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

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació dels esborranys d’acta corresponents
a les sessions celebrades els dies 22 de desembre  de 2014 i 22 de
gener de 2015. 

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les sessions celebrades els dies 15, 23 i 29 de desembre de 2014; 7,
12, 19, 22, i 26 de gener; 2, 9, 17 i 23 de febrer, i 2, 9 i 16 de març
de 2015.

3. Proposta  d’aprovació  de l’Estat  General  de Comptes corresponent  a
l’exercici 2014.

4. Proposta  d’incorporació  al  pressupost  2015  dels  crèdits  relatius  a
compromisos  de  despesa  i  d’inversió  no  realitzats  durant  l’exercici
anterior,  per  un  import  total  de 1.468.232,14 €,  d’acord  amb els
articles 63 i 64.3 b), de la Llei de les finances comunals

5. Proposta  d’aprovació  del  projecte  d’Ordinació  de  delegació  de  la
competència sobre resolució de recursos en via administrativa a favor
de la Junta de Govern.

6. Proposta  de  resolució  de  les  al·legacions  presentades  en  el  tràmit
d’informació pública dels polígons cadastrals núm. 11, 12, 13, 14,
24,  26,  27,  31  i  34  conforme  a  la  proposta  presentada  per  la
Comissió del Cadastre.

7. Proposta de Decret d’aprovació dels polígons cadastrals enumerats en
el punt anterior,  conforme a l’apartat  7,  aprovació,  de la disposició
transitòria  tercera  de  l’Ordinació  del  cadastre  de  la  parròquia
d’Escaldes-Engordany.

8. Proposta d’acord per  a la delegació  de la signatura a favor  del  Sr.
Gerard  Calvet  Sala,  cap  del  Departament  de  Cadastre  i  Gestió  de
Territori, en relació a les funcions ressenyades a determinats apartats
de l’Ordinació del cadastre de la parròquia d’Escaldes-Engordany.
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9. Proposta d’acord de delegació de la signatura a favor de la Sra. Maite
Tauste Mañosas, directora del Departament de Finances, en relació a
determinats actes relacionats amb els registres de comerç i indústria
del Comú.

10. Proposta d’aprovació del Decret de modificació del Decret de regulació
dels fitxers de dades personals del Comú d’Escaldes-Engordany.

11. Proposta  d’adjudicació  a  l’empresa  SIMCO,  SAU  dels  treballs  de
reforma i embelliment de diversos trams de voreres dels carrers Can
Diumenge,  Roca  Corba,  la  Devesa  i  carretera  d’Engolasters,  per
l’import de 154.292,10 €, d’acord amb la proposta que formula la
Mesa de Contractació.

12. Proposta de resolució de l’expedient de delimitació incoat a demanda
de  la  societat  Domini  Roc,  SLU,  fixant  els  límits  de  les  finques
incloses dins de la UA-Suble-05, els Vilars – canal del Lloser, amb el
terreny comunal, d’acord amb el plànol 2014–5438, de l’enginyer Sr.
Marc Mitjana Camañes.

13. Conforme als articles 105 i 106 del Text refós de la LGOTU, proposta
d’aprovació i publicació de l’acord provisional de modificació de les
fitxes corresponents a les unitats d’actuació UA-Suble-03, els Vilars –
rec del Solà i UA-Sunc-07, carrer de l’Obac, part mitjana, del POUP
d’Escaldes-Engordany.

14. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió
del Pla de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror en les sessions
celebrades els dies 16 de desembre del 2014 i 19 de gener del 2015.

15. Informes de caràcter general.

16. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen
tots  els  membres de la  corporació,  excepció  feta  de l’Hble.  Sr.  Eduard
Molné, què ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i
essent les 16:00 hores, es declara oberta la sessió i s’inicia el tractament
dels assumptes previstos a l’ordre del dia.
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1. Lectura i,  si hi ha lloc, aprovació dels esborranys d’acta
corresponents  a  les  sessions  celebrades  els  dies  22  de
desembre de 2014 i 22 de gener de 2015

Per a informació, junt amb les actes ressenyades s’ha lliurat als consellers
l’acta de les Eleccions Generals celebrades el dia 1 de març del 2015.

La  Sra.  Cònsol  Major  demana  als  presents  si  tenen  alguna  esmena  o
comentari a formular en relació als esborranys de les actes que es sotmeten
a la seva aprovació.

I no havent-hi cap esmena formulada, per assentiment, el Ple aprova les
actes corresponents a les sessions celebrades els dies 22 de desembre de
2014 i 22 de gener de 2015.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern en el curs de les sessions celebrades els dies 15,
23 i  29 de desembre de 2014;  7,  12,  19,  22,  i  26 de
gener; 2, 9, 17 i 23 de febrer, i 2, 9 i 16 de març de 2015

Sessió de la Junta de Govern de data 15 de desembre de 2014

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
1049 al 1052/2014 (obres menors), del núm. 1053 al 1058/2014 i
núm. 1059/2014 (béns immobles).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 63/2014 i 64/2014 de factures conformades per un import net a
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pagar de 7.564,89 € i 198.491,20 €, respectivament. I verificades,
s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al  capítol
corresponent  del  pressupost. S’aprova  també  la  relació  de
pagaments presentada per un import de 2.775,80 €.

3.- Personal.-

 Vista la baixa mèdica presentada per la Sra. Núria CASALS
SIMON, vigilant d’Aparcaments, s’acorda contractar al seu
lloc els serveis del Sr. David GUIJARRO MORALES, del dia 11
de desembre al 31 de gener de 2015.

 Vist que el Sr. Josep Manuel MARTÍ ABAD ha renunciat a la
plaça  eventual  de  xofer  del  Servei  d’Higiene  Viària  amb
efectes  al  dia  31  de  desembre  del  corrent,  s’acorda
convocar un concurs pel procediment de promoció interna per
a cobrir la plaça vacant. 

4.- Servei de Circulació.- 

 Pels  treballs  de  retolació  dels  vidres  del  despatx  de
Circulació i Atenció ciutadana, s’ha efectuat una consulta
de preus a les empreses GRAFIC (-), LA FONT (-) i RETOLS
BUTRON (1.131,79 €). Vist que l’empresa RÈTOLS BUTRON, és la
única empresa que pot dur a terme aquests treballs, s’acorda
adjudicar-li  la  retolació  de  les  vidrieres  conforme  al
pressupost presentat.

 Per a la compra de cinc televisors de pantalla plana de 42
polsades  amb  els  seus  suports  per  a  instal·lar-los  al
despatx de circulació i Atenció Ciutadana, s’ha efectuat una
consulta de preus a les empreses: 

TV – LED 40-42 Suport paret
TOTAL

(IGI inclòs)

Usdim
Samsung UE40F5000

Preu unitari         360,00 €

Preu unitari

55,00 €
2.075,00 €

Zener
Samsung UE40H4200

Preu unitari        345,00 €

Preu unitari

15,26 €
1.801,27 €

Zener
LG 42LB5500

Preu unitari         329,00 €

Preu unitari

27,65 €
1.783,24 €

Pyrenées
Panasonic 42A5600

Preu unitari         415,00 €

Preu unitari

20,00 €
2.175,00 €

Pyrenées
LG   42LB5610

Preu unitari         330,00 €

Preu unitari

20,00 €
1.750,00 €

Pyrenées
Samsung UE40H4200

Preu unitari         300,00 €

Preu unitari

20,00 €
1.600,00 €
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Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa ZENER el
subministrament del referit material per l’import de 1.783,24
€, al ser l’oferta  que més s’ajusta a les necessitats del
departament.

 Pel subministrament i col·locació d’equips de control d’accés
al despatx de Circulació i Atenció Ciutadana, s’ha efectuat una
consulta  de  preus  a  les  empreses,  PROTECVALL  (1.834,60  €),
S.G.V. (1.574,24 €) i VALIRA SEGURETAT (1.213,71 €). Examinades
les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  el  subministrament  i
col·locació dels equips de control d’accés  a l’ empresa VALIRA
SEGURETAT  al ser la que presenta l’oferta menys dient.

5.-  CIAM.-  Per  a  la  renovació  dels  elements  del  moble  dels
manipulatius de l’àmbit dels estats de l’aigua del CIAM, s’acorda
contractar  els  serveis  de  l’empresa  LA  VOLA,  conforme  al
pressupost presentat per un import de 7.400 €/IGI inclòs, atès que
és la única empresa que pot dur a terme aquestes reparacions
d’entre totes les consultades.

6.- Pessebre Vivent.- S’acorda establir un preu de 3 € pel tiquet
d’accés a la representació del Pessebre Vivent. 

Sessió de la Junta de Govern de data 23 de desembre de 2014

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
1060 al 1064/2014 (obres menors), núm. 1065 i 1066/2014 (béns
immobles), del núm. 1067 al 1080/2014 (comerç), núm. 1081/2014
(urbanisme) i núm. 1082/2014 (medi ambient).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
65/2014 de factures conformades per un import net a pagar de
4.646,07 €. 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 14.660,13 €.

3.- Personal.-

 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis dels
Srs.  Joao  Manuel  MOUTA  DE  SOUSA,  Antonio  Sergio  ALVES
TEIXEIRA  i  Bernardo  FAELMOCA  ROMERO  com  a  operaris
d’higiene viària, del dia 1 de gener al 30 de setembre de
2015.

 Vista la baixa mèdica presentada pel Sr. Sebastià MORIÑA
CRESPO, vigilant d’aparcaments, s’acorda contractar al seu
lloc els serveis del Sr. José Ricardo GUERRA MORENO, del dia
17 de desembre al 31 de gener de 2015.
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 S’acorda prorrogar la contractació de la Sra. Jenifer PUIG
LAZARO, amb caràcter eventual, com a monitora de l’Espai
LLeure, del dia 1 de gener al 31 de març de 2015.

 Vista la baixa mèdica presentada pel Sr. Joan JORDANA PAGÉS,
pintor, s’acorda contractar al seu lloc els serveis del Sr.
Àngel MARTIN JAEN, del dia 1 de gener de 2015 fins que el
titular de la plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

 Vista la necessitat de continuar  cobrint la plaça vacant
per jubilació del Sr. Mariano ÁLVAREZ VELILLA, (operari de
la deixalleria), s’acorda la contractació eventual del Sr.
Adolfo  DA  SILVA  CARVALHO,  del  dia  1  de  gener  al  30  de
setembre de 2015.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Catia Sofia PINTO PEREIRA, com a puericultora de
reforç de l’escola Bressol, del 22 de desembre de 2014 al 20
de setembre de 2015.

 S’autoritza a la Sra. Marta Xènia GUIZZI ALEJO, alumna del
Lycée Comte de Foix, a realitzar una estada formativa  de
descoberta professional a les Escoles Bressol, del 26 de
gener al 6 de febrer de 2015.

 S’autoritza  la  demanda  presentada  pel  Sr.  Pol  MOTSHAGEN
BURGUÉS, alumne del Lycée Paul Augier, per a realitzar una
estada formativa a l’Oficina de Turisme, del 5 de gener al 2
de febrer de 2015.

4.- Aparcaments Comunals.- 

 Per a les obres d’enquitranament del nou aparcament comunal
del Falgueró, s’ha demanat pressupost a l’empresa PAVAND,
única empresa del mercat, la qual ha presentat una oferta
per  l’import  de  82.040  €.  Vist  el  pressupost,  s’acorda
encomanar  la  realització  d’aquests  treballs  conforme  a
l’oferta.

 Pel  subministrament  de  pintura  vial  destinada  a  la
senyalització horitzontal de les places d’aparcament del nou
aparcament  comunal  del  Falgueró,  s’acorda  contractar
l’empresa  MULTISERVEIS  COPRÍNCEPS,  única  empresa  que  ha
presentat oferta a la consulta de preus efectuada, per un
import de (1.508,62 €).

 Per  a  la  instal·lació  de  la  maquinària  i  cablejat  dels
equips  de  control  d’accés  al  nou  aparcament  comunal  del
Falgueró,  s’ha  demanat  pressupost  a  l’empresa  MAVIPARQ.
Examinada l’oferta presentada i atès que aquesta empresa fou
la guanyadora del concurs públic per a la renovació de les
maquinàries del aparcaments comunals, s’acorda adjudicar-li
el pressupost per un import de 1.155 €.

5.-  Mobiliari  Urbà.  Per  a  l’adquisició  de  5  bancs  i  de  2
jardineres per a instal·lar a la Plaça Santa Anna, s’ha demanat
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pressupostos a les empreses COMERCIAL CAIRÓ i CABANES URBAN. Vist
que C. CAIRÓ és la única empresa que ha presentat oferta a la
consulta  de  preus  efectuada,  s’acorda  adjudicar-li  el
subministrament d’aquest material per l’import de 6.114,75 €, IGI
inclòs.

6.- Material Informàtic.- 

 Per a la compra de llicències del programa LOTUS NOTES, que
s’utilitza  com  a  servidor  de  correu  i  aplicacions,  s’ha
efectuat  una  consulta  de  preus  a  diverses  empreses
subministradores, de les quals solament han presentat oferta
l’empresa ANDORSOFT  (1.755,60  €)  i  SPAI  (2.019  €).
Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa
ANDORSOFT el subministrament d’aquestes llicències al ser la
que presenta l’oferta menys dient.

 Per a la compra de llicències del programa MICROSOFT OFFICE
s’ha efectuat una consulta de preus entre les empreses del
sector. Els pressupostos obtinguts han estat els següents:

ANDORSOFT 2.764,05 €
SPAI 2.225,35 €
SIL 2.145,00 €
INFOMOBEL 2.032,55 €
OFIMA 2.179,50 €
MICROSISTEMES 2.098,00 €
UNIPAPER 2.050,00 €

Vistes les propostes, s’acorda adjudicar el subministrament a
l’empresa  INFOMOBEL,  per  l’import  de  2.032,55  €  al  ser
l’oferta menys dient.

7.- Turisme.- 

 Per la renovació i ampliació de mapes turístics indicadors
dels aparcaments de la Parròquia, s’ha efectuat una consulta
de preus a les empreses DINÀMICA (918,90 €), RÈTOLS BUTRON
(1.212,57 €) i CROMÀTIC (1.643 €). Examinades les ofertes
s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  DINÀMICA  l’actualització
d’aquests  mapes,  al  ser  l’empresa  que  presenta  l’oferta
menys dient.

 Per a la instal·lació de rètols de benvinguda a la rotonda
de  la  cruïlla  de  la  CN-II  amb  la  CN-III  (cruïlla
d’Engolasters – part baixa) s’ha demanat pressupostos a les
empreses RETOLS BUTRON (3.002,22 €) RÈTOLS LA FONT (1.908,17
€),  i  SENYNALITZACIONS  STOP  (4.714  €).  Examinades  les
ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa RÈTOLS LA FONT el
subministrament  i  col·locació  d’aquest  rètols,  al  ser
l’empresa  que  presenta  l’oferta  menys  dient.  L’import
d’aquesta instal·lació es sufragarà a parts iguals entre el
Comú i la SEMTEE.

8.-  Vivand.-  S’acorda acceptar  el  pressupost  presentat  per
l’empresa T-Cuento, per a la renovació del contracte establert pel
comptatge  de  tràfic  de  vianants  en  cinc  punts  de  l’avinguda
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Carlemany, des del mes gener fins al desembre de 2015. L’import
d’aquesta ampliació de contracte és de 4.500 €. 

9.-  Subvencions.- S’acorda  procedir  a  l’abonament  de  les
subvencions següents per a l’any 2015,  a favor de les Entitats:

GEVA 2.805,84 €
BASQUET CLUB 7.014,60 €

SPRINT CLUB3.507,30 €
CLUB NATACIÓ ESCALDES

20.032,14 €

TAEKWONDO CLUB 2.805,84 €
KARATE FUDO SHIN 4.910,22 €
CLUB ARQUERS 701,46 €
CLUB VOLEI 2.805,84 €
ACA 2.104,38 €
ASSOCIACIÓ PESSEBRE FC 4.910,22 €
UNIÓ ESPORTIVA ENGORDANY 4.910,22 €

IPPON 1.402,92 €
11.924,92 €

INTER CLUB ESCALDES

10.- Departament de Circulació i Atenció Ciutadana.-

 S’acorda  adquirir  9  emissores  TETRA  a  l’empresa  ENLLAÇ
(adjudicació feta en el marc del concurs nacional convocat
pel Comú de La Massana) per l’import total de 6.597,55 €,

 S’acorda adquirir la vestimenta següent destinada als Agents
de  Circulació  i  Atenció  Ciutadana  a  l’empresa  GARCIA
UNIFORMES (adjudicatària en el marc del concurs convocat pel
Comú de Canillo): 44 ut d’anoracs, impermeables, jerseis,
gorres i guants, i 88 ut. de polos, per l’import total del
40.568 €.

11.- Sala d’actes del Prat del Roure.-

 Per a la compra d’una nova taula de llums destinada a la
Sala del Prat del Roure s’ha efectuat una consulta de preus
a les empreses MUSITRONIC (6.968 €), TECNIALIA (7.038,07 €)
i  SONICA  (7.315  €).  Examinades  les  ofertes  s’acorda
adjudicar el subministrament d’aquest complement a l’empresa
MUSITRONIC, al ser la que presenta l’oferta menys dient.

 Pels  treballs  d’inspecció  sobre  l’estat  de  tota  la
maquinària escènica de la sala del Prat del Roure, s’ha
efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses  ELEVA
(1.320,90  €)  i  MUSITRONIC  (1.792,20  €).  Examinades  les
ofertes s’acorda adjudicar la realització d’aquest treball a
l’empresa ELEVA, al ser l’oferta menys dient.

12.- Piscines Comunals.- 

 Per la reparació del Robot marca “Mariner” destinat a la
neteja de les piscines comunals, s’ha efectuat una consulta
de  preus  a  les  empreses  SACE  (1.087,73  €),  i   TECSAI
(1.099,03 €). Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar els
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referits treballs a l’empresa SACE  al ser la que presenta
l’oferta menys dient.

 Per la compra de material per  les instal·lacions esportives
de  les  piscines  comunals,  s’ha  efectuat  una  consulta  de
preus a les empreses DIRECTE (opció a: 3.837,50 € ; opció b:
3.894,43 € ; opció c: 5.251,93 €) i MRG S.L (4.076,92 €).
Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa
DIRECTE el subministrament del material esportiu en la seva
opció a, per l’import de 3.837,50 € al ser l’oferta més
avantatjosa

Sessió de la Junta de Govern de data 29 de desembre de 2014

1.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 66/2014 i 67/2014 de factures conformades per un import net a
pagar de 4.906,83 € i 108.007,30 €, respectivament. 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 9.205,84 €.

2.- Personal.-

 Per a proveir una plaça de responsable del Servei d’Higiene
Viària,  adscrit  al  departament  de  Serveis  i
Infraestructures, s’ha convocat un concurs intern, al que
han postulat 3 candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic
de selecció, s’acorda contractar els serveis del Sr. Joan
David JUÁREZ RODRIGUEZ, amb el termini de prova establert a
l’Ordinació de la funció pública.

 Vista la renúncia de la Sra. Tània SÁNCHEZ SOTO a la plaça
eventual  de  monitora  de  babygym,  s’acorda  acceptar-la  a
comptar  a  partir  del   dia  31  de  desembre  de  2014  i
contractar al seu lloc els serveis de la Sra. Meritxell DONO
MATALOBOS, del dia 7 de gener fins al 3 de juliol de 2015.

3.- Ampliacions  de  Crèdit.-  Vist  l’article  73  de  la  Llei  de
finances Comunals, l’article 5è de l’Ordinació del Pressupost del
2014 i l’informe de la Interventora, la Junta de Govern autoritza
una ampliació de crèdit a favor de la partida 20101-200-91310,
amortització de préstecs empreses privades, per un import de 400
€, per a fer front al pagament de la propera quota de préstec de
data 31 de desembre de 2014.

4.- Subvencions.- 
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 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor l’
Esquí Club d’Andorra, per un import de 1.000 €, en concepte
de l’organització dels campionats Nacionals d’Andorra – FIS
que tindran lloc els propers dies 12 i 13 de març de 2015.

 Conforme a l’acord adoptat entre els comuns de Sant Julià de
Lòria,  Andorra  la  Vella  i  Escaldes-Engordany  el  dia  1
d’agost  de  2005,  s’acorda  procedir  a  l’abonament  de  la
subvenció a favor de l’associació de Ramaders, per un import
de 1.200 €.

5.-  Concursos.- S’acorda  convocar  un  concurs  públic  pel
subministrament d’elements, mobiliari i jocs per a equipar parcs
infantils. 

6.-Aparcament el Falgueró.- 

 Per a la realització dels treballs de moviments de terres i
adequació de les parcel·les del nou aparcament del Falgueró,
s’ha demanat pressupostos a les empreses COPSA (26.533,50 €,
IGI no inclòs), TP UNITAS (28.018 €, IGI no inclòs) i PROGEC
(28.576, IGI no inclòs).  

Vist  l’article  7  de  l’Ordinació  del  pressupost  2014  i
l’informe de la Directora d’Urbanisme, la Junta de Govern
acorda adjudicar els treballs referits, pel procediment de
contractació  directa  d’obres  de  reconeguda  urgència,  a
l’empresa  COPSA,  per  l’import  de  26.533,50  €,  al  ser
l’oferta menys dient.

 Per la construcció dels espais destinats a la ubicació dels
equips de control del nou aparcament comunal del Falgueró i
d’una caseta destinada a l’avituallament del personal de la
brigada d’obres del Comú, s’acorda acceptar el pressupost
presentat  per  la  Comissió  d’Urbanisme,  per  l’import  de
3.500.- €

 Per  a  la  instal·lació  d’una  tanca  de  protecció  a
l’aparcament  del  Falgueró  s’ha  efectuat  una  consulta  de
preus a les empreses MULTISERVEIS COPRINCEP (3.595,70 €, IGI
no inclòs) i M. RIBA (3.477,43 €, IGI no inclòs). Examinades
les ofertes i vist que l’empresa MULTISERVEIS COPRINCEP és
la única que disposa del material s’acorda adjudicar-li el
subministrament d’aquesta tanca per l’import de l’oferta.

