  la  Llei  de
Finances Comunals, l’article 5 b) de l’Ordinació del Pressupost
del  2013  i  l’informe  de  la  Interventora,  la  Junta  de  Govern
autoritza una ampliació de crèdit a favor de les partides 20101-
300-34900 – Altres despeses financeres, per un import de 39.250,56
€,  per a fer front al import del interès legal derivat de la
sentència 107-2012 de Casa Molines. 

8.- Circulació.- Per a proveir als agents del servei de circulació
i atenció ciutadana de calçat d’estiu (45 persones, sabates i
botes),  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses
FAMAGUSTA  (sabata:  82,56  €  i  bota:  120,18)  i  SAFARI  MASTER
( sabata: 60 € i bota: 87,20 €). Examinades les ofertes s’acorda
adjudicar a l’empresa SAFARI MASTER el subministrament del calçat,
al ser la que presenta l’oferta menys dient.

9.-  Concursos.- S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  a
l’arrendament dels locals propietat del Comú situats a la planta
4ª i 5ª de la torre de Caldea. 

Sessió de la Junta de Govern de data 19 d’agost de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades el  núm.
671/2013 i el núm 672/2013(obres menors), del núm. 672/2013 al
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núm.  675/2013  (comerç),  del  núm.  676/2013  al  núm.  677/2013
(exempcions fiscals).

2.-  Expedients  sancionadors.-  S’acorda  incoar  un  expedient
sancionador a la Sra. Maria Glòria RIBEIRO NOGUEIRA SOARES i  al
Sr.  Alexandre  OTAL  VEIGA,  per  una  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via
pública.

3.- Parc Mòbil.- Vist que el vehicle matrícula B5851 no compleix
els requisits que estableix la ITV pel que fa a l’estat del xassís
i cabina; examinada la proposta de garatge NOGREDA, que consisteix
en  la  substitució  d’aquestes  peces  per  altres  d’un  vehicle
d’ocasió, s’acorda acceptar la proposta de reparació per un import
de 3.135 €. 

4.- Vestimenta servei de Circulació.- Vist l’acord adoptat per la
Comissió  Interparroquial  dels  Agents  de  Circulació  conforme  a
l’article núm. 14 a) de la Llei 8/2005, dels Agents de Circulació
comunals,  s’acorda  facultar  al  Comú  de  Canillo  perquè  en
representació del Comú d’Escaldes-Engordany, convoqui la licitació
pel subministrament de la vestimenta dels Agents de Circulació.

5.-  Concursos.- Vist  l’acord  adoptat  per  la  Junta  de  Govern
facultant  al  Comú  d’Andorra  la  Vella  per  a  la  licitació  del
concurs  pel  subministrament  d’un  únic  model  de  cendres  per  a
ubicar als espais públics d’ambdues parròquies, de data 13 de maig
del 2013; vist que de les dues empreses postulants, una d’elles
(COP  DISSENY)  no  reuneix  els  requisits  establerts  al  Plec  de
bases;  vista  la  proposta  de  la  Mesa  de  contractació  s’acorda
adjudicar a l’empresa GEA el model de mobiliari proposat (VC1 –
154,03  €  i  VC2  –  92,42  €),  que  l’adjudicatari  subministrarà
directament als interessats en adquirir-los.

6.- Edifici Polisportiu del Prat del Roure.- Per a la reparació
del sistema d’aire condicionat del Prat del Roure s’ha efectuat
una  consulta  de  preus  a  les  empreses  INSTAL.LACIONS  INTEGRALS
(5.043,77 € - Circuït 1 i 10.457,74 € - Circuït 2) i TERM CALOR
(11.503,05  €  -  Circuït  2).  Examinades  les  ofertes  s’acorda
adjudicar els treballs de referència a l’empresa INSTAL.LACIONS
INTEGRALS, al ser la que presenta oferta complerta i alhora la
menys dient.

7.-  Ampliacions  de  Crèdit.-  Vist  l’article  74  de  la  Llei  de
Finances Comunals, l’article 5 b) de l’Ordinació del Pressupost
del  2013  i  l’informe  de  la  Interventora,  la  Junta  de  Govern
autoritza una ampliació de crèdit a favor de les partides 67101-
100-14000 – Contractes administratius, per un import de 16.049,37
€, per a fer front a la contractació d’un assessor pel departament
d’Esports. 
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Sessió de la Junta de Govern de data 26 d’agost de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
678/2013 al núm. 680/2013 (obres menors), del núm. 681/2013 al
núm.  689/2013  (comerç),  del  núm.  690/2013  al  núm.  694/2013
(exempcions  fiscals),  del  núm.  695/2013  al  núm.  696/2013
(urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
12/2013 de factures conformades per un import net a pagar de
140.082,40 €. 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 4.138,24 €.

3.- Personal.- 

 S’acorda convocar un concurs de promoció interna, per cobrir
la plaça vacant de secretària del departament de Gent Gran. 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Rosa Mª BAENA GARRÓS, com a educadora de l’Espai
Jovent, del dia 2 de setembre de 2013 al 30 de juny de 2014.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la  Sra.  Mònica  DE  CASTRO  FERNANDES,  com  a  educadora  de
l’Espai Jovent, del dia 2 de setembre de 2013 al 30 de juny
de 2014.

