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L’any dos mil quinze, dilluns, dia 8 de juny, 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 30 de març (sessió ordinària) i 18 de
maig de 2015 (sessió extraordinària amb caràcter urgent).

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les sessions celebrades els dies 23 i 31 de març; 7, 13,  20 i  27
d’abril, i 4, 11 i 18 de maig del 2015.

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

4. Proposta d’aprovació d’una Ordinació de suplement de crèdit per fer
front al pagament de la contractació de l’estudi sobre la creació de
l’organisme de recaptació comunal.

5. Proposta  d’aprovació  de  l’Ordinació  de  modificació  de  l’Ordinació
sobre les modalitats d’avaluació de l’acompliment, de data 28 de juny
del 2012.

6. 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-27, el Noguer i
UA-Suble-31, zona del Soqué, del POUP d’Escaldes-Engordany.

7. Proposta  d’acord  de  sotmetre  a  informació  pública  el  projecte  de
delimitació dels polígons cadastrals núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
19, 20, 21, 22, 23, 25, 32 i 33, conforme a la disposició transitòria
tercera, apartat 6, de l’Ordinació del cadastre.

8. Proposta d’aprovació del Reglament de funcionament intern de l’edifici
Caldea.

9. Proposta d’aprovació del  projecte de modificació dels Estàtua de la
societat SEMTEE SA.

10. Proposta d’aprovació del Reglament regulador de l’ocupació temporal
d’espais  públics  de  la  zona  Vivand  amb  finalitat  comercial  o
promocional.

11. Conforme als articles 58.3 i 83 de la Constitució, proposta d'aprovació
del text de modificació de l'article 7, i supressió dels articles 8 i 9, de
la Llei qualificada de transferències als comuns. Si hi ha lloc, acord de
facultar  als  Cònsols  per  a  signar  en  nom  del  Comú  l'escrit  de
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presentació a tràmit parlamentari, conforme als articles 102 i 103.1
del Reglament del Consell General.

12. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió
del  Pla  de Gestió de la Vall  del  Madriu-Perafita-Claror  en la  sessió
celebrada el dia 24 de febrer del 2015.

13. Informes de caràcter general.

1. Conforme a l’article 98 de la Llei de finances comunals, informe
sobre l’estat d’execució del Pressupost 2015 (primer trimestre).

2. Altres informes de caràcter general.

14. 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.

Previ a tot, la Sra. Cònsol Major indica als consellers que per a la seva
deguda informació i documentació, se’ls lliura un Cd on s’hi recullen totes
les actes de les sessions de Consell celebrades durant l’any 2014. 

Tot seguit, s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia
de la sessió d’avui.

1. Lectura i,  si hi ha lloc, aprovació dels esborranys d’acta
corresponents  a  les  sessions  celebrades  els  dies  30  de
març (sessió ordinària) i 18 de maig de 2015 (sessió extraordinària
amb caràcter urgent)

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.
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I no havent-hi cap esmena formulada, per assentiment, el Ple aprova les
actes corresponents a les sessions celebrades els dies 30 de març (sessió
ordinària)  i  18  de  maig  de  2015  (sessió  extraordinària  amb  caràcter
urgent).

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern en el curs de les sessions celebrades els dies 23 i
31 de març; 7, 13, 20 i 27 d’abril, i 4, 11 i 18 de maig del
2015

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

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del  núm.
262  al  270/2015  (obres  menors),  núm.  271/2015  (exempcions
fiscals),  del  núm.  273  al  279/2015  (comerç),  núm.  280/2015
(registre electoral) del núm. 281 al 284/2015 (cadastre), i núm.
285 i 286/2015 (urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 11/2015 i 12/2015 de factures conformades per un import net a
pagar de 3.949,80 € i 35.482,61 €, 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 20.072,00 €.

3.- Personal.-

 Vista la renúncia del Sr. Sergi ALVES TEIXEIRA a la plaça
eventual d’operari d’Higiene Viària, s’acorda acceptar-la a
comptar del  dia 23 de març de 2015.

 Vist que la plaça ocupada per la Sra. Xènia MOURELO VELASCO,
informadora  turística,  ha  quedat  vacant,  s’acorda
contractar, amb caràcter eventual, els serveis del Sr. David
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FERNÁNDEZ ORTEGA, del dia 23 de març al 22 de desembre de
2015.

 Vist l’informe emès pel Cap del departament de Serveis i
Infraestructures,  s’acorda  contractar,  amb  caràcter
eventual, els serveis del Sr. Sabino CALVO FERNÁNDEZ, xofer
del servei d’Higiene Viària, del dia 8 d’abril de 2015 al 7
de gener de 2016.

 S’acorda  convocar  un  concurs  pel  procediment  selectiu
d’ingrés per a la contractació de 10 joves d’edats compreses
entre 16 i 17 anys, per a realitzar diverses tasques de
suport durant els mesos de juliol i agost.

 Per a la contractació de Monitors per a les activitats dels
esports de Pasqua, s’ha convocat un concurs públic al que
han postulat diversos Candidats. Vist l’informe del Comitè
tècnic  de  selecció  s’acorda  contractar  els  següents
monitors:

Nom i Cognoms Del 30/03/15 al
02/04/15

Del 07/04/15 al
10/04/15

REBOREDO FRANCO, Jennifer X

SANCHEZ VIDAL, Andrea X

MARQUEZ GODÓ, Sonia X

USUBIAGA GUIMERÀ, Albert X

ALBA BERNABEU, Aitor X

PEREZ ARMANY, Anna X

BERTRAN SUAREZ, Sebastià X

RODRIGUEZ BARTOMEU, Anna X

 Per  actualitzar  el  Manual  funcional  d’ocupacions
professionals tipus establert a l’Ordinació de la funció
pública comunal, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses PSICO B (22.676,50 €), OPCIÓ RH (5.350,40 €) i
GAMMA MANAGEMENT (11.495 €). Examinades les ofertes s’acorda
contractar els serveis de l’empresa OPCIÓ RH, al ser la que
presenta l’oferta menys dient.

4.- Assegurances.- Per la contractació d’un servei d’assessorament
per a la redacció dels plecs de bases i posterior valoració de les
ofertes, tot en el marc del concurs públic que s’ha de convocar
per  a  la  renovació  de  les  pòlisses  d’assegurances  de
responsabilitat civil, danys, vehicles i d’alts càrrecs, del Comú
d’Escaldes-Engordany,  s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses  que  es  detallen  a  continuació  obtenint  les  següents
ofertes:

IIB Consultors i
Corredors

d'Assegurances
Marsh

Saigon
Consultants

   88



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2015  –   Sessió ordinària de data 8 de juny

SíSíValoració dels riscos Sí Sí Sí

Informe de valoració i 
propostaSí
Redacció plecs de bases

Sí Sí Sí

Proposta econòmica            2.800,00 €      5.500,00 €    12.000,00 € 
Mapa de riscos            4.000,00 €  Sense sobrecost  No  

Examinades les propostes, s’acorda contractar els serveis de IIB
Consultors i Corredors d’Assegurances, per l’import de 2.800 € +
IGI,  al  ser  l’oferta  que  més  s’adapta  a  les  necessitats  del
departament.

5.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció
a favor de l’Entitat  Inter Club Escaldes, per a fer front a les
despeses de participació al Torneig de Futbol Base CD ALMEDA, per
l’import de 1.728 € .

6.- Piscines comunals.- Pel subministrament de làmpades de recanvi
pels “Spas” de les Piscines Comunals, s’ha efectuat una consulta
de preus a les empreses BLAUTEC (-), LAI (1.210 €), SACE (-),
NOVELEC  (-),  TECSAI  (1.493,78  €)  i  TERM  CALOR  (3.286,15  €).
Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  LAI  el
subministrament d’aquest equipament per l’import total de 1.210 €
al ser l’oferta menys dient.

7.- Esports d’Estiu.- Per al subministrament de 2.590 samarretes i
1.100 gorres, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
que es detallen a continuació amb les següents ofertes:

SAMARRETES

Adult Infant

Empresa
 380 2210 Import Total

sense IGI
Import Total amb

IGI (4,5%) P/u Total P/u Total
SERIPRINT

A 2,40 €       912,00 € 2,40 €    5.304,00 €    5.948,33 €        6.216,00 € 

B 2,26 €       858,80 € 2,26 €    4.994,60 €    5.601,34 €        5.853,40 € 

C 2,21 €       839,42 € 2,21 €    4.881,89 €    5.474,94 €        5.721,31 € 

D 2,07 €       786,60 € 2,07 €    4.574,70 €    5.130,43 €        5.361,30 € 

E 2,19 €       830,30 € 2,19 €    4.828,85 €    5.415,45 €        5.659,15 € 
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F 2,04 €       775,20 € 2,04 €    4.508,40 €    5.056,08 €        5.283,60 € 

TSUNAMI A 2,41 €       915,80 € 2,41 €    5.326,10 €    6.241,90 €        6.522,79 € 

FAMAGUSTA A 5,65 €    2.147,00 € 5,44 €  12.022,40 €  13.559,23 €      14.169,40 € 

GORRES

Adult Infant

Empresa 500 600

Import Total
sense IGI

Import Total
amb IGI

P/u Total P/u Total

SERIPRINT 2,99 € 1.495,00 € 2,99 € 1.794,00 € 3.147,37 € 3.289,00 €

TSUNAMI 3.300,10 € 3.448,60 €

FAMAGUSTA 8,18 € 4.090,00 € 8,06 € 4.836,00 € 8.541,63 € 8.926,00 €

STYL-AND 0,956 € 478,00 € 0,956 € 573,60 € 1.051,60 € 1.098,92 €

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa SERIPRINT el
subministrament de les samarretes en les seves opcions “B” i “F”,
per l’import de 5.136,08 € IGI no inclòs i el subministrament de
les gorres  per l’import de 3.147,37 € IGI no inclòs, al ser les
ofertes que més s’ajusten a les necessitats del departament.

8.- Voravies.- 
 Per la contractació d’una empresa que realitzi els treballs

de  reparació  d’uns  trams  de  voravies  d’Engolasters
deteriorades degut  a l’acció del gel i la sal, i atès el
que disposa l’article 7.1 de l’Ordinació del Pressupost 2015
en els supòsits d’obres de reconeguda urgència i per un cost
no superior a 35.000 €, s’ha efectuat una consulta de preus
a  les  empreses  TP  UNITAS  (32.836,89  €),  C.  CARRACEDO
(34.963,96 €) i CONSTRUCCIONS BARCA (49.839,75 €. Examinades
les ofertes,  s’acorda adjudicar a l’empresa TP UNITAS, la
realització d’aquests treballs al ser l’empresa que presenta
l’oferta menys dient.

 Per la contractació dels treballs d’ampliació i  reforma
d’un tram de les voravies del Carrer dels Escalls,  s’ha
convocat un concurs públic al que han postulat les empreses
que es detallen a continuació:

EMPRESA OFERTA
CONTRUCCIONS ENTRIMO SL 142.338,12 €/ 6 setmanes
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PROGEC SA 136.317,53 €/ 6 setmanes
CONSTRUCCIONS PURROY SL 146.278,11 €/ 6 setmanes
UNDECA SL 122.039,55 €/ 6 setmanes
CONSTRUCCIONS ROCA SA 116.707,35 €/ 6 setmanes

CONSTRUCCIONS COANSA 149.789,49 €/ 6 setmanes

PIDSA  SERVEIS
SA147.311,35 €/ 6 setmanes
CONSTRUCCIONS SIMCO SA

134.749,73 €/ 6 setmanes

COPITRAN SL 153.361,59 €/ 6 setmanes
TP UNITAS 112.834,61 €/ 6 setmanes
CONSTRUCCIONS MODERNES 128.214,58 €/ 6 setmanes

LOCUBSA 113.096,54 €/ 6 setmanes

DRAGASA131.018,90  €/  6
setmanes
CONSTRUCCIONS BARCA SLU

137.767,40 €/ 6 setmanes

COPSA 111.250,25 €/ 6 setmanes
C. CARRACEDO SA 120.798,12 €/ 6 setmanes
TP COMESA 117.191,84 €/ 6 setmanes

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de
contractació, s’acorda adjudicar a l’empresa COPSA, la realització
d’aquests  treballs,  per  l’import  de  111.250,25  €,   al  ser
l’empresa que presenta la millor oferta.

9.- Xarxa de clavegueres.- Per a la contractació dels treballs de
construcció d’un tram de la xarxa general d’aigües pluvials del
carrer Josep Viladomat, s’ha convocat un concurs públic al que han
postulat les empreses que es detallen a continuació:

EMPRESA OFERTA
CONTRUCCIONS ENTRIMO SL 62.997,45 €
PROGEC SA 44.035,47 €
CONSTRUCCIONS ROCA SA

46.611,68 €
COANSA 56.364,24 €
CONSTRUCCIONS SIMCO SA 41.571,55 €
TP UNITAS 54.509,88 €
LOCUBSA 34.799,43 €
DRAGASA 52.310,66 €
COPSA 57.835,50 €
LTP COMESA SL 69.785,10 €

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de
contractació,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  LOCUBSA,  la
realització d’aquests treballs, per l’import de 34.799,43 €,  al
ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

10.-  Parc  Infantil.-  Per  a  la  contractació  dels  treballs  de
creació d’un parc infantil al carrer del Falgueró, s’ha convocat
un concurs públic al que han postulat les empreses que es detallen
a continuació amb les següents ofertes:
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EMPRESA OFERTA
PROGEC SA 82.190,86 €/ 6 setmanes
CONSTRUCCIONS PURROY SL 74.979,08 €/ 6 setmanes
UNDECA SL

51.660,28 €/ 6 setmanes
CONSTRUCCIONS ROCA SA 55.882,10 €/ 6 setmanes
COANSA 71.600,91 €/ 6 setmanes
CONSTRUCCIONS SIMCO SA 88.307,79 €/ 6 setmanes
PIDASA SERVEIS SA 64.947,54 €/ 6 setmanes
TP UNITAS 64.913,11 €/ 6 setmanes

MODERNES SA 77.037,97 €/ 6 setmanes

DRAGASA69.036,69  €/  6
setmanes
LOCUBSA

84.283,89 €/ 6 setmanes

COPSA 66.767,50 €/ 6 setmanes
C.CARRACEDO SA 62.798,15 €/ 6 setmanes

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de
contractació,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  UNDECA  SL,  la
realització d’aquests treballs, per l’import de 51.660,28 €,  al
ser l’empresa que presenta l’oferta més avantatjosa.

11.- Aigua Termal.- Pel subministrament i col·locació d’una guia
amb elevador elèctric pel desmuntatge de les bombes de pressió de
l’Estació Principal d’aigua termal, s’ha efectuat una consulta de
preus  a  les  empreses  SERRALLERIA  LÓPEZ  (1.133,83  €)  i  TALLER
LLADÓS (Oferta A 3.282 €, Oferta B, 3.007 €). Examinades les
ofertes s’acorda contractar l’empresa SERRALLERIA LOPEZ, al ser la
que presenta l’oferta menys dient.

12.- Reunió de Cònsols.-  Vist l’acord adoptat per la Reunió de
Cònsols, per iniciar treballs conjunts entre els set comuns, per a
coordinar i mancomunar el servei de recollida de residus sòlids
urbans, s’acorda perllongar fins a la data de la nova licitació,
el contracte del servei de  recollida de residus urbans, establert
amb l’empresa Pirinenca de Serveis SA.