7.-Pessebre Vivent.- Vista l’acceptació ciutadana que ha tingut la
representació  del  Pessebre  Vivent,  s’acorda  realitzar  dues
sessions el proper dissabte dia 3 de gener en lloc d’una com
estava inicialment previst, i demanar a l’Àrea de Mobilitat del
Govern l’autorització pertinent per perllongar fins a la 1:00 del
dia 4 de gener, el tancament del tram de la carretera nacional III
(Avinguda  Carlemany  –  Copríncep  De  Gaulle)  on  es  desenvolupa
l’espectacle.
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Sessió de la Junta de Govern de data 7 de gener de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del núm. 1083
al 1095/2015 i núm. 1116/2015 (comerç), del núm. 1093 al 1105/2015
(exempcions  fiscals),  i  del  núm.  1106  al  1115/2015  (béns
immobles).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
68/2014 de factures conformades per un import net a pagar de
18.325,41 €. 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 19.203,78 €.

3.-  Personal.-  Vist  que  el  Sr.  David  JUÁREZ  RODRIGUEZ ocupa
actualment la plaça de responsable del Servei d’Higiene Viària, en
període de prova;  S’acorda contractar amb caràcter eventual els
serveis del Sr. Jordi MARTÍNEZ MOYA per ocupar la plaça vacant
deixada  per  el  Sr.  David  JUÁREZ  MARTINEZ  al  departament  de
Manteniment, com a conserge, del dia 7 de gener fins al 30 de juny
de 2015. 

4.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una bestreta a
favor  de l’Associació Amics Pont dels Escalls, per un  import de
7000 €, en concepte d’organització de l’Escudella de Sant Antoni
que es celebrarà els dies 16 i 17 de gener a la Plaça dels dos
Valires.

5.-  Edificis  Comunals.-  Vist  l’acord  adoptat  per  la  Junta  de
Govern en la sessió celebrada el dia 22 de setembre del corrent,
adjudicant per partides part dels treballs de neteja dels vidres
de difícil accés dels edificis comunals; vist que l’empresa RODNEY
SERVEIS ha renunciat  als treballs de neteja corresponents a la
part que li fou atorgada, s’acorda adjudicar aquesta partida a
l’empresa ECOSERVEIS, per l’import de 6.448,50 €, al ser la que
presenta la segona oferta més econòmica en el marc de la consulta
de preus efectuada.

6.- Material informàtic.- Per a la compra de material informàtic
destinat al departament de Circulació i atenció Ciutadana (6 PDA i
2 impressores), s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
VENTEC (2.286 € - 562 €), INFOMOBEL (2.190 € - 530 €), SPAI (2.886
€ - 493,68 €), ANDORSOFT (2.682 € – 506 €) i MEGAHERTZ (-).
Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el  subministrament
d’aquest a les empreses INFOMOBEL (PDA) i SPAI (impressores) al
ser, respectivament, les ofertes més econòmiques.
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Sessió de la Junta de Govern de data 12 de gener de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm. 1
al 6/2015 (obres menors), i dels núm. 7 al 9 i del 17 al 20/2015
(inscripció llistes electorals).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 69/2014 i 70/2014 de factures conformades per un import net a
pagar de 2.381,99 € i 209.211,00 €, respectivament. 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 13.810,77 €.

3.-  Publicitat  Institucional.- S’acorda  la  contractació  de
publicitat institucional als següents mitjans de comunicació per a
l’any 2015:

 Diari d’Andorra 13.167,00 €, IGI inclòs.
 Diari Bon Dia 10.450,00 €, IGI inclòs.
 Més Andorra  5.500,00 €, IGI inclòs.
 El periòdic d’Andorra 12.200,00 €, IGI inclòs.
 Andorra Televisió    4.702,00 €, IGI inclòs.
 RNA  1.881,00 €, IGI inclòs.
 SER/40 p.  2.299,00 €, IGI inclòs.
 Cadena Pirenaica   3.660,00 €, IGI inclòs.
 Andorra 1/flaix FM   2.615,00 €, IGI inclòs.
 Revista Eskapada   2.100,00 €, IGI inclòs.
 ANA  7.837,50 €, IGI inclòs.

TOTAL contractació 66.411,50 €, IGI inclòs.

4.- Reunió de Cònsols.- S’acorda transferir l’import de 12.000 € a
favor del compte “Reunió de Cònsols”, corresponent a l’aportació
que efectua cada un dels set comuns.

Sessió de la Junta de Govern de data 19 de gener de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm. 10
al 14/2015 (obres menors), del núm. 21 al 24/2015 (exempcions
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fiscals), del núm. 25 al 38/2015 (comerç), i del núm. 176 al
178/2015 (béns immobles).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
71/2014 de factures conformades per un import net a pagar de
15.279,69 €. 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 60.952,84 €.

3.- Concursos.- 

 S’acorda convocar un concurs públic per l’adjudicació del
subministrament de 6.100 geranis (Pelargonium Peltatum) per
a les jardineres instal·lades als carrers i espais públics
de la parròquia.

 S’acorda convocar un concurs públic per a l’adjudicació del
subministrament de 418 jardineres metàl·liques amb els seus
suports, per a  instal·lar-les a la vora del riu, en el tram
comprès entre el Pont de la Constitució i el Pont de l’Av.
de les Escoles.

 S’acorda convocar un concurs públic per adjudicar l’execució
dels treballs de reforma i embelliment de les voravies d’un
tram del carrer dels Escalls.

 S’acorda convocar un concurs públic per a la realització
dels treballs de construcció de la xarxa general d’aigües
residuals en el tram comprès entre el carrer Josep Viladomat
i la cruïlla François Mitterrand.

4.- Delegacions de signatura.- S’acorda proposar al Ple, en el
curs de la propera sessió, la delegació de signatura a favor dels
responsables  dels  departaments  de  Cadastre  i  de  Comerç  i
indústria,  per  a  tots  aquells  actes  que  facin  referència  a
sol·licituds  d’inscripció,  altes,  baixes,  modificacions  i
actuacions d’ofici, així com certificacions sobre les matèries
relacionades amb els departaments respectius.   

5.- Vivand.- S’acorda realitzar un avanç de pagament per un import
de 450 €, en concepte de bestreta pel subministrament de  cartells
(photocalls), instal·lats a la Part Alta de l’espai VIVAND.

6.- Recursos d’Alçada.- Es dona lectura a l’informe requerit pel
Govern, en relació al recurs administratiu d’alçada interposat per
la Sra. Anna Cadena Turiella, contra la resolució d’inscripció al
cadastre comunal d’una parcel·la de la seva propietat situada a
Engolasters.  S’acorda  trametre  el  referit  informe  al  Govern,
conjuntament amb l’expedient administratiu.

7.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció
corresponent a l’exercici 2014 a favor de l’Entitat AINA, per
l’import de 370 €.
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Sessió de la Junta de Govern de data 22 de gener de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm. 39
al 61/2015 (vot per dipòsit judicial per correu).

Sessió de la Junta de Govern de data 26 de gener de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm. 62
al 67/2015 (obres menors), del núm. 68 al 76/2015 (comerç), del
núm. 77 al 79/2015 (béns immobles), núm. 80/2015 (urbanisme) i del
núm. 84 al 86/2015 (cadastre).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 72/2014 i 73/2014 de factures conformades per un import net a
pagar  de  29.226,69  €  i  514.813,65  €,  respectivament.  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 26.406,39 €.

3.- Personal.-

 Vist que no s’ha presentat cap candidat a la plaça de xofer
del servei d’higiene viària, convocada pel procediment de
concurs de promoció interna, s’acorda declarar-lo desert i
contractar,  amb  caràcter  eventual,  els  serveis  del  Sr.
Manuel CARNEIRO DA COSTA, del 2 de febrer al 31 d’octubre de
2015.

 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis dels
Srs.  Josep  SOLÉ  MARTINEZ  i  Ferran  LÓPEZ  MARTIN,  com  a
operaris d’higiene viària, del 2 de febrer al 31 d’octubre
de 2015.

 Vista la baixa de maternitat presentada per la Sra. Raquel
RAYA  SÁNCHEZ,  puericultora  de  l’Escola  Bressol,  s’acorda
contractar al seu lloc, amb caràcter eventual, els serveis
de la Sra. Sandra RUEDA FERNÁNDEZ,  del dia 19 de gener de
2015 fins al retorn al seu lloc de la titular de la plaça.

 Per cobrir unes suplències per baixa mèdica de les Sres.
Isabel QUINTANA i Mònica RUIZ, operàries del SAD,  s’acorda
prorrogar  el  contracte  amb  caràcter  eventual  de  la  Sra.
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Dolors FONTE MANSA, del dia 1 de febrer al 31 d’octubre de
2015.

 Examinada la demanda d’excedència presentada per la Sra.
Pilar  ALCUBIERRE  SALCEDO (operària  de  neteja  d’edificis),
s’acorda  autoritzar-la  a  comptar  a  partir  del  dia  1  de
febrer  de  2015,  pel  període  de  12  mesos  i  s’acorda
contractar al seu lloc els serveis de la Sra. Susana PEDRO
FERNANDEZ, del dia 2 de febrer al 31 d’octubre de 2015.

 Atesa la necessitat de reforçar la recepció de Casa Comuna,
de dilluns a divendres, de les 22h00 a les 24h00 i els
dissabtes de les 10h00 a les 13h00,  així com per a cobrir
el període de vacances dels conserges de Casa Comuna i del
Centre  Cultural  de  l’av.  Fiter  i  Rossell,  s’acorda  la
contractació  eventual  de  del  Sr.  Rudy  ROMERO  MERCIÈRE
(conserge), del dia 22 de gener al 30 de juny de 2015.

 Vist l’informe emès pel Sr. Miquel Àngel Millán, Cap de
Joventut, s’acorda contractar amb caràcter eventual la Sra.
Mercè CANALS PARELLADA per  realitzar tallers d’expressió
corporal, del  2 de febrer al 31 de maig de 2015.

 Vista la demanda formulada per la Sra. Maria MOR FARRÉ,
Coordinadora del SAD, sol·licitant el trasllat a la plaça
d’operària del Servei d’ajuda a domicili; vist l’article
núm.  52  de  l’Ordinació  de  la  funció  pública,  s’acorda
autoritzar el trasllat sol·licitat a comptar a partir de la
data 1 de febrer de 2015.

 Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Cristina GARRIGA
MARTÍN,  secretària  del  departament  de  Gent  Gran,  per  a
l’obtenció d’un permís administratiu de reducció de jornada
per  atendre  al  seu  fill;  vist  el  reglament  de  permisos
administratius,  s’acorda  atorgar-li,  amb  una  reducció  de
jornada laboral a 25 hores setmanals, pel període d’un any,
a comptar a partir de la data 8 d’abril de 2015. 

 S’acorda   convocar un concurs pel procediment de promoció
interna per a cobrir la plaça de Cap de departament de Gent
Gran.

 Vista la sol·licitud formulada per l’Associació d’Amics del
Pont dels Escalls i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de
la  funció  pública,  s’informa  del  permís  administratiu
atorgat al Sr. Ricard ORTEGA GISPERT, agent de circulació,
per haver participat als preparatius de l’Escudella de Sant
Antoni  el dia 17 de gener de 2015. 

 Vista la demanda formulada pel president de la Federació
Andorrana de Futbol, en relació a la convocatòria de la
Selecció  Absoluta  Femenina  en  representació  d’Andorra,
s’acorda  concedir  un  permís  administratiu  als  Srs.  Joan
Carles RUIZ GARCIA i Montserrat SÁNCHEZ (jardiners), del dia
7 d’abril fins al 10 d’abril de 2015, com a seleccionador i
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2a entrenadora, respectivament, amb motiu dels campionats
Pre-Europeus de la Copa 2015/2017 de Seleccions Femenines,
que tindran lloc a Malta.

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs “Gestió i manipulació de residus”:

  Joan Carles ORDOÑEZ (Responsable de Camins i de la Deixalleria)
  Isabel Rogé (Cap de Medi Ambient)
  Umar Farooq (Operari de la Deixalleria)
  Adolfo M. Da Silva (Operari de la Deixalleria)

El cost del curs és de 340 € (85 € per persona) i anirà a
càrrec de LA CAMBRA DE COMERÇ.

 S’autoritza la inscripció de la Sra. Raquel Garcia, Cap de
Recursos Humans, al curs “Dret laboral per a professionals
dels Recursos Humans”.  El cost del curs és de 240 € i serà
impartit per l’empresa LA CAMBRA DE COMERÇ. 

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs  “Com generar il·lusió i compromís en
els equips de treball”

  Magda Fernández (Resp. de tràmits)
  Llorenç Esquerra (Resp. de Zones Verdes)
  Paquita March (Resp. de neteja d’Edificis)
  David Júarez (Resp. Higiene Viària)
  Elena Céspedes (Caporal)
  Carles Martí (Caporal)
  Jonathan Mellado (Caporal)
  Ignasi Fité (Caporal)
  Carles Bozzo (Caporal)
  Joan J. Delgado (Caporal)
  Dolça Casanova (Caporal)

El cost del curs és de 935 € (85 € per persona) i anirà a
càrrec de LA CAMBRA DE COMERÇ.

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs “Manipulació d’Aliments”

  
  Noemi Vázquez (puericultora)
  Silvia Teixeira (puericultora)

El cost del curs és de 100 € (50 € per persona) i anirà a
càrrec de LA CAMBRA DE COMERÇ.

4.-  Instal·lacions esportives Comunals.-

 Per  a  la  substitució  d’una  porta  que  dona  accés  al
“Jacuzzi”,  de  les  Piscines  Comunals,  s’ha  efectuat  una
consulta de preus a les empreses  FITO VIDRIER (344,53 €) i
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CRISTALLERIES PRINCIPAL (395,00 €). Examinades les ofertes
s’acorda adjudicar el subministrament i col·locació de la
porta  a  l’empresa  FITO  VIDRIER  al  ser  la  que  presenta
l’oferta menys dient.

 S’aprova el calendari de tancament de les instal·lacions
esportives del Comú per a l’any 2015.

 S’acorda  realitzar  la  parada  tècnica  de  les  Piscines
Comunals del 27 de juny al 12 de juliol de 2015.

5.-  Subvencions.- Conforme  al  nou  Reglament  de  subvencions  i
prèvia  presentació  de  la  documentació  corresponent,  s’acorda
procedir  a  l’abonament  de  la  subvenció  a  favor  de  l’entitat
esportiva “Inter Club d’Escaldes - Escola de Futbol”, per l’import
de 5.741,58 € en concepte de pagament del 4t trimestre del 2014.

6.- Espais Lleure.- Per a la contractació d’un servei de càtering
durant  les  vacances  escolars  de  Carnaval  pels  espais  Lleure
comunals,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  la  que  han
presentat oferta les empreses ESPIGA D’OR (5,85 €/infant i àpat,
Picnics: 3,09 €/infant i àpat i Intoleràncies: 5,85 €/infant i
àpat, Picnics: 3,09 €/infant), BIO BIO (6,23 €/infant i àpat,
Picnics: 4,85 €/infant i àpat i Intoleràncies: 7,22 €€/infant i
àpat, Picnics: 5,54 €/infant) i SPORT HOTELS (-). Examinades les
ofertes s’acorda adjudicar el servei de restauració a l’empresa
ESPIGA D’OR, al ser la que presenta l’oferta menys dient.

7.- Llar de Jubilats.-  S’aprova el calendari de dies festius de
les instal·lacions de la Llar del Jubilat per a l’any 2015.

8.- Material informàtic.-

 Per  a  la  compra  de  cinc  ordinadors  destinats  als  departaments
d’Urbanisme de Finances i Servei de tràmits s’ha efectuat una consulta
de preus entre les empreses del sector. Els pressupostos obtinguts han
estat els següents:

MHZ
439,00 €/unitat

SEMIC 476,58 €/unitat
SPAI 451,07 €/unitat
INFOMOBEL 476,58 €/unitat
MICROSISTEMES 546,90 €/unitat
OFIMA 652,00 €/unitat
ANDORSOFT 477,57 €/unitat

Vistes  les  propostes,  s’acorda  adjudicar  el  subministrament
d’aquest material a l’empresa SPAI,  al ser l’oferta  que més
s’ajusta a les necessitats del departament.

 Per  a  la  compra  de  sis  terminals  de  marcatge  destinats  a
diferents espais comunals (Prat del Roure, Piscines Comunals,
Escoles Bressol, aparcaments Prat Gran i Caldea), s’ha efectuat
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una  consulta  de  preus  entre  les  empreses  del  sector.  Els
pressupostos obtinguts han estat els següents:

INTECOM 4.272,34 €
SPAI 5.359,00 €
MEGAHERTZ 3.090.00 €

Vistes  les  propostes,  s’acorda  adjudicar  el  subministrament  a
l’empresa MEGAHERTZ,  al ser la que presenta l’oferta menys dient.

9.- Material d’oficina.- Pel subministrament de  caixes de paper
blanc  A4 80 gr., destinat als diferents departaments del Comú,
s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses que es detallen
a continuació amb les següents ofertes:

Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  el  subministrament
d’aquest material, a L’EMPRESA OFI 3 per un import de 1.665 € al
ser la que presenta l’oferta menys dient.

10.- Maquinària.- 
Per a la compra d’un bufador de fulles destinat al cementiri de la
Plana, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses que es
detallen a continuació:

 RIBA (STIHL BR 430) 495,00 €
 RIBA (STIHL BR 500) 555,00 €
 RIBA (STIHL BR 600) 602,00 €
 FERRETERIA PRINCIPAT (DOLMAR) 198,00 €
 ESTABLIMENTS MARTI (HUSQVARNA) 333,00 €

Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  el  subministrament
d’aquesta maquinària, a l’empresa FERRETRIA PRINCIPAT (DOLMAR) al
ser la que presenta l’oferta menys dient.

11.- Recursos d’Alçada.- Es dona lectura a l’informe requerit pel
Govern, en relació al recurs administratiu d’alçada interposat per

150 Caixes (750 resmes)
A 4   80 GR

CARLIN
COPYSTAR  

2,81 € (2.107,50 €)
UNIPAPER

PREMIUN     
2,51 €    (1.882,50

€)

COP DISSENY
DIGITAL PLUS

2,35 €    (1.762,50 €)

OFI 3
COPY     

2,22 €    (1.665,00 €)

DELTA
2,70 € (2.025,00 €)

OFIJET
MARKO PAPER

2,29 € (1.717,50 €)
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la Sra. Mercè REQUENA BONET, contra la resolució d’inscripció en
situació de divergència entre les parcel·les amb codi 7P00668 i
7P0689, al registres de Cadastre. S’acorda trametre el referit
informe al Govern, conjuntament amb l’expedient administratiu.
12.- Xarxa de clavegueres.-  Per a la contractació d’una empresa
per a dur a terme els treballs de reparació de les xarxes d’aigües
residuals i pluvials per a l’any 2015, en els supòsits d’obres de
reconeguda urgència i per un cost no superior a 35.000 €, s’ha
efectuat  un  concurs  públic  al  que  han  presentat  ofertes  les
empreses  CAPICSA,  PROGEC,  i  LOCUBSA  oferint  diversos  preus
unitàris. Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a
l’Òrgan de contractació, s’acorda adjudicar a l’empresa CAPICSA,
la realització d’aquests treballs al ser l’empresa que presenta
l’oferta menys dient.

13.- Camí dels Vilars.- Vist que es va produir l’enderroc d’un mur
del  Camí  dels  Vilars  i  vist  l’article  22.b  de  la  Llei  de
contractació pública, l’Ordinació del pressupost i atès que es
tractava d’una reparació de reconeguda urgència, s’informa que el
passat dia 2 de desembre, va ésser contractada l’empresa Treballs
Públics UNITAS per la construcció del referit mur per l’import de
14.145,90 €.

14.- Vivand.-  Per a instal·lar 10 cartells  (photocalls), de 2
metres per 2 metres, a l’espai VIVAND, en el marc de les festes de
Carnaval, s’ha demanat pressupostos a les empreses RÈTOLS LA FONT
(4.627,26  €),  EGRAFICS  (1.607,00  €)  i  DINÀMICA  (2.351,25).
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el pressupost per a la
instal·lació  d’aquests  elements  a  l’empresa  EGRAFICS,  al  ser
l’oferta menys dient.
 
15.- Concursos.- S’acorda convocar un concurs públic per a la
licitació de les obres corresponents a la reforma de les voravies
de la urbanització de Can Diumenge.

Sessió de la Junta de Govern de data 2 de febrer de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del núm. 81
al 83/2015 (obres menors), núm. 87 i 88/2015 (cadastre), núm. 89 i
90/2015 (béns immobles), núm. 91 i 92/2015 (exempcions fiscals),
del núm. 93 al 102/2015 (comerç), i del núm. 103 al 105/2015
(reclamacions sobre tributs).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern una relació de
pagaments per un import de 32.761,83 €. I verificada, s’acorda
procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del
pressupost.

3.- Personal.-
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 S’acorda convocar un concurs públic per a cobrir les places
de Monitors per les activitats dels Esports de Pasqua 2015 i
un concurs públic per a cobrir les places de Monitors per
les activitats dels Esports d’Estiu 2015.

 Per cobrir unes suplències per baixa mèdica de les Sres.
Dolors  SOTO  i  Núria  Casals,  vigilants  d’aparcaments,
s’acorda prorrogar els contractes amb caràcter eventual dels
Srs. Josep Manel LISTAN OLIVA i David GUIJARRO MORALES, del
dia 1 de febrer al 31 de març de 2015.

 Vista  la  baixa  mèdica  presentada  pel  Sr.  Pere  TORRES,
vigilant d’aparcaments, s’acorda contractar en el seu lloc
els serveis del Sr. José Ricardo GUERRA MORENO, del dia 1 de
febrer  de  2015  fins  que  el  titular  de  la  plaça  es
reincorpori al seu lloc de treball.

 Per  a  proveir  una  plaça  de  administratiu/va  adscrit  al
departament  de  Medi  Ambient,  s’ha  convocat  un  concurs
intern, al que han postulat 3 candidats. Vist l’informe del
Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar els serveis
de la Sra. Iurdana ARTOLÀ BERROCAL, amb el termini de prova
establert a l’Ordinació de la funció pública.

 S’autoritza la inscripció del Sr. Joaquim PUJOL, educador
del  departament  de  Joventut,  al  curs  “Manipulació
d’Aliments”.  El cost del curs és de 50 € i serà impartit
per l’empresa LA CAMBRA DE COMERÇ. 

