
Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2015  –   Sessió ordinària de data 16 d’octubre

L’any dos mil quinze, dilluns, dia 16 d’octubre, a casa comuna d’Escaldes-
Engordany  es  reuneix  el  Consell  de  Comú  en  sessió  ordinària,  sota  el
següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a
la sessió de Consell celebrada el dia 27 de juliol de 2015.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les sessions celebrades els dies 13, 20 i 27 de juliol; 3, 10, 17, 24 i
31 d’agost, i 9, 14, 21 i 28 de setembre del 2015.

3. Proposta  d’aprovació  de  l’Ordinació  de  modificació  de  l’Ordinació
tributària.

4. Proposta  d’aprovació  de  l’Ordinació  de  modificació  i  refosa  de
l’Ordinació d’ajornament o fraccionament del pagament de l’import de
la cessió econòmica

5. Proposta d’aprovació d’una Ordinació de crédit extraordinari, per un
import  de  160.000  €,  per  a  la  subvenció  a  favor  de  la  UPTEE
corresponent a la reparació de les carrosses de la Cavalcada de Reis.

6. Proposta  d’aprovació  del  Decret  de  modificació  de  les  unitats
d’actuació UA-Suble–27, el Noguer, i UA–Suble–31, zona del Soqué,
del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany.

7. Proposta  de  delimitació  del  terreny  conegut  per  “les  Boïgues  sota
l’Espona del Frare”, propietat de Casa Quelo, amb el terreny comunal.

8. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió
de la Vall del Madriu-Perafita-Claror en la sessió celebrada el dia 26 de
juny del 2015.

9. Informes de caràcter general.

10. 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 han excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i
essent les 16:00 hores, es declara oberta la sessió i s’inicia el tractament
dels assumptes previstos a l’ordre del dia de la sessió.
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1. Lectura  i,  si  hi  ha  lloc,  aprovació  de  l’esborrany  d’acta
corresponent a la sessió celebrada el dia 27 de juliol de
2015

La  Sra.  Cònsol  Major  demana  als  presents  si  tenen  alguna  esmena  o
comentari a formular en relació a l’esborrany de l’acta que es sotmet a la
seva aprovació.

I no havent-hi cap esmena formulada, per assentiment, el Ple aprova l’acta
corresponent a la sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2015.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern en el curs de les sessions celebrades els dies 13,
20 i 27 de juliol; 3, 10, 17, 24 i 31 d’agost, i 9, 14, 21 i
28 de setembre de 2015

Sessió de la Junta de Govern de data 13 de juliol de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; núm. 636 i
637/2015 (cadastre), del núm. 638 al 643/2015 (obres menors), del
núm.  645  al  656/2015  (comerç),  del  núm.  657  al  671/2015
(exempcions fiscals), i núm. 674/2015 (recurs adnministratiu)

2.- Personal.- 

 Esgotat el període de prova al que ha estat sotmesa la Sra.
Carolina HUGUET MILAN  a la plaça d’educadora a l’Escola
Bressol i vist l’informe favorable de la Cap de departament
i de la Cap de Recursos Humans, s’acorda: 

1.- Nomenar  a la  Sra. Carolina  HUGUET MILAN  al càrrec
d’educadora a l’Escola Bressol, amb caràcter definitiu.
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2.- Notificar aquest acord a la persona interessada i al
departament de Recursos Humans als efectes d’inscriure la
persona  nomenada  als  Registres  de  la  funció  pública
comunal.

3.- Publicar aquest nomenament al BOPA. 

 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis del
Sr. Enric BAGET SEDÓ, com a operari d’higiene viària, del 13
de juliol de 2015 al 12 d’abril de 2016.

3.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una bestreta a
favor de l’UPTEE, per un  import de 96.514,75 €, en concepte de
pagament de les contractacions artístiques de la Festa Major 2015.

4.- Expedients sancionadors.-  

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Clàudia
COSTA  i  al  Sr.  Marc  CAMPS  CARDONA,  per  una  presumpta
contravenció a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit
d’escombraries a la via pública. 

 Vistes  les  al·legacions  formulades  pel  representant  de
l’Hotel PRISMA, en relació al expedient  incoat per una
presumpta transgressió l’Ordinació que regula la col·locació
de contenidors d’escombraries a la via pública, s’acorda
deixar nul i sense efecte el referit expedient.