13.- Plaça Santa Anna.- Pel subministrament d’una pancarta de lona
impresa amb una fotografia en blanc i negre de l’antic Hotel Pla,
per a instal·lar a façana mitjanera de la Plaça Santa Anna, s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses GRÀFIK (-), RÈTOLS
LA  FONT  (3.939,65  €),  PERFILA  (5.408,40  €),  DINÀMICA  GRÀFICA
(3.077,53 €) i  RETOLS BUTRON (3.393,12 €). Vistes les ofertes
s’acorda  adjudicar  el  subministrament  d’aquest  material  a
l’empresa DINÀMICA GRÀFICA, al ser la que presenta l’oferta menys
dient.

14.-  Comissió  de  Gestió  de  la  VMPC.- S’acorda  procedir  a
l’abonament de l’import de 20.000 € a favor de la Comissió de
Gestió de la Vall del Madriu, Perafita – Claror, en concepte de
participació del Comú d’Escaldes-Engordany al funcionament de la
Comissió.
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15.- Jazz al carrer.- Dins del programa “Jazz al carrer”, s’acorda
formalitzar  amb  l’empresa  Andorra  Animació les  següents
contractacions dels grups de Jazz, durant la “setmana del jazz”
que tindrà lloc del dia 6  al 11 de juliol del corrent:

 Nightbirds (2.152,50 € + lloguer equip de so i el lloguer de
piano)

 Erwyn Seerutton “Jazz Kréol” (2.460 € + lloguer equip de so
i el lloguer de piano)

 Platano Manush (1.537,50 € + lloguer equip de so)  
 Dixieland All Stars (2.972,50 € + lloguer equip de so i el

lloguer de piano)

L’import de la contractació artística és de 9.122,50 €.  Les
despeses de lloguer del piano (2.500 € amb afinació) i del lloguer
del equip de so i de llum pels sis dies romanen pendents de
determinar.

16.- Nits temàtiques.-  En el marc de les  vetllades temàtiques
programades  a  la  Plaça  Coprínceps,  per  amenitzar  la  primera
vetllada “Nit a Nova York”, programada pel dijous dia 2 de juliol
del  corrent,  s’acorda  la  contractació  de  la  següent  actuació
musical a l’empresa Andorra animació:

 Grup Agustí Burriel Swing 5  (1.947,50 €).

17.- Contracte de manteniment dels parquímetres.- S’informa que
l’empresa  TRESEL,  contractista  del  servei  de  manteniment  dels
parquímetres, ha presentat una millora del seu contracte en vigor
que en el seu conjunt representa una reducció per l’import de
9.543,44 € per any, amb la sola contraprestació que el contracte
es mantingui en vigor fins al 31 de març del 2018, data màxima que
permet l’article 53.5 de la Llei de contractació pública per a
contractes de serveis (4 anys més dos pròrrogues d’un any).
Vist que la proposta presentada és econòmicament molt favorable
per a les arques públiques s’acorda acceptar la referida proposta
i mantenir el contracte en vigor fins a la data 31 de març del
2018.

Sessió de la Junta de Govern de data 31 de març de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del  núm.
287 al 290/2015 (obres menors), del núm. 291 al 301/2015 (comerç),
núm. 302 i 303/2015 (exempcions fiscals), del núm. 304 al 306/2015
(cadastre), i del núm. 307 al 309/2015 (urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
13/2015 de factures conformades per un import net a pagar de
7.986,65 €. I, verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb
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càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la
relació de pagaments presentada per un import 924,12 €.

3.- Personal.-

 Vist que la plaça ocupada pel Sr. Sergio ALVES TEIXEIRA,
operari  d’higiene  viària,  ha  quedat  vacant,  s’acorda
contractar,  amb  caràcter  eventual,  els  serveis  del  Sr.
Francesc PUERTA, del dia 25 de març al 20 de desembre de
2015.

 Esgotat el període de prova al que ha estat sotmesa la Sra.
Ingrid LLOP ABAD (administrativa del servei de Circulació i
atenció ciutadana) i vist l’informe favorable del Cap de
departament  i  de  la  Cap  de  Recursos  Humans,  s’acorda
adjudicar-li la plaça de forma definitiva.   

 Vista la baixa mèdica presentada pel Sr. Marc ABELLÓ GARCIA
(monitor  de  lleure),  s’acorda  contractar,  amb  caràcter
eventual, els serveis del Sr. Manel QUINTANA FABREGAT, del
dia 30 de març de 2015 fins que el titular de la plaça es
reincorpori al seu lloc de treball.

 Atesa la necessitat de reforçar el servei dels Espais Lleure
comunals, durant les vacances escolars de pasqua, s’acorda
la contractació eventual del Sr. Jaume PEREIRA MENDES, del
dia 30 de març al 2 d’abril de 2015.

 Vistes les incidències ocasionades arrel de la col·locació i
instal·lació  dels  nous  equips  de  control  d’accés  als
aparcaments comunals  i vista la situació per baixa mèdica
de  les  Sres.  Dolors  SOTO  i  Núria  CASALS  (operaris  del
departament  d’aparcaments),  s’acorda  contractar,  amb
caràcter eventual els serveis dels Srs. José Manuel LISTAN
OLIVA, David GUIJARRO MORALES a partir del dia 1 d’abril de
2015 i del Sr. José Ricardo GUERRA MORENO a partir del dia
25 de març de 2015, tots tres fins a la recepció definitiva
dels equips de control d’accés. 

 Per  a  proveir  una  plaça  d’aprenent/ajudant  de  lampista
adscrit  al  departament  Serveis  i  Infraestructures,  s’ha
convocat un concurs intern, al que ha postulat 1 candidat.
Vist  l’informe  del  Comitè  tècnic  de  selecció,  s’acorda
contractar els serveis del Sr. Xavier ANDORRÀ HERNÁNDEZ, amb
el termini de prova establert a l’Ordinació de la funció
pública.

 Per a cobrir dues places eventuals d’operaris de camins de
muntanya, s’ha convocat un concurs pel procediment selectiu
d’ingrés al que han postulat 6 candidats. Vist l’informe del
Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar els serveis
dels Srs. Xavier GASULLA SOLSONA i Raül MAS GARCIA, del 4 de
maig al 31 d’octubre de 2015.

4.- Subvencions.- Per acord adoptat entre els comuns de Sant Julià
de Lòria, Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, i l’associació de
ramaders,   s’acorda  signar  un  addendum  al  conveni  de  data  1
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d’agost de 2005, per tal d’actualitzar amb l’increment  de 1.000
€, la subvenció a favor de l’associació de ramaders,  per a fer
front al pagament de les despeses de manteniment i control del
bestiar  boví  i  equí  que  pastura  a  les  muntanyes  de  les  tres
parròquies. 

5.-  Expedients  Sancionadors.-  S’acorda  incoar  un  expedient
sancionador al titular del negoci ANDORRA KICK BOXING TEAM, per
una presumpta transgressió a l’Ordinació sobre la prohibició de
distribuir publicitat gràfica a la via pública

6.- Subministraments.- 

 Pel subministrament de bosses de plàstic pels expenedors,
s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses
PRACTICSAC (2.048,20 €) i RODISNET (2.005,50 €). Examinades
les ofertes s’acorda contractar l’empresa RODISNET al ser la
que presenta l’oferta menys dient.

 Pel subministrament de bosses de plàstic per les papereres
instal·lades a la via pública, s’ha efectuat una consulta de
preus a les empreses LLEXIU ANDORRANA (1.350 €), PRACTICSAC
(1.128,75 €) i RODISNET (1.282,50 €). Examinades les ofertes
s’acorda  contractar  l’empresa  PRACTICSAC  al  ser  la  que
presenta l’oferta menys dient.

7.-  Xarxa  de  clavegueres.- S’informa  que  l’empresa  CAPICSA,
adjudicatària dels treballs puntuals de reparació de la xarxa de
clavegueres,  ha  efectuat  intervencions  en  quatre  punts  de  la
parròquia per l’import de 13.669,84 €.

8.- Diada de Sant Jordi.- 

 S’acorda  programar,  vist  el  resultat  de  les  edicions
anteriors, un espectacle per a adults (teatre de titelles)
acompanyat d’un tast, que tindrà lloc al CIAM. El cost de
l’entrada serà de 5 € per persona. 

 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 ANDORRA
ANIMACIÓ la representació de l’espectacle de titelles per
adults “Antologia”, a càrrec de la companyia Jordi Bertran
per l’import de 1.110 €.

9.- Informàtica.- En el marc del projecte  “Connecta Govern amb
Comuns”  elaborat pel Govern d’Andorra i els set Comuns, s’acorda
contractar els serveis de l’empresa TAO, empresa subministradora
del programa informàtic de comptabilitat i gestió tributària del
Comú,  GTWIN,  per  a  desenvolupar  un  sistema  d’informació  que
permeti,   a  través  d’una  pàgina  web  centralitzada  a  Govern,
obtenir  informació  tributària  detallada  del  deute  dels
contribuents  en  tots  els  comuns  d’Andorra,   d’acord  amb  el
pressupost  presentat  per  un  import  11.940  €  i  2.388  €  de
manteniment. Els costos es sufragaran a parts iguals entre els set
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Comuns. L’aportació econòmica que correspon al Comú d’Escaldes-
Engordany és de 1.705,71 € i 341,14 €, respectivament.

10.- Espai Vivand.- 

 En  el  marc  de  la  tercera  edició  del  Festival  de  Saxos
“SAXFEST”,  s’acorda  contractar  a  l’Associació  de
saxofonistes  d’Andorra,  l’actuació  de Bandarra  Street
Orquestra, que tindrà lloc el dia 4 d’abril entre les 17h00
i les 20h00, a Vivand. L’import de la contractació és de
1.925 €.

 S’acorda  contractar  l’empresa  ALCA  FILMS,  per  a
l’enregistrament i posterior edició en vídeo de l’actuació
del  grup  Bandarra  Street  Orquestra,  que  tindrà  lloc  a
Vivand, conforme al pressupost presentat per un import de
783,75 €.

11.- Escoles Bressol.- Pel subministrament i col·locació de dos
vinils i dues lones impreses amb el logo del 25è aniversari de les
Escoles Bressol del Comú d’Escaldes-Engordany, per a instal·lar-
les  a  la  façana,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les
empreses RÈTOLS LAFONT (1.497,49 €) i DINÀMICA GRÀFICA (1.088,89
€). Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar el subministrament
d’aquest material a l’empresa DINÀMICA GRÀFICA,  al ser la que
presenta l’oferta menys dient.

Sessió de la Junta de Govern de data 7 d’abril de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 310
al 316/2015 (obres menors), del núm. 317 al 330/2015 (comerç),
núm. 331 i 332/2015 (cadastre), i núm. 333 i 335/2015 (urbanisme).
Les resolucions núm. 326 i 334/2015 resten sense contingut.

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 14/2015 i 15/2015 de factures conformades per un import net a
pagar de 7.510,79 € i 406.976,10 €, 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 5.498,21 €.

3.- Personal.-

 Vist l’informe emès pel Cap del departament de Medi Ambient,
s’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Joan FERNANDEZ ULLOA, operari de la deixalleria, del dia
7 d’abril al 31 d’octubre de 2015.
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 Per cobrir una suplència per baixa mèdica de la Sra. Raquel
RAYA SÁNCHEZ, puericultora,  s’acorda prorrogar el contracte
amb caràcter eventual de la Sra. Míriam CONDE IGLESIAS, del
dia 20 d’abril de 2015  fins al retorn al seu lloc de la
titular de la plaça.

 S’autoritza la demanda presentada per la Sra. Laura MARTÍNEZ
ALEJO, alumna del Lycée Comte de Foix, per a realitzar una
estada formativa al departament de Finances, del 4 de maig
al 19 de juny de 2015.

 S’autoritza la inscripció del Sr. Carlos FERNANDEZ VÁZQUEZ
(professor del taller Tèxtil), al curs  “Blonda i red fi
català”, impartit per la Escuela de Encajes Randes.  El cost
del curs és de 225 € (40 hores). 

4.- Material d’Higiene viària.-  

 S’acorda  contractar  el  subministrament  de  8  carretons
destinats al servei de neteja viària a l’empresa GLASDON,
única empresa que ha participat a la consulta de preus,
conforme al pressupost presentat per un import de 2.830 €.

 Pel  subministrament  d’escombres  destinades  al  servei  de
neteja viària, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses MATERIAL RIBA i ISIDRO TORRES SL. Examinades les
ofertes i atès que l’empresa MATERIAL RIBA ha manifestat la
impossibilitat de subministrar el referit material, s’acorda
adjudicar  el  referit  subministrament  a  l’empresa  ISIDRO
TORRES SL, per l’import de 931,09 €.

5.- Vivand.- Per a la renovació dels vinils instal·lats als bancs
i jardineres de VIVAND, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses RÈTOLS LAFONT (2.176,73 €), RÈTOLS BUTRON (3.172,83 €) i
DINÀMICA GRÀFICA (3.960,55 €). Examinades les ofertes s’acorda
adjudicar  a  l’empresa  RÈTOLS  LAFONT  el  subministrament  i
col·locació dels vinils al ser l’empresa que presenta l’oferta
menys dient. 

6.- Contenidors de reciclatge.- S’acorda formalitzar un conveni
d’ús a precari amb el Sr. Joan TOMÀS FERNÁNDEZ, propietari d’una
petita  superfície  de  terreny  de  la  finca  coneguda  per  La
Margussa, situada al carrer de les Teulades, per tal que el Comú
pugui emplaçar-hi temporalment els contenidors de reciclatge .

Sessió de la Junta de Govern de data 13 d’abril de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del  núm.
336 al 342/2015 (obres menors).
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2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
16/2015 de factures conformades per un import net a pagar de
3.422,38 €. 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 2.644,25 €.

3.- Personal.-

 Vist que el Sr. Xavier ANDORRÀ HERNANDEZ, (administratiu), 
ocupa actualment la plaça d’aprenent/ajudant de lampista, en
període  de  prova;   s’acorda  contractar,  amb  caràcter
eventual, els serveis de la Sra. Ivonne FAHMI GHATTAS, del
dia 20 d’abril al 22 de novembre de 2015 per a cobrir la
plaça vacant.

 Vista  la  sol·licitud  presentada,  s’acorda  perllongar
l’excedència  sense  reserva  de  plaça  al  Sr.  Emili  GARCIA
MIRAMONTES,  monitor de l’Espai Lleure, per un període de 12
mesos a comptar del dia 15 de juliol d’enguany.

 Per  a  cobrir  una  plaça  d’informador  turístic  pel  punt
d’Informació d’Engolasters i una plaça d’informador per a
l’oficina de turisme, ambdues amb caràcter eventual s’ha
convocat un concurs  al que han postulat 6 candidats. Vist
l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar
els  serveis  del  Sr.  Miquel  SALVADÓ  NADAL  i  de  la  Sra.
Beatriz SORIA ORTEGA, del 1 de juliol al 6 de setembre de
2015.

 Per a cobrir dues places de guies culturals del CAEE i del
CIAM, amb caràcter eventual, s’ha convocat un concurs al que
han postulat 8 candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic
de selecció, s’acorda contractar els serveis del Sr. Loan
POULET FERNÁNDEZ i de la Sra. Meritxell DIAZ SANCHEZ, del 1
de juliol al 6 de setembre de 2015.