4.- Aigua Termal.-  Per la compra de 2 bombes per a la xarxa de
distribució d’aigua termal, s’ha efectuat una consulta de preus a
les empreses MAGATZEMS JOCOR (3.717,44€), BELLACER (4.031,61 €),
SUMCLIM (4.421,40 €) i TÈCNIC CLIMAX (6.242,83 €). Examinades les
ofertes s’acorda contractar l’empresa MAGATZEMS JOCOR, al ser la
que presenta l’oferta menys dient.

5.-  Subvencions.- S’autoritza  el  pagament  de  les  subvencions
següents a favor de les Entitats:

 Esbart Santa Anna, 9.993,25 €, en concepte de les despeses
de funcionament del 1r trimestre 2015.

 Unió Pro Turisme, 11.600,00 €, en concepte de les despeses
de funcionament del 1r trimestre 2015.

7.-  CAEE.-  S’acorda  contractar  l’exposició  “Dalí-  La  Divina
Comèdia” a l’empresa  Evolución Arte, constituïda per un conjunt
de gravats a la fusta de Salvador Dalí. Aquesta mostra, tindrà una
durada de quatre mesos (de juny a setembre 2015) i un cost de
26.650,00 €. El preu inclou el transport, el lloguer, muntatge,
desmuntatge, l’assegurança, i el mobiliari de l’exposició amb tots
els impostos inclosos.
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8.- Encants de Sant Antoni.- S’informa sobre la celebració dels
tradicionals “Encants de Sant Antoni”, el vinent dia 8 de febrer a
la Plaça de l’Església.

Sessió de la Junta de Govern de data 9 de febrer de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, núm. 106 i
107/2015 (obres menors), del núm. 108 al 116 i 118/2015 (comerç),
núm.  117/2015  (exempcions  fiscals),  núm.  119  i  120/2015
(urbanisme), i del núm. 121 al 125/2015 (cadastre).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 1/2015 i 2/2015 de factures conformades per un import net a
pagar de 664,72 € i 6.837,21 €, respectivament. 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 64.166,15 €.

3.- Personal.-

 S’acorda convocar un concurs extern, per cobrir dues places
d’operaris de camins de muntanya, adscrits al departament de
Medi Ambient amb caràcter eventual, del dia 4 de maig al 31
d’octubre de 2015.

 S’acorda convocar un concurs extern, per a contractar els
serveis  de  tres  vigilants  pel  circuit  de  footing
d’Engolasters, amb caràcter eventual, del 1 de juliol al 31
d’agost de 2015.

 S’acorda convocar un concurs extern, per cobrir dues places
de  guies  culturals  del  CAEE  i  del  CIAM  amb  caràcter
eventual, del dia 1 de juliol al 6 de setembre de 2015.

 S’acorda convocar un concurs extern per a contractar, amb
caràcter  eventual,  dues  places  d’informador  turístic  pel
punt d’Informació d’Engolasters, i una plaça d’informador,
també amb caràcter eventual, per a l’oficina de turisme, del
dia 1 de juliol al 6 de setembre de 2015.

 Vist l’informe emès pel Cap del departament de Joventut,
s’acorda contractar amb caràcter eventual el serveis del Sr.
Manuel Jesus ARROYO JIMÉNEZ per a realitzar el “Taller de
paper craft” el dia 25 de febrer de 2015.

 Vista  la  sol·licitud  presentada  per  la  Sra.  Raquel  RAYA
SÁNCHEZ,  puericultora,  per  a  l’obtenció  d’un  permís
administratiu de dues hores diàries per atendre al seu fill
menor  de  nou  mesos;  vist  el  reglament  de  permisos
administratius,  s’acorda  atorgar-li.  D’altra  banda  i  a
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petició de la interessada, s’acorda agrupar les hores de
permís i gaudir-les en 37,5 dies naturals a comptar de la
data en què s’exhaureixi la baixa per maternitat, del dia 7
de maig al 13 de juny de 2015.

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs  “Educació de carrer, adolescència i
conflictivitat social”:

  Miquel Àngel MILLÁN (Cap de Joventut)
  Joaquim PUJOL (Educador Espai Jovent)

El cost del curs és de 580,56 € (290,28 € per persona) i
anirà a càrrec de l’empresa UOC.

 Per  a  realització  del  curs  “EPI:  Equips  de  primera
intervenció”,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a
l’empresa VIP SA (2.400 € - 40 pax) i al Cos de Bombers
d’Andorra  (3.000  €  -  40  pax).  Examinades  les  ofertes
s’acorda contractar a l’empresa VIP SA per a la realització
del curs, al ser l’opció menys dient. Assistiran al curs el
personal següent:

- Servei de Circulació: 3 treballadors
- Finances:  2 treballadors
- Aparcaments: 4 treballadors
- Serveis: 3 treballadors
- Medi Ambient: 1 treballador
- Gent Gran: 2 treballadors
- Infància:        15 treballadors
- Cultura: 3 treballadors
- Esports: 3 treballadors
- Informàtica: 2 treballadors

 Per  a  realització  del  curs  “ESI:  Equips  de  segona
intervenció”,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a
l’empresa VIP SA (5.355 € - 79 pax) i al Cos de Bombers
d’Andorra  (8.690  €  -  79  pax).  Examinades  les  ofertes
s’acorda contractar a l’empresa VIP SA per a la realització
del curs, al ser l’oferta menys dient. Assistiran al curs el
personal següent:

- Servei de Circulació: 45 treballadors
- Aparcaments: 9 treballadors
- Urbanisme: 1 treballador
- Serveis: 3 treballadors
- Gent Gran: 1 treballador
- Infància: 8 treballadors
- Cultura: 6 treballadors
- Esports: 6 treballadors
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4.- Expedients disciplinaris.-  Conforme al que preveu l’article
núm. 74.1 de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels Agents de
Circulació comunals, el Cap del departament de Circulació informa
a la Junta de Govern que en el marc de l’expedient incoat a la
Sra.  Sílvia  CASALS  VILA,  ha  resolt  imposar-li  una  sanció
disciplinària  de  caràcter  lleu,  per  la  comissió  dels  fets
tipificats a l’article 49, apartat  a), de la Llei 8/2005, del 21
de  febrer,  dels  Agents  de  Circulació  comunals,  “-  manca
d’educació cívica envers els comandaments i càrrecs superiors,
altres membres del Servei o els ciutadans -”, imposant-li una
sanció consistent en una amonestació escrita.

5.- Departament de Circulació i Atenció Ciutadana.-

 S’acorda adquirir el material següent a l’empresa ENLLAÇ
(adjudicació feta en el marc del concurs nacional convocat
pel Comú de La Massana): 1 emissora per la grua, 1 equip
d’instal·lació completa per vehicle, i 9 emissores TETRA,
per l’import total de 6.655 €.

 S’acorda adquirir la vestimenta següent destinada als Agents
de  Circulació  i  Atenció  Ciutadana  a  l’empresa  GARCIA
UNIFORMES (adjudicatària en el marc del concurs convocat pel
Comú  de  Canillo):  129  polos,  86  pantalons  d’estiu,  22
guants treball, 22 guants anti-tall, 43 folres, 43 jerseis,
86   pantalons  hivern,  43  de  polos  mànega  llarga,  per
l’import total del 57.041 €.

6.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor del
Club  Karate  Fudo-Shin,  corresponent  a  les  despeses
d’organització  del  15è  Open  Internacional   d’Escaldes-
Engordany de Karate, per un import de 1.500 €.

 S’acorda  participar,  a  l’organització  del  Telethon  2014
atorgant  a  la  referida  associació  una  subvenció  per  un
import de 300 €.

7.- Escola de neu.- Per a la contractació d’un servei de transport
pel  desplaçament  fins  a  la  Rabassa  dels  infants  inscrits  a
l’Escola  de  Neu,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les
empreses VIATGES SOLDEVILA (185,37 €, IGI no inclòs), AUTOCARS
NADAL (146,34 € IGI no inclòs), VIATGES MONTMANTELL(-), VIATGES
RUBIOL (-) i COOPERATIVA INTERURBANA (-). Examinades les ofertes,
s’acorda adjudicar a l’empresa AUTOCARS NADAL el referit servei al
ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

8.- Travessa de les 3 parròquies.- S’acorda acceptar la previsió
pressupostària  destinada  a  la  Travessa  de  les  3  parròquies,
organitzada enguany pel Comú d’Andorra la Vella, per un import de
1.777,20 € per a cada Comú.

9.- Piscines Comunals.- Vist que la plaça ocupada per la Sra.
Iurdana ARTOLA, socorrista aquàtica, ha quedat vacant, s’acorda
contractar l’empresa STAGE, per a que cobreixi amb el seu personal
les funcions de socorrisme, 18 h a la setmana, per un import de
22,78 €/h.
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10.- Maquinària.- S’acorda contractar l’empresa CANAL MENDI, per
la reparació del “cremador grup Sley”  de la màquina de neteja
Karcher, atès que és la única empresa que pot dur a terme aquests
treballs,  conforme  al  pressupost  presentat  per  un  import  de
2.054,50 €.

11.- Organització festa de Carnaval.-

 Pel  subministrament  i  elaboració  de  500  racions
d’hamburguesa amb motiu de la Festa de cloenda de la  Rua
de  Carnaval,  que  es  celebrarà  conjuntament  amb  el  Comú
d’Andorra la Vella el proper dissabte dia 14 de febrer, s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses EL REBOST DEL
PADRÍ  (1.975 €, IGI no inclòs) i TREBALLS DE QUALITAT
(1.750 €, IGI no inclòs). Examinades les ofertes s’acorda
encomanar aquest servei a l’empresa TREBALLS DE QUALITAT, al
ser l’oferta menys dient.

 Per amenitzar la Festa de cloenda de la  Rua de Carnaval que
es celebrarà el proper dissabte dia 14 de febrer a la Sala
del Prat del Roure, conjuntament amb el Comú d’Andorra la
Vella,  s’ha  demanat  pressupostos  a  les  empreses  Gatzara
Espectacles (opció A: 507,38 €; opció B: 609,88 €) i Andorra
Animació  (307,50  €).  Examinades  les  diferents  opcions
s’acorda  contractar  a  l’empresa  Andorra  Animació,  al
presentar l’oferta menys dient. 

 Per la organització d’una xocolatada amb motiu de la Festa
Infantil de Carnaval, que es celebrarà el proper dilluns dia
16 de febrer conjuntament amb el Comú d’Andorra la Vella,
s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses REBOST
DEL PADRÍ (1.175,62 €), TREBALLS DE QUALITAT (1.471,05 €) i
PASTISSERIA  ESTOPIÑAN  (793  €).  Examinades  les  ofertes
s’acorda adjudicar el pressupost a  Pastisseria ESTOPIÑAN,
al ser la que presenta l’oferta menys dient. Els costos
d’organització els sufragaran a parts iguals els dos Comuns.

12.- CIAM.-  

 S’acorda encomanar a MUSITRONIC, empresa adjudicatària del
manteniment del CIAM, la reparació del marc tàctil d’una de
les taules interactives del Museu, per un import de 1.576,86
€.

 S’acorda  acceptar  el  pressupost  presentat  per  l’empresa
MUSITRÒNIC pel subministrament de làmpades de recanvi pels
projectors de vídeo del CIAM, per l’import de 779,57 €.

13.- Servei de transport a Engolasters.- 

 S’acorda renovar, pel període d’un any,  la contractació del
servei  de  transport  de  passatgers  a  Engolasters,  amb
l’empresa Bus Blues.
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 Vista la proposta que presenta el departament de Turisme,
s’acorda ampliar els horaris del servei de bus a Engolasters
afegint un trajecte, tal i com es detalla a continuació:

- Sortida C/ de la Unió a les 17h45 fins a Engolasters.

- Sortida d’Engolasters a les 18h15 fins al C/ de la
Unió.

Els cost addicional per l’ampliació del Servei de transport,
és de 1.564,80 €

14.- Cims màgics.- Vista la demanda presentada per la organització
de  la  cursa  “Cims  Màgics:  Ultra  Trail  Vall  Nord”  (itinerari
d’iniciativa privada), per a la senyalització de la cursa amb
marcatges i banderes per les zones de pas a la Vall del Madriu i
Perafita,  s’acorda  autoritzar-la  sempre  i  quan  compleixi  amb
l’ordinació de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada i
es  retiri  tot  el  material  per  part  dels  organitzadors
immediatament després de la finalització de la prova.

15.-  Font  de  la  Closa.- Vista  la  demanda  formulada  per
l’Associació Cultural Casa de Rússia, sol·licitant la realització
de la  Festa eslava familiar, “MASLENITSA” a la Font de La Closa,
el proper dia 21 de febrer de 2015,  s’acorda autoritzar-la.

16.- Eleccions Generals 2015.-  Pel lloguer i instal·lació dels
materials i mobiliari per a l’habilitació de les Meses Electorals
del Col·legi que s’ubicarà al Centre esportiu i sociocultural del
Prat  del  Roure,  s’ha  demanat  un  pressupost  a  l’empresa  9.000
solucions,  la  qual  ha  presentat  una  oferta  per  l’import  de
6.008,75 € IGI Inclòs). Vista l’oferta, s’acorda acceptar-la i
encomanar la instal·lació del material.

17.- Mútua Agents de Circulació.- S’acorda nomenar al Sr. Salomó
BENCHLUCH AYACH, Conseller de Recursos Humans, com a representant
del Comú d’Escaldes-Engordany, a la Comissió de la Mútua dels
Agents de Circulació i Atenció Ciutadana.

18.- Recursos d’Alçada.- Es dona lectura a l’informe requerit pel
Govern, en relació al recurs administratiu d’alçada interposat pel
Sr. Manel MORO TORRADO, contra l’Ordinació de creació de la Mútua
dels Agents de Circulació del Comú d’Escaldes-Engordany. S’acorda
trametre  el  referit  informe  al  Govern,  conjuntament  amb
l’expedient administratiu.

Sessió de la Junta de Govern de data 17 de febrer de 2015
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1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm. 126
al 131/2015 (obres menors), del núm. 132 al 141/2015 (comerç), del
núm.  153 al 155 i 184 i 185/2015 (cadastre), i núm. 183/2015
(urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
3/2015  de  factures  conformades  per  un  import  net  a  pagar  de
3.740,15 €. 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 381,23 €.

3.- Personal.-

 S’acorda convocar un concurs pel procediment de promoció
interna,  per  a  cobrir  6  places  de  nova  creació,  com  a
gestors de la central d’Aparcaments (4 diürns i 2 nocturns).

 S’acorda convocar un concurs pel procediment de promoció
interna,  per  a  cobrir  una  plaça  vacant  com  a  vigilant
d’Aparcaments en torn nocturn.

 Per cobrir unes suplències per baixa de les Sres. Lourdes
PINTO, Josefina GONZÁLEZ, Carmen ABOY, i del Sr. Josep Manel
MARTÍN (operaris de neteja d’edificis), s’acorda contractar,
amb caràcter eventual, els serveis de la Sra. Rosa GÓMEZ DA
SILVA, del 17 de febrer al 31 de març de 2015.

 Acabat el termini de prova al que ha estat sotmesa la Sra.
Magda FERNÁNDEZ a la plaça de responsable del Servei de
Tràmits,  i  vist  l’informe  favorable  de  la  Directora  del
departament  d’Administració,  Finances  i  Aparcaments,
s’acorda  adjudicar-li  la  plaça  amb  caràcter  definitiu  i
publicar aquest nomenament al BOPA.

 S’autoritza  la  inscripció  de  la  Sra.  Ruth  CASABELLA,
responsable del CAEE i del CIAM, al curs  “Comissario de
Exposiciones”.  El cost del curs és de 90 € i serà impartit
per l’empresa ARTE SOSTENIBLE.

 S’autoritza la inscripció de la Sra. Maite TAUSTE, directora
del departament d’Administració, Finances i Aparcaments, al
curs “Excel Financer per la gestió econòmica”.  El cost del
curs és de 325 € i serà impartit per l’empresa LIDERA.

 S’autoritza la inscripció del Sr. Joan CODINA, responsable
de  So,  Llum  i  Audiovisuals,  al  curs  “Formació  tècnica
especialitzada”.   El  cost  del  curs  és  de  560  €  i  serà
impartit per l’empresa PERE REVERT AUDIO.

4.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
l’Entitat  Taekwondo  Club  Principat,  corresponent  a  les
despeses  d’organització  de  la  XIII  Copa  d’Andorra  de
Taekwondo, per un import de 1.500 €.
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 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
l’Entitat Bàsquet  Club Escaldes-Engordany,  corresponent a
les despeses d’organització del Campionat parroquial 2014-
2015, per un import de 2.000 €.

5.- Esports de Pasqua i d’Estiu.- S’acorda encomanar a  l’APACEF
el servei de menjador durant els esports de Pasqua i d’Estiu a raó
de 5,07 € (IGI no inclòs) per àpat.

6.-  Rocòdrom.-  S’acorda  contractar  l’empresa  ATAC  per  la
realització dels treballs  de manteniment i condicionament del
Rocòdrom, conforme al pressupost presentat per un import de 1.425
€.

7.- Via Ferrada.- Pels treballs de reparació i manteniment  de la
via Ferrada del Roc dels Esquers, situada a la Vall del Madriu,
s’acorda contractar l’empresa ATAC, única empresa a Andorra que
pot dur a terme aquests treballs, conforme al pressupost presentat
per un import de 380,38 €.

8.- Treballs Av. del Pessebre.- Per la contractació d’una empresa
especialitzada en el control de qualitat de les obres de millora
de serveis de l’avinguda del Pessebre, s’ha efectuat una consulta
de preus a  les empreses PIRINEU INSPECCIÓ I CONTROL (4.352,43 €)
i CONTUTOR (5.381,75 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar
a l’empresa PIRINEU INSPECCIÓ I CONTROL, els treballs de control
de qualitat al ser la que presenta l’oferta menys dient.

9.- Escala Camí del Roc de Sant Pere.- Pel subministrament i
col·locació de baranes (passamà) a la part alta del Camí del Roc
de Sant Pere, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
SERRALLERIA ESTEVES (2.501,44 €), SERRALLERIA INDUSTRIAL (2.430,93
€) i TALLER LLADOS (-). Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar
el  subministrament  i  instal·lació  d’aquestes  proteccions  a
l’empresa SERRALLERIA INDUSTRIAL, al ser l’oferta menys dient.

10.-  Club  d’Atletisme.-  Vista  la  demanda  del  Club  d’Atletisme
Assegurances Doval (C.A.A.D), referent a la cursa “SENS CHALLENGE
by Caldea Inuu”, que tindrà lloc el proper  10 de maig de 2015,
s’acorda autoritzar-la i estudiar conjuntament amb l’Agència de
Mobilitat el millor recorregut per a la celebració de la cursa, de
manera que afecti el mínim a la circulació.

12.- Eleccions Generals 2015.- 

 Pels  àpats  dels  interventors  de  les  candidatures  i  pel
personal del Comú encarregat del funcionament de la jornada
electoral, s’ha demanat un únic pressupost, per raons de
proximitat, al Restaurant “El Prat del Roure”, el qual ha
presentat una oferta per l’import de 19 € / menú. Vista
l’oferta s’acorda acceptar-la.

 Per a la contractació del servei de Càtering de la jornada
electoral,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les
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empreses que es detallen a continuació, havent obtingut les
següents ofertes:

Oferta A Oferta B Oferta C

TQ
Treballs de Qualitat

Menjar + begudes +
personal

PREU TOTAL     4.852,15 €

Menjar + begudes +
personal

PREU TOTAL     5.100,52 €
Menjar + begudes +

personal
PREU TOTAL     5.940,70 €

EMPRIVAT
March i Segarra

PREUS PER PERSONA

De 500 a 1000 p. 7,25 €/pax –       + de 1000 per.  6,00 €/pax

El Rebost del Padrí Oferta no rebuda

Restaurant
PRAT DEL ROURE

Menjar + begudes +
personal

PREU TOTAL     5.800,00 €

Menjar + begudes +
personal

PREU TOTAL     7.500,00 €

BIOBIO
PREUS PER PERSONA

Preu únic per persona    6,27 €/pax

Examinades les propostes s’acorda adjudicar a l’empresa RESTAURANT
PRAT DEL ROURE (Oferta A) el servei de càtering, per l’import de
5.800,00€, al ser la que ofereix les millors condicions en el seu
conjunt.

13.- Conveni de col·laboració entre Andorra Turisme SAU i els set
Comuns.- Vist el conveni proposat des de la reunió de Cònsols
entre Andorra Turisme SAU i els set Comuns, pel desenvolupament
d’accions conjuntes de màrqueting turístic mitjançant el programa
Infoturisme, s’acorda aprovar-lo.

14.-  Vivand.- S’acorda  acceptar  la  proposta  presentada  per
l’Entitat Basquet Club Andorra, pel patrocini de la marca VIVAND,
per un import de 4.000 €, IGI inclòs.  

Sessió de la Junta de Govern de data 23 de febrer de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, núm. 143 i
144/2015 (urbanisme), del núm. 145 al 152/2015 (cadastre), del
núm.  156  al  160/2015  (comerç),  i  del  núm.  161  al  175/2015
(exempcions fiscals).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 4/2015 i 5/2015 de factures conformades per un import net a
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pagar de 5.209,00 € i 41.266,92 €, respectivament. 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 301,20 €.

3.- Personal.-

 Vist que la Sra. Rosa GOMEZ DA SILVA ha renunciat a la plaça
eventual  d’operària  de  neteja  d’edificis,  s’acorda
contractar  amb  caràcter  eventual  els  serveis  de  la  Sra.
Nieves HERRANZ VALCALCEL, del dia 23 de febrer de 2015 al 31
de març de 2015.

 S’acorda incrementar a 1,26 €/hora la remuneració de la Sra.
Irina  SÁNCHEZ,  socorrista  a  les  Piscines  Comunals,  per
impartir classes de monitora de Natació.

 Acabat el termini de prova al que ha estat sotmesa la Sra.
Cyrille  FERRANDIS  IZARD  a  la  plaça  de  responsable
d’Activitats Esportives i Instal·lacions, i vist l’informe
favorable  del  Cap  del  departament  d’Esports,  s’acorda
adjudicar-li  la  plaça  amb  caràcter  definitiu  i  publicar
aquest nomenament al BOPA.