5.-  Esports  d’Estiu.-  Per  a  la  contractació  d’un  servei  de
càtering pels Esports d’Estiu, destinat als infants de 3 a 5 anys,
s’ha efectuat una consulta de preus a diverses empreses obtenint
només un pressupost de l’empresa BIO BIO (menú infantil: 5,50 €,
menú  adult:  5,50  €,  Picnic  4,02  €  i  menú  especial:  5,85  €).
Examinada l’oferta presentada s’acorda adjudicar a l’empresa BIO
BIO  el servei de restauració, conforme al pressupost presentat,
atès que compleix amb els requisits exigits per aquest tipus de
prestacions.

6.- Transferències de crèdit.-  Vist l’article 74 de la Llei de
Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i
els  informes  emesos  per  la  Interventora,  la  Junta  de  Govern
autoritza  la  següent  Transferència  de  Crèdit,  a  càrrec  del
pressupost econòmic 2015:

 De la partida 501 1331057 60711 “Adequació d’Aparcaments”,
8.000 € a favor de la partida 103 133000 61200 “Millora
d’edificis” per a fer front a la despesa originada pels
treballs de reforma i ampliació dels despatxos del Servei de
Circulació i atenció Ciutadana.

 

7.- Servei de circulació i atenció ciutadana.- 

 Pels  treballs  de  reforma  i  ampliació  dels  despatxos  del
servei de circulació, s’ha efectuat una consulta de preus a
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les empreses que es detallen a continuació, havent obtingut
les següents ofertes:

- TAUSTE SL: 4.939,69 €
- CARRACEDO: 4.630,46 €
- Construccions TOT: (-) 

Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa
Construccions  CARRACEDO  la  realització  dels  treballs
indicats, al ser la proposta menys dient.

 Per a l’ampliació i modificació de les instal·lacions pels
equips  informàtics,  s’ha  demanat  pressupost  a  l’empresa
Instal·lacions  INTEGRALS.   Examinada  l’oferta  presentada
s’acorda adjudicar-li el pressupost per un import de 605,74
€.

8.-  Zona  aparcament  Plaça  de  l’Església.-  Vista  la  proposta
presentada per Land Art, en el marc  de la primera edició de la
Biennal Internacional Andorra Land Art, patrocinada pel Govern, el
Consell General i els Comuns, i  per a la realització d’un dels
projectes d’aquesta biennal, s’ha efectuat una consulta de preus
per la contractació dels treballs de pintura de les façanes dels
edificis que configuren el perímetre de l’aparcament de la Plaça
de l’Església (antic hotel “Casino”), a la que han participat les
empreses PINTURES RUPESTRES (32.823,45 €), PINTEM 2C (22.470,90 €)
i EUROSENYALS (21.631,18 €).  Examinades les ofertes, s’acorda
adjudicar els treballs de pintura a l’empresa EUROSENYALS, al ser
la que presenta l’oferta menys dient.

El cost dels treballs es satisfarà de forma conjunta entre els
propietaris de les façanes, que assumiran les despeses relatives a
la pintura del fons de façana, i del Comú, que es farà càrrec dels
conceptes restants.

9.- Centraleta de Telèfons.- Vist que en breu  Andorra TELECOM
substituirà l’actual servei de telefonia sobre línies digitals per
línies  de  fibra  òptica;  atesa  la  necessitat  d’actualitzar  les
centraletes de telèfons de les diferents dependències comunals,
s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses que es detallen
a continuació havent obtingut les següents ofertes:

EMPRESA
DEPENDÈNCIES

COMUNALS
PREU

Televalls Comú 2.242,57 €

Televalls Varis    840,00 €

Grup Lomi Infància    735,30 €

Grup Lomi CAEE    895,48 €

Grup Lomi Circulació    767,34 €

Grup Lomi Gent Gran    831,41 €

Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar les actualitzacions de
les  centraletes  de  telèfons,  per  partides,  a  les  empreses
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TELEVALLS, per un import de 3.082,57 €, i a Grup Lomi, per un
import de 3.229,53 €.