 Per  a  cobrir  tres  places  de  vigilants  pel  circuit  de
footing d’Engolasters, amb caràcter eventual, s’ha convocat
un concurs al que han postulat 6 candidats. Vist l’informe
del  Comitè  tècnic  de  selecció,  s’acorda  contractar  els
serveis dels Srs. Jaume PEREIRA MENDES, Sergi PÉREZ CASAS i
Adrià CAMINAL SÁNCHEZ, del 1 de juliol al 31 d’agost de
2015.

4.- 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 1.000 €.

S’acorda  procedir  a  l’abonament  d’una  subvenció  a  favor  del
Bàsquet  Club  Escaldes-Engordany,  corresponent  a  les  despeses
d’organització del Campionat Parroquial 2014-2015, per un import
de 1.000 €.

5.-  Expedients  Sancionadors.-  S’acorda  incoar  un  expedient
sancionador al titular del negoci BONA FRUITA, per la presumpta
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contravenció a l’Ordinació que regula el dipòsit d’escombraries a
la via pública.

6.- Senyalització vertical.- Pel subministrament de plaques per la
senyalització  vertical  de  guals  permanents,  s’ha  efectuat  una
consulta  de  preus  a  les  empreses  S.  STOP  (1.463  €),  ENTORN
EFICIENT (1.357,46 €), RÈTOLS BUTRON (1.421,20 €) i RÈTOLS LAFONT
(2.016,85  €).  Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  a
l’empresa  ENTORN  EFICIENT  el  subministrament  de  les  referides
plaques, al ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient. 

7.- Expedients disciplinaris.-  Vista la resolució d’incoació d’un
expedient disciplinari a la Sra. Míriam RÍSPOLIS IBAÑEZ, que li
fou notificada el dia 29 de desembre de 2014, en la que es posa de
relleu la presumpta comissió, en data 28 de novembre de 2014,
d’una falta de caràcter greu per la seva part pel fet de desobeir
als superiors en comandament en l’exercici de les seves funcions
i incomplir les ordres rebudes, tipificada a l’article 48, apartat
d) 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 13 d’abril 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 28 de
novembre de 2014 com una falta disciplinària de caràcter
greu prevista a l’article 48, apartat d) de la Llei 8/2005,
del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals, que
consisteix en la desobediència als superiors en comandament
en l’exercici de les seves funcions i incomplir les ordres
rebudes.

2. Imposar  a  la  Sra.  Míriam  RÍSPOLIS  IBAÑEZ,  la  sanció
consistent en la suspensió de funcions i pèrdua de salari
durant 15 dies.

3. Notificar la present resolució a la Sra. Míriam RÍSPOLIS
IBAÑEZ, 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.

8.- Manteniment CIAM.-  S’acorda contractar l’empresa TP UNITAS,
empresa adjudicatària de les obres de construcció del col·lector
del riu per part del Govern, per la realització dels treballs  de
reparació  del  salt  d’aigua  del  CIAM,  conforme  al  pressupost
presentat per un import de 23.037,77 € (IGI inclòs), import al que
s’haurà d’afegir segons escaigui:

- 4.149,  95  €,  IGI  inclòs,  pels  treballs  de  neteja  i
substitució de  petits elements  de la  bomba actual,  en el
supòsit que aquesta sigui recuperable, o bé,
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- 15.431,72  €  IGI  inclòs,  pel  subministrament  i  col·locació
d’una nova bomba.

  

9.-  Enllumenat  avinguda  del  Pessebre.- S’acorda  procedir  a  la
substitució dels fanals de l’avinguda del Pessebre, en tot el tram
en  què s’efectua la reforma de la pavimentació amb quitrà de les
voreres (comprés entre Casa Beal i la Borda de Casa Muntanya), per
l’import total de 11.915,33 € IGI inclòs (11 fanals més 1 fanal
doble).

El  subministrament  d’aquest  material  anirà  a  càrrec  de  les
empreses  NOVELEC  (11  pals,  7.011,95  €)  i  CAIRÓ  (lluminàries,
adaptador i bombetes, 4.903,38 €) 

Sessió de la Junta de Govern de data 20 d’abril de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del  núm.
343  al  348/2015  (obres  menors),  del  núm.  349  al  357/2015
(exempcions fiscals), del núm. 358 al 374/2015 (comerç), del núm.
375 al 381/2015 (cadastre), i núm. 382 i 383/2015 (urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 17/2015 i 18/2015 de factures conformades per un import net a
pagar  de  13.059,43  €  i  191.245,14  €,  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 16.122,14 €.

3.- Personal.- 

 Vista la baixa de maternitat presentada per la Sra. Fernanda
ESTALLÉS, professora de pintura, s’acorda ampliar la jornada
laboral de la Sra. Mercè CIAURRITZ PUIGCERCÓS, de 8,5 hores
a 12 hores setmanals a partir del dia 13 d’abril de 2015,
fins al retorn al seu lloc de la titular de la plaça.

 Vista la baixa mèdica presentada per la Sra. Suray FERNANDEZ
VALENZUELA  (monitora  de  Skate),  s’acorda  contractar,  amb
caràcter  eventual,  els  serveis  del  Sr.  Xavier  PENIDO
MARTÍNEZ, del dia 15 d’abril 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 Joventut,
s’acorda prorrogar la contractació del Sr. Jonathan CRESPO
RUBIO, amb caràcter eventual, com a monitor de lleure, del
dia 1 de maig al 3 de juliol de 2015.
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 Vist l’informe emès pel Cap del departament de Serveis i
infraestructures, s’acorda prorrogar la contractació del Sr.
André M. MARINHO LOPES, amb caràcter eventual, com a xofer
d’Higiene viaria, del dia 21 d’abril de 2015 al 20 de gener
de 2016.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual,  els serveis de
la Sra. Maria MEDINA MUÑOZ, com a puericultora de reforç de
l’escola  Bressol,  amb  una  jornada  laboral  a  13  hores
setmanals,  del 20 d’abril al 30 de juny de 2015.

 Vist  l’informe  emès  pel  Servei  de  Prevenció  Aliè
(Assegurprevenció)  en  relació  al  Sr.  Cristian  ESPEJO
BELTRAN, s’acorda, conforme a l’article 50 de l’Ordinació de
la  Funció  pública,  la  seva  reubicació  al  departament  de
serveis, a comptar del dia 8 de juny de 2015, atès que
properament el Sr. Josep Maria JORDANA PAGÉS, operari de
manteniment mecànic, assoleix l’edat de jubilació.

 S’acorda  convocar  un  concurs  pel  procediment  selectiu
d’ingrés per a la contractació de dos sots–caps pel servei
de Circulació i Atenció Ciutadana

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs “Taller pràctic d’Autocad 2D”. El cost
del curs és de 560 € (280 €/persona) i serà impartit per LA
CAMBRA DE COMERÇ:

 Esther CERVÓS (Directora d’urbanisme)
 Josep Mª RIERA (Sobrestant)

4.- Concursos.- S’acorda convocar un concurs públic per contractar
els serveis d’una empresa per la realització dels treballs de
lampisteria per tal de cobrir les permanències, les baixes per
malaltia així com del període de vacances,  de l’operari del
servei de distribució d’aigua termal.

5.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament de les següents subvencions,
en concepte de primera part de la subvenció anyal destinada
a les associacions de pares d’alumnes: 

APACEF 4.416 € (Pagament 50 %)
APAEA 5.016 € (Pagament 50 %)
APASF 3.088 €
APAEE 1.088 €

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor del
Club de Natació Escaldes-Engordany, per un import de 2.000
€, en concepte de l’organització del XI Trofeu Sant Miquel i
del XVIII Trofeu Àmfora.
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6.- Diada de Sant Jordi.- Per a la contractació d’un servei de
càtering per la organització d’un aperitiu al CIAM, amb motiu de
la diada de Sant Jordi,  s’ha efectuat una consulta de preus a la
que han presentat oferta les empreses REBOST DEL PADRÍ (404,94 €)
i TREBALLS DE QUALITAT (398,86 €). Examinades les ofertes s’acorda
adjudicar el servei de restauració, a l’empresa REBOST DEL PADRÍ,
atès que proposa l’oferta que millor s’adapta a les necessitats
del departament.

7.- Festa de la Parròquia 2015

 Per a la contractació d’espectacles pel dia 14 de juny,
data de commemoració de la creació de la Parròquia, s’ha
efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses  GATZARA
ESPECTACLES i ANDORRA ANIMACIÓ. Vist que l’empresa GATZARA
ESPECTACLES és la única que ha presentat oferta, s’acorda
contractar a la referida empresa el grup “Duo Sarau”, per
l’import  de  495  €,  per  amenitzar  el  ball  de  tarda,  i
l’espectacle infantil “De viatge”, per un import de 553,50
€.

 Per a la realització de l’àpat popular que s’ofereix amb
motiu de la celebració de la diada de la Parròquia, s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses PAELLABUNDI
(5.200 €/1.300 racions), REBOST DEL PADRÍ (-) i TREBALLS DE
QUALITAT  (-).  Examinada  la  única  oferta  presentada,
s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  PAELLABUNDI  el
subministrament  i  preparació  d’aquest  àpat  així  com  el
servei de bar al Parc de la Mola.

 S’acorda mantenir per a l’any 2015 el preu del àpat a 4 € /
persona.

8.-  Av.  del  Pessebre.-  Pel  subministrament  i  col·locació  de
baranes de protecció per a instal·lar a l’av. del Pessebre, s’ha
efectuat  una  consulta  de  preus  les  empreses  SERRALLERIA  JJ
(34.242,99 €), TALLERS LLADÓS SL (34.798,50 €) i SERRALLERIA LOPEZ
& LOPEZ (48.719,90 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar
el subministrament d’aquestes baranes a l’empresa SERRALLERIA JJ,
al ser l’oferta menys dient.

9.-  Piscines  Comunals.- Per  la  compra  de  productes  químics
destinats a  les piscines comunals, s’ha efectuat una consulta de
preus a les empreses que es detallen a continuació obtenint les
següents ofertes:

800 kg. Hipoclorit càlcic
granulat

375 Kg. diatomees 75 litres de PH minus

BLAUTEC
PREU TOTAL

2.816,00 €

PREU TOTAL
(300 Kg)
756,31 €

PREU TOTAL

116,46 €

AMBITECNIA OFERTA NO REBUDA OFERTA NO REBUDA OFERTA NO REBUDA

TECSAI
PREU TOTAL

2.084,21 €

PREU TOTAL
(380 Kg)
793,29 €

PREU TOTAL

51,01 €
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LAI
PREU TOTAL

2.416,00 €

PREU TOTAL
(380 Kg)
665,00 €

PREU TOTAL

52,80 €

ECOTECNIC
PREU TOTAL

2.789,12 €

PREU TOTAL
(375 Kg)
659,70 €

PREU TOTAL

35,61 €

Examinades les ofertes s’acorda contractar el subministrament per
partides a l’empresa TECSAI (800 Kg d’hipoclorit càlcic) per un
import de 2.084,21 €  i a ECOTÈCNIC (375 Kg de diatomees i 75 l de
PH minus) per un import de 695,31 €, atès que són, respectivament,
les  ofertes  que  millor  s’adapten  a  les  necessitats  del
departament.

10.- Nit  Vivand – 2 de maig.-  Per a la celebració de la nit
VIVAND,  programada  pel  vinent  dia  2  de  maig,  s’aproven  les
propostes que es relacionen a continuació:

 Pel subministrament de mobiliari i decoració tipus Lounge,
s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses UNIK
EVENTS i EVA PUIGDEMASA, les quals han presentat diverses
opcions i preus.

Examinades les ofertes s’acorda contractar la instal·lació
d’aquest mobiliari i decoració pels imports següents:

 UNIK EVENTS 3.338,78 €
 EVA PUIGDEMASA 1.024,10 €

 Per a la contractació d’un servei de cambrers per al CIAM
LOUNGE, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
TEMPORAL QUALITY (411,37 €), RANDSTAD (395,70 €) i TREBALLS
DE  QUALITAT  (412,98).  Examinades  les  ofertes  s’acorda
contractar  aquest  servei  a  l’empresa  RANDSTAD,  al  ser
l’empresa que presenta l’oferta menys dient

 Pel  subministrament  de  bosses  de  gel  destinades  al  CIAM
LOUNGE, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
INTERPESCA (bossa 2kg: 1,10€) i SUMALISA (bossa 2kg: 1,12 €
i lloguer congelador 70 €). Examinades les ofertes i atès
que l’empresa INTERPESCA, al ser l’oferta menys dient.

 S’acorda  acceptar  el  pressupost  presentat  per  l’empresa
RÈTOLS  BUTRON,  per  a  la  realització  dels  treballs  de
muntatge i desmuntatge de les vitrines a l’Espai Vivand. El
cost dels referits treballs és de 1.567,50 €.

 Per a la selecció d’una empresa encarregada de la vigilància
de les vitrines a l’Espai Vivand,  durant les nits dels dies
30 d’abril i 1 de maig  de 2015,  s’ha efectuat una consulta
de  preus  a  les  empreses  PROTECVALL  (-),  BAST  SEGURETAT
(752,40 €) i VALLSEGUR (865,26 €). Examinades les ofertes,
s’acorda adjudicar a l’empresa BAST SEGURETAT la vigilància
de l’ESPAI VIVAND, al ser l’empresa que presenta l’oferta
menys dient. 
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 S’acorda contractar l’empresa ALCA FILMS, única empresa que
ha participat a la consulta de preus, l’enregistrament i
posterior  edició  en  vídeo  de  l’esdeveniment  “Shopping
Night”, conforme al pressupost presentat per un import de
1.254 €.

 S’acorda  contractar  a  l’empresa  Andorra  Sound  Project
l’espectacle “Silence Party”, format per una sessió de tres
DJ i 400 auriculars, amb una durada de 5 hores (de les 19h.
a les 24h del dia 2 de maig del 2015). Aquest espectacle
tindrà lloc al CIAM LOUNGE i l’import de la contractació és
de 1.013 €.

Sessió de la Junta de Govern de data 27 d’abril de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del  núm.
384 al 389/2015 (obres menors), núm. 390/2015 (urbanisme), núm.
392 i 401/2015 (cadastre) i del núm. 393 al 400/2015 (comerç). La
resolució núm. 391/2015 resta sense contingut.

2.- Pagaments.- 

 Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 19/2015 de
factures conformades per un import net a pagar de 14.664,18
€. 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
106.309,60 €.

3.- Avenços de fons.- A tenor del que preveu l’article sisè de
l’Ordinació del pressupost 2015, la Sra. Cònsol major informa a la
Junta de Govern que els Cònsols han autoritzat un avenç de fons
per a procedir al pagament de l’impost general indirecte (IGI) a
favor del Govern, per l’import de 23.624,40 €, generat per la
reparcel·lació de les finques incloses dins del Pla Especial de la
unitat  d’actuació  de  La  Plana  –  Part  Alta (UA-Suble-45),
concretament  pel  que  fa  al  terreny  de  cessió  obligatòria  i
gratuïta. Conforme al que preveu el mateix article, aquest avenç
de  fons  serà  presentat  a  la  ratificació  del  ple  mitjançant
l’aprovació del crèdit extraordinari corresponent.

4.- Personal.- 

 Vistes  les  Baixes  mèdiques  presentades  per  les  Sres.
Maitetxu TEJEIRO i Magdalena FAJARDO (operàries del SAD),
s’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Karim Patricia IZQUIERDO DAVALOS, del 22 d’abril
fins el 24 de maig de 2015.