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació,  al  curs  “Primers  Auxilis  Psicològics  en
situació  de crisi i emergències”:

Jordi Carrión (agent de circulació)
Miquel Lebron (agent de circulació)
Dolça Casanova (Caporal)
Carles Bozzo (Caporal)
Elena Céspedes (Caporal)
Bàrbara Escudero (Cap de Circulació)

El cost del curs és de 1.350 € (225 € per persona) i anirà a
càrrec de l’empresa LIDERA.

4.- Mobiliari.- 

 Per la fabricació i col·locació de prestatges amb portes pel
despatx de Recursos Humans, s’ha efectuat una consulta de
preus  a la que han postulat les empreses FUSTERIA ROSSELL
(1.833,98 €), DECOR ANDORRA (1.558,80 €), i FUSTERIA ROC
(1.880,47 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar la
realització dels prestatges a l’empresa DECOR ANDORRA, al
ser l’oferta menys dient.

5.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
Grup d’Escacs Valls d’Andorra, per l’import de 3.000 €, en
concepte de lloguer d’instal·lacions.
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 Vist el conveni establert entre el Comú d’Escaldes-Engordany
i la  Fundació Privada Tutelar, de data 1 de juliol del
2008, s’aprova la col·laboració econòmica per dos persones
tutelades i dos pretutelades de la parròquia, pels imports
següents: 

- 2.576,88 €/any per dues persones tutelades
- 1.288,56 €/trimestrals per dues persones pretutelades.

6.- Esports.-

 Per a la compra de 4 assecadors, (dos amb polsador i dos
sense)  pels  vestidors  dels  pavellons  esportius  Prat  del
Roure i Prat Gran, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses  que  es  detallen  a  continuació  amb  les  següents
ofertes:

AMB POLSADOR SENSE POLSADOR

SUMCLIM
SIMEX  1001  bl.

Preu unitari   198,00 €
TOTAL      396,00 €

SIMEX  1008
Preu unitari   127,00 €
TOTAL      254,00 €

JOCOR
SANIFLOW  E05  bl.

Preu unitari   199,50 €
TOTAL      399,00 €

SMARTFLOW  
Preu unitari   68,60 €
TOTAL      137,20 €

CAIRÓ
SANIFLOW  E05  bl.

Preu unitari   199,50 €
TOTAL      399,00 €

SMARTFLOW  M04ACS
Preu unitari   73,50 €
TOTAL      147,00 €

TÈCNIC CLIMAX
MEDICLINIC-SANIFLOW

Preu unitari   242,25 €
TOTAL      484,50 €

MEDICLINICS
Preu unitari   123,25 €
TOTAL      246,50 €

Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el  referit
material  per  partides  a  l’empresa  JOCOR  (assecador  amb
polsador)  per  un  import  de  399,00  €   i  a  CAIRÓ  TÈCNIC
(assecador sense polsador) per un import de 147,00 € atès
que son respectivament, les ofertes que millor s’adapten a
les necessitats del departament.

7.- Manteniment instal·lacions esportives.- 

 S’acorda  contractar  l’empresa  FUSTERIA  ROSSELL  per  la
realització dels treballs  de reparació de la “Sauna” de les
Piscines Comunals, conforme al pressupost presentat per un
import de 699 €.

 Per  a  la  compra  de  filtres  destinats  al  circuït  de
climatització i renovació d’aire de les Piscines Comunals,
s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses que es
detallen a continuació amb les següents ofertes:

120 filtres
metàl·lics 59,2

x 59,2

48 filtres
metàl·lics 68,5

x 35

26 filtres
metàl·lics 75 x

65

TOTAL
amb IGI

SACE 1.196,00 € 504,77 € 347,17 € 2.047,94 €
TERMCALOR 1.408,80 € 561,12 € 529,88 € 2.499,80 €
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JOCOR 901,50 € 361,80 € 311,35 € 1.574,65 €
BLAUTEC Material no disponible

GEOSISTEMAS Oferta no rebuda

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el subministrament
d’aquest material a l’empresa JOCOR, al ser l’oferta menys
dient.

 Pel  subministrament  i  instal·lació  d’una  bomba  de
recirculació d’aigua, destinada a  les piscines comunals,
s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses BLAUTEC
(-),  JOCOR  (3.390,98  €,  instal·lació  a  part),  SACE
(3.309,06),  TECSAI  (-),  COMERCIAL  CAIRÓ  (3.009,80  €,
instal·lació  a  part)  i  TERM  CALOR  (-).  Examinades  les
ofertes s’acorda adjudicar el subministrament i instal·lació
d’aquest equip a l’empresa SACE, al ser la que presenta
l’oferta més econòmica.

8.- Gent Gran.- Pel desplaçament a Tarragona del grup de la Gent
Gran, en el marc de la sortida interparroquial organitzada pels 7
Comuns,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses
AUTOCARS NADAL (575 €), VIATGES ESPANYA (601 €), VIATGES SOLDEVILA
(650  €)  i  NOVATEL  (846  €).  Examinades  les  ofertes  s’acorda
adjudicar  a  l’empresa  AUTOCARS  NADAL  el  referit  servei  de
transport, al ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient. El
preu del desplaçament serà subvencionat pel conjunt dels Comuns.

9.-  Camins  de  muntanya.-  Per  la  compra  d’un  moto  serra  de
reposició i d’una desbrossadora, material destinat a la brigada de
camins de muntanya, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses ESTABLIMENTS MARTÍ (1.795,50 €), MAVID SA (1.567,50 €),
J.MOLES ISERN (-) i MATERIALS RIBA (-). Examinades les ofertes,
s’acorda adquirir el referit material a l’empresa MAVID SA, al ser
la que presenta l’oferta menys dient i la que millor s’adapta a
les necessitats del departament.

10.- Material d’Higiene viària.-  Pel subministrament de raspalls
laterals  models  CITY  CAT  2020  i  ROLBA  5000,  destinats  a  les
màquines de neteja viària, s’ha efectuat una consulta de preus a
les empreses MATERIALS RIBA (5.382,01 €), MULTISERVEIS COPRÍNCEPS
(4.898,12 €) i GARATGE NOGREDA 4.331,63 €. Examinades les ofertes,
s’acorda adquirir el referit material a l’empresa GARATGE NOGREDA,
al ser la que presenta l’oferta menys dient.

11.- Expenedors de bosses.- Per a l’adquisició de dos expenedors
de bosses  “Kioscan”, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses SENYALITZACIONS STOP (953,04 €) i FERRETERIA PRINCIPAT
(930,05  €).  Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el
subministrament  d’aquests  expenedors  a  l’empresa  FERRETERIA
PRINCIPAT al ser la que presenta l’oferta menys dient.

12.- Recursos d’Alçada.- 
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 Es dona lectura a l’informe requerit pel Govern, en relació
al recurs administratiu d’alçada interposat pel Sr. Antoni
RODRIGUEZ FUENTES, contra la resolució dictada pel Comú, en
relació  a  la  delimitació  de  terreny  “EL  SOQUÉ”  amb  el
terreny comunal. S’acorda trametre el referit informe al
Govern, conjuntament amb l’expedient administratiu.

 Es dona lectura a l’informe requerit pel Govern, en relació
al recurs administratiu d’alçada interposat pels Agents de
Circulació  i  Atenció  Ciutadana  del  Comú  (40  escrits  de
recurs) contra l’aplicació de l’Ordinació de la Mútua dels
Agents de Circulació. S’acorda trametre el referit informe
al Govern, conjuntament amb l’expedient administratiu.

Sessió de la Junta de Govern de data 2 de març de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm. 179
al 182/2015 (obres menors), del núm. 186 al 196/2015 (comerç),
núm.  202  i  203/2015  (urbanisme),  i  del  núm.  204  al  213/2015
(cadastre).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 6/2015 i 7/2015 de factures conformades per un import net a
pagar  de  11.459,83  €  i  268.108,93  €,  respectivament.  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 4.984,56 €.

3.- Personal.-

 Vista la renúncia de la Sra. Xènia MOURELO VELASCO a la
plaça eventual d’informadora turística, s’acorda acceptar-la
a comptar del  dia 17 de març de 2015.

 S’acorda convocar un concurs pel procediment de promoció
interna,  per  a  cobrir  una  plaça  de  nova  creació
d’aprenent/ajudant de lampista.

 Per a cobrir una suplència per baixa del Sr. Antoni SANCHEZ
SANCHEZ  (lampista),  s’acorda  contractar,  amb  caràcter
eventual, els serveis del Sr. Àngel MARTIN JAEN, del 1 de
març al 31 de maig de 2015.

 Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Debora ROUCO
RIVERA, agent de circulació, per a l’obtenció d’un permís
administratiu de dues hores diàries per atendre al seu fill
menor  de  nou  mesos;  vist  el  reglament  de  permisos
administratius,  s’acorda  atorgar-li.  D’altra  part  i  a
petició de la interessada, s’acorda agrupar les hores de
permís i gaudir-les en 40 dies naturals a comptar de la data
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en què s’exhaureixi la baixa per maternitat (del dia 29 de
maig al 7 de juliol de 2015).

 Per a proveir una plaça de cap de departament de Gent Gran,
s’ha  convocat  un  concurs  intern,  al  que  han  postulat  2
candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de selecció,
s’acorda contractar els serveis de la Sra. Maria LUPIAÑEZ
MARQUÉS, amb el termini de prova establert a l’Ordinació de
la funció pública.

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs “Gestió de contractes i licitacions de
recollida de residus i neteja viària”:

Isabel ROGÉ (Cap de Medi Ambient)
Mònica NAVARRO (Interventora)

El cost del curs és de 125 € aproximat per persona i anirà a
càrrec de l’Escola de Formació COAMB.

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació,  al  curs  “Formació  Teòrica  i  pràctica  en
treballs en alçada”. El cost del curs és de 1.125 € 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 realitzada (VIPSA 1.610 € i ASSEGUR PREVENCIÓ 1.125
€).

Pere GRIERA (Resp. Enllumenat)
Mario GRANDVALLET (electricista)
Ivan MONNE (electricista)
Oscar BARCIELA (electricista)
Antoni TORNÉ (electricista)
Raül ÁLVAREZ (op. manteniment)
Ivan COLMENERO (jardiner)
Joan Carles RUIZ (jardiner)
Joan CODINA (Resp. de so, llum i audiovisuals)

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs al curs “Aparells elevadors: Toro”. El
cost del curs és de 480 € i anirà a càrrec de l’empresa
VIPSA, al ser la que ha presentat l’oferta menys dient en el
marc de la consulta de preus realitzada (VIPSA 480 € i
ASSEGUR PREVENCIÓ 750 €).

Antoni BARRAGAN (op. manteniment)
Joan ANAYA (op. manteniment-conserge)
Francesc DOLS (jardiner)
Felip PÉREZ (conserge esdeveniments i espectacles)
Rafa DE HARO (cap manteniment i gestió de la flota de
vehicles)

 S’autoritza al Sr. Joaquim PUJOL  (departament de joventut)
a  participar  a  la  convenció  “European  youth  work”,  que
tindrà lloc a Brussel·les, del dia 17 al 30 d’abril del
corrent. Les despeses aniran a càrrec de l’organització.
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4.- Concursos.-  

 S’acorda convocar un concurs públic pel subministrament del
material necessari per a la renovació de l’enllumenat públic
de la Urbanització Can Diumenge i d’un tram de la Ctra.
d’Engolasters.

 S’acorda convocar un concurs públic per a l’adjudicació del
subministrament de material per l’ampliació de la gestió
informàtica de la xarxa d’enllumenat públic.

5.- Transferències de Crèdit.-  Vist l’article 74 de la Llei de
Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i
els  informes  emesos  per  la  Interventora,  la  Junta  de  Govern
autoritza  les  següents  Transferències  de  Crèdit,  a  càrrec  del
pressupost econòmic 2014:

 De  la  partida  402  9201000  60380  “Millora  d’Edificis”,
360,53 € a favor de la partida 501 1330000 61200 “Millora
d’Edificis” per a fer front a la despesa originada pel canvi
adjudicatari en el subministrament i col·locació del control
d’accés del servei de Circulació.

6.- Servei de Circulació.-  Vist l’acord adoptat per la Junta de
Govern en la sessió celebrada el dia 15 de desembre de 2014,
adjudicant el  subministrament i col·locació d’equips de control
d’accés al despatx de Circulació i Atenció Ciutadana; vist que
l’empresa adjudicatària, VALIRA SEGURETAT, no ha complert amb els
terminis  exigits  pel  subministrament  i  col·locació  d’aquests
equips,  s’acorda  adjudicar  la  contractació  de  referència  a
l’empresa  S.G.V,  per  l’import  de  1.574,24  €,  al  ser  la  que
presenta la segona oferta més econòmica en el marc de la consulta
de preus efectuada.

7.- 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
5.975,31  €  (IGI  inclòs),  destinades  a  campanyes  publicitàries
relatives a les activitats comunals.

8.- Piscines Comunals.- Per la compra de samarretes destinades al
personal i monitors de les piscines comunals, s’ha efectuat una
consulta de preus a les empreses que es detallen a continuació amb
les següents ofertes:

Empresa
52 Samarretes

tècniques
52 Polos tècnics

468 SPORTS
15 € la unitat (IGI no
inclòs i Serigrafia)

22 € la unitat (IGI
no inclòs i
Serigrafia)

SERIPRINT
13,50 € i 20,46 €
(IGI no inclòs i

Serigrafia)
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Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa 468
SPORTS el subministrament de les samarretes per l’import de
780 € al ser l’oferta que millor s’adapta a les necessitats
del departament.

9.- Centre d’Art.- 

 S’acorda la contractació de la mostra “Herbes Remeieres del
Museu de Ciències de Granollers”, constituïda per imatges i
textos  de  diverses  herbes  que  es  troben  a  Andorra  i
Catalunya. Aquesta mostra, tindrà una durada de tres mesos
(de març a maig de 2015) i un cost aproximat de 3.450 €. El
preu inclou el transport, el lloguer, l’assegurança i el
mobiliari de l’exposició amb tots els impostos inclosos. 

 En el marc de la celebració del Dia Internacional de l’Aigua
que tindrà lloc el dia 22 de març del corrent, s’acorda
programar la xerrada  “Una pedra, un estil: l’arquitectura
del  granit  (1930-1960)” a  càrrec  de  l’arquitecte  Enric
Dilme, el dia 17 de març a les 20h30.

 Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona
Treballadora, s’acorda contractar els serveis de EVE ARIZA
(acció Artística) i NORMA SOLDEVILA (sessió música) per a
l’organització de les activitats  “La representació de la
dona en l’Art i La Dona i la creació” que tindran lloc els
dies 5 i 7 de març a la Sala Josep Viladomat. L’import de la
contractació és de 450 €.

10.- Diada de Sant Jordi.- Per a la contractació d’espectacles per
a amenitzar la Diada de Sant Jordi, s’han demanat pressupostos a
les empreses ANDORRA ANIMACIÓ i GATZARA ESPECTACLES. Examinades
les diferents opcions, s’acorda contractar a l’empresa GATZARA
ESPECTACLES la representació de l’espectacle infantil “La granja
més petita del món”, a càrrec de la companyia Anna Roca (973,75
€). L’espectacle tindrà lloc a la Plaça Coprínceps.

11.- Agermanaments.-

 Pel transport dels del grup d’infants de l’Illa de la Reunió i
acompanyants pels itineraris nacionals i internacionals, s’ha
demanat ofertes a les empreses que es detallen a continuació
havent obtingut les següents ofertes:

Companyies d’autobusos
Preu desplaçament
aeroport Toulouse

Preu per viatges
interns

AUTOCARS NADAL 1.350,00 € 1.250,00 €
VIATGES SOLDEVILA    950,00 € 1.085,00 €
VIATGES MONTMANTELL 1.240,25 € 1.485,25 €
NOVATEL 1.539,00 € 1.800,00 €

Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el  servei  de
transport a l’empresa VIATGES SOLDEVILA, al ser la que presenta
les ofertes menys dients.
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 Pel  sojorn  del  grup  d’infants  de  l’Illa  de  Réunion,  s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses que es detallen a
continuació, havent obtingut les següents ofertes:

HOTELS A.D. M.P. P.C.

ROC BLANC
Preu total 25 persones:

10.280€
Preu total 25 persones:

11.530€
Preu total 25 persones:

14.030€

IBIS HOTEL Preu total 25 persones:
16.190,75€

Preu total 25 persones:
21.370,75€

No dinar

HUSA Mola
Park

No disponibilitat No disponibilitat No disponibilitat

EUREKA Sense oferta
Sense oferta

Sense oferta

ESPEL
Preu total 25 persones:

7.660€
Preu total 25 persones:

7.128 €
Preu total 25 persones:

11.910€

ORIOL Preu total 25 persones:
5.250€

Preu total 25 persones:
7.750€

Preu total 25 persones:
10.250€

TUDEL
No disponible

en règims
demanats

Examinades les ofertes s’acorda contractar l’allotjament del
grup  d’infants  a  l’Hotel  ESPEL,  al  ser  l’establiment  que
presenta l’oferta més avantatjosa.

 S’aprova el programa d’activitats previstes per la visita del
grup d’Infants de l’Illa de la Reunió, elaborat en el marc del
conveni d’agermanament amb el Municipi de l’Ètang Salé. El cost
total de les activitats ascendeix aproximadament  a 8.000 €. 

Sessió de la Junta de Govern de data 9 de març de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm. 197
al 201/2015 (obres menors), del núm. 214 al 232/2015 (comerç), i
del núm. 234 al 2362015 (urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 8/2015 i 9/2015 de factures conformades per un import net a
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pagar de 4.729,21 € i 55.306,79 €, respectivament. I verificades,
s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al  capítol
corresponent  del  pressupost. S’aprova  també  la  relació  de
pagaments presentada per un import de 2.908,93 €.

3.- Personal.-

 Vista la baixa mèdica presentada per la Sra. Carolina HUGUET
(educadora), s’acorda contractar, amb caràcter eventual, els
serveis de la Sra. Anna Maria GUZMAN BUSTARA, del dia 2 de
març de 2015 fins que la titular de la plaça es reincorpori
al seu lloc de treball.

 Vista la baixa mèdica presentada per la Sra. Flora SANTIAGO
(operària  del  SAD),  s’acorda  contractar,  amb  caràcter
eventual, els serveis de la Sra. Karim Patricia IZQUIERDO
DAVALOS, (torn de matí) i del Sr. Gabriel GOMEZ SINFREU,
(torn de tarda), del dia 3 de març de 2015 fins que la
titular de la plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

 S’acorda  prorrogar  la  contractació  eventual  de  la  Sra.
Auxiliadora VILLORIA IGLESIAS, en qualitat de cuinera de
l’Escola Bressol, del dia 20 de març al 19 de desembre de
2015.

 S’acorda prorrogar les contractacions eventuals de les Sres.
Maria Soletat COBOS MORENO, (auxiliar de la Llar) i de la
Sra. Flora SANTIAGO PRIETO, (operària del SAD) del dia 1
d’abril al 31 de desembre de 2015.

 S’autoritza als Srs. Ivan GARCIA SANCHEZ, Fabio M. MORENO
HERNANDEZ  i  Josep  BETRIU  DIUMENJÓ  alumnes  del  Centre  de
Formació Professional, a realitzar una estada formativa a
l’Escola Bressol, del 13 d’abril al 22 de maig de 2015.

 S’informa que el dia 9 de març del corrent començaran a
treballar  cinc  persones  en  el  marc  del  “Programa  per
fomentar  el  treball  temporal  en  benefici  de  la
col·lectivitat”.  Les  tasques  que  realitzaran  són  de
manteniment de les infraestructures i serveis comunals així
com de neteja d’Edificis i el seu contracte finalitzarà el 8
de setembre de 2015.

Les persones contractades han estat les següents:

- Eduardo ROMERO ROMERO (Conserge/op. Manteniment).
- Maria Elvira BORREGO ARÉVALO (op. Neteja Edificis).
- Begoña VIEITES GARCIA (op. Neteja Edificis).
- Daniela OJEGA GÓMEZ (op. Neteja Edificis).
- Joan PUIG VELASCO (pintor)

Així mateix, s’informa de la inscripció d’aquestes persones
al  curs  “Prevenció  de  riscos  laborals  en  el  lloc  de
treball” impartit per ASSEGUR PREVENCIÓ. El preu total de la
formació és de 100 € (20 € per persona).
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 S’autoritza  la  inscripció  del  personal  que  es  detalla  a
continuació,  al  curs  “Atenció  a  l’usuari  a  través  de
l’Orientació a les persones”:

- Servei de Circulació: 3 treballadors
- Aparcaments: 14 treballadors
- Tràmits: 4 treballadors
- Cultura: 2 treballadors
- Turisme: treballador
- Esports: treballadors

El  cost  del  curs  és  de  3.800  €  (126,67  €/persona)  i  serà
impartit per l’empresa GAMMA MANAGEMENT.

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació,  al  curs  “Estratègies  de  Comunicació  i
Intel·ligència emocional a l’Organització”. El cost del curs
és  de  3.480  €(267,69  €/persona)  i  serà  impartit  per
l’empresa OPCIÓ RECURSOS HUMANS:

Rafel DE HARO (Cap de manteniment)
Raquel GARCIA (Cap de Recursos Humans)
Barbara ESCUDERO (Cap de Circulació)
Maite  TAUSTE  (Directora  d’Admin.,  Finances  i
Aparcaments)
Helena Zaida PIRES (Resp. aparcaments)
Gerard CALVET (Cap d’urbanisme)
Isabel ROGÉ (Cap de medi Ambient)
Maria FERNANDEZ (Cap d’infància)
Maria LUPIAÑEZ (Cap de gent gran)
Miquel A. MILLAN (Cap de joventut)
Anna GARCIA (Cap de cultura)
Antonino LOPEZ (Cap d’esports)
Gisela ROCA (Cap d’informàtica)

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació,  al  curs  “Habilitats  i  competències  del
comandament: comunicació i treball en equip”.  El cost del
curs és de 1.600 €(133,33 €/persona) i serà impartit per
l’empresa CERQUEDA INTERNACIONAL SERVEIS.