 S’acorda la contractació dels següents professors per a les
activitats del departament de Cultura, pel curs 2013/2014:

Professor Activitat
Hores

setmanals
Preu hora Data alta Data baixa

Marta López Magallon Aeròbic 2h 25,02 € 01/10/13 27/06/14

Xavier Santaella Balls de Saló 10,5h 30,59 € 01/10/13 27/06/14

Susana Prinetti
 

(1,5h set / preparació)
01/10/13 27/06/14

Juan Valero Ioga 12h 25,31 € 01/10/13 27/06/14

Alfons Periago Tai Txi i Txi Kung 9h 22,06 € 01/10/13 27/06/14

Teresa Vidal
Coral parroquial/ Cant 
coral

6h 27,53 € 16/09/13 16/06/14

Mercè Ciaurriz Aquarel·la 8,5h 25,00 € 01/10/13 27/06/14

Patrícia Sànchez Dansa Moderna 3 27,53 € 01/10/13 27/06/14
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Fernanda Estalles Taller d'arts plàstiques 4,5 21,86 € 01/10/13 27/06/14

Jacqueline Chassy Line-dance 5,5 22,24 € 01/10/13 27/06/14

Professor Activitat
Hores

setmanals
Salari mes

Data alta Data baixa

Teresina Serra Piano 40h 2.741,08 € 02/09/13 27/06/14

Il.luminada Sada Piano 40h 1.556,95 € 16/09/13 27/06/14

Àngel Garcia Guitarra 25h 1.713,13 € 09/09/13 27/06/14

 S’acorda  la  contractació  dels  següents  professors  pel
departament de Gent Gran pel curs 2013/2014:

Professor Activitat
Hores

setmanals
Preu hora Data alta Data baixa

Rafel Diez Sánchez Ioga 4h 33,82 € 09/09/13 20/06/14

Professor Activitat
Hores

setmanals
Salari mes Data alta Data baixa

Mª Pilar Fraguas
Terapeuta ocupacional

20h 1.000 € 09/09/13 20/06/14

 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 2.000 € i anirà a
càrrec de l’empresa ASSEGUR PREVENCIÓ, al ser la que ha
presentat l’oferta menys dient en el marc de la consulta de
preus efectuada (VIPSA 2.500€ i ADECCO 3.250 €).

- Natàlia Porta (monitora E. Lleure 1)
- Verònica Arenas (puericultora EB1)
- Anna Garcia (Cap de Cultura)
- Joan Codina ( resp.so, llum i espectacles)
- Carles Sánchez ( resp. Arxiu Històric)
- Isabel Rogé (Cap de Medi Ambient)
- Joan Josep Delgado (caporal Circulació)
- Hristo Ivanov ( monitor de tennis)
- Francesc Frontán (vigilant aparcaments)
- Vanessa Sánchez (monitora Gent Gran)

 S’acorda rescindir el contracte laboral atorgat amb el Sr.
Alexandre MERCADÉ SOLER, beneficiari del programa de treball
temporal en benefici de la comunitat, atès que s’ha absentat
del  seu  lloc  de  treball  3  dies  seguits  sense  cap
justificatiu.

 Vist que el Sr.
Oscar Abel MAS ha estat sancionat per la comissió de tres
faltes lleus en el període d’un any, s’acorda imposar-li la
reubicació obligatòria com a operari del servei d’higiene
viària.

Nomenaments definitius:
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 Esgotat el període de prova al que ha estat sotmesa la Sra.
Lluïsa  HURTADO  RODRÍGUEZ  (secretària  del  departament  de
Manteniment  d’edificis  i  flota  de  vehicles)  i  vist  el
informe favorable del Cap de departament i de la Cap de
Recursos Humans, s’acorda adjudicar-li la plaça de forma
definitiva.   

 Esgotat el període de prova al que ha estat sotmès el Sr.
Carles SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (responsable de l’arxiu històric) i
vist el informe favorable de la Cap de Cultura i de la Cap
de Recursos Humans, s’acorda adjudicar-li la plaça de forma
definitiva.

 Esgotat el període de prova al que ha estat sotmesa la Sra.
Maria  SALCEDO  UCLES  (guia  cultural  CIAM/CAEE)  i  vist  el
informe  favorable  de  la  Cap  de  Cultura  i  de  la  Cap  de
Recursos Humans, s’acorda adjudicar-li la plaça de forma
definitiva.

4.- Arts del vidre.-  S’acorda aprovar el pressupost de despeses
previstes  per  l’organització  de  la  7ª  edició  de  les  jornades
d’Arts del Vidre que tindran lloc els propers dies 5 i 6 d’octubre
a diferents espais del Comú, i que ascendeixen a un total de 8.000
€. 

5.-  Pavelló  Prat  Gran.-  S’acorda  la  contractació  de  l’empresa
MUSITRONIC  per  a  la  realització  dels  treballs  de  reparació  i
posada  en  funcionament  de  l’equip  de  sonorització  del  Pavelló
Prat Gran, per un import de 1.269 €. 

6.-  Expedients  disciplinaris-  ATÈS  l’acord  d’incoació  d’un
expedient disciplinari al Sr. Òscar MAS GARCIA, adoptat per la
Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 13 de maig del
2013, per la presumpta comissió d’una falta de caràcter greu,
tipificada a l’article 67, apartat m) de l’Ordinació de la funció
pública comunal. 