 Vista  la  sol·licitud  presentada  per  la  Sra.  Mª  Sabina
FERNANDEZ PARADA (puericultora), per a prorrogar la seva
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excedència durant el termini d’un any, s’acorda autoritzar-
la a comptar del dia 6 de juliol de 2015.

 S’autoritza  la  demanda  presentada  pel  Sr.  Pascal  Kevin
GARCIA CINTAS, alumne del Centre de Formació Professional,
per  a  realitzar  una  estada  formativa  al  departament  de
Finances, del 1 de juny al 2 de juliol de 2015.

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs “Taules dinàmiques amb Excel”.

 Maite TAUSTE  (directora d’Administració,  Finances i
Aparcaments).

 Neus NAVARRO (responsable de comptabilitat)
El cost del curs és de 370 € (185 €/persona) i serà impartit
per LA CAMBRA DE COMERÇ.

 S’informa que el dia 4 de maig 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 camins de muntanya així com de jardineria i
el seu contracte finalitzarà el 3 de novembre de 2015.

Les persones contractades han estat les següents:

- Leandro Filipe FRNÁNDEZ GOMEZ (op. Camins de muntanya)
- Josep MANZANO ROBAS (op. Camins de muntanya)
- Hector CAMPILLO SOLANA (op. Camins de muntanya-VMPC)
- Albert FLECHA DABAD (op. Camins de muntanya- VMPC)
- Alberto MAGALHAES MOUTINHO (jardiner).

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.- Concursos.- S’acorda convocar un concurs públic per contractar
els serveis de transport destinat als infants que participen a les
activitats dels esports d’estiu.

7.-  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 2n trimestre 2015.

 Unió Pro Turisme, 11.600,00 €, en concepte de les despeses
de funcionament del 2n trimestre 2015.
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8.- Torre de Caldea.- Per a la cessió en arrendament del local
comercial situat a la planta vuitena de la Torre de Caldea, s’ha
convocat un concurs públic al que ha participat un candidat. Vist
l’informe  emès  per  la  Mesa  de  contractació  sobre  l’oferta
presentada, i atès que  no compleix els requisits establerts al
Plec de Bases, s’acorda declarar el concurs desert.

9.- Enllumenat públic.- Pel subministrament de material per a la
renovació de l’enllumenat públic així com de l’ampliació de la
gestió informàtica de la xarxa, s’ha efectuat una consulta de
preus  a  les  empreses  que  es  detallen  a  continuació  amb  les
següents ofertes:

 GEA  8.041,56 €
 COMERCIAL ELÈCTRICA LES VALLS 72.700,45 €
 NOVELEC 87.433,79 €
 COMERCIAL CAIRÓ (opció A) 84.196,66 €
 COMERCIAL CAIRÓ (opció B) 62.896,89 €
 COMERCIAL CAIRÓ (opció C) 78.889,22 €
 S.A.T.A 52.829,98 €

Atès que cap de les empreses ha proposat la totalitat del material
indicat en el full de Condicions Tècniques, s’acorda adjudicar el
subministrament  per  partides  a  les  empreses  GEA  (3.223.95  €),
COMERCIAL ELÈCTRICA LES VALLS (789,98 €), NOVELEC (43.038,32 €) i
a SATA, per un import de 52.829,98 €.

10.- Espai Lleure.- 

 S’acorda  establir  les  següents  dates  d‘inscripció  dels
Espais lleure pel curs 2015-2016.

- Espai Lleure 1: 4 i 5 de maig de 2015
- Espai Lleure 2: 6 i 7 de maig de 2015

 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 Primavera,  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

5,31€ / àpat
5,95€ / àpat

No presenten
pressupost 

Preu àpats intoleràncies 5,59 € / àpat 5,95€ / àpat
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Preu
Picnics

3,69€ / picnic 3,10€ / àpat

Preu picnics intoleràncies 3,99€ / picnic 3,10€ / àpat

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el servei de restauració
a l’empresa  BIO BIO, al ser l’oferta que millor s’adapta a les
necessitats del departament i compleix amb els requisits exigits
per aquest tipus de prestacions.

11.-  Escoles  Bressol.-  Per  a  la  contractació  d’un  servei  de
transport  pel  desplaçament  d’un  grup  d’infants  de  les  Escoles
Bressol  fins  a  Naturlàndia  (Sant  Julià  de  Lòria),  dins  del
programa  de  la  sortida  de  final  de  curs,  s’ha  efectuat  una
consulta de preus a les empreses VIATGES MONTMANTELL (321,96 €),
NOVATEL (478,54 €), VIATGES NADAL (382,78 €), REGINA (478,54 €) i
VIATGES  SOLDEVILA  (373,21  €).  Examinades  les  ofertes  s’acorda
adjudicar a VIATGES MONTMANTELL el servei de transport al ser
l’empresa que presenta l’oferta menys dient. El preu del tiquet
d’accés per la visita al parc és de 6 € per persona.

12.-  Programes  Informàtics.-  Vista  la  proposta  que  presenta
l’empresa  T-INNOVA,  subministradora  del  programa  informàtic  de
gestió  de  les  activitats  esportives  i  culturals  del  Comú,
DEPORWIN, s’acorda adjudicar-li la implantació de mòduls per a
desenvolupar un sistema d’informació i de gestió que permeti,  a
través d’una pàgina web centralitzada, obtenir informació així com
poder reservar i pagar mitjançant tarja de crèdit, les diferents
activitats esportives i/o culturals organitzades pel Comú, d’acord
amb el pressupost presentat per un import de 4.958 €.

13.- Nit  Vivand – 2 de maig.- Per a la contractació d’un servei
de càtering per la organització d’un aperitiu al CIAM LOUNGE, amb
motiu  de  la  celebració  de  la  nit  VIVAND,   s’ha  efectuat  una
consulta de preus a les empreses EL REBOST DEL PADRÍ (2.047,50€) i
TREBALLS DE QUALITAT (-). 

Examinada l’oferta presentada s’acorda adjudicar a l’empresa  EL
REBOST DEL PADRÍ el servei de restauració, conforme al pressupost
presentat.

14.- Projecte de remodelació de la Plaça Coprínceps.- S’acorda
encomanar  a  l’Arquitecte  Sr.  Miquel  Mercè  Rodríguez,  autor
guardonat amb el primer premi del concurs d’idees convocat per la
remodelació  de  la  Plaça  Coprínceps  (lema  Plaça  Activa),  la
redacció  del  projecte  definitiu  de  remodelació  de  la  plaça,
conforme a les condicions establertes al Plec de Bases que va
regir el concurs.

Sessió de la Junta de Govern de data 4 de maig de 2015
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1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del  núm.
402 al 408/2015 (obres menors), núm. 409/2015 i del núm. 416 al
424/2015 (comerç), del núm. 410 al 415/2015 (exempcions fiscals),
del  núm.  425  al  428/2015  (cadastre),  i  núm.  429  i  430/2015
(urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 20/2015 i 21/2015 de factures conformades per un import net a
pagar de 6.852,83 € i 538.661,60 €, 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 10.790,46 €.

3.-  Impost  sobre  rendiments  arrendataris.-  Als  efectes  de
notificació de l’import de les quotes tributàries impagades de
l’impost  de  rendiments  arrendataris,  meritades  en  el  període
impositiu dels anys 2013 i 2014, s’acorda publicar al BOPA la
relació de propietaris que consten com a deutors, als quals no
s’ha pogut localitzar en els seus domicilis censals.  

4.- IX Edició del Saló de la Gent Gran.- Per la contractació d’una
empresa pel muntatge i desmuntatge dels estands i complements que
faran part del saló de la Gent Gran, s’ha efectuat una consulta de
preus  a  les  empreses  EVENTIA  (11.788,65  €),  9.000  SOLUCIONS
(6.877,09 €) i UNIK EVENTS (6.760,53 €). Examinades les ofertes,
s’acorda adjudicar a l’empresa UNIK EVENTS, la contractació del
muntatge  i  desmuntatge  del  IX  Saló  de  la  Gent  Gran,  al  ser
l’oferta menys dient.

5.- Partida d’Engolasters.- Per a la instal·lació de 3 sanitaris
públics que s’ubicaran a la Font de la Closa, al circuït esportiu
de les Fonts i a l’entrada del circuït de BTT, durant els mesos
juliol, agost i primera quinzena de setembre, s’ha efectuat una
consulta de preus a les empreses SDP (2.669,62 €) i MSP (2.978,25
€). Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa SDP el
pressupost del lloguer dels referits sanitaris, al ser l’empresa
que presenta l’oferta menys dient.

6.-  Contenidors.- Pel  subministrament  de  27  contenidors  de
reciclatge (envasos i vidre), destinats a la venda, s’ha efectuat
una consulta de preus a les empreses MATERIAL RIBA (1.672,98 €),
ENTORN  EFICIENT  (1.805,91  €),   RODISNET  (2.608,20€),
SENYALITZACIONS  STOP  (2.098,45  €),  F.  PRINCIPAT  (-)  i  M.
COPRÍNCEPS  (-).  Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  a
l’empresa MATERIAL RIBA el subministrament d’aquests contenidors,
al ser l’oferta menys dient.

7.- Xarxa d’aigües pluvials.- Pels treballs de construcció d’un
tram de la xarxa d’aigües pluvials a la carretera d’Engolasters,
en la part de la façana del complex residencial Bordes de Sant
Miquel,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses
SERRALLERIA INDUSTRIAL (16.016 € IGI inclòs), CAPIC SA (10.386,05
€ IGI inclòs) i TP UNITAS (8.180,54 € IGI inclòs). Examinades les
ofertes s’acorda adjudicar l’execució dels treballs descrits a
l’empresa TP UNITAS, al ser l’oferta menys dient.  
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Sessió de la Junta de Govern de data 11 de maig de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del  núm.
431 al 434/2015 (obres menors), núm. 436/2015 i del núm. 450 al
453/2015 (cadastre), núm. 437 i 438/2015 (urbanisme), núm. 439 i
440/2015  i  del  núm.  443  al  449/2015  (comerç),  i  núm.  441  i
442/2015 (exempcions fiscals). La resolució núm. 435/2015 resta
sense contingut.

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
22/2015 de factures conformades per un import net a pagar de
7.500,01 €. 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 9.157,50 €.

3.- Sancions de circulació.- Es presenta a la Junta de Govern una
relació de sancions de circulació, per un import de total de
19.305,90 €, recàrrecs inclosos,  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 liquidades pels respectius infractors. A tenor de l’apartat
b) del mateix article, s’acorda procedir al seu cobrament per la
via judicial.

4.- Personal.- 

 Vistes les baixes mèdiques presentades per les Sres. Piedad
DOS ANJOS, Lourdes PINTO i Maria José LOPES (operàries de
neteja),  s’acorda  contractar,  amb  caràcter  eventual,  els
serveis de la Sra. Rosalia FABEIRO GONZALEZ, del 11 de maig
fins el 30 de setembre de 2015.

 Vista la renúncia de la Sra. Matilde VAZ ALFANDEGA a la
plaça d’operària de neteja, s’acorda acceptar-la a comptar
del  dia 7 de maig de 2015 i contractar en el seu lloc, amb
caràcter eventual, els serveis de la Sra. Mª Carmen BREY
SOUTO, del 7 de maig de 2015 fins el 6 de febrer de 2016.

 Vist que la plaça ocupada pel Sr. Bernard RAMOS RAGSAC,
operari  d’higiene  viària,  ha  quedat  vacant,  s’acorda
contractar, amb caràcter eventual, els serveis del Sr. José
GARRIDO CRUZ, del dia 18 de maig de 2015 al 17 de febrer de
2016.

 Esgotat el període de prova al que ha estat sotmès el Sr.
Umar FAROOQ (operari de la deixalleria) i vist l’informe
favorable de la Cap de departament i de la Cap de Recursos
Humans, s’acorda adjudicar-li la plaça de forma definitiva.

 Punt d’informació de Casa Comuna: Vist que, d’acord amb el
Manual funcional d’ocupacions tipus, el punt d’informació
del Comú està actualment ocupat per dues persones que tenen
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assignades  les  funcions  de  telefonista  -  informació i
recepcionista; vist que una de les persones que ocupen les
places referides assoleix l’edat de jubilació obligatòria
s’acorda procedir a la següent reestructuració d’aquestes
places com segueix, comptant amb l’acord favorable de les
persones afectades:

a) Anul·lar  del  Manual  d’ocupacions  tipus  les  places  de
telefonista - informació i  recepcionista  i crear dues
places d’Atenció al Públic (categoria C3).

b) Reubicar a la Sra. Maria José NUEZ a la  nova plaça
d’Atenció al Públic (abans recepcionista) mantenint el
mateix salari anterior i amb horari de matí.

c) Declarar l’Agent de Circulació i atenció Ciutadana Sr.
Marc  Antoni  PAVEZ  en  situació  de  segona  activitat
(article 39 i ss. de la Llei 8/2005, dels Agents de
circulació comunal) i reubicar-lo a la plaça d’Atenció al
Públic (horari de tarda), mantenint el salari actual, a
excepció del complement específic que només el percebrà
durant  els  dotze  mesos  següents  a  la  data  efectiva
d’incorporació a la nova plaça a la qual se’l reubica.  

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació,  al  curs  “Entrenamiento  de  la  memoria  en
personas con envejecimiento sano”.  El cost del curs és de
120 € (60 €/persona) i serà impartit per la FUNDACIÓ PERE
TARRÉS.