10.- Recursos.- Vist el Recurs Administratiu interposat per la
societat Cadena Dolsa Patrimonial, SL, en data 20 de maig de 2015,
amb el número de registre 7055754, contra el Decret del Comú
d’Escaldes-Engordany,  de data 30 de març de 2015,

Considerant que l’article 124 del Codi de l’Administració, de data
29 de març de 1989, i modificat per la Llei 45/2014, del 18 de
desembre, atribueix la competència per a conèixer els recursos i
resoldre’ls al Consell del Comú,

Considerant que mitjançant l’Ordinació de data 30 de març de 2015,
publicada al BOPA núm. 29, del 8 d’abril de 2015, es delega a la
Junta de Govern la resolució dels recursos en via administrativa
interposats contra actes del Comú,

Vistos el Codi de l’Administració i la Llei 29/2008, de l’11 de
desembre, del Cadastre,

Vistes les al·legacions del recurrent i els documents que obren en
l’expedient administratiu,

Atès  que,  segons  es  desprèn  de  l’expedient,  l’estructura  de
l’edifici i la definició de recintes es va efectuar en virtut dels
Decrets del Comú núm. 00-601 i 90-01, relatius a l’autorització de
construcció,

Atès que la titularitat es va determinar en funció del contingut
de l’escriptura pública d’Ampliació de Capital Social de Cadena
Dolsa Patrimonial, SL, de data 29 de desembre de 2011, davant del
Notari Isidre Bartumeu Martínez, sota el número de protocol 2999,
en la que es determina quines zones de l’edifici són propietat de
la societat Cadena Dolsa Patrimonial, SL,

Atès que la inscripció de la parcel·la i de l’edifici es va dur a
terme en funció de l’acta de delimitació cadastral del dia 13 de
març de 2012 i en base a la informació de la que es disposava,

Atès  que  la  “Comunitat  de  Propietaris  de  l’edifici  l’Olivé”
existeix de facto des de la ruptura de la indivisió entre els Srs.
Cadena Turiella i perdura amb l’aportació feta pel Sr. Gerard
Cadena Turiella a la societat Cadena Dolsa Patrimonial, SL,

Vistes les disposicions legals citades i les restants de general
aplicació,

La Junta de Govern, RESOL:

Desestimar el recurs administratiu número 7055754, de data 20 de
maig de 2015, interposat per la societat Cadena Dolsa Patrimonial,
SA, contra del Decret del Comú d’Escaldes-Engordany, de data 30 de
març de 2015.
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Sessió de la Junta de Govern de data 20 de juliol de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; núm. 672,
673, 675 i 676/2015 (obres menors), del núm. 677 al 679/2015
(comerç),  núm.  680  i  681/2015  (exempcions  fiscals),  núm.  682
(urbanisme) i del núm. 684 al 688/2015 (cadastre). 

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
35/2015 de factures conformades per un import net a pagar de
12.946,13 €. 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 192.793,52 €.

3.- Personal.- 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Gisela CASANOVAS ESGLEAS, com a monitora de reforç
als Esports d’Estiu, del 20 al 31 de juliol de 2015. 

 Vista la renúncia al càrrec presentada per la Sra. Dolors
FONTE  MANSA  (operària  del  SAD  amb  contracte  eventual),
s’acorda  acceptar-la  amb  efectes  al  dia  21de  juliol  del
corrent i contractar al seu lloc a la Sra. Leonor CASTILLO
SILVA,  amb  caràcter  eventual,  del  21  de  juliol  al  31
d’octubre de 2015.

  
4.- Expedients sancionadors.-  

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Maria
Lourdes  SOUSA  i  al  titular  administratiu  del  negoci
GELATERIA  ITALIANA,  per  una  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a
la via pública. 

 Vistes les al·legacions formulades pels GERMANS DURÓ, en
relació al expedient  incoat per una presumpta transgressió
l’Ordinació  que  regula  la  col·locació  de  contenidors
d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar nul i sense
efecte el referit expedient.

5.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció
a favor de  Club Arquers d’Escaldes, en concepte de participació a
les despeses d’organització del 3r Trofeu d’Escaldes i del 1r
campionat  d’Andorra de distància curta, per un import de 400 €.
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Sessió de la Junta de Govern de data 27 de juliol de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; núm. 683 i
689/2015 (obres menors), del núm. 690 al 693/2015 (urbanisme), del
núm.  694  al  703/2015  (comerç),  del   núm.  704  al  706/2015
(exempcions fiscals), núm. 709/2015 (terrassa bar), i del núm. 735
al 737/2015 (cadastre). Les resolucions núm. 696, 707 i 708/2015
resten sense contingut

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 36/2015 i 37/2015 de factures conformades per un import net a
pagar  de  14.455,72  €  i  263.645,47  €,  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 10.960,89 €.