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

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 26 d’agost de
2013  adopta  una  resolució  motivada  que  clou  l’expedient  de
referència, la part dispositiva de la qual és la següent:

1. Tipificar el conjunt dels fets com una falta disciplinària
de caràcter greu prevista a l’article 67, apartat m) de
Ordinació de la Funció Pública comunal, que consisteix en
“haver estat sancionat per la comissió de tres faltes lleus
en un període d’un any”

2. Imposar al Sr. Òscar Abel MAS GARCIA la sanció consistent en
la reubicació obligatòria a un altre lloc de treball del
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Comú  fora  del  servei  de  la  Deixalleria  Comunal  i  amb
adaptació de la retribució al nou lloc de treball. 

3. Notificar la present resolució al Cap del departament de
Recursos Humans a tots els efectes legals i organitzatius
escaients. El nou lloc de treball l’indicarà el mateix Cap
del departament de Recursos Humans en el termini d’un mes a
comptar de l’adopció de la present resolució.

4. Notificar al Sr. Oscar Abel MAS GARCIA la present resolució
conjuntament amb l’acord relatiu a la ubicació del seu nou
lloc de treball.

7.-  Concursos.-  S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  a  la
contractació del subministrament de carburant pel parc de vehicles
del Comú, pel període d’un any.

Sessió de la Junta de Govern de data 2 de setembre de 2013

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
697/2013 al núm. 701/2013 (obres menors), del núm. 702/2013 al
núm. 706/2013 (comerç),  i el núm. 709/2013 (Altres).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
13/2013 de factures conformades per un import net a pagar de
3.517,49 €. 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 15.322,34 €.

3.- Personal.- 

 Vista  la  sol.licitud  presentada,  s’acorda  perllongar
l’excedència  sense  reserva  de  plaça  atorgada  a  la  Sra.
Aurora BAENA GARRÓS, antiga responsable de l’Arxiu Històric
Comunal, per un període de 12 mesos a comptar del dia 1 de
novembre.

 S’acorda convocar un concurs de promoció interna, per cobrir
la plaça vacant d’operari de la deixalleria.

 

 S’acorda  prorrogar  la  contractació  eventual  de  la  Sra.
Alicia RUIZ COBOS, guia cultural del CAEE i CIAM, per tot el
mes de setembre de 2013. 
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 S’autoritza al Sr. Carles SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, responsable de
l’arxiu  històric,  a  participar  al  curs  “Gestió  integral
d’arxius”.  El cost del curs és de 288 € i serà impartit per
la UOC. 

 S’autoritza a la Sra. Vanessa SANJURJO MORON, responsable de
la  biblioteca  comunal,  a  participar  al  curs  “Clubes  de
lectura en la nube”.  El cost del curs és de 140 € i serà
impartit per la Fundació GSR. 

 Vista la proposta presentada per AGENTAS, s’autoritza a la
Sra. Aina BARÓN DURÓ, a realitzar una estada formativa a la
Biblioteca Comunal del 16 de setembre al 20 de desembre de
2013.

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

Monitor que renuncia al torn de
treball

Torn de substitució
Monitor que el

substitueix

Sara Casanova Rodríguez Del 02/09/13 al 06/09/13 Jordi Alfaya Garcia

Meritxell Prats Martí Del 02/09/13 al 06/09/13 Sandra Álvarez Vidal

Melània Ramírez Seco Del 02/09/13 al 06/09/13 Mariona Bessa Jové

 S’acorda la contractació dels Monitors pels Esports d’Estiu
pel període del 2 al 6 de setembre de 2013,  que figuren a
la relació que segueix:

 Cristina CRESPO GUILLEMÓ
 Rashida EL MASSAOUDI
 Letícia GONZÁLEZ BALDONEDO
 Pol MARSAL MOLINA
 Laura MARTÍ BONS
 Gemma PONS TOMÀS
 Andrea PULPILLO GARCIA
 Jordi RIBA CAYUELA
 Cristina ROS MARCH
 Alexandre ROSSELL CABEZAS
 Carlota SARRADO ROCA
 Daniel VELA CUBILLO

4.- Piscines Comunals.- S’acorda adquirir a l’empresa TAGSYSTEMS,
500 targetes destinades a les piscines Comunals, per un import de
920 €.   

5.- Recursos 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,  en  contra  als  actes
administratius següents:
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a) acord de data 22 de juliol de 2013 pel qual el Comú dona
resposta a les al·legacions formulades a l’exposició pública
del projecte de creació d’una zona destinada a vianants en
un tram de l’av. Carlemany, concretament el carrer de la
Unió /carrer del Valira i el carrer del Picó /Avinguda de
les Escoles.

b) l’Edicte del 19 de juliol de 2013, pel qual el Comú
d’Escaldes-Engordany  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.

c) acord d’aprovació de l’Ordinació del 19 de juliol  de
2013,  publicada  al  BOPA  el  dia  24  de  juliol  de  2013,
reguladora de l’accés de vehicles a la zona de vianants de
l’Avinguda Carlemany. 

 Es dona lectura a l’informe requerit pel Govern en relació
al  recurs  administratiu  d’alçada  interposat  pel  Sr.
Agustinho  GOMES DA SILVA, en nom de construccions BARCA,
SLU contra la resolució desestimatòria del Comú d’Escaldes-
Engordany,  produïda  per  silenci  administratiu,  de  les
sol·licituds de dates 22 i 24 de maig de 2013. 