- Magda FERNANDEZ (resp. tràmits)
- David JUAREZ Higiene Viària)
- Francesca MARCH (resp. Neteja d’Edificis)
- Pere GRIERA (resp. enllumenat)
- Manel DONSIÓN (resp. obres)
- Antoni TORNÉ (resp. manteniment mecànic)
- Carles ORDOÑEZ (resp. camins de muntanya i deixalleria)
- Llorenç ESQUERRA (resp. zones verdes)
- MªCarmen PEREZ (coordinadora Escola Bressol 1)
- Maribel ESPINOSA (coordinadora Escola Bressol 2)
- Ruth CASABELLA (resp. CAEE/CIAM)
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- Cyrille  FERRANDIS  (resp.  activitats  esportives  i
instal·lacions).

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs  “Prison Break: gestionant situacions
difícils”. El cost del curs és de 2.800 € (215,38 €/persona)
i  serà  impartit  per  l’empresa  CERQUEDA  INTERNACIONAL
SERVEIS.

Rafel DE HARO (Cap de manteniment)
Raquel GARCIA (Cap de Recursos Humans)
Bàrbara ESCUDERO (Cap de Circulació)
Maite TAUSTE (Directora d’administració., finances i
aparcaments)
Helena Zaida PIRES (Resp. aparcaments)
Gerard CALVET (Cap d’urbanisme)
Isabel ROGÉ (Cap de medi Ambient)
Maria FERNANDEZ (Cap d’infància)
Maria LUPIAÑEZ (Cap de gent gran)
Miquel A. MILLAN (Cap de joventut)
Anna GARCIA (Cap de cultura)
Antonino LOPEZ (Cap d’esports)
Gisela ROCA (Cap d’informàtica)

4.-  Concursos.- S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  a  la
cessió  en  arrendament  del  local  comercial  situat  a  la  planta
vuitena de la Torre de Caldea.

5.-  Ampliacions  de  Crèdit.-  Vist  l’article  73  de  la  Llei  de
Finances Comunals, l’article 5è de l’Ordinació del Pressupost del
2015 l’informe de la Interventora, la Junta de Govern autoritza
una ampliació de crèdit a favor de les partides 102-2310000-13000
“Sou base personal eventual”, per un import de 28.860 € i 102-
2310000-16050 “Quota seguretat personal eventual” per un import de
4.184,70  €,  per  a  fer  front  a  les  despeses  derivades  per  la
contractació de 5 persones beneficiàries del conveni relatiu al
programa  per  fomentar  el  treball  temporal  a  benefici  de  la
col·lectivitat.

6.-Voravies.-  Vist  l’acord  assolit  amb  els  veïns  de  la
urbanització  Sant  Miquel  d’Engolasters  per  a  l’execució  dels
treballs  de  reforma  i  embelliment  de  les  voravies  de  la
urbanització,  projecte  que  es  realitza  a  iniciativa  dels
propietaris  de  les  edificacions,  s’acorda  contractar  l’empresa
T.P.  UNITAS  per  la  realització  d’aquests  treballs  conforme  al
pressupost presentat per un import de 11.705,46 €.

L’import d’aquests treballs es sufragarà proporcionalment  a la
superfície entre el Comú (5.591,79 €) i els veïns (6.113,67 €)

7.- Control sobre les colònies d’animals de carrer.- Pels treballs
de control de les colònies de gats a la parròquia d’Escaldes-
Engordany,  consistent  en  la  captura  i  reubicació  controlada
d’aquets animals,  s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses  que  es  detallen  a  continuació  obtenint  les  següents
ofertes:
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Captura i trasllat de 30 gats 
errants de les colonies de la 
parròquia 

Permanència:  24hores al 
dia  de dilluns a diumenge 
festius inclosos (10 gats)

TOTAL (IGI incòs)

ECOTÈCNIC 1.350,00 € 250,00 € 1.600,00 €

PREVENCONTROL 930,00 € 980,00 € 1.910,00 €

AMBITÈCNIA ------------------ ------------------ no presenta oferta

Examinades les ofertes, s’acorda encomanar la realització d’aquest
servei a  l’empresa ECOTÈCNIC, al ser la que presenta l’oferta
menys dient

8.- Productes de neteja.- Per a la compra semestral dels productes
de neteja destinats a les dependències i instal·lacions comunals,
s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses PRACTICSAC,
RODISNET,  VIDAL  i   LLEXIU  ANDORRANA,  les  quals  han  presentat
diversitat d’opcions i preus.

Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el  subministrament
d’aquests productes pels imports següents:

Paper Cel·lulosa i expenedors:

VIDAL (accessoris)   255,34 €
PRACTICSAC  (accessoris) 2.543,20 €
RODISNET  (accessoris)   570,43 €
LLEIXIU ANDORRANA  ( accessoris) 1.173,10 €

Proveïdors exclusius de productes de neteja:

RODISNET (netejadors clorats i per màquina) 1.232,85 €
PRACTICSAC  (netejador concentrat)   601,74 €

Proveïdor exclusiu, paper per expenedors:

RODISNET  (paper cel·lulosa)  3.583,50 €

9.-  Vehicles.- Pel  subministrament  d’un  pont  elevador,  s’ha
convocat un concurs públic al que han participat les empreses
següents:

 CANAL MENDI 7.173,04 €
 TECNOMOBIL 7.374,57 €

Vista la proposta de la Mesa de contractació s’acorda adjudicar el
concurs a l’empresa CANAL MENDI, al ser la que presenta l’oferta
menys dient. 

10.- Piscines Comunals.- 
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 Per  la  substitució  de  les  sondes  de  clor  i  PH  de  les
piscines comunals i de les banyeres d’ hidromassatge, s’ha
efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses  que  es
detallen a continuació obtenint les següents ofertes:

            
Empresa Preus

SACE Oferta no presentada
TECSAI 2.861 €

BLAUTEC 3.465 €

Examinades  les  ofertes, s’acorda  adjudicar  a  l’empresa
TECSAI el subministrament i instal·lació d’aquestes sondes,
al ser la que presenta l’oferta menys dient.

 Pel subministrament de 5 braços i 15 malles per filtres  de
diatomea, destinats a les piscines comunals, s’ha efectuat
una consulta de preus a diverses empreses obtenint només un
pressupost  de  l’empresa  TECSAI  (1.187,50€),  SACE  (-)  i
BLAUTEC  (-).  Examinada  l’oferta  presentada  s’acorda
adjudicar a l’empresa TECSAI els subministrament d’aquest
material, conforme al pressupost presentat.

11.- Rocòdrom.- Pel subministrament de material pel Rocòdrom, s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses que es detallen a
continuació obtenint les següents ofertes:
                    

                       
Material Viladomat Alpesport

20 Peus de gat 1.060 € 1.206 €
3 Arnesos 112.50 € 93 €

5 Mosquetons 29,25 € 34 €
200 m. de bobina corda 232 € 229 €

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el subministrament del
referit material per partides a l’empresa VILADOMAT (Peus de gat,
Arnesos i Mosquetons) per un import de 1.201,75 €  i  a ALPESPORT
(bobina  de  corda)  per  un  import  de  229,00  €  atès  que  son
respectivament, les ofertes que millor s’adapten a les necessitats
del departament.

12.- Espai Lleure.- Per a la contractació d’un servei de càtering
a l’Espai Lleure I, destinat als infants inscrits pel període
corresponent a les vacances de Pasqua,  s’ha efectuat una consulta
de preus  a les empreses  que es detallen a continuació amb les
següents ofertes:
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BIOBIO ESPIGA D’OR SPORT HOTELS

dibujo-mariposa-colorear.jpg

dibujo-mariposa-colorearh.jpg

dibujos-mariposas-2.jpg

Preu 
àpats

5,52€ / àpat 5,85€ / àpat
No presenten
pressupost 

Preu àpats
intoleràncies

5,80 € / àpat 5,85€ / àpat

Preu
picnics

3,83€ / picnic 3,10€ / àpat
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Preu picnics
intoleràncies

4,14€ / picnic 3,10€ / àpat

Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el  servei  de
restauració, a l’empresa BIO BIO, per l’import de 5,52 €/àpat i
5,80 € àpat intoleràncies, al ser l’oferta menys dient i compleix
amb els requisits exigits per aquest tipus de prestacions.

13.- Agendes Escoles Bressol.- Per a la compra de 153 agendes per
a les famílies dels infants inscrits a les Escoles Bressol, s’ha
demanat pressupost a les empreses IMPREMTA DE LES VALLS (6,72
€/unitat), GRÀFIQUES ANDORRANES (6,48 €/unitat) i IMPREMTA SOLBER
(9,53€/unitat).  Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  a
l’empresa  GRÀFIQUES  ANDORRANES  el  subministrament  d’aquest
material, al ser la que presenta l’oferta menys dient. El cost de
l’agenda va a càrrec de cada família.

14.- Mutua dels Agents de Circulació i Atenció Ciutadana del Comú
d’Escaldes-Engordany.- D’acord  amb  la  disposició  transitòria
primera  de  l’Ordinació  de  la  Mutua  dels  Agents  de  Circulació
Comunals, es presenta a la ratificació de la Junta de Govern els
acords adoptats en la reunió celebrada el dia 27 de febrer del
2015:

1. Representants  dels  agents  de  circulació.-  Els  representants
dels  agents  comuniquen,  mitjançant  document  escrit,  que
s’abstindran de prendre cap decisió fins que les accions legals
que han pres en contra de l’Ordinació de la mútua s’hagin
resolt. Per aquesta raó, en endavant i fins i tant no s’indiqui
el contrari, els acords adoptats per la Comissió de la Mútua,
ho seran per majoria, amb l’abstenció dels representants dels
agents.

2. Presentació de l'Estat de comptes i detall dels moviments.- Es
preveu un import de pagament efectiu de baixes per accident
laboral de 1.705 € i un ingrés net de 9.177,28 € en concepte de
retencions en el primer semestre de l’any.

3. Projecció del semestre.- Es preveu que al mes de juny hi hagi
un  saldo  positiu  a  favor  del  fons  mutual  de  7.500  €
aproximadament. 

4. Revisió, si s'escau, de la tarifa inicial de cotització per ser
ratificada per Junta de Govern.- Els representants dels agents
no prenen cap decisió al respecte, per la qual cosa es manté la
tarifa inicial prevista a l’Ordinació.

5. Fixar  les  prestacions  econòmiques  en  cas  d'invalidesa  i
d'indemnització en cas de defunció, per ser ratificades per
Junta de Govern.- Els representants dels agents no prenen cap
decisió al respecte per la qual cosa es mantenen els imports
inicials previstos a l’Ordinació.

6. Presentació  de  la  declaració  d'IRPF  per  a  les  rendes  no
sotmeses a la cotització de la CASS.- Vist que estem esperant a
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que l’agència tributària ens doni la resposta de com s’ha de
fer  la  liquidació  de  rendes  no  sotmeses  a  obligació  de
cotització a la CASS, s’acorda convocar als representants dels
agents en el moment que disposem d’aquesta informació per tal
d’informar-los.

7. Pagament  de  les  reclamacions  dels  agents.-  S’informa  als
representants  dels  agents  que  s’està  donant  resposta  a  les
reclamacions presentades per varis agents en data 18 de juliol
de 2014.

8. Documentació.- S’annexa documentació presentada a la reunió de
la  Comissió  de  la  Comissió  de  la  Mútua  dels  agents  de
Circulació i atenció ciutadana.

9. Ratificació dels acords adoptats.- I de conformitat amb el que
estableix a l’efecte l’Ordinació de la Mútua dels agents de
Circulació i atenció ciutadana del Comú d’Escaldes-Engordany,
els  anteriors  acords  adoptats  es  presentaran  a  la  seva
ratificació per part de la Junta de Govern.

I, la Junta de Govern acorda ratificar els acords adoptats per la
Comissió de la Mútua dels Agents de Circulació.

Sessió de la Junta de Govern de data 16 de març de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del núm. 237
al 241/2015 (obres menors), del núm. 242 al 248/2015 (comerç), del
núm. 249 al 251/2015 (urbanisme), i del núm. 252 al 261/2015
(cadastre).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
10/2015 de factures conformades per un import net a pagar de
7.480,02 €. I, verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb
càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la
relació de pagaments presentada per un import de 30.802,76 €.

3.- Personal.-

 Vista la baixa presentada per la Sra. Mercè ROS (educadora),
s’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Anna Maria GUZMAN BUSTARA, del dia 9 de març de 2015
fins que la titular de la plaça es reincorpori al seu lloc
de treball.

 Vist  l’informe  emès  pel  Cap  del  departament  de  Cultura,
s’acorda  prorrogar  la  contractació  de  la  Sra.  Vanessa
SANJURJO MORON, amb caràcter eventual, com a assistent de
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projectes de cultura, del dia 1 de d’abril al 31 de desembre
de 2015.

 Vist l’informe emès pel Cap del departament de Joventut,
s’acorda contractar amb caràcter eventual el serveis del Sr.
Sergi SANCHEZ CAÑETE RODRIGUEZ per a realitzar el “Taller
d’aromateràpia” per als joves de l’espai jovent el dia 25 de
febrer de 2015.

 Atesa la necessitat de reforçar el Servei del SAD, s’informa
de la contractació, amb caràcter eventual a mitja jornada,
dels serveis del Sr. Gabriel GOMEZ SINFREU, del 11 de març
al 17 de maig de 2015.

 Vista que la Sra. Jessica DE ARAUJO SANTOS, secretària del
departament  de  Recursos  Humans  entrarà  properament  en
situació  de  baixa  laboral  per  maternitat,  s’acorda
contractar amb caràcter eventual, els serveis de la Sra.
Rabeha BEN TAHAR TALLIN, del dia 7 d’abril de 2015 fins que
la  titular  de  la  plaça  es  reincorpori  al  seu  lloc  de
treball.

 Vista la renúncia del Sr. Bernard RAMOS RAGSAC a la plaça
eventual d’operari d’Higiene Viària, s’acorda acceptar-la a
comptar del  dia 1 de juny de 2015.

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs “Redacció empresarial eficaç”. El cost
del curs és de 3.800 € (190 €/persona) i serà impartit per
l’empresa LIDERA.

 Viviana Font (secretària)
 Josep Mª Canut (secretari)
 Jessica de Araujo (secretària)
 Mònica Gamallo (secretària)
 Ingrid Llop (secretària)
 Lali Gómez (secretària)
 Lourdes Moreno (secretària)
 Anna Solsona (secretària)
 Iurdana Artolà (secretària)
 Cristina Garriga (secretària)
 Anna Brasó (secretària)
 Jacob González (secretari)
 Rebeca Salcedo (resp. Turisme)
 Marta Gorraiz (secretària)
 Raquel G. Cheminau (secretària)
 Helena Pires (resp. aparcaments)
 Central d’aparcaments (3)

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs  “Gestió de les instal·lacions de les
piscines i dels seus annexes”. El cost del curs és de 340 €
(170  €/persona)  i  serà  impartit  per  l’empresa  ALTIMIR
AMBITÈCNIA.

 Antoni Melguizo (resp. manteniment piscina)
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 Ivan Salcedo (op. manteniment piscina)

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs “Poda”. El cost del curs és de 270 €
(90€/persona) i serà impartit per l’Escola de JARDINERIA DE
LA MASSANA.

 Josep Caramés (jardiner)
 Ivan Colmenero (jardiner)
 Teresa Canicoba (jardiner)

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs  “Reg”.  El cost del curs és de 270 €
(90€/persona) i serà impartit per l’Escola de JARDINERIA DE
LA MASSANA. 

 Francesc Dols (jardiner)
 Joan Carles Ruiz (jardiner)
 Llorenç Esquerra (resp. zones verdes)

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs “Gespes”. El cost del curs és de 270 €
(90€/persona) i serà impartit per l’Escola de JARDINERIA DE
LA MASSANA.

 Jordi Torner (jardiner)
 Montserrat Sánchez (jardiner)
 Mimoun Raguig (resp. zones verdes)

4.- Ampliació de Crèdit.- Vist l’article 73 de la Llei de Finances
Comunals,  l’article  5è  de  l’Ordinació  del  Pressupost  del  2015
l’informe de la Interventora, la Junta de Govern autoritza una
ampliació  de  crèdit  a  favor  de  la  partida  101-9200000-22902
“Indemnitzacions”, per un import de 5.904,35 €, per a fer front al
pagament  de  l’import  definitiu  del  complement  salarial  i  el
corresponent IRPF de les baixes per accident laboral dels agents
de circulació i atenció ciutadana Srs. Joan Josep DELGADO i Sergi
GUIMARÉ.

5.- Subvencions.- 

 S’acorda  efectuar  un  avenç  de  la  subvenció  a  favor  de
l’UPTEE,  per un import de 10.000 €, per atendre pagaments
relatius  a les despeses de la cavalcada de Reis 2015, a
l’espera  del  tancament  dels  comptes  d’aquest  esdeveniment
amb el Comú d’Andorra la Vella.

 S’acorda  procedir  a  l’abonament  d’una  bestreta  sobre  la
subvenció  consignada  a  favor  de  l’UPTEE,  en  concepte
d’organització dels següents actes:

 Elecció de la pubilla 2015 (10.420,00 €)
 La Calçotada 2015 (2.028,96 €)
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6.- Festa de la Parròquia.- Per a la compra de 1.200 plats per a
la Festa de la Parròquia, s’ha demanat pressupost a les empreses
HOTELCO (4.440 €/3,70 € unitat), STYL-AND (3.264 €/2,72 € unitat),
DECOTEL  (4.380  €/3,65  €  unitat),  i  FERRETERIA  PRINCIPAT  (-).
Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa DECOTEL el
subministrament  dels  plats  commemoratius  de  la  festa  de  la
Parròquia, al ser l’oferta que més s’adapta a les necessitats del
departament.

7.-  Agermanament Illa de la Reunió.-  Per la organització d’un
aperitiu que s’oferirà al grup d’infants i acompanyants de l’Illa
de la Reunió, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
que es detallen a continuació amb les següents ofertes:

EMPRESA PREU/100 persones
EL REBOST DEL PADRI

(2 propostes)
1.139,05 € IGI inclòs
1.306,25 € IGI inclòs

TREBALL DE QUALITAT
(2 propostes)

737,93 € IGI inclòs
824,14 € IGI inclòs

RESTAURANT PRAT DEL ROURE 575 € IGI inclòs

Examinades  les  propostes  presentades,  s’acorda  adjudicar  a
l’empresa RESTAURANT PRAT DEL ROURE l’organització de l’aperitiu,
al ser l’oferta menys dient. 

8.- Sala Prat del Roure.- Pel subministrament de Focus, cables i
connectors per a l’escenari de la Sala del Prat del Roure, s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses MUSITRONIC (-),
COMERCIAL CAIRÓ (-), ELECTRICA LES VALLS (-), NOVELEC (-), SÒNICA
(4.748,73  €)  i  SETI  (5.101,90  €).  Examinades  les  ofertes
obtingudes s’acorda encomanar el subministrament d’aquest material
a l’empresa SÒNICA, al ser la que presenta l’oferta menys dient.

9.-  CIAM.-  Per  la  contractació  d’una  empresa  pel  servei  de
manteniment dels equips audiovisuals del CIAM, s’ha efectuat una
consulta  de  preus  a  les  empreses,  MUSITRONIC  (5.974  €),
INSTAL·LACIONS INTEGRALS (-) i INTECOM (3.873,27€). Examinades les
ofertes,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  INTECOM  el  servei  de
manteniment anual del CIAM.

10.- Ascensors del centre CALDEA.- S’acorda contractar els serveis
de l’Arquitecte Víctor BLASI PALACIN, - tècnic contractat per la
redacció de la primera fase -, per a la redacció del projecte i
direcció de les obres de reforma i ampliació dels ascensors que
donen accés a l’  aparcament del Centre Caldea, d’acord amb el
pressupost presentat per un import de 3.750 €.

11.-  Mobiliari  Urbà.- Pel  subministrament  de  cendrers,  que
s’adaptin a les papereres instal·lades a la via pública, s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses RODISNET (3.751,55
€), MULTISERVEIS COPRÍNCEPS (2.037,75 €). Examinades les ofertes,
s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  MULTISERVEIS  COPRÍNCEPS  el
subministrament de cendrers atès que és l’empresa que presenta
l’oferta menys dient.
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12.-  Enllumenat  públic.-  Pel  subministrament  de  bombetes  pel
manteniment de la xarxa d’enllumenat públic, s’ha efectuat una
consulta de preus a les empreses que es detallen a continuació amb
les següents ofertes:

 NOVELEC  8.431,31 €
 LLUM 7  8.939,24 €
 GEA  8.971,33 €
 COMERCIAL ELECTRICA 18.851,82 €
 COMERCIAL CAIRÓ  8.365,66 €

Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  el  referit
subministrament per partides a les empreses NOVELEC, per un import
de  3.795,70  €,  GEA,  per  un  import  de  1.629,60  €  i  COMERCIAL
ELÈCTRICA, per un import de 2.208,92 €.

13.- Embelliment.- Per a l’adquisició de 418 jardineres amb els
seus suports per a  instal·lar-les vora el riu en el tram comprès
entre el Pont de la Constitució fins al Pont de l’avinguda de les
Escoles,  s’ha efectuat un concurs públic al que han presentat
ofertes les següents empreses:

 ALDRIM  41.570,10 €
 COMERCIAL CAIRÓ  55.070,52 €
 G.E.A       101.912,14 € 
 LA GRANDALLA  30.550,42 €
 MULTISERVEIS COPRÍNCEPS  29.331,79 €

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de
contractació,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  MULTISERVEIS
COPRÍNCEPS, el subministrament d’aquest material al ser l’empresa
que presenta l’oferta menys dient.

14.- Flors de temporada.- Pel subministrament de 6.100 geranis per
a les jardineres instal·lades als carrers i espais públics de la
parròquia,  s’ha efectuat un concurs públic al que han presentat
oferta les següents empreses:

 TOT NATURA 14.445,60 €
 PUNT VERD 14.810,80 €

Vista la proposta de la Mesa de contractació i atès que l’empresa
PUNT VERD no compleix els requisits establerts al Plec de Bases,
s’acorda adjudicar el subministrament dels geranis a l’empresa TOT
NATURA per l’import de 14.445,60 €

15.- Equipaments jornades Electorals .- Pels treballs de reparació
i pel subministrament de cortines de les cabines aïlladores del
col·legi electoral, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses que es detallen a continuació amb les següents ofertes:

FUSTERIES IMPORT TAPISSERIES IMPORT
DECOR ANDORRA 908,71 € TAPISSERIA VIVE 848,54 €
FUSTERIA ROSSELL 1.039,78 € TAPISSERIA BIGORDA 1.045,00 €

   51



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2015  –   Sessió ordinària de data 30 de març

Una vegada examinades, s’acorda adjudicar a les empreses DECOR
ANDORRA els treballs de restauració de les cabines per un import
de 908,71 €  i a  TAPISSERIA VIVÉ la confecció de les cortines per
un import de 848,54 €, al ser, respectivament, les ofertes  més
avantatjoses.