3.- Personal.- 

 Vist que el  concurs per promoció interna convocat per la
contractació d’un gestor d’Aparcaments nocturn s’ha declarat
desert,  s’acorda  contractar,  amb  caràcter  eventual,  els
serveis del Sr. Bienvenido MENDEZ CAMAÑO, del 10 d’agost de
2015 al 9 de maig de 2016.

 Atesa la necessitat de reforçar la recepció de Casa Comuna,
de dilluns a divendres, de les 15h00 a les 20h30  per a
cobrir  el  període  de  vacances  del   Sr.  Marc  A.  PÁVEZ
(atenció al públic de Casa Comuna), s’acorda la contractació
eventual de la Sra. Alícia CEJUDO PINACHO, del 24 de juliol
al 28 d’agost de 2015.

 Vista la renúncia presentada pel Sr. Eduard ALVAREZ FREITAS
a la plaça de monitor dels Esports d’Estiu 2015, en el torn
del  3  d’agost  al  28  d’agost  de  2015,  pel  qual  va  ser
seleccionat,  s’acorda contractar al seu lloc els serveis de
la   Sra. Thaïs MARTINEZ VILAR.

 Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Santi LÓPEZ GARCIA,
operari de camins de muntanya adscrit al departament de Medi
Ambient, per a l’obtenció d’un permís administratiu de dues
hores diàries per atendre al seu fill menor de nou mesos;
vist  el  reglament  de  permisos  administratius,  s’acorda
atorgar-li fins al 2 de desembre de 2015.

4.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció
atorgada al Club de Ball esportiu Balland, per un import de 1.500
€, d’acord amb el pressupost presentat en concepte de pagament de
les sessions de ball que s’organitzaran a la sala del Prat el
Roure durant l’any 2015. 

5.- Expedients sancionadors.-  

 Vistes  les  al·legacions  formulades  pel  Sr.  Marc  CAMPS
CARDONA, en relació al expedient incoat per una presumpta
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transgressió  l’Ordinació  que  regula  l’horari  de  dipòsit
d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar nul i sense
efecte el referit expedient.

 Vist l’expedient incoat al titular administratiu del negoci
BONA FRUITA, per una presumpta contravenció a l’Ordinació
que  regula  l’horari  de  dipòsit  d’escombraries  a  la  via
pública;   atès  que  no  procedeix  donar  lloc  a  les
al·legacions presentades, la Junta de Govern resol imposar-
li una multa de 300 €, quedant confirmada la proposta de
sanció.

6.- Transferències de crèdit.-  Vist l’article 74 de la Llei de
Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i
els  informes  emesos  per  la  Interventora,  la  Junta  de  Govern
autoritza  la  següent  Transferència  de  Crèdit,  a  càrrec  del
pressupost econòmic 2015:

 De  la  partida  501  4501001  60701  “Av.  Carlemany  i
Coprínceps”,     32.698,57  €  a  favor  de  la  partida  501
4590000 61200 “Millora d’edificis” per a fer front a la
despesa  originada  dels  treballs  de  subministrament  i
col·locació  de  la  climatització  a  l’edifici  “Garatge
Valira”.

 
7.- Acord de col·laboració Caldea i Comú d’Escaldes-Engordany.-
S’acorda prorrogar l’acord de col·laboració establert entre Caldea
i el Comú Escaldes-Engordany, mitjançant el qual, d’una banda, els
socis  i  abonats  del  centre  de  Caldea  podran  beneficiar-se  de
l’accés lliure i utilització de les piscines comunals (a excepció
de la franja horària compresa entre les 17h. i les 22h, de dilluns
a divendres), i d’altra banda, els abonats de les instal·lacions
esportives de les piscines comunals què renovin l’abonament anyal
abans del dia 20 de desembre, obtindran dues invitacions d’accés
al centre Caldea.

8.-  Projecte  “Les  Avetoses  Andorranes”.-  Vista  la  demanda
presentada  per  la  Sra.  Raquel  CUNILL  ARTIGAS,  investigadora  i
responsable del projecte de recerca de temàtica andorrana 2014,
per  a  la  realització  dels  treballs  de  recerca  “Les  Avetoses
andorranes” a la Vall del Madriu - Perafita-Claror, que compta amb
el vist i plau de la Comissió de Gestió de la Vall, s’acorda
autoritzar-la.