S’acorda  trametre  els  informes  corresponents  al  Govern,
conjuntament amb els expedients administratius que els conformen.

6.- Contracte d’arrendament del local comunal annex a Caldea.-
Vistes  les  filtracions  d’aigua  que  s’han  produït  al  local
propietat  del  Comú,  annex  al  Centre  Caldea,  i  ateses  les
reclamacions  dels  arrendadors  del  local,  s’acorda  reduir,  -
temporalment i mentre es realitzen els treballs de reparació i
manteniment pertinents -, l’import de la renda mensual en un 50%,
des del dia 1 de juliol fins a la data d’acabament dels treballs
de reparació.

7.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció
anyal a favor de Càritas Parroquial, per l’import de 2.000 €

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.
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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.

I no havent-hi cap 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  ratificació  dels  acords  adoptats  per  la
Comissió de Gestió de la Vall del Madriu–Perafita–Claror,
en les sessions celebrades els dies 2 i 31 de maig de 2013

Núm. Acta: 04/13
Dia: 02.05.2013
Hora: 10 h
Acabament: 11.25 h
Lloc: Comú d’Andorra la Vella
Assistents: 

 Hble.  Sra.  Maria  Rosa  FERRER,  cònsol  major  d’Andorra  la  Vella,
presidenta de torn de la Comissió de Gestió

 Hble. Sr. Jordi MAS, cònsol major d’Encamp 
 Hble. Sra. Montserrat GIL, cònsol major de Sant Julià de Lòria
 Hble. Sra. Trini MARIN, cònsol major del Comú d’Escaldes-Engordany
 M. I. Sr. Albert ESTEVE, ministre de Cultura del Govern d’Andorra
 Sra. Susanna SIMON, directora del Pla de gestió de la vall del Madriu-

Perafita-Claror
 Sra. Meritxell  PÉREZ, secretària general del Comú d’Andorra la Vella,

secretària de torn de la Comissió de Gestió
 Sra. Meritxell SALDES, cap d’àrea de medi ambient del Comú d’Andorra

la Vella.

Els temes tractats en aquesta reunió han estat: 

1.- Lectura i aprovació de l’acta 03/13 de la reunió celebrada el 22 de març del 2013, que
s’aprova per assentiment.

2.-  Adjudicació del logo de la VMPC: s’acorda la seva adjudicació a l’empresa PIXEL
CONCEPTE  GRÀFIC  per  un  import  de  6.792,50€.  S'adjunta  l’informe  tècnic
corresponent.
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3.- Domini web de la VMPC: s'acorda que, vist que les futures oficines de la direcció de
la VMPC se situaran a Andorra la Vella, el domini madriu-perafita-claror.ad s’ubiqui en el
servidor  del  Comú d’Andorra la Vella.  La web de la VMPC haurà de tenir  un format
compatible amb aquest servidor.
El ministeri de Cultura prepararà un conveni o altre per a la cessió del domini web per a
la seva signatura.

4.- Substitució de les tanques de la VMPC: s’informa de la demanda de pressupostos per
al subministrament de tanques, per tal de procedir, si escau, a la seva adjudicació.

5.-  Fulletons informatius:  s’acorda que els Comuns validin  el  seu contingut  abans de
finalitzar el mes de maig. Aquests fulletons els realitzarà l’empresa adjudicatària de la
marca VMPC.

6.-  Subvenció  de  Patrimoni  Cultural:  s’acorda  que  es  presentarà  una  sol·licitud  a  la
convocatòria  per atorgar les subvencions destinades a la implantació de mesures de
conservació  integrada,  conservació  i  restauració,  manteniment  i  millora  del  Patrimoni
Cultural,  per  al  2013,  publicat  al  BOPA el  passat  3  d’abril,  per  a  les  tasques  de
rehabilitació del camí de Muntanya i la instal·lació d'un ecocomptador en aquell tram del
recorregut.

7.- Treballs científics: Els representants de la Fundació Marcel Chevalier, Srs. RUZAFA i
TURU, demanen poder realitzar un estudi per trobar els possibles canvis de contingut de
carboni  al  sòl.  Realitzarien una anàlisi  dels  boscos de la vall  mitjançant  un inventari
forestal,  i  els  resultats  obtinguts  complementarien  el  pla  de  lluita  contra  incendis  i
prevenció de riscos de la VMPC. Els científics demanen 1.200€ a la CG per fer front a les
despeses de laboratori de la primera fase (anàlisi d'un primer mostreig). S’acorda que
resti pendent en funció de la disponibilitat pressupostària.

8.- Visita del tècnic de la UNESCO: s’acorda que s’estableixi la data de la visita del Sr.
Pierre GALLAND del dissabte 24 al dimecres 29 d'agost del 2013. Quan se li enviï el
dossier (pendent de validació per part dels comuns d'Andorra la Vella i  Sant Julià de
Lòria), se li demanarà el material, els recursos i altres necessitats que requereixi durant
la visita.

9.-  Vídeo promocional  de la  VMPC: s'informa que,  el  passat  dia  17 d'abril,  va  sortir
publicat al BOPA l'edicte corresponent.

10.-  Treballs  de zonificació  natural  de  la  vall:  s’acorda enviar  una carta  a  l’empresa
adjudicatària, informant-la de l’ampliació del termini de presentació, que queda per tot el
proper 28 de juny.