16.- Nit  Vivand – 2 de maig.- 

 Per la realització i subministrament de lletres lluminoses
“Vivand”, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
RÈTOLS LAFONT (6.080 €), RÈTOLS  BUTRON (6.720 €) i PERFILA
(3.900 €).

Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar els treballs de
confecció  i  subministrament  de  les  referides  lletres  a
l’empresa PERFILA, al presentar l’oferta menys dient.

 Per a la impressió i maquetació de 8.000.- llibrets (format
A5),  per  a  promocionar  la  celebració  de  la  Nit  VIVAND,
programada  pel  vinent  dia  2  de  maig,  s’ha  efectuat  una
consulta  de  preus  a  la  que  han  postulat  les  empreses
GRÀFIQUES  ANDORRANES  (1.460,91  €),  SOLBER  (1.149,50  €),
GRÀFIQUES  A4  (1.712,24  €),  IMPREMTA  DE  LES  VALLS  (-)  i
IMPREMTA ENVALIRA (-).

Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  els  referits
treballs a l’empresa SOLBER, al ser l’oferta menys dient.

17.- Sancions de circulació.- Es presenta a la Junta de Govern una
relació de sancions de circulació, per un import de 54.670,55 €,
recàrrec inclòs,  que conforme a l’article quart del Reglament
sobre el procediment administratiu de les sancions d’estacionament
i circulació del Comú d’Escaldes-Engordany, no han estat abonades.
A tenor de l’apartat b) del mateix article, s’acorda procedir al
seu cobrament per la via judicial.

18.- Expedients disciplinaris.-  Vista la resolució d’incoació
d’un expedient disciplinari al Sr. David Martínez Santjaume, que
li fou notificat el dia 5 de novembre de 2014, en la que es posa
de relleu la presumpta comissió, en data 23 de setembre de 2014,
d’una falta de caràcter greu per la seva part pel fet de provocar
d’enfrontaments  en  el  servei  o  en  el  lloc  de  treball  i  de
prendre-hi part, tipificada a l’article 48, apartat h) de la Llei
8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals. 

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 16 de març del
2015  adopta  una  resolució  motivada  que  clou  l’expedient  de
referència, la part dispositiva de la qual és la següent:

1. Qualificar el conjunt dels fets ocorreguts en data 23 de
setembre de 2014 com una falta disciplinària de caràcter
greu prevista a l’article 48, apartat h) de la Llei 8/2005,
del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals, que
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consisteix en la provocació d’enfrontaments en el servei o
en el lloc de treball i el fet de prendre-hi part.

2. Imposar al Sr. David MARTÍNEZ SANJAUME la sanció consistent
en el trasllat del seu lloc de treball dintre del Servei de
Circulació, a agent de circulació de carrer.

3. Notificar la present resolució a l’expedientat, així com al
Cap del departament de Recursos Humans i al Cap del servei
de Circulació i atenció Ciutadana a tots els efectes legals
i organitzatius escaients.

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.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple ratifica
els acords de la Junta de Govern posats a consideració en el dia d’avui.

3. Proposta  d’aprovació  de  l’Estat  General  de  Comptes
corresponent a l’exercici 2014

A manera de presentació de l’Estat  General  de Comptes 2014,  la Sra.
Cònsol Major adreça al Ple la següent intervenció:
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Abans de procedir  a la votació per l’aprovació  de l’Estat  General  de
Comptes  corresponent  a  l’exercici  econòmic  2014,  m’agradaria
compartir  amb  tots  vostès  els  principals  eixos  d’aquesta  liquidació
pressupostària, la darrera d’aquest mandat. 

El tancament de l’exercici  reflecteix que després de dos anys, on la
capacitat  d’inversió  del  Comú  d’Escaldes-Engordany  es  va  veure
fortament condicionada per la davallada dels ingressos, els esforços en
la  contenció  i  l’optimització  de  les  despeses  de  funcionament,  la
recuperació  de  la  situació  econòmica  ens  han  permès  desbloquejar
projectes d’interès per la parròquia i poder arribar a una xifra global de
7,5 milions d’euros d’inversió al llarg d’aquests quatre anys de mandat.

Tanquem l'any 2014 amb un superàvit pressupostari de 600.000 euros.
Enguany, la liquidació d'ingressos corrents i de capital ha estat de 21
milions d'euros, situant-se per sobre el previst en 1 milió d’euros. El
pressupost  de  despesa  s’ha  executat  en  un  95%  del  previst  i  les
polítiques  de  control  i  racionalització  de  les  despeses  corrents  han
permès un estalvi en la liquidació dels costos de funcionament d’1,2
milions  d’euros.  Nogensmenys,  també  és  important  la  reducció  del
deute,  passant  dels  34,8  milions  d'euros  el  2011 als  26,6 milions
d'euros actuals, que implica haver amortitzat un total de 8,6 milions
d’euros en quatre anys. 

Aquests resultats positius tenen un impacte directe en l’estabilitat i la
solvència financera del  Comú d’Escaldes-Engordany i  són fruit  d’una
gestió econòmica rigorosa i sostenible, imprescindible per oferir millors
serveis als ciutadans i ciutadanes, tirar endavant projectes de màxima
qualitat,  així  com  generar  les  condicions  òptimes  pel  creixement
econòmic. 

Per segon any consecutiu, tenim dades que trenquen amb la tendència
negativa dels darrers anys que afectava a la destrucció de negocis a la
nostra parròquia. D’aquesta manera, tanquem el 2014 amb un balanç
net de 65 nous negocis a la parròquia. Un any més, aquesta xifra ens
demostra que hi ha persones que confien en la parròquia per implantar-
hi els seus negocis, que veuen en Escaldes-Engordany una parròquia
que  es  mou  i  que  segueix  apostant,  un  any  més,  per  facilitar  la
radicació de nous negocis mitjançant l’adopció de mesures per rebaixar
la pressió fiscal. Un exemple ben clar n’és que:

- Un total de 167 nous negocis han iniciat enguany la seva activitat a la
parròquia beneficiant-se d’una bonificació del 100% d’aquest impost 
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Al marge de la interacció econòmica de la corporació amb empresaris,
comerciants,…  el Comú té un paper cabdal en l’àmbit social i cultural
de la parròquia. Per aquest motiu, vull recordar els principals serveis
que oferim als nostres ciutadans i ciutadanes, així com els projectes
que han marcat aquest any 2014.

En l’àrea de social continuem treballant per oferir unes escoles bressol i
espais lúdics que apostin per la innovació i el dinamisme, entenent la
importància d’aquesta etapa educativa en el desenvolupament dels més
petits, sent un agent de socialització que està al costat de les famílies. 

Les escoles bressol han acollit fins a 139 infants durant el 2014. Pel
que fa als espais de lleure i lúdic, s’ha donat servei a 134 infants, a
més dels 765 que s’han inscrit  durant vacances escolars. El context
econòmic actual segueix requerint d’un esforç important per atendre les
sol·licituds d’exoneracions a petició de les assistentes socials. Durant el
2014 el Departament d’Infància ha exonerat serveis per un valor  de
30.000  euros,  ajudant  així  a  24  famílies.  Una  xifra  sensiblement
inferior a la del 2013, quan es van atendre a 27 famílies. En aquest
sentit, cal destacar que des dels departaments que engloben l’àrea de
social  se  seguirà  ajudant  a  les  famílies  amb  més  dificultats
econòmiques i que requereixen que l’administració pública estigui al
seu costat, vetllant per oferir el millor servei.  

Una àrea que també és especialment sensible és la de gent gran que
compta amb activitats i serveis altament subvencionat i, en els casos
que la situació ho requereixi, es concedeix la gratuïtat amb l’objectiu
que tothom pugui accedir als mateixos serveis. Aquest és el cas, per
exemple,  del  Servei  d’Atenció  a  Domicili  (SAD),  servei  pioner  a  la
parròquia  d’Escaldes-Engordany  i  que  al  2014  ha  comptat  amb 79
usuaris, incrementant les hores d’assistència en un 12,48% respecte al
2013,  arribant  a  les  11.490  hores.  Dels  usuaris  que  han  requerit
aquest servei, a 8 se’ls hi ha concedit la gratuïtat, 17 han gaudit de
tarifes econòmiques, 16 de la tarifa reduïda i 38 de la tarifa completa. 

Malgrat  que  sovint  la  cultura  és  una  de  les  grans  perjudicades  en
moments  de  crisi,  a  Escaldes-Engordany  continuem  encarant  nous
reptes culturals, com la recuperació del Pessebre Vivent, i apostant pels
projectes  ja  consolidats,  com  el  festival  Colors  de  Música,  què  va
aplegar més de 15.000 persones entre concerts i cicles al carrer.

Evidentment, no tots els balanços han de fer referència a les xifres,
però permeteu-me que en destaqui algunes més. I és que el CAEE va
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superar el 2014 la xifra dels 100.000 visitants des de la seva obertura
l’octubre del 2005, consolidant-se com un dels espais culturals més
visitats del país. 

En l’àmbit esportiu, les escoles esportives de futbol, tennis, escalada i
natació  són  els  pilars  bàsics,  als  quals  s’hi  han  de  sumar  3  noves
apostes d’aquest 2014 com són l’escola d’skate, l’escola de rítmica i
l’escola de baby gym, adreçades a infants i joves d’entre 3 i 18 anys.
En total, les escoles esportives apleguen a més de 600 infants i joves,
una xifra similar de nois i noies fan altres modalitats esportives entre
els  diferents  clubs  esportius  que  tenen  la  seva  seu  a  Escaldes-
Engordany. 

Sense dubte, un dels majors atractius turístics de la parròquia durant
aquest 2014 ha estat la roda itinerant més gran d’Europa, instal·lada
en un terreny del Clot d’Emprivat des del passat mes d’agost fins al
febrer del 2015. Un exemple de col·laboració entre el sector públic i el
privat que ha tingut un impacte molt rellevant. 

Durant  el  2014  s’ha  continuat  treballant  per  dinamitzar  l’avinguda
Carlemany per a vianants sota la marca Vivand per consolidar aquest eix
comercial com un dels més potents del país. D’aquesta manera, s’han
mantingut  les  dues accions més importants  de l’eix  com són la  Nit
Vivand (1 de maig) i el Dia Vivand (12 d’octubre). Ambdues ocasions
han servit una vegada més per mostrar als ciutadans i ciutadanes i als
milers de turistes que ens visiten el potencial d’aquesta zona a nivell
comercial, d’oci i cultural.  

A nivell d’urbanisme, una de les obres més significatives d’aquest 2014
ha estat  la  darrera fase  d’embelliment  de la part  alta  de l’avinguda
Carlemany. Les obres van consistir en la renovació de tots els serveix
existents, la construcció d’infraestructures, així com l’embelliment de
les voravies des de la plaça dels Safarejos a la plaça Santa Anna. No
ens  movem  de  Carlemany,  perquè  també  es  va  portar  a  terme  la
construcció  de l’escenari  permanent  i  el  nou enllumenat  a  la  plaça
Coprínceps o la reforma i ampliació de les voravies de l’avinguda de les
Escoles. 

Durant el passat exercici també s’ha continuat treballant en la millora
de les voravies de la parròquia, en aquells carrers més sensibles com
Fiter i Rossell, Prat Gran, Parnal,... Uns treballs que continuen aquest
2015. 
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Són  múltiples  les  intervencions  que  s’estan  portant  a  terme  i  que
veuran  la  llum  aquest  2015,  com  l’aparcament  del  Falgueró,  la
remodelació de tots els serveis en un tram de l’avinguda del Pessebre o
la finalització del propi cadastre. 

Fa justament un any, coincidint també amb el tancament pressupostari
del  2013,  adjudicàvem  la  renovació  de  tots  els  equips  de  control
d’accés  als  aparcaments  comunals  amb una  inversió  aproximada de
600.000 euros. Després de la seva implantació s’ha produït una millora
del  servei  per  als  usuaris  dels  aparcaments  comunals,  especialment
d’aquells  usuaris  habituals,  que  des  de  finals  de  setembre  poden
disposar d’una targeta única AD+ a uns preus avantatjosos. 

A aquesta millora podríem sumar-hi altres intervencions, menors però
no per això menys importants en el dia a dia de la parròquia. No he fet
referència aquí de la tasca d’altres departaments com medi ambient,
circulació, serveis i manteniment, informàtica i finances als quals s’ha
d’agrair  la  dedicació de cadascun dels treballadors que els integren,
perquè tot lo esmentat anteriorment no seria possible sense ells. 

Així doncs, en uns moments ens disposarem a sotmetre a aprovació el
tancament pressupostari del 2014, què ha permès tirar endavant els
projectes i serveis destinats a donar la màxima atenció a les necessitats
de les persones, garantir  el seu benestar i qualitat de vida i generar
riquesa i llocs de treball. 

Closa la seva intervenció, la Sra. Cònsol Major cedeix la paraula a la Sra.
Núria Gomez per que informi amb major detall sobre l’Estat General de
Comptes 2014. La Sra. Núria Gomez exposa el següent:

Començaré  la  meva  intervenció  indicant  que  el  pressupost  per  a
l’exercici 2014 va ser aprovat amb un import total de 19,8 milions d’€.
Una xifra ajustada a la realitat econòmica que s’havia vingut observant
en els dos primers anys de mandat. 

Recordaré, tot i que ja ho he mencionat en anteriors ocasions, que l’any
2012  es  va  viure  un  any  especialment  delicat,  quan  els  ingressos
d’aquesta  administració  van  caure  fins  a  situar-se  per  sota  els  19
milions d’euros; una caiguda importantíssima si tenim en compte que la
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mitjana d’ingressos anuals durant els 2 mandats anteriors era de 25
milions  d’euros.  Es  van  haver  de  fer  esforços  molt  importants  de
contenció de la despesa, orientats a mantenir un equilibri responsable i
rigorós de les finances. El capítol d’inversions va ser una de les partides
que es va veure més fortament condicionada per la situació descrita. 

Amb  tot,  aquest  any  2014  s’ha  pogut  observar  un  cert  canvi  de
tendència positiu en els ingressos, i gràcies als esforços duts a terme en
els dos primers anys de mandat i a un seguiment pressupostari acurat i
continu,  durant  aquest  any  s’han  pogut  anar  aprovant  diverses
modificacions de pressupost per un import total de 3,2 milions d’euros,
dels  quals  el  90% destinats  al  capítol  d’inversió  (concretament  2,9
milions  d’euros)  que  han  permès  desbloquejar  projectes,  d’especial
interès per a la parròquia i que comentaré més endavant.

Tal com indicava, els ingressos corrents i de capital, amb 21 milions
d’euros liquidats, han estat superiors als previstos en un 5%, el que
representa un milió d’euros addicional tant en relació al previst, com en
relació a la xifra liquidada el 2013. Aquest increment ve motivat per
l’augment  dels  ingressos  per  l’impost  de  transmissions  patrimonials,
què ha estat superior al previst en pràcticament un milió d’euros, una
part del qual ve donat pel cobrament de la part de la quota estatal de
l’ITP 2014, d’acord amb el previst per la Llei 10/2014 de modificació
de la llei de l’IGI que va ser aprovada el passat mes de Juny (2,5%). Val
a dir però, que la quantitat extraordinària ingressada enguany per l’ITP
corresponent  al  Govern  (concretament  700  milers  d’€)  és  lluny  de
compensar  la  quantitat  que  el  Comú ha  deixat  de  percebre  per  les
operacions que han passat a ser gravades per l’IGI des de l’1 de gener
de 2013 (ni més ni menys, 1,4 milions d’€ que el Comú ha deixat de
percebre). 

També ha contribuït favorablement en les finances comunals l’augment
registrat  en  la  recaptació  dels  aparcaments,  que  tot  els  ingressos
confosos  (parquímetres,  abonats,  noves  targetes  AD+  i  rotació
aparcaments  verticals  i  horitzontals)  ha  incrementat  en  300  milers
d’euros,  un  12% més respecte  al  pressupostat.  Aquest  augment  ha
permès esmorteir la disminució d’ingressos per impost de construcció,
què ha estat sensiblement inferior al previst.

Passant a l’execució del pressupost de despeses, s’han liquidat 20,4
milions d’euros (el que representa un 88% dels crèdits previstos). 
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Així doncs el resultat pressupostari de l’exercici 2014 se salda amb un
superàvit de 600 milers d’euros.. 

Per una banda les despeses de funcionament han registrat un estalvi
d’un  7% respecte  al  previst,  el  que  representa  1,2 milions  d’euros
d’estalvi.  Totes  les  partides  hi  contribueixen  favorablement.  Durant
l’any, i de forma general, s’ha mantingut una política de gestió de la
despesa corrent necessàriament rigorosa, continguda i dirigida a oferir
un servei eficient, però sostenible en relació al context econòmic i la
capacitat  de  finançament  real  existent.  Tots  els  departaments  han
continuat treballant per potenciar les sinèrgies internes, per minimitzar
la  contractació  de  serveis  i  recursos  externs  sempre  que  ha  estat
possible.  L’impuls i  suport a les iniciatives privades, també ha estat
clau per continuar dinamitzant la parròquia de manera sostenible. 

S’ha continuat fent un treball de priorització per tal de poder dirigir els
recursos  a  aquells  àmbits  més  necessaris  i/o  estratègics,  i  sempre
vetllant per mantenir la qualitat dels serveis i no perdre en intensitat
d’accions en els àmbits culturals, esportius, socials o de dinamització
comercial  i  turística,  tan  necessaris  per  fomentar  la  reactivació
econòmica de la parròquia.

Aquests esforços en la gestió de la despesa corrent, i la millora dels
ingressos,  han  permès  augmentar  la  capacitat  d’inversió  sense
necessitat de recórrer a finançament extern. Així sobre els 900 milers
d’euros  de  dotació  inicial  del  capítol  6  d’Inversions,  s’han  aprovat
modificacions de pressupost que han incrementant la dotació final fins
als 3,8 milions d’euros. D’aquesta quantitat s’han autoritzat un 96%
dels crèdits pressupostats finals, concretament 3,7 milions d’euros, i se
n’han  liquidat  2,4  milions,  la  quantitat  més  elevada  des  de  l’inici
d’aquest  mandat.  La  quantitat  pendent  de  liquidar  (1,3  milions)
correspon a treballs en curs d’execució al tancar el 2014, i es proposen
reconduir al 2015. 

De les inversions previstes i  executades enguany, figuren com a més
importants les relatives a la renovació de tot el sistema de gestió dels
aparcaments amb control d’accés, per un import de 600 milers d’euros,
així com diverses millores a la plaça Coprínceps, com són l’habilitació
del nou escenari permanent, la millora de l’enllumenat i l’adjudicació
del concurs d’idees per a la remodelació de la plaça. S’ha dut a terme
també l’embelliment mitjançant pintura del paviment de la zona per a
vianants,  amb  la  marca  Vivand,  i  s’ha  avançat  en  els  treballs
d’elaboració del cadastre parroquial. També s’han millorat les voravies
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en diferents trams de la parròquia com són l’avinguda Fiter i Rossell,
els carrers del Parnal i Prat Gran, l’avinguda de les Escoles i un tram
del carrer dels Escalls. 

Però em sembla important destacar aquells projectes d’inversió que han
pogut ser dotats pressupostàriament i  desbloquejats al llarg de l’any,
com  són  els  treballs  de  desmunt  i  adequació  de  la  parcel·la  del
Falguerò per destinar-la a aparcament, projecte plurianual d’un import
de 2,4 milions  d’euros,  dels  quals  900 mil  a càrrec  del  pressupost
2014. També ha  pogut ser executada enguany, mitjançant modificació
de pressupost,  l’obra que completa definitivament la remodelació de
l’av. Carlemany en el tram de la part alta, què ha permès la renovació
de tota la infraestructura de serveis soterrada així com l’embelliment de
les voravies des de la plaça Santa Anna fins a la plaça dels Safarejos.
D’aquesta manera, al 2014 es va donar per finalitzat l’embelliment de
tota  l’avinguda  Carlemany  i  avinguda del  Pont  de la  Tosca.  Un cop
acabats  aquests  treballs,  el  Comú  ha  liderat  l’embelliment  de  les
façanes adjacents, amb la pintura i col·locació de vinils amb imatges de
la parròquia en les plantes baixes desocupades, cost que han assumit
els propietaris dels edificis.

Per últim, a finals d’any també es va poder dotar pressupostàriament i
cloure un acord de lloguer amb els propietaris de la parcel·la afectada,
per  poder habilitar un aparcament a l’avinguda Fiter i Rossell, proper al
centre hospitalari, en una zona molt mancada de places, i que tot just
avui fa uns dies va poder ser inaugurat i posat a disposició dels usuaris
de la zona. 

Pel que fa l’endeutament, enguany s’ha rebaixat en 2,8 milions d’€,
pràcticament un 10%. Així al tancar l’exercici l’endeutament efectiu se
situa en 26,6 milions,  el  que representa un 67% del  sostre  màxim
d’endeutament legal. 

Els  comptes  comunals  tanquen  amb  una  tresoreria  positiva  de  3,8
milions  d’euros  i  sense  disposar  les  pòlisses  de  crèdit  vigents.  El
romanent  de  tresoreria,  és  a  dir  el  resultat  d’aplicar  al  saldo  de
tresoreria, les obligacions pendents de pagament i els drets pendents de
cobrament, també es positiu en 3,2 milions d’euros.

De  forma  general  la  conjuntura  econòmica  continua  sent  certament
delicada, si bé determinats indicadors repunten positivament, com són
el  nombre  de  negocis  establerts  a  la  parròquia.  Hem  tingut  la
responsabilitat  de governar  aquesta  parròquia  en  un context  en que
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s’han hagut de prendre decisions difícils, però necessàries per assentar
una  base  financera  suficientment  sanejada  per  afrontar  els  reptes  i
futurs  projectes  d’aquesta  corporació.  S’ha  fet  i  serà  necessari
continuar fent un exercici de millora contínua, per fer d’aquesta una
administració cada dia més eficient i adaptada als canvis que imposa
l’entorn i les necessitats dels administrats.