 Vanessa SÁNCHEZ SEIJO (Animadora Llar del Jubilat)
 Judith COROMINAS SERRATS (Animadora Llar del Jubilat)

 S’acorda  la  contractació  eventual  dels  següents  monitors
pels esports d’estiu: 

Opció 1 Opció 2 Opció 3

Nom i Cognoms 06/07 al 31/07 03/08 al 28/08 31/08 al 04/09

Alba Bernabeu, Aitor x x x

Alcala Batlle, Oriol  x x

Alfaya Gracia, Victor  x  

Alvarez Blasco, Adrià  x x

Alvarez Freitas, Eduard x x  

Álvarez González, Coral x  x

Alvarez Vidal, Sandra  x x

Atero Fernández, Judith x x x

Bandera Farré, Àlex  x x

Bertran Suárez, Laia  x x

Bertran Suárez, Sebastià  x x

Bessa Jové, Mariona  x x

Cachón De La Rúa, Jonathan x   

Canes Cortés, Laura  x x

Carrizo Oberman, Iris Noemi x   

Opció 1 Opció 2 Opció 3

Nom i Cognoms 06/07 al 31/07 03/08 al 28/08 31/08 al 04/09
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Casanova Rodriguez, Sara x   

Casas Salas, Astrid x   

Castro Barbero, Guillem  x  

Colell Méndez, Sandra  x x

Colell Moreno, Núria  x x

Consuegra Flores, Alexandre x x  

Couceiro Mato, Adrià  x x

Crespo Guillermo, Cristina  x  

Cumbreras Maza, Alexandre x   

Curià Choren, David x x

Da Cunha Gonçalves, Melanie x   

Da Silva Oliveira, Felipa Gabriela x   

Da Silva Rodrigues, Vanessa x   

Dallerès Mora, Clàudia  x x

De Tena Guillen Moron, Clàudia  x x

Dolcet Cordellana, Olga x x  

Dos Reis Farinha, Anna Meritxell x   

Eroles Qué, Daniel x x  

Escribano Silva, Marc  x  

Fajardo Casanova, Dolça  x  

Fernandez Ortega, Antoni  x x

Ferreira Cerqueira, Monica x   

Ferrer Aleix, Marta  x x

Fidalgo Marracho, Joel x   

Garcia Cobos, Miquel x x  

Garcia Cobos, Sandra x   

Gómez Calvo, Sergi x   

Gonçalves Gomes, Sonia x   

González Ruiz, Andrea x   

Guasch Zamora, Jordi x x x

Izquierdo Del Águila, Bernat x  x

Juncosa Lluis, Berta x   

Lasheras Palomares, Sandra  x  

Llorens Mateu, Joaquim x x  

Marqués Godó, Sònia x  x

Marsal Molina, Pol  x x

Martín Barquín, Núria x x x

Martinez Lopez, Meritxell x x x

Meira Gallego, Patricia x x x

Mesquita Pires, Eric  x x

Monfort López, Clàudia x   

Moreno Marin, Xavier x x  

Moro Jiménez, Sharon x x  

Moura Fernandes, Juary x   

Muro Riba, Laura x  x

Muro Riba, Marc x  x

Opció 1 Opció 2 Opció 3

Nom i Cognoms 06/07 al 31/07 03/08 al 28/08 31/08 al 04/09

Opció 1 Opció 2 Opció 3

Navarro Cortés, Albert  x x

Odena Paloma, Mireia  x  

   112



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2015  –   Sessió ordinària de data 8 de juny

Oliveras Gabarre, Gemma x x x

Oliveras Gabarre, Sandra x x x

Oliveros Muelas, Alejandra x x  

Peña Jimenez, Beatriu  x x

Pereira Possantes, Ariana  x  

Pérez Armany, Anna x x x

Pérez Armany, Maria x x x

Perez Guasch, Laia  x x

Pintó Rubio, Marta  x x

Prats Martí, Christian x x x

Puente Hernández, David x   

Pulpillo Garcia, Andrea x  x

Quemerais Ubach, Pere Francesc x x x

Quintana Fabregat, Manel x   

Ramirez Seco, Melania  x x

Reboredo Franco, Jennifer  x x

Rodrigues Gonçalves, Felipe  x  

Rodríguez Bartumeu, Anna Mª x x x

Roig Barriuso, Boris  x x

Rossell Cabezas, Alexandre  x x

Saiz Martínez, Andrea x   

Sanchez Vidal, Andrea x   

Sanchez Vidal, Borja x   

Sauri Alcazar, Marc x   

Seco González, Ramon x   

Serra Peiretó, Carme x x x

Serra Tomas, Marc x x x

Tomas Canturri, Enric  x  

Torné Sánchez, Cristel x  x

Toro Martins, Encarnación x  x

Tudó Germà, Guillem x   

Ubach Calsina, Ian x   

Usubiaga Guimerà, Albert x  x

Valdés Tomás, Clàudia  x  

Vázquez Garcia, Lara  x x

Veiga Viana, Jessica x   

Vela Cubillo, Daniel  x x

Ventura Sulit, Richard x  x

Zamora Barrio, Alexia  x x

Zarza Martin, Héctor x   

Zarza Martin, Òscar x   

5.- Concursos.- 

 S’acorda convocar un concurs públic per adjudicar l’execució
de les obres d’enderroc i de refecció del Pont del Madriu –
Carretera de La Plana.

 S’acorda convocar un concurs públic per adjudicar l’execució
dels projecte d’embelliment de la Plaça Coprínceps.
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 S’acorda convocar un concurs públic per la renovació de les
pòlisses  d’assegurances  de  responsabilitat  civil,  danys
materials i de la flota de vehicles.

6.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció
a favor del Club de Petanca Escaldes-Engordany, per un import de
2.800 €, en concepte d’organització del concurs de Sant Miquel
d’Engolasters (9 de maig), del concurs Internacional Ciutat d’Osca
(30 i 31 de maig), del concurs Festa Major (nocturn) i de la
Trobada de germanor amb els amics del Club de l’Alegria Laurentina
(Osca).

7.- Expedients Sancionadors.-  Vistes les al·legacions formulades
per la titular del negoci  CLUB TOTAL K.O, en relació al expedient
sancionador que li fou incoat per una presumpta transgressió a
l’Ordinació sobre la prohibició de distribuir publicitat gràfica a
la via pública, s’acorda deixar nul i sense efecte el referit
expedient.

8.-  Contenidors.-  Pel  subministrament  de  contenidors  per  a  la
recollida de residus sòlids urbans, s’ha efectuat una consulta
preus  a  les  empreses  S.  STOP  (3.516,43  €),  ENTORN  EFICIENT
(3.845,37  €),  M.  RIBA  (3.803.80  €)  i  RODISNET  (4.382,70  €).
Examinades  les  ofertes  presentades,  s’acorda  adjudicar  el
subministrament  de  contenidors,  per  partides,  a  les  empreses
ENTORN EFICIENT, per un import de 2.278,07 € i a M. RIBA per un
import de 1.463 €, atès que són, respectivament, les ofertes que
millor s’adapten a les necessitats del departament.

9.- Parades de BUS.- S’acorda contractar els serveis de l’empresa
V,SA,  pel  cost  del  desplaçament,  així  com  dels  treballs
d’instal·lació,  de la marquesina de la parada BUS de la Plaça
Santa Anna,  conforme al pressupost presentat per un import de
4.023,25 €. 

10.- Material Informàtic.- 

 Per a la compra de 20 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 ha presentat oferta
l’empresa ANDORSOFT,  per  un  import  total  de  2.821,50  €.
Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  a  la  referida
empresa  el  subministrament  d’aquestes  llicències  per
l’import de la seva oferta. 

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

SPAI 3.133,44 €
ANDORSOFT 2.938,64 €
SIL 3.076,04 €
INFOMOBEL 2.288,55 €
MICROSISTEMES 1.786,95 €
DEFI 1.572,72 €
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Examinades  les  ofertes  i  atès  que  les  empreses  DEFI  i
MICROSISTEMES  han  manifestat  la  impossibilitat  de
subministrar les  referides llicències,  s’acorda adjudicar
aquest subministrament a l’empresa INFOMOBEL, per l’import
de 2.288,55 € al ser la que presenta la seguent oferta més
econòmica.

11.- Piscines Comunals.- Per la redacció i execució d’un pla de
manteniment preventiu, correctiu i normatiu de l’edifici de les
Piscines Comunals s’ha efectuat una consulta de preus a diverses
empreses  obtenint  només  un  pressupost  de  l’empresa  ADSERÀ
ENGINYERIA detallada com segueix:

 Estudi de sectorització de calefacció, mitjançant controls
de temperatura i franges horàries: 350 €

 Estudi de canvi a leds la il·luminació: 450 €

Vista  l’oferta  presentada  s’acorda  acceptar-la,  i  encomanar
l’execució del referit estudi

12. Nits del Món 2015.- S’aprova el següent pressupost i programa
d’espectacles  musicals  del  cicle  “Nits  del  món” (vetllades
temàtiques a celebrar a la plaça Coprínceps):

16 juliol 
Nit Mexicana  Mariachi Semblanza 2.256,41 €
6 d’agost

Nit Africana  Nakany Kante 2.256,41 €

27 d’agost
Nit de la Rumba   La Màlaga 2.769,23 €

Total contractació:                       7.282,05€ 
                                     (Andorra animació).

13.- Talentejant.- Per a impressió de 200 exemplars, en format A4,
de  la  revista  elaborada  pels  joves  participants  a  la  darrera
edició “Talentejant”, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses IMPRENTA SOLBER (502,02 €), IMPREMTA LES VALLS (441,90 €)
i GRAFIQUES ANDORRANES (798 €). Examinades les ofertes s’acorda
adjudicar a l’empresa IMPREMTA LES VALLS els treballs d’impressió
de les referides revistes, al ser l’oferta menys dient.

14.- Avenços de fons.- Vist que l’Agència Tributària ha rectificat
la  liquidació  de  l’impost  general  indirecte  generat  per  la
reparcel·lació de les finques incloses dins del Pla Especial de la
unitat  d’actuació  de  La  Plana  –  Part  Alta (UA-Suble-45),
concretament  pel  que  fa  al  terreny  de  cessió  obligatòria  i
gratuïta.

Rectificant l’acord adoptat en l’anterior Junta de Govern de data
27 d’abril del 2015 i a l’espera de conèixer l’import exacte de la
liquidació de l’impost, que intervindrà en el moment de l’elevació
a públic del projecte de  reparcel·lació; a tenor del que preveu
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l’article sisè de l’Ordinació del pressupost 2015, la Sra. Cònsol
major informa a la Junta de Govern que els Cònsols autoritzaran un
avenç de fons per a procedir al pagament de l’import exacte de
l’impost general indirecte (IGI) a favor del Govern. 

Conforme al que preveu el mateix article, aquest avenç de fons
serà presentat a la ratificació del ple mitjançant l’aprovació del
crèdit extraordinari corresponent.

Sessió de la Junta de Govern de data 18 de maig de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del  núm.
454  al  459/2015  (obres  menors),  núm.  460,  461  i  471/2015
(cadastre), del núm. 472 al 483/2015 (comerç), del núm. 484 al
490/2015 (exempcions fiscals) i núm. 491/2015. La resolució núm.
473/2015 resta sense contingut.

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 23/2015 i 24/2015 de factures conformades per un import net a
pagar de 4.270,53 € i 165.027,38 €, 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 13.991,65 €.

3.- Personal.- 

 Vista la Baixa mèdica presentada per la Sra. Esther ESTEVE
(professora d’activitats esportives), s’acorda contractar,
amb caràcter eventual, els serveis del Sr. Venancio SALDANAS
VÁZQUEZ del dia 12 de maig de 2015 fins que el titular de la
plaça es reincorpori al seu lloc de treball, així com els
serveis de les Sres. Raquel DINIZ SAN MIGUEL i Mireia MONNÉ
DOMÍNGUEZ, del dia 18 de maig de 2015 fins que el titular de
la plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

 Vista la Baixa mèdica presentada per la Sra. Maria DOBARRO
MARQUEZ  (operària  de  neteja),  s’acorda  contractar,  amb
caràcter eventual, els serveis de la Sra. Patrícia LEITE DE
CARVALHO, del dia 18 de maig de 2015 fins que la titular de
la plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

 S’acorda  prorrogar  la  contractació  del  Sr.  Antoni  PUIG
ARIET, amb caràcter eventual, com a informador turístic, del
dia 25 de maig de 2015 al 24 de febrer de 2016.

 Vist l’informe emès pel Cap del departament de Serveis i
infraestructures, s’acorda prorrogar la contractació del Sr.
Daniel GOMES DA COSTA, amb caràcter eventual, com a xofer
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d’Higiene viaria, del dia 8 de juny de 2015 al 7 de març de
2016.

 Esgotat el període de prova al que ha estat sotmesa la Sra.
Francesca MARCH BARÓ com a responsable de neteja d’edificis
i vist l’informe favorable del Cap de departament de Serveis
i infraestructures i de la Cap de Recursos Humans, s’acorda
adjudicar-li la plaça de forma definitiva.   

4.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció
a favor de l’Entitat AINA, en concepte d’aportació anyal a les
activitats organitzades, per un import de 370 €.

5.-  Expedients  Sancionadors.-  S’acorda  incoar  un  expedient
sancionador al titular del negoci RESTAURANT LA QUADRA, per una
presumpta  transgressió  a  l’Ordinació  sobre  la  prohibició  de
distribuir publicitat gràfica a la via pública

6.- Exposició pública del projecte medi ambiental La Plana.-  Vist
l’acord  adoptat  pel  Ple  del  Comú,  en  el  curs  de  la  sessió
celebrada el dia d’avui;

Atès el que disposa el Reglament per a la realització de treballs
o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny, tal com
queda modificat per la disposició final quarta del Reglament de
construcció de data 8 d’abril del 2009,

La Junta de Govern acorda sotmetre a informació pública per un
termini de 15 dies, l’avaluació d’impacte ambiental i els altres
documents del projecte, que acompanyen la sol·licitud de llicència
d’obres núm. 7047985 presentada per la Companyia d’aigües potables
d’Escaldes-Engordany (CAPESA), per a la construcció d’un dipòsit
acumulador per a la captació i potabilització d’aigua per a la
població,  en  una  parcel·la  de  terreny  situada  al  Camí  de  la
Muntanya (Ua-Suble-45), tot en compliment de les previsions del
POUPEE  i  del  Pla  Especial  desenvolupat  en  aquest  unitat
d’actuació.

7.- Espai Lleure.- Pels treballs de pintura de la sala de l’Espai
Lleure,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses
PINTURES CLAROR (1.270,00 €), PINTURES NOVA GENERACIÓ ( 1.377,60
€) i DECORACIÓ & LUXE (1.228,50€). Examinades les ofertes s’acorda
adjudicar els  treballs de pintura a l’empresa DECORACIÓ & LUXE al
ser l’oferta menys dient.

8.- Nits del Món 2015.- S’aprova el següent pressupost i programa
d’actuacions musicals del cicle “Músiques del món”, a celebrar del
3 al 26 d’agost a la plaça Coprínceps:

 4 d’agost David Mico 1.435,89 €
 5 d’agost Los Tunantes 1.533,00 €
 11 d’agost Leila 1.888,00 €
 13 d’agost Guillem Roca&  1.770,00 €

                Camping Band Orch.

 17 d’agost Love It   411,00 €
 18 d’agost Dusty Roads 1.712,82 €
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 19 d’agost ¾ de Quinze   512,82 €
 20 d’agost The Flaming Shakers 1.538,46 €
 24 d’agost Migue & Output amb 1.333,33 €

                 Dave Pybus

Total contractació artística:  12.135,32 € (l’import  de 8.442,28
€, correspon a contractacions a l’empresa GATZARA ESPECTACLES i
l’import restant (3.693,04 €) a grups o artistes del País). Les
despeses de lloguer dels equips de so i llum queden pendents de
determinar.

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’Ordinació  de  modificació  de
l’Ordinació sobre preus públics

La  Sra.  Cònsol  Major  indica  als  presents  que  l’ordinació  posada  a
consideració d’una banda, actualitza els preus de les activitats que ofereix
el Comú d’Escaldes-Engordany en l’àmbit esportiu, social i cultural, cara al
curs  2015-2016,  i  d’altra  banda,  crea  els  preus  d’ocupació  de  la  via
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pública en aplicació del Reglament regulador sobre la zona Vivand que avui
es sotmetrà a aprovació.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
l’Ordinació posada a consideració, la qual serà trames al Bopa per a la seva
publicació i posterior entrada en vigor.

4. Proposta  d’aprovació  d’una  Ordinació  de  suplement  de
crèdit  per  fer  front  al  pagament  de  la  contractació  de
l’estudi  sobre  la  creació  de  l’organisme  de  recaptació
comunal

La Sra. Cònsol Major explica que la Reunió de Cònsols va acordar impulsar
la creació d’un organisme de recaptació comunal de forma conjunta entre
tots els comuns, i va encomanar la realització dels estudis previs sobre el
tema l’empresa OCPS. Per poder fer front al pagament dels honoraris de
redacció  d’aquest  estudi,  es  proposa  al  Ple  aprovar  la  proposta  de
suplement de crèdit pressupostari posada a consideració.