11.-  Sol·licitud de treballs de Casa Molines: Molines Immobles, SLU ha presentat una
sol·licitud al Comú d’Escaldes-Engordany per refer el mur de pedra seca que delimita la
seva propietat,  ubicada al  pla de l’Estall.  El comú ha enviat una carta al  ministre de
Cultura per obtenir l'informe preceptiu, del qual s’està a l'espera. El ministre de Cultura
comunica que l’informe que elaborarà el departament de patrimoni cultural de Govern
establirà que manca el projecte necessari com qualsevol intervenció que es faci sobre el
Patrimoni Cultural d'Andorra. Posa com exemple que això ha de servir, entre d'altres, que
s'eviti agafar les pedres dels voltants del mur que poden pertànyer a altres construccions,
com orris, etc. 

12- Disposició addicional al Reglament d'aplicació de la Llei 8/2012, de modificació de la
Llei general de l'allotjament turístic: s’informa d’aquesta disposició i s’acorda treballar una
proposta de llei que s’adeqüi al pla de gestió de la VMPC, segons les reglamentacions
vigents. Es considera necessari que aquesta qüestió es reglamenti a part.
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13.-  Rehabilitació del camí de Muntanya: s’informa que la persona designada per part
dels Comuns serà el Sr. Jordi RICH del Comú d’Encamp. Queda pendent la designació
de les persones per part del Comú de Sant Julià de Lòria i de Patrimoni Cultural.

14.- Pla d'ús públic de la vall del Madriu-Perafita-Claror: s’informa que resta pendent de
revisió i validació per part dels tècnics dels Comuns i del Consell Assessor.

15.-  NRT de la Comissió de gestió: s’acorda que la Sra. cònsol del Comú d’Andorra la
Vella realitzi  la  seva gestió  prop del  ministre de Finances i  Funció Pública,  Sr.  Jordi
CINCA. 

Altres temes tractats fora de l’ordre del dia:

16.-  Petició del  Sr.  Jean Michel ARMENGOL, representant  de la CNAU, per realitzar
monedes de col·lecció amb el disseny d’imatges de la VMPC: s’informa de la petició i
s’acorda que es demanarà més informació del projecte.

17.- Presentació del qüestionari als visitants a la VMPC per a la campanya d’estiu 2013
per poder obtenir les dades estadístiques necessàries per a la bona gestió de la VMPC:
s’acorda que els Comuns gestionaran des dels departaments de Turisme de cada comú
la seva distribució.

18.- Suplement de crèdit: s’acorda que el Comú d’Andorra la Vella realitzi un suplement
de crèdit  per  un import  de 26.695,63€ a la  partida 227 (treballs  realitzats  per  altres
empreses i professionals) per al funcionament ordinari del pla de gestió, que es finançarà
mitjançant la disminució de romanent de tresoreria provinent de l’exercici  anterior,  pel
mateix import.

Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió i s’acorda convocar la propera reunió
de la Comissió de Gestió, el divendres 31 de maig del 2013, a les 10.00 h, al Comú
d’Andorra la Vella. 

Núm. Acta: 05/13
Dia: 31.05.2013
Hora: 10 h
Acabament: 11.25 h
Lloc: Comú d’Andorra la Vella
Assistents: 

 Hble.  Sra.  Maria  Rosa  FERRER,  cònsol  major  d’Andorra  la  Vella,
presidenta de torn de la Comissió de Gestió

 Hble. Sr. Jordi MAS, cònsol major d’Encamp 
 Hble. Sra. Montserrat GIL, cònsol major de Sant Julià de Lòria
 Hble. Sra. Trini MARIN, cònsol major del Comú d’Escaldes-Engordany
 Sra. Susanna SIMON, directora del Pla de gestió de la vall del Madriu-

Perafita-Claror
 Sra. Meritxell  PÉREZ, secretària general del Comú d’Andorra la Vella,

secretària de torn de la Comissió de Gestió
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 Sra. Meritxell SALDES, cap d’àrea de medi ambient del Comú d’Andorra
la Vella.

Els temes tractats en aquesta reunió han estat: 

1.- Lectura i aprovació de l’acta 04/13 de la reunió celebrada el 2 de maig del 2013, que
s’aprova per assentiment.

2.- Normes en el funcionament del Consell Assessor de la VMPC: es fixen 15 dies hàbils
per tal que els membres del CA aportin esmenes a l’acta.

3.-  Substitució de les tanques: s’acorda adjudicar el subministrament de les tanques a
l'empresa RODISNET, al preu de 365,75 €/unitat. Així mateix, s’acorda restar a l’espera
de  l’atorgament  de  la  subvenció,  per  part  del  Govern,  per  determinar  el  nombre  de
tanques a substituir. 

4.-  Conveni  de  col·laboració  amb els  parcs naturals  de  Sorteny i  del  Comapedrosa:
s’acorda treballar la proposta de conveni.

5.-  Presentació  oficial  a la premsa del logotip  de la “VMPC, patrimoni  mundial  de la
UNESCO” i la integració dels logos de Patrimoni Mundial i de la UNESCO amb el de la
VMPC: s’acorda convocar la roda de premsa per al proper 20 de juny, a les 10.30 h, al
Comú d’Andorra la Vella, amb la participació de PIXEL CONCEPTE GRÀFIC, empresa
adjudicatària, i els cònsols dels 4 comuns de la CG. 