Els comptes s’han confeccionat de forma a expressar de manera fidel la
situació econòmica i financera, i l’estat del patrimoni de la corporació a
31 de desembre 2014, i contenen al meu entendre tota la informació
necessària i suficient per a la seva comprensió i adequada interpretació.
En  aquest  sentit,  proposo  al  Ple  l’aprovació  de  l’Estat  General  de
Comptes de l’exercici econòmic 2014, el qual serà tramès al Tribunal
de Comptes donant compliment al que disposa l’article 13 de la Llei
del Tribunal de Comptes.

Closa  l’exposició  de  la  Sra.  Núria  Gomez,  intervé  a  continuació,  en
representació dels consellers del Partit Socialdemòcrata i Independents, el
Sr. Aleix Mañosas. Exposa el següent:

Avui se’ns demana d’aprovar la liquidació dels comptes de l’any 2014.
Aquests comptes són els tercers que han estat gestionats per l’actual
majoria comunal i, com en l’any anterior, s’han presentat d’una forma
clara i transparent.

Aquesta  liquidació  pressupostària  ha  tancat  amb un superàvit  d’uns
600 milers d’euros, i val a dir que l’endeutament segueix situant-se per
sota dels nivells màxims que ens permet la Llei.

Una part d’aquest esmentat superàvit prové de la partida de recursos
humans, què s’ha liquidat amb un import idèntic al de l’any 2013, ja
que segueix  havent-hi  una sèrie  de baixes  i  jubilacions  que estaven
previstes, que es van pressupostar durant l’any 2014 i que en una gran
proporció no s’han cobert. Com hem dit en altres ocasions, l’únic que
esperem és que aquesta contenció de la despesa en personal que es va
dur a terme els últims anys, no vagi en detriment de la gestió diària i no
desemboqui en un mal servei al ciutadà.

El pressupost inicial aprovat per aquest Ple el 16 de desembre de 2013
va ser de 19,88 milions d’euros (230 milers d’euros menys respecte al
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2013), que finalment han estat de 23 milions d’euros. D’aquest import,
2,9 milions són en inversions, dels quals la gran majoria no estaven
previstos inicialment i s’han anat realitzant durant el 2014 mitjançant
crèdits extraordinaris.

Aquests  dies  hem  pogut  llegir  i  escoltar  diverses  declaracions  al
respecte, en les que se’ns ha dit que els primers dos anys a penes s’han
realitzat inversions i, un cop la majoria va veure que es podien efectuar,
les han anat executant. Considero que poc devia canviar la situació de
les finances comunals de finals de 2013 a principis d’abril de 2014,
moment en que comencem a aprovar una sèrie de crèdits extraordinaris
destinats a inversió.  Això ha fet que d’un pressupost  inicial  de 900
milers  d’euros  en  inversió,  s’hagin  liquidat  un  total  de  3.8  milions
d’euros. Tot i que no compartim aquesta manca de visió o planificació
en aquest punt, finalment s’han realitzat inversions que, com s’ha vist
al llarg de 2014, hem anat recolzant quan s’han presentat els crèdits
extraordinaris per a la seva aprovació.

Tal i com vaig avançar en la meva intervenció del 16 de desembre de
2013,  els  ingressos  han  estat  molt  superiors  en  concepte
d’aparcaments, concretament vora 250 milers d’euros. Com vaig dir en
la sessió mencionada, els gairebé 600 mil euros en inversions havien de
servir per augmentar considerablement els ingressos dels aparcaments
comunals, tot i que la majoria va decidir confeccionar un pressupost
molt conservador en aquesta partida.

Un any més, els tipus d’interès han jugat a favor nostre, de la mateixa
manera  que  la  davallada  del  preu  del  carburant,  ajudant  a  que  les
despeses  liquidades en aquestes  partides hagin  estat  inferiors  a  les
pressupostades. 

Un cop liquidat el pressupost de l’any 2014, hem vist que, tal i com en
els anys anteriors anàvem comentant, amb el marge existent en el límit
de crèdit de què disposava el Comú d’Escaldes-Engordany, es podien
anar realitzant inversions per millorar la parròquia. També seguim veient
que les finances d’aquesta corporació es troben en un millor estat que
les d’altres comuns. Des d’un inici vam manifestar la nostra voluntat de
realitzar una oposició constructiva, votant a favor de tots els punts que
creguéssim correctes i votant en contra dels que distessin de les nostres
idees o el nostre criteri, per tal d’aportar la nostra visió i les nostres
idees i provar de millorar la nostra parròquia.

Tenint en compte que aquest punt de l’ordre del dia fa referència a
l’aprovació  de  la  liquidació  pressupostària  de  l’any  2014;  que  el
pressupost és l’eina política que té un Comú per dur a terme les seves
propostes; que no se’ns va fer partícips del pressupost i que segurament
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l’hauríem elaborat i  executat  d’una altra manera, ens abstindrem en
aquest punt.

I clos el torn d’intervencions, per majoria, el Ple aprova l’Estat General de
Comptes corresponent a l’exercici 2014. 

Els  consellers  del  Partit  Socialdemòcrata  i  Independents,  Sra.  Cèlia
Vendrell  i  Sr.  Aleix  Mañosas,  s’han  abstingut.  La  resta  de  consellers
presents a la sala han votat a favor.

Es trametrà un edicte al BOPA informant sobre l’aprovació i  el caràcter
públic d’aquest document.

4. Proposta  d’incorporació  al  pressupost  2015  dels  crèdits
relatius a compromisos de despesa i d’inversió no realitzats
durant  l’exercici  anterior,  per  un  import  total  de
1.468.232,14 €, d’acord amb els articles 63 i 64.3 b), de
la Llei de les finances comunals

La Sra.  Cònsol  Major  cedeix  de  nou  la  paraula  a  la  Sra.  Núria  Gomez,
consellera  de  Finances,  per  a  que  informi  al  Ple  sobre  la  proposta
presentada. Exposa el següent:

Es presenta a la consideració i  aprovació,  si  escau, d’aquest  Ple,  la
proposta de reconducció de 1.468.232 € de crèdits pressupostaris a
l’exercici 2015, d’acord amb el que preveu l’article 63 de la Llei de
finances comunals. La relació detallada d’aquests crèdits s’ha facilitat
als membres d’aquest Ple i de forma resumida correspon al següent :

 1,3 milions d’€ corresponents a despeses d’inversió compromeses
i en curs d’execució. Més del 50% d’aquesta quantitat correspon
al projecte de desmunt i adequació de la parcel·la del Falgueró.
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 127 milers d’€ corresponents a compromisos de despesa corrent
pendent de liquidar a 31 de desembre 2014.

 54 milers d’€ per modificacions de crèdit aprovades i autoritzades
durant l’últim trimestre i pendents de liquidar.

Aquests compromisos s’haurien de liquidar en la seva totalitat durant
aquest any 2015.

La incorporació d’aquests  crèdits  al  pressupost  2015 serà finançada
amb  càrrec  al  romanent  de  tresoreria  existent,  a  l’excepció  dels
corresponents a la partida 50103-200-60711 Adequació Falgueró que
es finançaran amb endeutament, d’acord amb el que preveu l’Ordinació
del 7 d’abril 2014 de crèdit extraordinari de despesa plurianual.

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

5. Proposta d’aprovació del projecte d’Ordinació de delegació
de  la  competència  sobre  resolució  de  recursos  en  via
administrativa a favor de la Junta de Govern

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

La  Llei  45/2014,  del  18  de  desembre,  de  modificació  del  Codi  de
l’administració,  estableix  a  l’article  124,  apartat  b),  que  contra  els
actes dels comuns es pot interposar recurs en via administrativa davant
del  Consell  de Comú,  salvat  el  cas que una ordinació  del  Comú ho
disposi altrament.

Per  aquest  motiu  es  presenta  a  la  consideració  del  Ple  el  projecte
d’Ordinació delegant la competència per a resoldre aquests recursos a
la Junta de Govern, tot amb la finalitat de donar més agilitat als tràmits
i als terminis establerts per a la seva resolució.
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I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta presentada. L’Ordinació en qüestió serà tramesa al Bopa per a la
seva publicació i posterior entrada en vigor

6. Proposta de resolució de les al·legacions presentades en el
tràmit d’informació pública dels polígons cadastrals núm.
11, 12, 13, 14, 24, 26, 27, 31 i 34 conforme a la proposta
presentada per la Comissió del Cadastre

La Sra.  Cònsol  Major  cedeix  la  paraula  al  Sr.  Cònsol  Menor per  a  que
informi al Ple sobre la proposta presentada. Exposa el següent:

L’apartat  7  de  la  disposició  transitòria  tercera  de  l’Ordinació  del
cadastre  de  la  parròquia  estableix  que,  una  vegada  transcorregut  el
termini d’exposició pública dels polígons, la Comissió del Cadastre ha
d’examinar  i  valorar  les  al·legacions  presentades  i  elevar  al  Ple  del
Comú la proposta de Decret  d’aprovació  dels  polígons per  a la  seva
aprovació definitiva i incorporació al cadastre parroquial.

Els consellers disposen de l’acta de la Comissió del Cadastre amb les
propostes  de  resolució  de  cada  al·legació.  Conforme  al  procediment
establert,  les  resolucions  adoptades  es  notificaran  a  les  persones
interessades.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta presentada. 
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7. Proposta  de  Decret  d’aprovació  dels  polígons  cadastrals
enumerats  en  el  punt  anterior,  conforme  a  l’apartat  7,
aprovació,  de  la  disposició  transitòria  tercera  de
l’Ordinació  del  cadastre  de  la  parròquia  d’Escaldes-
Engordany

Té de nou la paraula el Sr. Cònsol Menor, què explica que correlativament
amb  la  proposta  anterior,  es  presenta  al  Ple  la  proposta  de  Decret
d’aprovació  definitiva  i  incorporació  al  cadastre  parroquial  dels  polígons
cadastrals relacionats anteriorment (núm. 11, 12, 13, 14, 24, 26, 27, 31
i 34), què es publicarà al BOPA als efectes pertinents.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta presentada. El Decret aprovat es publicarà al Bopa als efectes
pertinents

8. Proposta d’acord per a la delegació de la signatura a favor
del  Sr.  Gerard  Calvet  Sala,  cap  del  Departament  de
Cadastre  i  Gestió  de  Territori,  en  relació  a  les  funcions
ressenyades  a  determinats  apartats  de  l’Ordinació  del
cadastre de la parròquia d’Escaldes-Engordany

La  Sra.  Cònsol  Major  explica  als  presents  que  els  articles  5  i  6  de
l’Ordinació del cadastre assignen al Comú les competències exclusives per
a la formació, gestió i manteniment del cadastre, les quals s’exerceixen a
través del Departament, al que queda adscrit aquest registre.

Així  doncs, per tal de donar la màxima agilitat  a aquest instrument, es
proposa  delegar  la  signatura  de  les  resolucions  adoptades  pel  Comú,
alteracions i modificacions sobre inscripcions de béns immobles, així com
les funcions ressenyades als  apartats a),  b),  c),  d),  e),  f),  g),  i)  i  j)  de
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l’Ordinació,  a  favor  del  cap  del  Departament  de  Cadastre  i  Gestió  del
Territori.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta de delegació de signatura formulada. 

9. Proposta d’acord de delegació de la signatura a favor de la
Sra. Maite Tauste Mañosas, directora del Departament de
Finances, en relació a determinats actes relacionats amb
els registres de comerç i indústria del Comú

La Sra.  Cònsol  major  exposa als  presents que,  seguint  el  mateix criteri
d’efectivitat explicat en el punt anterior, es proposa delegar la signatura de
totes les resolucions i els actes que afecten al Departament de Comerç i
Indústria  a  la  directora  del  departament  on  figuren  adscrits  aquests
registres.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta de delegació de signatura formulada. 

10. Proposta d’aprovació del Decret de modificació del Decret
de  regulació  dels  fitxers  de  dades  personals  del  Comú
d’Escaldes-Engordany

La Sra. Cònsol Major explica als presents que, en la sessió celebrada el dia
23 d’octubre del 2008, el Comú va aprovar el Decret de regulació dels
fitxers  de  dades  personals,  donant  compliment  al  que  estableix  la  Llei
15/2003, qualificada de protecció de dades personals.
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En el dia d’avui, per tal de donar cobertura legal a les dades dels usuaris
de l’aplicació  de mòbil  e-e respon,  es presenta a l’aprovació  del  Ple  el
present Decret de modificació i ampliació dels fitxers de dades personals.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta formulada. El Decret en qüestió serà tramès al Bopa per a la seva
publicació i posterior entrada en vigor.

11. Proposta  d’adjudicació  a  l’empresa  SIMCO,  SAU  dels
treballs  de  reforma  i  embelliment  de  diversos  trams  de
voreres dels carrers Can Diumenge, Roca Corba, la Devesa
i  carretera  d’Engolasters,  per  l’import  de  154.292,10  €,
d’acord  amb  la  proposta  que  formula  la  Mesa  de
Contractació

A petició de la Sra. Cònsol Major, el Sr. Cònsol Menor exposa que la Junta
de Govern en la sessió celebrada el dia 26 de gener del 2015, va acordar
la convocatòria  d’un concurs públic  per  a l’adjudicació  dels treballs  de
reforma  i  embelliment  de  diversos  trams  de  voreres  dels  carrers  Can
Diumenge, Roca Corba, la Devesa i carretera d’Engolasters.  Una vegada
finalitzat  el  termini  de  presentació  d’ofertes  i  feta  l’avaluació  de  les
mateixes, la Mesa de Contractació proposa l’adjudicació d’aquests treballs
a l’empresa  SIMCO, SAU, per l’import de 154.292,10 €, al ser la millor
oferta presentada.

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

12. Proposta de resolució de l’expedient de delimitació incoat
a demanda de la societat Domini Roc, SLU, fixant els límits
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de les finques incloses dins de la UA-Suble-05, els Vilars –
canal del Lloser, amb el terreny comunal, d’acord amb el
plànol  2014–5438,  de  l’enginyer  Sr.  Marc  Mitjana
Camañes

De nou a petició de la Sra. Cònsol Major, el Sr. Cònsol Menor informa al Ple
sobre la proposta presentada:

El dia 23 d’octubre del 2014 la Comissió de Delimitació designada per
a la fixació dels límits amb el terreny comunal de les finques incloses a
la unitat d’actuació de sòl urbanitzable núm. 5 (Ua-Suble-05, els Vilars
– canal del Lloser) va procedir a l’acte de delimitació, tot a demanda de
la societat Domini Roc, SL, propietària dels referits terrenys.

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 24 de novembre del
2014,  va  acordar  sotmetre  a  informació  pública  l’expedient
administratiu obert per a la fixació dels límits amb el terreny comunal,
establint  un  termini  de  quinze  dies  naturals  per  a  la  presentació
d’al·legacions.

En el  termini  d’informació  pública  no es  va registrar  cap al·legació,
segons  s’acredita  amb  la  certificació  que  adjunta  a  l’expedient  el
Secretari General del Comú.

Per tot l’anterior, es proposa al Ple:

1. Confirmar els límits amb el terreny comunal de les finques incloses
a la unitat d’actuació de sòl urbanitzable núm. 5 (Ua-Suble-05, els
Vilars – canal del Lloser), conforme al plànol topogràfic 2014–5438
de l’enginyer Sr. Marc Mitjana Camañes.

2. Inscriure els terrenys al  cadastre comunal de conformitat  amb la
delimitació aprovada.

3. Publicar  l’acord  de  delimitació  dels  terrenys  inclosos  a  la  unitat
d’actuació de sòl urbanitzable núm. 5 (Ua-Suble-05,  els Vilars –
canal del  Lloser),  amb el  terreny comunal,  al  Butlletí  Oficial  del
Principat d’Andorra. 
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I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta presentada d’acord amb els tres punts que el Sr. Cònsol Menor
acaba de precisar.

13. Conforme als articles 105 i 106 del Text refós de la LGOTU,
proposta d’aprovació i publicació de l’acord provisional de
modificació  de  les  fitxes  corresponents  a  les  unitats
d’actuació  UA-Suble-03,  els  Vilars  –  rec  del  Solà i  UA-
Sunc-07,  carrer  de  l’Obac,  part  mitjana,  del  POUP
d’Escaldes-Engordany

El Sr. Cònsol Menor informa al Ple sobre la proposta presentada:

1. Al Comú d’Escaldes-Engordany li ha estat formulada una sol·licitud
per part del Sr. Joan Besolí Baco, demanant la divisió de la unitat
d’actuació UA-Suble-03. 

La divisió d’aquesta unitat d’actuació en una UA-Suble-03 “A”, els
Vilars - rec del Solà i una UA-Suble-03 “B”, els Vilars - rec del Solà,
comporta exclusivament la repartició de les superfícies de la unitat
d’actuació  inicial  entre  dues  unitats  d’actuació  resultants,
mantenint-se  els  paràmetres  urbanístics  que  conformen  les  dues
noves unitats i que regulen la seva edificació (alçades reguladores,
separacions a límit de parcel·la, percentatges d’ocupació, etc), els
percentatges de cessions, els percentatges d’aprofitament del sòl i
l’índex d’edificabilitat, i per tant, el seu aprofitament urbanístic.

D’altra  part,  la  divisió  de  la  unitat  no  afecta  al  compliment  del
conjunt  dels  deures  i  dels  drets  de  cessió,  compensació,
equidistribució i urbanització de la totalitat de la seva superfície, i no
requereix cap nou vial d’urbanització, atès que les dues noves unitats
poden desenvolupar-se a través de la carretera dels Vilars. 

2. El  Comú  d’Escaldes-Engordany  està  interessat  en  construir  un
aparcament públic a la unitat d’actuació de sòl urbà no consolidat
UA-Sunc-07, carrer de l’Obac, part mitjana, amb capacitat suficient
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per atendre les necessitats de la zona alta de la parròquia, i, en el
seu cas, a reconstruir un edifici de propietat comunal, atès que el
conveni urbanístic signat entre propietaris privats i el Comú el dia 13
de novembre del 2007 no s’ha pogut executar en els terminis allà
previstos.  Degut  al  canvi  sofert  pel  sector  de  la  construcció  i  el
mercat immobiliari des del 2007, resulta que les contraprestacions
econòmiques  que  havien  estat  consensuades  entre  privats  i
reflectides en aquell conveni, farien inviable el desenvolupament de
la unitat d’actuació.

L’execució  d’aquest  projecte  d’aparcament  i,  eventualment,  de
reconstrucció  de  l’edifici  de  propietat  comunal,  només  es  pot
realitzar  en  l’actualitat  partint  d’una  iniciativa  de  l’administració
comunal,  seguint els paràmetres urbanístics específics previstos al
conveni de 13 de novembre de 2007.

Conseqüentment,  convé  segregar  de  la  UA-Sunc-07,  carrer  de
l’Obac,  part  Mitjana,  què  continuarà  ostentant  els  mateixos
paràmetres  urbanístics,  la  UA-Sunc-07  Bis,  Mossèn  Guillem
Adellach, de nova creació.

Seguint el procediment establert, aquestes propostes de modificació,
amb les justificacions que contenen, es publicaran al BOPA i alhora es
trametran al Govern, per tal que la CTU emeti l’informe preceptiu al
respecte.

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

14. Proposta  de  ratificació  dels  acords  adoptats  per  la
Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror en
les sessions celebrades els dies 16 de desembre del 2014
i 19 de gener del 2015
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Núm. Acta: 14/14 
Dia: 16.12.2014
Hora: 09.00 h
Acabament: 11.00 h
Lloc: Comú de Sant Julià de Lòria 
Assistents: 

- Hble. Sr. Josep MAJORAL, Conseller de Manteniment i Medi Ambient del
Comú de Sant Julià de Lòria

 Hble. Sra. Maria Rosa FERRER, Cònsol major d’Andorra la Vella
 Hble. Sra. Trini MARIN, Cònsol major del Comú d’Escaldes-Engordany
 Hble. Sr. Jordi MAS, Cònsol major d’Encamp
 M.I. Sr. Albert ESTEVE, Ministre de Cultura 
 Sra. Susanna SIMON, Directora del Pla de gestió de la vall del Madriu-

Perafita-Claror
 Sra. Judith ALBÓS, Secretària general del Comú de Sant Julià de Lòria,

secretària de torn de la Comissió de Gestió

 S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Montserrat GIL, Cònsol major de Sant
Julià de Lòria, presidenta de torn de la Comissió de Gestió

1.- Lectura i aprovació de l’acta número 13/14 de la reunió celebrada el 21 d’octubre del
2014 la qual s’aprova per assentiment.

2.- Reunió zonificació amb els Cortalans. 
La Directora informa que el passat dia 5 de novembre es va mantenir la reunió entre els
Cortalans, els tècnics de Govern i d’Ambiotec, empresa que va realitzar la zonificació de
la vall. En dita reunió els Cortalans van demanar que la zonificació de la seva zona es
realitzés  a  major  escala.  En  aquest  sentit,  s’informa  que  ampliar  aquest  estudi
representaria un cost de 6.700,00 Euros. A tal efecte, s’ha inclòs una primera fase de
4.000,00 Euros en l’esborrany de pressupost del 2015, deixant la segona fase d’un cost
de 2.700,00 Euros per la redacció de la memòria per més endavant.
En aquesta reunió també es van presentar els resultats de les campanyes de prospecció
que ha realitzat Patrimoni Cultural els 2 últims anys.

3.- Programa de comptabilitat. 
La Directora comenta que els interventors dels diferents Comuns han sol·licitat, per a
poder portar la comptabilitat de la VMPC, la compra d’un petit programa el qual té un cost
aproximat de 400,00 Euros, ja que fins a la data han dut a terme aquesta tasca amb els
programes  propis  de  cada  Comú.  Aquesta  despesa  s’ha  inclòs  en  l’esborrany  de
pressupost del 2015.