A continuació pren la paraula la Sra. Cèlia Vendrell, què exposa el desacord
del seu grup amb la proposta presentada:

Des del Partit Socialdemòcrata i Independents defensem, i no és d’ara
sinó que ja ho anem manifestant des de fa més de 4 anys, la necessitat
de  redefinir  el  nou  marc  legislatiu  de  delimitació  de  competències
comunals.  Aquest  és  el  primer  pas  a  fer.  Nosaltres  vàrem donar  el
nostre suport al Govern anterior, mitjançant un Pacte d’Estat, per poder
tirar  endavant  la  proposta  presentada  per  l’aleshores  ministre  de  la
Presidència, el Sr. Riberaygua. 

Avui, encara no tenim cap nova proposta de part de l’executiu actual.
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Per tant, voler crear un organisme de recaptació comunal sense saber
quines  competències  tindran  els  comuns i  en  conseqüència,  quines
taxes i impostos s’hauran de cobrar és, al nostre entendre, prematur.

A més, actualment, cada Comú ja disposa dels seus serveis tècnics que
fan aquesta tasca recaptadora. 

Per nosaltres, amb aquest nou organisme no solament es duplicaran les
tasques  actualment  fetes  des  de  cada  corporació  sinó  que  també,
podem  tenir  duplicitats  amb  les  tasques  fetes  des  de  l’agència
tributària estatal.

Entenem la necessitat d’establir un entorn més àgil per la recaptació de
tots els impostos i taxes, tant comunals com nacionals, per això som
favorables a la unificació de tots els serveis comunals i nacionals en un
sòl  i  únic  organisme i  no en dos,  tal  i  com es  pretén fer  des dels
comuns.

Per tant, no podem donar suport a aquesta ordinació de suplement de
crèdit,  ja  que  l’objectiu  d’aquest  és  fer  front  a  la  contractació  de
l’estudi relatiu a la creació de l’òrgan de recaptació comunal. 

Intervé seguidament la Sra. Cònsol Major què, després de ressenyar que el
tema de la delimitació de competències serà tractat properament per la
Reunió  de  Cònsols,  defensa  l’oportunitat  que  es  faci  l’estudi sobre  la
creació de l’organisme de recaptació comunal, entenent que es tracta d’un
estudi d’implantació què aportarà una base cara a adoptar acords definitius
al respecte.

I  no  havent-hi  altra  intervenció  sol·licitada,  per  majoria  el  Ple  aprova
l’ordinació posada a consideració, la qual serà tramesa al Bopa per a la
seva publicació i posterior entrada en vigor.

Els  consellers  del  Partit  Socialdemòcrata  i  Independents,  Sra.  Cèlia
Vendrell i Sr. Aleix Mañosas, han votat en contra. La resta de consellers
presents a la sala han votat a favor.
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5. Proposta  d’aprovació  de  l’Ordinació  de  modificació  de
l’Ordinació  sobre  les  modalitats  d’avaluació  de
l’acompliment, de data 28 de juny del 2012

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

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 28 de juny
del  2012,  va  aprovar  l’Ordinació  de  modificació  de  les  modalitats
d’avaluació  de  l’acompliment,  mitjançant  la  qual  l’avaluació  de
l’acompliment del personal del Comú durant els anys 2012, 2013 i
2014 va quedar en suspens i no va donar  lloc a cap compensació
retributiva.  Aquesta  Ordinació  tenia  el  seu  suport  legal  en  la  Llei
2/2012, del 15 de març, Disposició final primera

La proposta d’Ordinació que avui es sotmet a la consideració del Ple
està emparada per la Llei 7/2015, del 15 de gener, del pressupost, què
modifica l’anterior  i  suspèn la gestió  i  la  retribució del  GADA en el
període 2014-2015 per a tot el personal adscrit tant a l’Administració
General com a l’Administració de Justícia.

Intervé a continuació la Sra.  Cèlia Vendrell, una vegada més, per exposar
els  motius  del  desacord  del  seu  grup  amb la  proposta  que  es  posa  a
consideració:

En la sessió de Consell de Comú d’avui se’ns sotmet a aprovació una
Ordinació  de  modificació  de  les  modalitats  d’avaluació  de
l’acompliment que conté un únic article que suspèn, per l’etapa 2014-
2015,  la  gestió  i  la  retribució  del  sistema de  gestió  i  avaluació  de
l’acompliment al personal del Comú d’Escaldes-Engordany.

En  la  sessió  del  Consell  de  Comú del  28  de  juny  de  2012 va  ser
aprovada, amb el nostre vot en contra, una ordinació que modificava
l’Ordinació  de  la  funció  pública  comunal.  En  concret,  suspenia,  a
l’igual  que  la  d’avui,  la  retribució  derivada  de  l’avaluació  de
l’acompliment dels treballadors, però a diferència d’avui, no suspenia la
gestió d’aquesta avaluació.

Justament,  en  la  nostra  intervenció  del  dit  Consell  de  Comú
preguntàvem a l’equip de la majoria comunal el perquè de suspendre la
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retribució i no l’avaluació de l’acompliment, quan és justament aquesta
la que no va permetre aconseguir els objectius buscats pel GADA que
eren l’eficàcia i l’eficiència dels treballadors públics.

Ara, es proposa de suspendre la totalitat. 

En  la  sessió  de  Consell  de  Comú del  28  de  juny  de  2012,  vàrem
exposar  que no estàvem a favor  d’aquesta  ordinació,  no pas perquè
consideréssim que el GADA és una bona eina de gestió del personal de
la funció pública ans al contrari, sinó, perquè era una mesura de passar
el temps sense agafar, permeti’m l’expressió, “el toro per les banyes” i
definir una nova Llei de la funció pública. 

Tres anys més tard, ens tornem a trobar amb la mateixa situació, encara
no tenim la nova Llei de la funció pública. Per tant, encara continuem
posant pedaços a les lleis actuals. 

Avui,  s’ha  hagut  d’esperar  a  la  Llei  7/2015,  del  15  de  gener  del
pressupost 2015, en concret a la disposició final primera, per poder
donar  als  comuns  la  possibilitat  de  mantenir  suspesa  la  retribució
derivada de l’avaluació de l’acompliment.

Es continua doncs treballant per apagar els incendis, però no en la seva
prevenció. 

No compartim aquestes formes de treball, per tant, a l’igual que en la
sessió de comú del 28 de juny de 2012, votarem en contra d’aquesta
proposta d’Ordinació de modificació de les modalitats d’avaluació de
l’acompliment. 

Intervé a continuació la Sra. Cònsol Major precisant que, atès que la llei ho
emparava, per part de la majoria comunal i també des del Departament de
Recursos Humans es va considerar que, si la retribució estava suspesa, en
correspondència, el més oportú cara als funcionaris era suspendre també la
gestió de l’avaluació de l’acompliment.

I  no  havent-hi  altra  intervenció  sol·licitada,  per  majoria  el  Ple  aprova
l’ordinació posada a consideració, la qual serà tramesa al Bopa per a la
seva publicació i posterior entrada en vigor.
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Els  consellers  del  Partit  Socialdemòcrata  i  Independents,  Sra.  Cèlia
Vendrell i Sr. Aleix Mañosas, han votat en contra. La resta de consellers
presents a la sala han votat a favor.

6. 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-27, el Noguer i UA-Suble-31, zona del
Soqué, del POUP d’Escaldes-Engordany

La Sra. Cònsol Major cedeix la paraula al Sr. Cònsol Menor, el qual informa
al Ple sobre la proposta presentada:

El  POUPEE  defineix  l’accés  a  la  UA-Suble-31  des  de  la  carretera
d’Engolasters, de forma provisional a través de la UA-Suble 27, tot a
l’espera de la definició del traçat viari que s’ha d’obtenir en el moment
de la presentació del Pla Parcial de la  UA-Suble-31.

Vista la proposta que formula la majoria dels propietaris del sòl de la
referida unitat d’actuació,  acompanyada dels estudis necessaris  que
justifiquen el traçat de la vialitat necessària per a desenvolupar la UA-
Suble-31,  a  través  de  la  UA-Suble  27,  el  Comú ha  de  procedir  a
l’obertura del procediment de modificació del POUPEE per tal de dotar
de vialitat a la unitat d’actuació que es vol desenvolupar.

La modificació comporta el traspàs, de la UA-Suble-27 a la UA-Suble-
31,  de  les  superfícies  lligades  a  la  vialitat  pel  desenvolupament
d’aquesta  darrera,  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.
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Finalment, es procedeix a ajustar els límits de la UA-Suble-31 d’acord
amb la  realitat  dels  límits  de  les  propietats  privades  i  de  la  nova
delimitació  amb terreny  comunal,  aprovada  pel  Comú  en  la  sessió
celebrada el dia 22 de desembre del 2014. 

La delimitació de terrenys comunals aprovada pel Comú en relació a la
UA-Suble-31,  afecta també als límits  de les unitats d’actuació UA-
Suble-33 i UA-Suble-27, les quals, en el moment en que es sol·liciti el
planejament derivat, hauran de ser objecte també de les corresponents
delimitacions amb el terreny comunal.

Vistos els articles 105 i 106 del text refós la Llei general d’ordenació
del  territori  i  urbanisme i  l’article  48 del  Reglament  urbanístic,  es
proposa al Ple:

1. Aprovar,  amb  caràcter  provisional,  les  modificacions  al  Pla
d’Urbanisme  Parroquial,  i  trametre-les  al  Govern  per  a  la  seva
aprovació prèvia en els termes de l’article 99 del Text refós de la
Llei general d’ordenació del territori i urbanisme

2. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

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

7. Proposta  d’acord  de  sotmetre  a  informació  pública  el
projecte de delimitació dels polígons cadastrals núm. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 32 i 33,
conforme a la disposició transitòria tercera, apartat 6, de
l’Ordinació del cadastre

De  nou  és  el  Sr.  Cònsol  Menor qui  informa  al  Ple  sobre  la  proposta
presentada:
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En base al que estableix l’Ordinació del cadastre comunal en la seva
disposició transitòria tercera, es proposa sotmetre a informació pública
el  projecte  de  delimitació  dels  polígons  cadastrals  anteriorment
relacionats  per  tal  que  els  titulars  de  béns  immobles  que  hi  són
compresos puguin formular les al·legacions que estimin pertinents. La
durada de l’exposició pública és d’un mes, comptat des de la data de
publicació de l’edicte al Bopa.

Es important ressenyar, tant en el tràmit d’exposició pública com també
es  farà  ulteriorment  en  el  Decret  d’aprovació,  que  conforme  a  la
disposició transitòria tercera, apartat 10, de  l’Ordinació del cadastre, el
límit que figura en la documentació de qualsevol unitat cadastral amb
el  terreny  comunal  s’ha  de  considerar  de  caràcter  exclusivament
orientatiu i no vinculant, sempre i quan no resulti d’un procediment de
delimitació definitiva entre el sòl privat i el terreny comunal, seguit a
tenor de les disposicions de l’article 93 del Codi de l’administració.

Intervé a continuació la Sra. Cèlia Vendrell què, després de pronunciar-se a
favor  de  la  proposta  presentada i  entenent  que es  tracta  de  la  darrera
exposició pública en relació als polígons cadastrals, demana si se’ls pot
informar sobre quan es podrà tenir el cadastre definitivament aprovat, una
vegada passats tots els tràmits legals i administratius.

Respon el Sr. Cònsol Menor dient que ara mateix no pot avançar una data
exacta,  però  que  tenint  en  compte  que  després  de  l’exposició  pública
s’hauran de respondre les al·legacions (l’últim cop van ser poques, només
7), fa un càlcul a l’entorn de dos mesos

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
la proposta presentada.
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8. Proposta d’aprovació del Reglament de funcionament intern
de l’edifici Caldea

La Sra. Cònsol Major informa que el Reglament que avui es sotmet a la
consideració del Ple té com a objectiu delimitar els diferents espais que
formen  part  de  l’edifici  de  Caldea  segons  la  naturalesa  del  seu  ús  i,
correlativament, fixar el conjunt de drets i deures que se’n deriven i regular
la  forma en  que  s’exerceixen.  En  definitiva,  el  Reglament  estableix  les
normes conjuntes d’utilització dels espais i instal·lacions de l’edifici, i la
seva administració, gestió i manteniment.

Intervé seguidament el Sr.  Aleix Mañosas exposant que el seu grup està
d’acord amb la proposta presentada, entenent que si bé durant tots els
anys de veïnatge entre els locals del Comú i de la Semtee a l’edifici Caldea
no  hi  ha  hagut  problemes,  era  necessari  fixar  un  reglament  que  d’una
vegada per totes posés ordre a aquesta situació.

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

9. Proposta  d’aprovació  del  projecte  de  modificació  dels
Estatuts de la societat SEMTEE SA

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

El Consell d’Administració de la SEMTEE SA, en la reunió celebrada el
dia 27 de novembre de 2014, va acordar proposar a la Junta General
d’accionistes la modificació dels articles 2, 12, 13,14, 15, 22, 27 i 44
dels seus estatuts socials.

Els aspectes bàsics de la modificació són:
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1. Ampliació de l’àmbit territorial què permeti a la SEMTEE, SA poder
dur  a  terme  projectes  futurs  d’expansió,  més  enllà  de  l’àmbit
parroquial que determinen els actuals estatuts socials (article 2).

2. En  la  transmissió  lliure  d’accions,  incloure  les  parelles  de  fet  i
habilitar  la  possibilitat  de  transmissions  d’accions  a  societats
patrimonials ja sigui entre vius o mortis causa (art. 12 i 13).

3. Ampliació i detall de les possibilitats de representació d’accionistes
en la Junta General per part de no socis, però amb apoderament o
mandat suficient (art. 22)

4. Eliminació  de  l’obligatorietat  de  proposta  del  Consell
d’Administració i aprovació de la Junta General per fixar el valor de
referència  de  l’acció  (art.  27.1 i  44)  i  adaptació  de la  resta  de
preceptes estatutaris que refereixen al valor (art. 13, 14 i 15). El
preu de referència es substitueix pel valor net comptable corregit de
la  societat,  que  resulti  del  tancament  dels  estats  financers  de
l’exercici anterior.

D’acord amb la normativa d’aplicació, aquest projecte de modificació dels
Estatuts s’ha de sotmetre al criteri de l’Assemblea General d’Accionistes,
que s’ha de celebrar pròximament. 

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

10. Proposta  d’aprovació  del  Reglament  regulador  de
l’ocupació temporal d’espais públics de la zona Vivand amb
finalitat comercial o promocional

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

El  Reglament  que  es  posa  a  la  consideració  del  Ple té  per  objecte
definir les zones de Vivand on es poden atorgar llicències d’ocupació
temporal per a finalitats comercials o promocionals, així com determinar
els criteris i les modalitats d’obtenció de les llicències. La proposta es
basa  també  en  la  necessitat  de  regular  la  utilització  facilitant  una
ocupació i utilització privativa d’un bé de domini públic amb caràcter
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temporal, prevista a l’article 103 del Codi de l’Administració, i que el
Comú pot revocar en tot moment sense que l’ocupant pugui tenir dret a
qualsevol tipus d’indemnització.

Aquesta  reglamentació  és  fruit  de  l’experiència  recollida  en  el  curs
d’aquests darrers anys que s’han celebrat actes promocionals a l’espai
Vivand, i es necessària cara a facilitar el desenvolupament d’activitats
comercials i promocionals, tant  per part dels titulars de negocis ubicats
a la zona com d’altres d’externs, amb condicions equivalents i sense fer
perillar els principis d’igualtat i concurrència sobre l’explotació de  béns
de domini públic. 