6.- Senyalització a la VMPC: vist que, en la darrera Reunió de Cònsols, es va validar el
manual de senyalització redactat, des de la direcció del pla de gestió s’acorda que al
territori d’administració conjunta de la VMPC als rètols només hi constarà el logotip de la
vall. A la resta, cada comú hi posarà també el seu escut.

7.- 10è aniversari de la VMPC com a patrimoni mundial de la UNESCO; es presenta la
proposta d’activitats que es volen dur a terme, i  s’acorda que la directora del  pla de
gestió demanarà una subvenció al Govern i buscarà patrocinadors. També s’acorda que
l’exposició de fotos, que es proposa dins de les activitats, serà de caràcter itinerant entre
els 4 comuns. 

8.- Concurs obert a les escoles d'art per a l'estampació de samarretes: s’acorda que els 4
comuns validin el plec de bases per a la propera reunió de la CG. 

9.- Concurs per a la realització del vídeo promocional de la VMPC: vist l’informe tècnic de
valoració de les ofertes, s’acorda la seva adjudicació a l’empresa Mira audiovisual/Jaume
Riba per un import de 14.950,00€. Així mateix, s’acorda que cada comú procedeixi a la
seva aprovació per Junta de Govern i a la seva ratificació per Consell de Comú. Una
vegada ratificat per Consell de Comú, es publicarà al BOPA l’edicte corresponent.

10.-  Sol·licitud  d'obra  menor  de  FEDA al  Comú  d'Escaldes-Engordany relativa  a  la
col·locació d’una estació meteorològica a Ràmio: s’informa de la demanda i s’acorda que
se sol·liciti a FEDA un projecte d'ubicació que presenti poc impacte visual a l’entorn. Es
trametrà aquest projecte al ministeri de Cultura per obtenir un informe abans de procedir
a l'autorització.
Pel que fa a la sol·licitud que FEDA va entrar al Comú d'Encamp, la directora s’informarà
prop  del  ministeri  de  Cultura  de  la  resolució  que  ha  pres  sobre  aquesta  qüestió,  i
posteriorment farà la mateixa gestió que amb l'estació de Ràmio.

11.- NRT de la Comissió de gestió: s’informa que la CG ja disposa del NRT. 
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12- Directrius per a la restauració de les estructures i desenvolupament dels conceptes
"tècniques  i  materials  tradicionals  originals": s’informa  de  la  versió  definitiva  del
document.

13.-  Visita de l'expert  de la UNESCO: s’acorda que la presidenta de torn informi els
membres del Consell Assessor de la VMPC de la data de la visita del Sr. Pierre Galland,
prevista entre els dies 24 i 29 d’agost. Es denega la proposta de lliurament d’una còpia
de l’informe intern de treball de la CG als membres del Consell Assessor, però s’acorda
que se’ls lliurarà l’informe elaborat per l’expert.

14.- Marca verbal “valldelmadriuperafitaclaror” i marca gràfica corresponent al logotip de
la  VMPC: s’acorda procedir al seu registre a l’OMPA. Així mateix, s’acorda demanar
pressupostos  als  diferents  mandataris  acreditats  davant  l’Oficina  de  Marques  del
Principat d’Andorra.

15.-  Programa  de  BMS  (Butterfly  Monitoring  Scheme: s’informa  de  la  proposta  de
col·laboració dels guies de muntanya del Comú d'Escaldes-Engordany per formar part
del  programa  impulsat  pel  CENMA.  Aquest  programa  pretén  controlar  i  censar  les
papallones d’Andorra. 

16.- Pla d’ús públic (PUP): s’informa de l’estat de revisió del pla per part dels tècnics dels
comuns. Manquen els informes dels comuns d'Andorra la Vella, Sant Julià i Escaldes-
Engordany. 

17.-  Cobertura  telefònica  a  la  vall: s’informa que no  s’ha rebut  resposta de la  carta
tramesa  al  president  del  Consell  Administratiu  d'Andorra  Telecom,  sol·licitant  que
s’efectuïn els treballs necessaris per dotar de cobertura telefònica la vall.

18.- Pla de lluita contra incendis i prevenció de riscos: s’informa de l’estat de l’ampliació
del pla. Resta pendent de resposta per part del ministre de Cultura sobre la demanda
que havia de fer al CENMA si, des del seu centre, podrien dur a terme l'estudi de risc de
trencament de la presa de l'Illa.

Altres temes fora de l’ordre del dia

19.- Canvi de vàlvules de fons a l’estany de l’Illa: s’informa del canvi per part de FEDA
durant el període del 19 d’agost al 31 de setembre del 2013.

Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió i s’acorda convocar la propera reunió
de la Comissió de Gestió, el  divendres 23 d’agost del 2013, a les 10.00 h, al  Comú
d’Andorra la Vella. 

La Sra. Cònsol Major demana als presents si respecte als acords posats a
consideració tenen alguna esmena, comentari o demanda d’informació a
formular:
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La Sra. Cèlia Vendrell demana si ara, o més endavant per escrit, se li pot
aportar  informació  concreta  sobre  les  propostes  d’activitats  cara  a  la
celebració  del  desè  aniversari  de  la  declaració  de  la  VMPC  com  a
patrimoni mundial de la UNESCO.