4.- Aprovació, si escau, del Pressupost per a l’any 2015.
La Directora presenta el Pressupost per a l’any 2015 que ascendeix a 83.012,00 Euros,
un 2% menys que l’any passat. Fa constar que l’aportació per part de cada Comú serà
de 20.000,00 Euros i per part de Govern no hi haurà una aportació directa, serà a través
de la demanda de subvenció. 
Seguidament  es  validen  els  conceptes  de  despeses  per  a  l’exercici,  destacant  les
despeses de 1.150,00 Euros pel seguiment de la instal·lació d’ecocomptadors; 10.900,00
Euros per l’edició de plànols, els 4.000,00 Euros corresponents a la primera fase del
treball per a la realització a major escala de la zonificació, a demanda dels Cortalans;
2.000,00 Euros pel marxandatge; els 5.000,00 Euros previstos per l’estudi de capacitat
de càrrega de la Vall; 3.000,00 Euros pels panells informatius, etc.
S’aprova el pressupost presentat per a l’any 2015.

5.- Signatura de les ordres de pagament. 
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La Directora comenta que per tal d’agilitzar  els tràmits de signatura de les ordres de
pagament, proposa que aquestes es puguin tirar endavant amb la signatura del Cònsol
que té la presidència i l’interventor de torn.
S’aprova  la  proposta  presentada,  però  es  faran  les  gestions  oportunes  prop  dels
interventors  dels  diferents  Comuns.  També  s’haurà  de  preveure  la  presentació  del
seguiment del pressupost a la Comissió.  

6.- Conveni ramaders. 
S’informa que s’ha modificat l'actual conveni signat entre els Comuns d’Andorra la Vella,
Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany i l’Associació de ramaders, a fi de regularitzar-
lo ja que, entre altres,  s’han constituït  com associació i  s’ha inclòs el  bestiar oví.  Es
donen per assabentats els Comuns afectats.  El  conveni indica però,  que cada comú
aporti  2.220,00  Euros  a  l’associació,  quan  fins  ara  els  comuns  d’Andorra  la  Vella  i
Escaldes – Engordany només aportaven 1.200,00 Euros. Es verificarà si l’associació de
ramaders  ha  fet  gestions  que  desconeixen  els  assistents  per  augmentar  aquesta
aportació. Si és així, es signarà el conveni i sinó, es modificarà amb els imports reals.

7.- Sol·licitud per incoar expedient sancionador als motoristes de la VMPC.
La Directora informa que el passat 28 de novembre, el senyor Iriarte, com a President
d’APAPMA, va entrar una sol·licitud al Comú d’Escaldes-Engordany, demanant que es
sancionessin els motoristes que es van filmar circulant per la vall durant el mes d’octubre,
motiu  pel  qual  es va fer una denúncia  al  Servei  de Policia  i  un atestat  al  Servei  de
Circulació del Comú d’Escaldes-Engordany. 
Deliberat el tema, s’acorda derivar-lo als assessors jurídics comunals, per a estudiar i/o
elaborar el procediment més adequat pel tràmit dels expedients sancionadors, imposició
de sancions, etc. 

8.- Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa (P.N.C.V.C.).
S’informa que dins del marc de col·laboració tècnica entre espais naturals, el Cònsol
Major de la Massana ha enviat una carta a la presidència de torn de la Comissió de
Gestió de la VMPC, per convidar a algun membre de la mateixa, a formar part del Comitè
Consultiu del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa, en tant que assessor
científic per millorar l’intercanvi d’informació i experiències.
S’acorda  nomenar  com  a  representant  a  la  Sra.  Susanna  Simon,  Directora  i  es
comunicarà per escrit 

INFORMACIÓ

9.- Dades definitives d’afluència a la VMPC.
La Directora presenta l’informe definitiu que contempla l’afluència a la vall entre el 19 de
juny i  el  8 d’octubre del  2014. Es comptabilitzen 5.551 entrades per Fontverd,  1.614
entrades pel Pic Negre i 2.697 persones que arriben al sector de l’Illa.

10.- Signatura del conveni de cessió de dominis web.
S’informa que el conveni de cessió de dominis web està en procés de signatura. 

11.- Conferències sobre la VMPC.
La Directora informa que, dins dels objectius de difusió del bé, s’imparteixen regularment
conferències a les entitats que ho demanen. Des de l’última reunió de la Comissió de
gestió, se n’ha fet una per la gent gran, organitzada pel Crèdit Andorrà, una en la jornada
“Agricultura i Paisatge” organitzada pel Govern i una a l’Escola Andorrana de Sant Julià
de Lòria. N’hi ha 5 altres de previstes a diverses escoles del Principat d’aquí a final del
curs escolar 2015.

12.- Vídeo VMPC.
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La Directora informa que hi ha moltes demandes d’entitats privades o públiques per a
poder tenir una còpia del vídeo de la vall, tant com a eina educativa (escoles andorranes
i  no-andorranes  del  país,  lectorat  de  català  del  Govern  d’Andorra  a  Praga),  com
divulgativa (Andorra Turisme, Comú de la Massana, Inner Wheel, a part de RTVA).
En aquest sentit s’informa que amb la finalitat d’agilitzar els tràmits d’utilització del vídeo
s’ha modificat el procediment emprat fins a la data, es a dir, ara es realitza mitjançant
carta. 

13.- Col·laboració amb Govern- Procés d’Adaptació al Canvi Climàtic (PAACC).
S’informa que el  Govern d'Andorra està elaborant  el  Procés d'Adaptació d'Andorra al
Canvi  Climàtic  (PAACC),  una  eina  que  vol  dotar  Andorra  de  recursos  i  mesures
d'adaptació per a esdevenir menys vulnerables als impactes derivats del canvi climàtic.
Com a actors del Principat, se’ns va convidar a participar als tallers per a identificar els
impactes en els sectors de l’agricultura, la ramaderia i la biodiversitat i proposar mesures
específiques d'adaptació.
14.- Ordinació accés rodat a la VMPC.
La Directora comenta que tal com es va acordar en la darrera  reunió de la VMPC, s’està
treballant una proposta d’ordinació per a regularitzar l’accés rodat a la vall. 

15.- Portal de la vall.
La Directora informa que, si no hi ha cap imprevist,  els treballs del nou local estaran
acabats la setmana del 15 al 20 de desembre. Ja ha començat el trasllat a les noves
dependències i s’ha enviat un correu amb les noves dades a tots els seus contactes.
La Comissió acorda que el proper dia 19/01/2015 es realitzi la inauguració del nou local i
es convocarà als medis de comunicació per a donar-lo a conèixer. 

PENDENT

16.- Estudi de la capacitat de càrrega turística a la VMPC.
Tal com es va acordar en la darrera reunió de la Comissió de Gestió de la VMPC, s’ha
demanat  a  les  universitats  de  Tolosa  i  Perpinyà  la  possibilitat  que  s’encarreguin
d’elaborar  l’estudi de la capacitat de càrrega turística de la vall, tal com es va fer amb la
universitat de Barcelona. En aquest sentit s’informa que la universitat de Tolosa ho ha
descartat i la universitat de Perpinyà està interessada, estem a l’espera del pressupost.

17.- Pla d'ús públic i zonificació.
S’informa que l'esborrany de pla d'ús ja estat revisat pels tècnics de medi ambient de
cada Comú i queda pendent de rebre les aportacions del Consell Assessor i en particular
de l’Associació dels propietaris privats de la vall.

18.- Refugi guardat de l’Illa.
S’informa que el concurs convocat des de Govern ha quedat desert, ja que les ofertes
presentades eren superiors a l’import base del concurs, per tant, es tornarà a publicar el
corresponent concurs durant l’any 2015. 

Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió. 

Núm. Acta: 1/15 
Dia: 19 de gener del 2015
Hora: 11:30 h
Acabament: 12:00 h
Lloc: Andorra la Vella 
Assistents: 

   74



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2015  –   Sessió ordinària de data 30 de març

 La Sra. Montserrat GIL, Cònsol major de Sant Julià de Lòria, presidenta
de torn de la Comissió de Gestió durant l’any 2014.

 La. Sra. Maria Rosa FERRER, Cònsol major d’Andorra la Vella
 La. Sra. Trini MARIN, Cònsol major del Comú d’Escaldes-Engordany
 El. Sr. Jordi TORRES, Cònsol menor d’Encamp
 El. Sr. Albert ESTEVE, Ministre de Cultura 
 La  Sra.  Susanna  SIMON,  Directora  del  Pla  de  gestió  de  la  vall  del

Madriu-Perafita-Claror
 La Sra.  Judith ALBÓS, Secretària general  del Comú de Sant Julià de

Lòria, secretària de torn de la Comissió de Gestió
 El Sr. Josep Maria ALTIMIR, Interventor del Comú de Sant Julià de Lòria.
 La Sra. Mònica NAVARRO i el Sr. Àngel GRAU, Interventora  i Secretari

general  del  Comú d’Escaldes-Engordany,  que  assumiran  les  funcions
que els hi atorguen, respectivament, els articles 26 i 50 del Pla de gestió
de la Vall del Madriu – Perafita – Claror, durant l’any 2015.  

Essent les 11:30 h del matí, obre la sessió la Sra. Cònsol Major del Comú de Sant Julià
de Lòria, - Presidenta de torn de la Comissió durant l’any 2014 -, lliurant a la Sra. Cònsol
Major d’Escaldes-Engordany – que assumeix la presidència de torn per a l’any 2015 -,
tots els dossiers corresponents a la Vall del Madriu Perafita – Claror, amb les actes de la
Comissió  de  Gestió  i  del  Consell  Assessor  i  la  documentació  administrativa,  tot  en
compliment del que preveu l’article 25 del Pla de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita–
Claror.

En segon lloc intervé el Sr. Josep Maria ALTIMIR, Interventor del Comú de Sant Julià de
Lòria, explicant als presents l’estat de comptes del Pla de gestió de la Vall de Madriu-
Perafita–Claror, el qual presenta, a 31 de desembre del 2014, un resultat pressupostari
negatiu de 30.684 €.

I, esgotat l’ordre del dia de la reunió, s’aixeca la sessió. Són les 12 del migdia.

La Sra. Cònsol Major demana als presents si respecte als acords posats a
consideració tenen alguna esmena, comentari o demanda d’informació a
formular:

Pren la paraula la Sra. Cèlia Vendrell dient que la seva intervenció, de fet,
incideix  sobre  la  mateixa  demanda  d’informació  que  han  sol·licitat  per
escrit  com a punt núm. 3 de l’apartat  “precs i  preguntes”.  D’una part
expressa la seva queixa pel fet que el Pressupost 2015 de la Comissió de
Gestió no ha estat lliurat al seu grup, tot i que consta a l’acta haver estat
aprovat en la sessió del 16 de desembre. D’altra part, posa de relleu que
en la reunió del 19 de gener, el Sr. Josep Mª Altimir, interventor del Comú
de Sant Julià de Lòria, fa una explicació dels comptes on indica que hi ha
un resultat negatiu de 30.684 €.
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Demana per tant informació al respecte i, enllaçant ambdues qüestions, la
Sra. Vendrell diu lamentar que una vegada més en una sessió de Consell
hagi  d’insistir  en  la  persistent  manca  d’informació,  ja  sigui  en  aquest
exercici  com en els  anteriors,  sobre  els  avançaments  en l’execució  i  el
tancament dels pressupostos de la Comissió de Gestió

Aportant resposta, la Sra. Cònsol Major exposa que pel que fa al pressupost
2015 de la Comissió, la seva aprovació no pren efecte fins al moment que
els comuns han aprovat els seus respectius pressupostos amb la inclusió
de l’aportació de 20.000 € a la Comissió. Per tant, el pressupost no es
considerarà definitivament aprovat fins la darrera reunió de la Comissió,
l’acta de la qual encara no està aprovada.

Pel que fa als 30.684 € negatius, la Sra. Cònsol Major diu ja haver explicat
a  la  Sra.  Vendrell  en  anteriors  ocasions  que  això  deriva  de  les  obres
d’habilitació del centre d’acollida, obres que per altra part ja van obligar a
cada Comú a fer una aportació suplementària de 5.000 € 

Intervé de nou la Sra.  Cèlia Vendrell exposant que, en definitiva, l’objecte
de la seva demanda és que tota la informació  comptable sobre la Comissió
es  presenti,  per  exemple,  de  la  manera  com la  Sra.  Núria  Gomez  ha
presentat  avui  la  liquidació  del  pressupost  del  Comú.  No només per  a
informació  dels  consellers  de  l’oposició,  sinó  com  a  exercici  de
transparència vers els ciutadans de les quatre parròquies implicades en la
gestió de la vall.

Respon la Sra. Cònsol Major dient que el que no se li pot demanar és fer
pública una acta que encara no ha passat el tràmit d’aprovació. Dit això,
recorda  que  sempre  ha  estat  partidària  de  gestionar  els  afers  amb  la
màxima transparència  i  es  posa  a  disposició  de  la  Sra.  Vendrell  per  a
qualsevol  demanda  d’informació,  en  particular  durant  aquest  any  que
ostentarà la presidència de torn de la Comissió de Gestió.

La Sra.  Cèlia Vendrell aprofita la menció a la presidència de torn com a
motiu  per  felicitar  a  la  Sra.  Cònsol  Major  i,  en  el  sentit  de  les  seves
intervencions anteriors, desitjar que els afers es tractin amb el màxim de
rigor i que l’accés a la informació per part dels consellers sigui possible
amb major facilitat i celeritat que fins a dia d’avui
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Intervé  a  continuació  el  Sr.  Aleix  Mañosas dient  que  en  relació  al  dit
anteriorment vol puntualitzar que a l’acta del 16 de desembre hi consta
que la directora presenta el pressupost 2015, què ascendeix a 83.012 €, i
que seguidament es   validen els conceptes de despeses per a l’exercici;
despeses d’entre les quals se’n destaquen algunes. 

Donat que aquestes despeses destacades que s’esmenten a l’acta sumen
26.000 €, falten 57.000 € per arribar als 83.000 € pressupostats i d’aquí
sorgeix la demanda de major informació que formula el seu grup

La Sra.  Cònsol Major respon que cal tenir en compte que a les despeses
citades a l’acta s’hi ha d’afegir la partida destinada al salari de la directora.

El Sr. Aleix Mañosas es pregunta doncs, si cal entendre que el salari de la
directora és de 57.000 € o és que ens falta més informació. En conclusió,
acaba dient, és per evitar interrogants d’aquest tipus que es demana la
informació detallada.

La Sra.  Cònsol Major demana al Sr. Mañosas que “no es preocupi” i que
demanarà a la directora que els traslladi tota la informació al respecte.

I clos el torn d’intervencions, per majoria, el Ple ratifica els acords adoptats
per  la  Comissió  de  Gestió  de  la  Vall  del  Madriu–Perafita–Claror  en  les
sessions celebrades els dies 16 de desembre del 2014 i 19 de gener del
2015

Els  consellers  del  Partit  Socialdemòcrata  i  Independents,  Sra.  Cèlia
Vendrell  i  Sr.  Aleix  Mañosas,  s’han  abstingut.  La  resta  de  consellers
presents a la sala han ratificat els acords.

15. Informes de caràcter general
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La Sra. Cònsol Major informa al Ple sobre els següents assumptes:

 El Tribunal  Superior  de Justícia  ha  dictat  sentència  en el  marc  del
judici administratiu  instat per la Sra. Laura Villasevil  i altres contra
l’acord del Comú de data 19 de juliol del 2013, relatiu a la creació
d’una zona destinada a vianants a l’avinguda Carlemany. La sentència
declara  ajustades  a  dret  les  actuacions  dutes  a  terme  pel  Comú
d’Escaldes-Engordany.

 El  Tribunal  de  Batlles  ha  dictat  un  Aute  en  data  27  de  gener  del
corrent,  refusant  la  demanda  presentada  pel  Sr.  Alexis  Estopiñan
Pascual, què demanava la suspensió de l’edicte de data 18 d’abril del
2013 mitjançant  el  qual  s’acordava  convocar  un concurs  públic  pel
subministrament 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 Tribunal de Batlles ha dictat sentència en data 2 de març del 2015
desestimant la demanda interposada per la representació processal de
la  Unió Sindical  de Treballadors del  Comú d’Escaldes-Engordany,  en
relació a l’acord adoptat pel Comú en dia 30 de juny del 2014 pel qual
es retirava la pòlissa complementària de salut de la que es beneficiaven
part dels seus empleats.

 En nom del Comú, es transmet l’agraïment a la família Espot Miró per
haver cedit al Comú, un any més i amb caràcter gratuït, el terreny de la
seva propietat que es destina al cultiu d’horts per part de la gent gran.

16. 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 diverses peticions a les que el
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Secretari  General  anirà  donant  lectura  a  continuació  –es  transcriuen
seguides en cada cas de les respostes i intervencions subsegüents -.

1) Sol·licitem que se’ns detallin les actuacions dutes a terme i les converses /
reunions mantingudes amb els diferents agents implicats, per part de l’equip de
la majoria comunal, encaminades a la creació d’un ens públic i privat per la
gestió de Vivand.

Sra. Cònsol Major:

En relació a aquesta qüestió, els informo que el Comú disposa ja d’una proposta d’estatuts
per la creació de la taula de dinamització i promoció econòmica d’Escaldes-Engordany,
què  s’han  elaborat  conjuntament  amb  la  Cambra  de  Comerç  Serveis  i  Indústria  del
Principat d’Andorra i  els serveis jurídics del Comú. Com qualsevol  proposta,  no és un
document tancat, perquè precisament volem que els principals agents implicats se’l facin
seu, ja que seran ells els encarregats de gestionar aquest òrgan, sempre, vull deixar-ho
clar, amb el suport de la corporació d’Escaldes-Engordany. 

Respecte a les actuacions que s’han dut a terme amb els comerciants, durant l’estiu es va
fer una ronda de contactes individuals amb tots ells per exposar-los-hi la intenció de la
corporació de fer aquest òrgan gestor. I aquesta setmana passada es va celebrar la primera
reunió per copsar les opinions dels comerciants, reunió on se’ls hi va lliurar còpia dels
estatuts perquè hi aportin totes les modificacions que considerin oportunes. Des de la
prudència, els informo que les impressions que vam percebre van ser molt positives en el
sentit  de  caminar  tots  plegats  cap  a  la  configuració  d’aquest  ens  públic-privat.  Ara,
evidentment, queda molta feina per fer cara a implicar a tots els agents econòmics. Per
aquest motiu, després de Setmana Santa s’aniran convocant successives reunions amb
altres sectors econòmics de la parròquia. 

Sra. Cèlia Vendrell: 

Gràcies per la informació i afegeixo que ens agradaria tenir una còpia d’aquests estatuts
(que no hem rebut) i fer part d’aquest procés. Els sol·licitem per tant, que ens tinguin al
corrent quan es comencin a fer reunions, atès que voldríem assistir-hi

2) Quan té previst dur a terme la tercera enquesta sobre la valoració de Vivand a
turistes, residents i empresaris?

Sra. Cònsol Major:

El Comú d’Escaldes-Engordany va encarregar al Centre de Recerca i Estudis Sociològics
(CRES) diverses  enquestes  que ens aportessin  els  indicadors  suficients  per  avaluar  la
viabilitat, idoneïtat i èxit de la conversió de l’avinguda Carlemany en zona per a vianants.
Després de les dues onades en què els resultats han evolucionat molt positivament, en els
propers dies avaluarem quan es portarà a terme la tercera onada. D’entrada preveiem que
pugi ser a finals d’estiu, tal com les dues primeres onades. Els recordo també que als
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resultats d’aquestes enquestes s’hi han sumar altres indicadors, com el trànsit, el nivell
d’ocupació d’aparcaments, etc 

Sra. Cèlia Vendrell: 

Nosaltres  desitgem  que  aquesta  tercera  enquesta  es  faci  quan  abans  millor,  perquè
voldríem tenir  dades  més  actualitzades  sobre  el  que sent  o  opina  la  població  envers
Vivand.

Sra. Cònsol Major: 

Tal  com li  he  explicat  això  ho  valorarem  els  propers  mesos.  Però  d’entrada,  el  més
plausible es que es faci passat l’estiu. De la primera a la segona enquesta, la valoració
positiva  per  part  de  turistes,  residents  i  comerciants  va  anar  a  l’alça  i  esperem que
aquesta tendència positiva es mantingui en la tercera enquesta.

3) Vist que no hem rebut la informació sol·licitada en la sessió de Consell de
Comú de data 22 de desembre de 2014,  tornem a sol·licitar  la  informació
següent:

En  relació  a  la  Comissió  de  Gestió  de  la  Vall  del  Madriu-Perafita-Claror,
sol·licitem que se’ns lliuri la documentació següent:

- El pressupost detallat de la Comissió previst per l’any 2015.

- Relació de projectes  fets  i  en curs  de realització  de l’any 2014 amb
indicació de l’import de cadascú.

- Còpia de l’informe periòdic de la UNESCO.

Sra. Cònsol Major:

Les dues primeres demandes ja han estat tractades anteriorment i ara no cal insistir-hi.
Una part del sol·licitat ja està detallat en les actes, i prepararem la resta d’informació
demanada per fer-vos-la arribar

Pel que fa a la tercera demanda, se li demanarà a Govern còpia de l’informe, ja que des
de  la  direcció  de  la  Comissió  de  Gestió,  s’ha  contestat  una  part  de  l’informe,  que
correspon a la secció segona, i des del Govern, s’ha contestat a la secció primera. 

4) En relació al malaurat afer de la Banca Privada d’Andorra a mitjans de març,
volem saber si  el  Comú d’Escaldes-Engordany s’ha vist  perjudicat  i,  en cas
afirmatiu, en quina mesura

Sra. Cònsol Major:

Respecte a aquesta qüestió els puc informar que com qualsevol altre client d’aquesta
entitat bancària, estem a l’espera del desenllaç, què desitgem que sigui el més positiu
possible, tant per als treballadors de l’entitat com per a tots els seus clients. Com bé sap,
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el  Comú  disposa  d’altres  comptes  bancaris  que  li  permeten  funcionar  amb  total
normalitat. 

Sra. Aleix Mañosas: 

M’imagino que ha fet  referència  a  diners  bloquejats,  tal  com passa  amb tants  altres
clients. Sabem l’import que tenim bloquejat en aquests moments?

Sra. Cònsol Major: 

Sabem l’import, però com vostè comprendrà en un Ple del Comú no el diré. Tanmateix
donaré  instruccions  al  Departament  de  Finances per  a  que puguin  accedir  a  aquesta
informació

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 17:00 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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