A continuació, pren la paraula el Sr.  Aleix Mañosas, que exposa al Ple el
punt de vista del seu grup entorn a la proposta presentada:

El reglament que avui se sotmet a aprovació pel Ple comunal té per
objecte  definir  les  zones  de  Vivand  on  es  poden  atorgar  llicències
d’ocupació temporal per a finalitats comercials o promocionals així com
determinar els criteris i les modalitats d’obtenció de les llicències.

Si  bé  podem  estar  d'acord  en  que  es  tracta  d'un  document  ben
elaborat, trobem una sèrie de punts que considerem molt importants i
sobre els que discrepem totalment:

Article 2. El reglament parla d'un annex 1 que consta d'un plànol on
s'identifiquen  les  subzones  destinades  a  l'ocupació  temporal  de
Vivand.  Com sempre hem dit,  creiem que s'ha de considerar  zona
Vivand  no  només  l'avinguda  Carlemany,  sinó  que  els  carrers
perpendiculars també n’haurien de formar part, ja que també en són
part afectada, al nostre entendre.

Article 4.2.  Aquest article ens diu: “També poden sol·licitar, segons
les modalitats de concurrència pública previstes a aquest reglament,
l’ocupació  temporal  d’espais  públics,  tots  els  restants  titulars
d’establiments  comercials  autoritzats  al  Principat  d’Andorra”.  En
aquest  punt trobem a faltar  que els establiments comercials  de la
parròquia  d'Escaldes-Engordany que no estan ubicats  en les  zones
delimitades,  no  tinguin  preferència  davant  d'altres  establiments
forans. Entenem que aquest fet genera un greuge comparatiu per als
comerços de certes parts d'Escaldes que, no cal recordar-ho, ja estan
patint prou els darrers anys.

Article 6.3.  Pel que fa a la col·locació de para-sols desmuntables, el
present reglament precisa que  ”la lona o teixit similar ha de ser de
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color cru”. Entenem que, buscant una homogeneïtat i estètica per tot
l'eix comercial, aquest punt hauria d'incloure que les lones, a més de
ser de color cru, no hauríen d'incloure elements distintius publicitaris.
En  cas  contrari,  ens  podem trobar  amb  un  batibull  poc  estètic  i
desordenat de para-sols publicitaris arreu de Vivand.

Article 10.2. En aquest punt del reglament, s'estableixen uns “criteris
segons els que el Comú pot lliurement decidir adjudicar, o no, espais
públics a titulars d’establiments comercials no radicats a la zona”.
Considerem que els  ítems que hi  apareixen  són correctes,  però  la
manera  de  plantejar-los  és  clarament  insuficient.  Tal  i  com  està
redactat aquest reglament, els establiments comercials que vulguin
presentar  el  seu  projecte,  no  seran  mai  totalment  coneixedors  de
quines són les regles del joc. És cert que s'estableixen els criteris,
però no es pondera la seva importància, deixant a la lliure voluntat del
Comú considerar en cada cas quin ítem es prioritari i quin no. Trobem
que aquesta manca de ponderació deixa veure una voluntat arbitrària
de concedir les zones en qüestió.

Tal i com he dit a l'inici de l'exposat, podem afirmar que el global del
reglament és correcte, però en cap cas hi podem votar a favor tenint en
compte,  sobretot,  la  manca  de  tacte  vers  els  establiments  de  la
parròquia que es troben fora de la zona, igualant-los als establiments de
la resta del Principat, així com l'arbitrarietat en el moment de concedir
les llicències.

Les discrepàncies expressades pel Sr. Aleix Mañosas generen un intercanvi
de parers amb la Sra. Cònsol Major on, en síntesi, el Sr. Mañosas insisteix
en els arguments que acaba d’exposar, mentre la Sra. Cònsol Major defensa
la validesa del reglament, en l’elaboració del qual, recorda d’entrada que hi
han  participat  els  departaments  jurídic,  d’Urbanisme,  de  Finances,  de
Turisme i de Vivand. Alhora però, la Sra. Cònsol Major admet que amb tota
probabilitat  el  Reglament  haurà  de ser  objecte  de modificacions  en un
futur, ja que al cap i a la fi, Vivand és primera experiència al país en zones
de vianants. El Sr. Secretari ha intervingut també en el debat, a petició de
la Sra. Cònsol Major, aportant algunes consideracions legals entorn al règim
dels béns de domini públic.
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I clos el tron d’intervencions, per majoria, el Ple aprova el reglament en
qüestió, el qual serà tramès al Bopa per a la seva publicació i posterior
entrada en vigor.

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

11. Conforme als articles 58.3 i 83 de la Constitució, proposta
d'aprovació  del  text  de  modificació  de  l'article  7,  i
supressió  dels  articles  8  i  9,  de  la  Llei  qualificada  de
transferències als comuns. Si hi ha lloc, acord de facultar
als  Cònsols  per  a  signar  en  nom  del  Comú  l'escrit  de
presentació  a  tràmit  parlamentari,  conforme  als  articles
102 i 103.1 del Reglament del Consell General

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

La reunió de Cònsols,  en la sessió celebrada el dia 15 de març del
2015, va acordar presentar en l’actual nova legislatura la proposició de
Llei de modificació de l'article 7, i supressió dels articles 8 i 9, de la
Llei qualificada de transferències als comuns, modificant l’exposició de
motius en relació a la proposta aprovada l’any passat, en el sentit que
els comuns adoptaran el compromís “de dedicar una especial atenció,
sempre que sigui possible, en matèria d’inversió”, i expressar, d’altra
banda, la voluntat d’impulsar  “en el termini màxim de dos anys una
nova  Llei  qualificada  de  transferències  als  comuns  seguint  el  marc
competencial que s’està definint”.

En la  documentació  que s’ha tramès als  consellers  hi  figura  el  text
complert de la proposta de modificació que es pretén presentar a tràmit
parlamentari,  amb  les  propostes  de  modificació  en  relació  al  text
aprovat l’any 2014.
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Intervé  a  continuació  la  Sra.  Cèlia  Vendrell exposant  els  motius  del
desacord del seu grup en relació a la proposta presentada:

Avui també se sotmet a aprovació el text de modificació de l’article 7 i
la supressió dels articles 8 i 9 de la Llei qualificada de transferències
als comuns. 

Aquest text ja va estar presentat per la seva aprovació en el Consell de
Comú del  22 de desembre de 2014.  Observem,  però,  petites  grans
modificacions que les presses del mes de desembre no els hi van deixar
veure o que algú més avisat, us haurà demanat d’incloure.

Tornem a estar  davant  d’un  nou  pedaç.  Primer  la  Llei  de  la  funció
pública  i  ara  la  Llei  qualificada  de  transferències  comunals,  i  per
extensió, ja que no poden anar l’una sense l’altra, la Llei qualificada de
delimitació competències comunals. El pedaç ara toca posar-lo a la Llei
qualificada de transferències comunals.

Es vol  modificar un article i  suprimir-ne dos,  ja  que no agraden als
mandataris comunals actuals.

Es  vol  més  llibertat  per  poder  utilitzar  els  diners  procedents  de les
transferències del Govern cap als Comuns, a partides que cada Comú
consideri més adients sense haver de satisfer, eliminant els articles 8 i
9, cap de les exigències del qui dóna els diners. No creiem que aquesta
proposta sigui l’adequada per la gestió dels diners públics. La gestió
dels diners públics ha de ser emmarcada per evitar derives. 

A  més,  creiem  que  és  necessari  destinar  de  forma  obligatòria  un
percentatge mínim d’inversió a les parròquies, si volem que aquestes es
mantinguin en bones condicions pels seus habitants i visitants.

Per fer avançar les parròquies és necessari destinar-hi inversions. Sí que
en  l’exposició  de  motius  es  diu  que  “Tot  amb el  benentès  que  els
Comuns es comprometen a dedicar una especial atenció les despeses
d’inversió en funció de la situació financera de cada moment existent”.
Aquesta puntualització mancava en l’exposició de motius de la versió
presentada al 22 de desembre de 2014. Però aquest text que avui es
proposa és massa obert en aquest aspecte i ens podem trobar amb una
corporació  que  no  realitzi  les  inversions  mínimes  per  mantenir  una
parròquia en acord amb els seus temps.
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Al nostre entendre, el que és prioritari per poder modificar aquesta Llei
qualificada  de  transferències  comunals  és  d’actualitzar  la  Llei
qualificada de delimitació de competències comunals i, a partir d’aquí,
adaptar la Llei de transferències comunals a la nova distribució de les
competències entre administracions.

No votarem a favor d’aquesta proposta.

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per majoria, el Ple aprova la
proposta presentada i faculta als Cònsols per signar en nom del Comú la
presentació a tràmit parlamentari del text de modificació de l'article 7, i
supressió dels articles 8 i 9, de la Llei qualificada de transferències als
comuns.

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

12. Proposta  de  ratificació  dels  acords  adoptats  per  la
Comissió de Gestió del Pla de Gestió de la Vall del Madriu-
Perafita-Claror en la sessió celebrada el dia 24 de febrer
del 2015

Núm. Acta: 2/15 
Dia: 24 de febrer de 2015
Hora: 9:30 h
Acabament: 10:30 h
Lloc: Comú d’Escaldes-Engordany 
Assistents: 

 Sra. Trini MARIN, cònsol major d’Escaldes-Engordany, presidenta de torn
de la Comissió de Gestió durant l’any 2015.

 Sr. Jordi MAS cònsol major d’Encamp.
 Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN, cònsol major d’Andorra la Vella.
 Sra. Montserrat GIL, cònsol major de Sant Julià de Lòria.
 Sr. Albert ESTEVE, ministre de Cultura.
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 Sra. Susanna SIMON, directora del Pla de Gestió de la Vall del Madriu-
Perafita-Claror.

 Sr.  Àngel  GRAU,  secretari  general  del  Comú  d’Escaldes-Engordany,
secretari de torn de la Comissió de Gestió, i  Sr. Josep Maria CANUT,
adscrit  a  la Secretaria  General  del  Comú  d’Escaldes-Engordany,
secretari de torn adjunt de la Comissió de Gestió.

1.  Lectura  i  aprovació  de les  actes  núm.  14/14  i  1/15 corresponents  a  les  reunions
celebrades els dies 16 de desembre de 2014 i 19 de gener de 2015. Sense cap esmena
formulada, s’aproven les referides actes.

2. Cartes resposta a la carta dels cortalans a la UNESCO 

S’ha  lliurat  als  presents  còpia  de  les  cartes  que  des  del  Ministeri  de  Cultura  /
Departament de Patrimoni Cultural s’ha fet arribar a la direcció del Centre del Patrimoni
Mundial, en resposta a la demanda feta des d’aquest centre arrel de la carta que, per la
seva  part,  els  cortalans  van  lliurar  a  la  Sra.  Bokova  el  moment  de  la  seva  visita  a
Andorra.

S’acorda al respecte, 1) fer arribar còpia d’aquestes cartes a l’associació de Cortalans i
d’altra  part,  2)  en  resposta  a  la  consulta  adreçada  a  la  Comissió  en  aquest  sentit,
considerar suficient la publicació d’un resum del seu contingut a la web del Patrimoni
Mundial.

3. DVDs promocionals 

La Sra. Directora informa que s’ha fet una consulta de preus entre empreses del país per
editar  el  vídeo  promocional  de  la  VMPC en format  DVD (incloent  versió  en català  i
castellà), amb l’objecte principal de destinar-lo a la venda. Prèviament i a tal efecte, s’ha
demanat i obtingut l’autorització de Mira Audiovisulas, empresa que va realitzar el vídeo. 

Després  d’avaluar  la  conveniència  d’editar  aquests  DVDs,  la  Comissió  conclou  que
enlloc de les 1.000 unitats inicialment previstes, la quantitat idònia serà 500 unitats, i a la
vista  dels  pressupostos  obtinguts,  acorda  adjudicar  a  l’empresa  SERIPRINT l’edició
d’aquests 500 DVDs conforme al pressupost presentat per un import de 1.050 € (IGI no
inclòs).

4. Eco-guardes 

S’ha lliurat als presents l’informe avaluació sobre l’actuació del cos d’eco-guardes de la
VMPC elaborat per la Sra. Directora. Considerant que el balanç ha estat molt positiu, ja
que els eco-guardes han acomplert les funcions de vigilància i informació, i han contribuït
a  mantenir  la  bona  imatge  de  la  vall,  la  Comissió  acorda  donar  continuïtat  al
funcionament del cos d’eco-guardes.

5. Aprofundiment de la zonificació en el sector de les propietats privades

La Sra.  Directora informa que s’ha convocat una consulta de preus donant curs a la
demanda dels  cortalans,  acceptada  en  el  seu  moment  per  la  Comissió,  en  el  sentit
d’ampliar  els  treballs  de  zonificació  natural  de  la  VMPC  amb  la  producció  d’una
zonificació a menor escala en el sector de les propietats privades.

Vist  l’informe  tècnic  d’avaluació  de  les  propostes  obtingudes,  la  Comissió  acorda
adjudicar  la  realització  dels  referits  treballs  a  l’empresa  AMBIOTEC,  conforme  a  la
proposta presentada per un import de 5.564,63 € (IGI, 4,5% inclòs). La mateixa empresa
ja havia realitzat anteriorment els treballs de zonificació del conjunt de la vall.
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6. Senyalització exterior del “Portal de la Vall” 

Amb la intenció de senyalitzar el Portal de la Vall i alhora tapar el revés dels pannells que
hi ha a l’interior, la direcció presenta diverses propostes gràfiques per vinilar la façana
exterior d’aquest espai. Els presents es mostren d’acord amb la idea i elegeixen una de
les  propostes  presentades,  cosa  que  es  comunicarà  al  Comú  d’Andorra  la  Vella
mitjançant carta, a fi d’obtenir d’aquesta institució la preceptiva autorització.

7. Estudi potencial turístic de la vall / reimpressió fulletons 

El  Ministeri  de  Turisme,  la  Fundació  OMT-THEMIS  i  Crèdit  Andorrà  disposen  d’un
romanent  de  28.512,11  €  que  l’abril  de  l’any  passat  van  acordar  utilitzar  per  tirar
endavant l’estudi del potencial turístic de la vall del Madriu-Perafita-Claror. Els passats 22
de gener i 2 de febrer d’enguany s’han mantingut reunions entre els 4 comuns, la VMPC i
aquestes entitats  per tirar  endavant l’estudi.  En el  transcurs d’aquestes reunions,  els
representants dels departaments de turisme dels 4 comuns han demanat la reimpressió
dels fulletons editats en motiu de la candidatura de la VMPC a Patrimoni Mundial. 

Amb  l’objecte  d’atendre  aquesta  darrera  demanda  i  posar-la  a  la  consideració  dels
membres de la Comissió, des de la direcció s’ha dut a terme una consulta de preus entre
les impremtes del país. 

Vist  l’informe  d’avaluació  de  les  propostes  rebudes,  la  Comissió  acorda  adjudicar  a
l’impremta SOLBER la reimpressió de 10.000 fulletons per un import de 801 € (IGI no
inclòs). Pel que fa als logos d’institucions patrocinadores, s’acorda que en els fulletons hi
figuri exclusivament el de la VMPC

8. Gestió i arxiu de la documentació de la CGPGVMPC

Fins ara, la documentació que cada comú generava durant el seu torn de presidència de
la Comissió de Gestió, s’afegia a l’anterior documentació, que prèviament li havia estat
traspassada i,  en el moment del canvi,  es traspassava al següent comú que tenia la
presidència. Donat que la Comissió ara ja disposa de locals propis, s’acorda al respecte
que en endavant tota la documentació d’anys anteriors s’arxivi en aquests locals, i que
aquest arxiu es vagi ampliant a final de cada torn de presidència.