La Sra. Cònsol Major informa que d’entrada, tal com consta a les actes, ja
s‘ha treballat en la realització d’un vídeo promocional, i que en properes
reunions aniran sorgint i estudiant-se noves propostes sobre les quals es
mantindrà informats als consellers.

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple ratifica
els  acords  adoptats  per  la  Comissió  de  Gestió  de  la  Vall  del  Madriu–
Perafita–Claror en les sessions celebrades els dia 2 i 31 de maig de 2013.

4. Informes de caràcter general:

1) Conforme a l’article 98 de la Llei de finances comunals, informe sobre
l’estat d’execució del Pressupost 2013 (segon trimestre)

La Sra. Cònsol Major cedeix la paraula a la Sra. Núria Gomez, consellera de
Finances, per a que presenti al Ple el referit informe. La Sra. Núria Gomez
exposa el següent:

La liquidació pressupostària a 30 de juny presenta un superàvit de 4
milions d’euros. Els ingressos s’han liquidat en un 60%, concretament
12  milions  d’euros  i  les  despeses  en  un  40%,  és  a  dir  8  milions
d’euros.

Aquest  1r  semestre,  els  ingressos  registren  un  augment  del  2% en
relació al mateix període de l’exercici anterior (286 milers d’euros més,
concretament).  L’increment  de les  transferències  rebudes  de  Govern
(un 23% superiors al mateix període de l’any anterior) són el principal
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motiu de l’augment. En contrapartida han caigut significativament els
ingressos per  impostos sobre transmissions patrimonials,  degut a les
transaccions que han deixat de ser gravades per l’ITP i que han quedat
subjectes  a  l’IGI  (el  desingrés  aproximat  es  calcula  en  251  milers
d’euros). Els ingressos relatius a aparcaments, tal com ja s’indicava al
1r trimestre, també experimenten una davallada de prop d’un 11% en
relació  al  2012  (99  milers  d’euros),  degut  al  tancament  de
l’aparcament del Falguerò i la no repercussió en el cost final per als
usuaris, de l’aplicació de l’Impost General Indirecte. 

Pel que fa les despeses, és d’interès comentar que el conjunt de les
despeses corrents s’han reduït en 540 milers d’euros, un 8% 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
semestre de 2012, gràcies a la disminució dels tipus d’interès i 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 13%, 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 el capítol d’inversions, al tancar el 1r semestre, el 49% del
pressupost figura compromès. Concretament 1,1 milions d’euros, dels
quals,  el  50%  corresponen  als  treballs  de  confecció  del  cadastre.
També  s’hi  sumen  les  contractacions  relacionades  amb  el
desenvolupament econòmic de la parròquia, a través de la zona per a
vianants  (conceptualització,  sistema  de  seguretat  i  accés).  La
modernització de l’equipament del Gimnàs de les Piscines Comunals,
així  com  altres  actuacions  menors  destinades  a  embelliment  de  la
parròquia  i  petites  millores  necessàries  en  instal·lacions  comunals,
completen l’execució fins a 30 de juny. 

Pel  que fa l’endeutament,  aquest  1er  semestre s’han amortitzat  1,4
milions d’€, un 8% més que el 1er semestre 2012. Així a 30 de juny el
nivell d’endeutament se situa en 30,8 milions d’€, sense considerar 3
milions  d’€  de  pòlisses  de  crèdit  formalitzades  però  no  disposades.
Respecte al límit màxim del 200% dels ingressos mitjos dels darrers 3
exercicis fixat per llei,  l’endeutament del comú d’Escaldes-Engordany
s’ha reduït, situant-se al 141% (un 30% per sota el límit màxim).
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Closa la presentació de l’informe, intervé el Sr.  Aleix Mañosas sol·licitant
que  els  informes  sobre  l’execució  pressupostària  que  s’aporten
periòdicament al Ple, es complementin amb alguna simulació o projecció
en relació al tancament de comptes de final d’any.

La Sra.  Cònsol Major diu considerar que, atès que el Sr. Mañosas forma
part de la Comissió de Finances, les reunions d’aquesta Comissió són el
lloc idoni per que ell hi formuli aquesta petició, i aquesta pugui ser atesa.

2) Altres informes de caràcter general

La Sra. Cònsol major informa al Ple que conforme al cronograma establert
amb  la  societat  promotora  de  la  unitat  d’actuació  UA-Suble-01,  el
Falguero,  durant els primers dies del  mes de setembre es va reobrir  al
públic el camí del Falgueró.

5. 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 tres peticions, a les que el Sr.
Secretari General anirà donant lectura –es transcriuen seguides en cada
cas de les respostes i intervencions subsegüents-.

1) Sol·licitem que se’ns lliuri còpia de totes els escrits que el Comú ha lliurat
al Govern relatius als diversos recursos d’alçada presentats per una part de
la ciutadania d’Escaldes-Engordany contra el projecte de convertir  per a
vianants un tram de l’avinguda Carlemany.
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2) Sol·licitem que  se’ns  lliuri  còpia  del  Recurs  de  reposició  presentat  pel
Comú d’Escaldes-Engordany 

Sra. Cònsol Major: En relació a aquestes dues demandes formulades, he donat instruccions
al Sr. Secretari General per tal que de forma sistemàtica, una vegada s’hagin redactat i la
Junta de Govern hagi validat els informes que requereix el Govern en relació als Recursos
d’alçada  que  es  puguin  interposar  contra  qualsevol  acte  administratiu  comunal,  se’n
trameti còpia als Srs. Consellers.

3) Vall del Madriu, Perafita i Claror. En el marc del Consell de Comú del dia 13
de juny d’enguany, vàrem formular la demanda següent: “Vist l’edicte de
data de publicació al BOPA de 22 de maig de 2013 pel qual s’aprova un
suplement de crèdit per un import de 26.695,63 € a la partida 227 (Treballs
realitzats per altres empreses i professionals) en el qual s’indica que es
destina al funcionament ordinari del pla de gestió, sol·licitem el detall de
les despeses previstes en aquest concepte”. Vist que encara no hem tingut
resposta a aquesta demanda, la formulem novament a l’espera de rebre dita
informació.

Sra. Cònsol Major: Quant a aquesta tercera demanda, vist que la partida pressupostaria 22
(material, subministraments i altres), dotada amb 23.957.62 euros per a l’exercici 2013,
és necessària per cobrir les despeses corrents del capítol 2, i que existeixen adjudicacions
en curs (la imatge gràfica de la vall i la zonificació); els quatre comuns integrants de la
comissió de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror van decidir en la reunió del 2 de
maig del 2013 incorporar en forma de suplement de crèdit a l’exercici 2013, el romanent
de tresoreria de l’exercici 2012 que ascendia a 26.695,63 euros.

Aquesta informació es lliura sota reserva de les precisions que pot aportar-hi l’Interventor
de torn, que durant aquest any 2013 és el del Comú d’Andorra la Vella.

Sra. Cèlia Vendrell: Aquesta demanda d’informació sobre el perquè hi ha aquest suplement
de crèdit tal i com està publicat al BOPA, és perquè nosaltres tenim la sensació de que a
nivell de pressupost de funcionament del pla de gestió de la Vall del Madriu Perafita i
Claror, no tenim informació. Nosaltres aquest suplement de crèdit el veiem publicat al
BOPA abans de que se’ns doni l’acta, perquè l’acta on consta que es va decidir aprovar
aquest suplement de crèdit és del dia 2 de maig, i nosaltres l’hem rebut per aprovar-la al
Consell  de Comú d’avui.  És a dir,  vam veure a través  del  BOPA que hi  havia aquest
suplement de crèdit i vam fer la demanda d’informació el 30 de maig al Consell de Comú,
i ara l’hem tornat  a formular perquè no ens va quedar clar. I amb l’explicació que ens
dóna ara, tampoc. 

Potser el que necessitaríem, a l’igual que fa la Sra. Gomez amb el desglòs del pressupost
del Comú (molt més feixuc que el del pla de gestió de la Vall del Madriu Perafita i Claror),
és que tinguéssim el detall  de l’estat  d’avançament d’aquest pressupost;  del que s’ha
compromès, del que no s’ha compromès, del que s’ha liquidat i del que no s’ha liquidat;
per poder saber com anem en el  pressupost amb el diners que cadascun dels quatre
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comuns posa perquè aquesta comissió funcioni. Nosaltres no és que ens oposem a que hi
hagi transferències o suplements de crèdit, el que volem saber és el perquè, i el perquè no
ens queda clar. I és per això que la nostra pregunta va en aquest sentit, perquè la vam fer
al mes de maig i ara la tornem a fer, i potser la petició seria si la Sra. Simon ens pogués
fer  arribar  una  relació  de  totes  les  feines  que  s’han  fet,  amb  el  pressupost  que  té
cadascuna i com està a data de finals del segon trimestre. Bàsicament és això, tenir una
mica més de coneixement del que s’està fent en la Vall del Madriu.

Sra.  Cònsol Major: Jo insisteixo que les explicacions detallades sobre totes les despeses
fins a la data d’avui, els hi han estat lliurades, i sinó, en les actes hi figura tot molt ben
precisat. Justament aquest matí li explicava, i ja li havia explicat anteriorment, que això
no era un suplement de crèdit sinó una transferència, perquè la finalització del logo havia
de ser el 2012, però no ha estat fins al 2013 i, per tant, del romanent que hi havia s’han
passat els diners pel 2013. 

En qualsevol cas, tornaré a parlar amb la directora del Pla de gestió i li tornaré a demanar
que els hi passi la documentació necessària, d’acord? 

Sra. Cèlia Vendrell: El que volem és senzillament un full en el format que es vulgui on es
concreti per a cada cosa els diners que s’han gastat o el que es té previst gastar. Sí que
sabem que el tema de la imatge gràfica ha costat 6.792,50 €, però perquè està publicat
al BOPA, no perquè ho haguem tingut a mà. Perquè el que tenim de la Vall del Madriu
Perafita i Claror són les actes, i a les actes no hi consten sistemàticament els imports. Ens
agradaria que tal com es fa pel Comú, i és normal que es faci, es fes amb la Vall del
Madriu;  que se’ns doni  cada 6 mesos la  relació de les  despeses i  dels ingressos  del
funcionament  d’aquesta  Comissió.  Crec  que  no  estem demanant  res  que  no  puguem
demanar.

Sra.  Cònsol Major: En efecte, no estan demanant res que sigui fora del que és normal.
Com que tota aquesta informació surt en diferents actes i no està tota conjunta en una,
potser no se’n recorda de les actes passades, però ja farem de manera per a que surti tot
centralitzat. 

I clos el torn d’intervencions 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 15:25 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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