Estenent-se  sobre  el  tema,  la  Sra.  Marín  exposa  que  en  un  futur  seria  convenient
procedir  a la digitalització  de tota la  informació.  Amb aquesta finalitat,  el  Sr.  Ministre
ofereix la col·laboració i assessorament dels serveis de l’Arxiu Nacional. El Sr. Minguillon
per  la  seva  part,  ofereix  les  dependències  de  l’Arxiu  del  Comú  d’Andorra  la  Vella,
justament ubicades al costat de les dependències de la VMPC, per al que es consideri
oportú.

9. Relació de despeses personals i petites despeses 

S’aprova la relació de despeses personals (corresponents a despeses de desplaçament)
i  de  petites  despeses  (corresponents  a  despeses  d’adequació  del  Portal  de  la  Vall)
presentada per la direcció.

 Informes – La direcció informa als presents sobre els següents assumptes:

10. Venda marxandatge - IGI - IS 

S’estan  fent  les  consultes  necessàries  per  resoldre  la  problemàtica  de  la  venda  de
marxandatge. En principi no hi hauria d’haver problema des d’ubicacions públiques, però
al no tenir registre comerç, no es podria vendre des d’establiments privats. La Comissió
té NRT i emetria una factura a l’entitat que hagués venut material.
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Pel que fa a l’IGI, com que el volum de negoci serà inferior a 40.000 €, no s’aplicaria a la
venda d’aquest material (ni es faria declaració). 

Quant  a  la  declaració  de  l’IS,  des  de  Tributs  s’ha  demanat  a  la  Comissió  fer  una
demanada  escrita  per  resoldre  el  cas,  excepcional,  en  tant  que  la  Comissió  no  té
personalitat jurídica pròpia.

11. Revista “El Mundo de los Pirineos”

En el proper número de la revista “El Mundo de los Pirineos” es publicarà un reportatge
d’unes 12 pàgines sobre la vall del Madriu-Perafita-Claror. La revista ha demanat a canvi,
col·laboració mitjançant contractació de publicitat que s’insertarà en aquest número. Atès
que la CGPGVMPC no disposa de pressupost suficient, la demanda ha estat traslladada
a  Andorra  Turisme,  que  han  contestat  favorablement  i  ha  assegurat  una  pàgina  de
publicitat. 

12. Reunió Comitè Consultiu Parc Natural del Comapedrosa

El passat 20 de gener la Sra. Directora va assistir per primer cop a la reunió anual del
Comitè Consultiu Parc Natural  del  Comapedrosa,  en la seva qualitat  de membre del
Comitè i conforme a la invitació rebuda de part del Sr. Cònsol de la Massana el passat 30
d’octubre. S’ha tramés l’acta d’aquesta reunió als membres de la Comissió.

13.  Xerrades  al  Centre  de  Formació  Professional  d’Aixovall.   S’han  realitzat  dues
xerrades al centre de Formació Professional d’Aixovall a alumnes d’entre 16 i 18 anys
d’activitats esportives i de lleure.

14.  Programa RTVA “la Rotonda”. El passat 6 de febrer es va assistir al programa “la
Rotonda” de RTVA per parlar sobre la VMPC

 Assumptes pendents

15. Pla d'ús públic, zonificació i ordinació de senyalització de les propietats privades

L'esborrany d’aquests documents ja han estat revisats pels tècnics de medi ambient de
cada comú. Resten pendents les aportacions que es puguin rebre del Consell Assessor i
en particular, de l’Associació de Propietaris Privats de la Vall.

16.  Capacitat de càrrega de la vall.  S’està a l’espera de rebre totes les propostes en
relació a la consulta efectuada, per poder avaluar les i adjudicar els treballs.

 Assumptes fora de l’ordre del dia

17. Excursions a cavall

La Sra. Directora informa que el Sr. Didier Aleix vol organitzar excursions a cavall per la
VMPC aquest  estiu.  Els  membres  de  la  Comissió  assenyalen  que  haurà  d’entrar  la
demanda a  Tràmits  del  Comú d’Escaldes-Engordany,  ja  que  s’han  de  control·lar  les
activitats que es duent a terme a la vall (tipus d’activitat en consonància amb el pla de
gestió ...) i que en tot cas, es donarà un permís provisional a l’espera de tenir l’estudi
sobre la capacitat de càrrega de la vall, moment en que el permís s’haurà de revisar.
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18. Contractació personal. La Sra. Directora informa que s’han iniciat els tràmits des del
Comú d’Andorra la Vella per la contractació d’una persona de la col·lectivitat per l’atenció
dels visitants al Portal de la Vall.

I sense altre tema a tractar, s’acorda convocar la propera reunió de la Comissió el dia 21
d’abril, a les 9:00 hores, al Comú d’Escaldes-Engordany. S’ aixeca la sessió. 

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

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple ratifica
els  acords  adoptats  per  la  Comissió  de  Gestió  de  la  Vall  del  Madriu–
Perafita–Claror en la sessió celebrada el dia 24 de febrer de 2015.

13. Informes de caràcter general

1) Conforme a l’article 98 de la Llei de finances comunals, informe sobre
l’estat d’execució del Pressupost 2015 (primer trimestre)

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

D’acord amb el que preveu l’article 98 de la Llei de finances comunals,
tinc  a  bé  informar  al  Ple  de  l’estat  d’execució  del  pressupost
corresponent al 1r trimestre.

El pressupost per a l’exercici 2015 és de 24,4 milions d’euros. El més
important d’aquest mandat, després que als 22,9 milions d’euros de
pressupost  inicial  se  li  afegissin  1,5  milions  de  reconduccions,
bàsicament  del  capítol  d’inversió,  aprovades  per  aquest  Consell
juntament amb el tancament de comptes 2014, el passat mes de març.
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Les despeses de funcionament representen aproximadament un 70%
d’aquest pressupost i se n’han liquidat prop d’un 20%, concretament
3,1 milions d’euros. Una xifra similar a la del 1r trimestre de l’exercici
anterior. 

Al  capítol  d’inversions  enguany  s’hi  ha  pogut  destinar  un  20% del
pressupost total i compta amb una dotació  de 4,9 milions d’euros. Al
tancar  el  primer  trimestre,  un  70%  del  pressupost  havia  estat
autoritzat. Atès que a data 31 de març les partides més importants es
trobaven  en  curs  d’execució,  la  xifra  liquidada  al  tancar  el  primer
trimestre és d’uns 280 milers d’euros, el que correspon a un 6% de la
quantitat total pressupostada. Val a dir que  durant el primer trimestre
van finalitzar els treballs d’adequació del nou aparcament temporal del
Falguerò,  què  ha  permès  dotar  la  parròquia  en  111  noves  places
d’estacionament i què va entrar en funcionament  el passat 24 de març.
Des de la seva obertura aquest aparcament ha donat servei a una mitja
diària  de 350 vehicles.  Al  finalitzar  el  1r  trimestre  un total  de 3,3
milions d’euros del capítol d’inversions es trobava compromès i en curs
d’execució. D’aquesta quantitat, l’obra més important és  la relativa al
desmunt de la parcel·la propietat del  Comú, ubicada al Falguerò, que
avança a bon ritme  i  que permetrà habilitar  un total de 70 places
d’aparcament definitives a la zona. Però també cal destacar les obres de
renovació i adequació de les canalitzacions d’aigües potables,  residuals
i  pluvials,  així  com de la xarxa de telecomunicacions i   elèctrica de
l’avinguda  del  Pessebre,  què  es  preveu  quedin  definitivament
enllestides  durant  aquest  mes  de  juny.  També  són  a  destacar  els
treballs adjudicats per a l’execució de les obres de refecció i millora de
les  voreres  de  Can  Diumenge,  el  carrer  Roca  Corba,  la  Devesa,  la
carretera  d’Engolasters,  el  carrer  dels  Escalls  i  la  urbanització  Sant
Miquel  d’Engolasters,  així  com  la  contractació  dels  treballs  de
construcció  d’un  nou tram de la  xarxa  general  d’aigües  pluvials  del
carrerJosep Viladomat.

Durant  el  segon  trimestre  han  estat  autoritzats  per  la  Junta  els
concursos públics relatius a les obres d’enderroc i refecció del pont del
Madriu, a la Carretera de la Plana, així com el relatiu a l’execució del
projecte d’embelliment de la plaça Coprínceps. 

Pel que fa a l’endeutament, aquest 1r trimestre s’han amortitzat uns
690  milers  d’euros  de  manera  que  a  31  de  març  el  nivell
d’endeutament efectiu se situa en 26 milions,  el  que representa un
65% del límit màxim legal establert.
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Els  ingressos liquidats fins al 31 de març han estat  de 7,8 milions
d’euros, un 32% del pressupost.  La liquidació dels impostos directes
(foc i lloc i radicació d’activitats) representa pràcticament un terç dels
ingressos  totals  liquidats,  les  taxes  i  els  ingressos  derivats  de  la
prestació  de  serveis  representen  pràcticament  un  40%  i  les
transferències rebudes del Govern un 25% del total. 

Així doncs, la liquidació pressupostària corresponent al 1er trimestre se
salda amb un superàvit provisional de 3,7 milions d’euros.

Al tancar el 1er trimestre no ha estat necessari utilitzar les pòlisses de
crèdit vigents, al no haver-se registrat tensions de tresoreria, essent el
saldo de tresoreria disponible al finalitzar el trimestre en qüestió de 3,5
milions d’euros. 

2) Altres informes de caràcter general

La Sra. Cònsol major informa al Ple sobre els següents assumptes:

 El  Tribunal  de  Batlles  va  dictar  sentència  en  relació  a  la  demanda
interposada pel Sr. Alexis Estopiñan i altres contra el concurs públic
convocat  pel  Comú  per  a  l’adjudicació  d’un  sistema  de  seguretat
ciutadana i  de gestió  de l’accés  restringit  a  la  zona de vianants  de
l’avinguda Carlemany.  La sentència declara inadmissible la impugnació
de l’acte i desestima íntegrament la demanda presentada.

 El  Tribunal  de  Batlles  va  dictar  sentència  en  relació  a  la  demanda
interposada per Laura Villasevil, Ester Santuré i Alexis Estopiñan, contra
l’acord  del  Comú  relatiu  a  la  convocatòria  del  termini  d’informació
pública  del  projecte  de creació  de la  zona de vianants  a  l’avinguda
Carlemany. La sentència refusa la demanda interposada contra el referit
acord.

 Es  deixa  constància  de  l’agraïment  a  les  entitats  Andbanc  i  Banca
Mora, respectivament, per la col·laboració aportada a l’exposició Dalí
(CAEE, del 10 al 27 de juny) i als Esports d’Estiu 2015.
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14. 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
Secretari  General  anirà  donant  lectura  a  continuació  –es  transcriuen
seguides en cada cas de les respostes i intervencions subsegüents -.

1) Tenint en compte l’edicte publicat per la contractació de dos sots-cap per al
Servei de Circulació, i essent coneixedors de la voluntat d’ampliar aquest cos
especial per tal de cobrir realment les necessitats de la parròquia, volem saber
quin estudi de personal s’ha realitzat per determinar l’estructura necessària del
cos dels agents de circulació.

Sra. Cònsol Major:

A mitjans del 2014 des de la comissió de Circulació es va elaborar un informe en què
s’analitzava l’evolució de la plantilla dels agents de circulació des de l’any 2008 fins a
l’any  2014.  En  el  mencionat  informe  es  concretaven  les  necessitats  d’aquest  cos,
actualment format per 45 agents,  i se’n desprenia la necessitat de reforçar la plantilla
tant pel que fa a l’escala bàsica com a l’escala tècnica. Com bé saben, perquè formen part
de la comissió de Circulació, vista la necessitat d’anar dotant d’estructura les diferents
escales i a la vegada, poder cobrir els diferents serveis del dia a dia, el mes de juliol i el
mes d’agost del 2014, es van publicar dos concursos de promoció interna per contractar 3
auxiliars d’agent i 1 oficial, respectivament. Ambdós concursos es van declarar deserts. 

Durant  el  2015  es  reprèn  aquesta  qüestió  i  es  valora  la  possibilitat  d’ampliar  les
convocatòries del Servei de Circulació a d’altres comuns, per tal de tenir més candidats
alhora  de  fer  la  selecció.  D’aquesta  manera,  el  passat  mes  d’abril  es  va  publicar  un
concurs  oposició  per  contractar  dos  sots-caps.  El  concurs  es  va  declara  desert.
Actualment, s’està valorant la possibilitat d’efectuar una altra convocatòria per contractar
dos  auxiliars  d’agents.  En  aquest  sentit,  s’ha  de  tenir  en  compte  que  el  marge  de
maniobra per l’estructura del Cos del Agents de Circulació està totalment lligat a la seva
pròpia Llei, què ens obliga a tenir tota l’escala de comandaments. 

Sr. Aleix Mañosas: 

Voldríem que se’ns facilités l’informe del 2014 al que s’ha fet referència. 
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Sra. Cònsol Major: 

Li farem arribar aquest informe, en el que hi van treballar tant el Cap com el Conseller de
Circulació.

Sra. Cèlia Vendrell: 

Voldria  que  se’ns  informés  sobre  els  motius  pels  quals  es  van  declarar  deserts  els
concursos de juliol i agost de 2014 i d’abril de 2015

Sra. Cònsol Major: 

Doncs senzillament perquè no s’hi va presentar ningú 

2) Volem que se’ns lliuri una relació que comprengui la següent informació:

a. Nombre  de  funcionaris  del  Comú  i  el  global  de  salari  brut  que
representaven a data 31/12/2012

b. Nombre de càrrecs de confiança del Comú i el global de salari brut que
representaven a data 31/12/2012

c. Nombre d’eventuals del Comú i el global de salari brut que representaven a
data 31/12/2012

d. Nombre  de  funcionaris  del  Comú  i  el  global  de  salari  brut  que
representaven a data 31/5/2015

e. Nombre de càrrecs de confiança del Comú i el global de salari brut que
representaven a data 31/5/2015

f. Nombre d’eventuals del Comú i el global de salari brut que representaven a
data 31/5/2015

Sra. Cònsol Major:

Aquesta mateixa tarda, quan finalitzi la sessió, al Departament de recursos Humans tenen
a punt i a la seva disposició tota la informació sol·licitada. Afegeixo que, tal com els hi
vaig dir durant la  darrera sessió,  les informacions d’aquest  tipus,  sense necessitat  de
formalitzar la petició a través del Ple, me les poden sol·licitar directament al meu despatx
i se’ls atendrà amb igual o major rapidesa 

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.
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Abans d’aixecar la sessió, la Sra. Cònsol Major exposa que amb l’objecte
d’aconseguir un important estalvi de paper i feina, i en el cas de no haver-
hi objeccions per part del consellers,  en endavant la documentació que
s’adjunta a les convocatòries de les sessions es trametrà als consellers per
via informàtica. Lògicament qualsevol conseller que desitgi tenir tota o part
d’aquesta  documentació  impresa  en  paper,  només  haurà  de  fer  que
sol·licitar-ho a Secretaria General.

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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