9.- Pont del Madriu- Ctra. de la Plana.- S’acorda contractar els
serveis  l’empresa  DTG per  a  la  realització  dels  treballs  de
direcció delegada del projecte de refecció i execució de les obres
d’enderroc i reconstrucció del Pont del Madriu – Carretera de La
Plana. Els honoraris de direcció són del 2,25% sobre el pressupost
de l’obra adjudicada. 

10.- Biblioteca Comunal.- 

 Pels treballs d’enderroc i substitució dels falsos sostres
del local destinat a nova biblioteca Comunal (planta baixa
de l’edifici situat a l’avinguda Carlemany núm. 20), s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses ANDOR GUIX
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(17.002,15  €),  CONSTRUCCIONS  CARRACEDO  (28.195,77  €  i
CONSTRUCCIONS TOT (16.803,36 €). Vistes les ofertes s’acorda
adjudicar aquests treballs a l’empresa CONSTRUCCIONS TOT, al
ser l’oferta menys dient.

 Per la contractació d’una empresa que realitzi els treballs
de  reforma  i  ampliació  de  la  instal.lació  elèctrica  del
local destinat a la nova biblioteca comunal s’ha demanat
pressupostos  a  les  empreses  INSTAL.LACIONS  INTEGRALS
(35.360,14 €), EMTE ANDORRA (29.255,01 €) i INSTAL.LACIONS
AMAC (36.590,68 €). 

Vist  l’article  7  de  l’Ordinació  del  pressupost  2015  i
l’informe del Cap d’Urbanisme, la Junta de Govern acorda
adjudicar  els  treballs  referits,  pel  procediment  de
contractació  directa  d’obres  de  reconeguda  urgència,  a
l’empresa  EMTE  ANDORRA,  al  ser  l’empresa  que  presenta
l’oferta menys dient.

 Per la fabricació i col·locació de prestatges per la nova
biblioteca d’Escaldes-Engordany, s’ha demanat pressupostos a
les empreses FUSTERIA ROSSELL (22.597,87 €), ARCA (-), i
FUSTERIA JOAN BOVÉ (22.354,59 €).

Vist  l’article  7  de  l’Ordinació  del  pressupost  2015  i
l’informe del Cap d’Urbanisme, la Junta de Govern acorda
adjudicar la realització dels prestatges, pel procediment de
contractació  directa  d’obres  de  reconeguda  urgència,  a
l’empresa FUSTERIA JOAN BOVÉ, al ser l’empresa que presenta
l’oferta menys dient.

 Pel  subministrament  i  instal·lació  d’un  sistema  de
climatització  destinat a la nova biblioteca comunal s’ha
demanat pressupostos a les empreses IN (32.976,88 €), EMTE
(41.216,75 €) i AMAC (32.698,57 €).

Vist  l’article  7  de  l’Ordinació  del  pressupost  2015  i
l’informe del Cap d’Urbanisme, la Junta de Govern acorda
adjudicar aquests treballs, pel procediment de contractació
directa d’obres de reconeguda urgència, a l’empresa AMAC, al
ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

11.-  Publicitat  Institucional.- S’acorda  contractar  dues
insercions de pàgina sencera de publicitat institucional,  així
com d’un publireportatge sobre Andorra,  a la revista “La Revue
Parlemantaire” per un import de 3.000 €, tot en ocasió de la
segona edició especial que aquest rotatiu prepara sobre Andorra.

12.- Associació Carlemany travesseres.- Vist l’acord adoptat pel
Ple de Comú, en el curs de la sessió celebrada el dia d’avui,
mitjançant el qual, per majoria, s’han aprovat els Estatus de
l’Associació de comerciants de l’avinguda Carlemany i travesseres
i l’adhesió del Comú a l’Associació, s’acorda autoritzar a la
referida  Associació  per  a  utilitzar  la  denominació  “Avinguda
Carlemany i travesseres”.
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13.- Reunió de Cònsols.- S’acorda transferir l’import de 12.000 €
a favor del compte obert a nom de l’Associació de Cònsols, en
concepte d’aportació del Comú d’Escaldes-Engordany a les despeses
d’assessorament  i  honoraris  presentats  per  l’empresa  OCPS,
encarregada  dels  treballs  de  creació  de  l’Òrgan  de  recaptació
comunal.

Sessió de la Junta de Govern de data 3 d’agost de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del  núm.
710 al 717/2015 (obres menors), del núm. 718 al 728/2015 (comerç),
núm.  729/2015  (terrassa  bar)  i  del  núm.  730  al  734/2015
(exempcions fiscals).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 38/2015 i 39/2015 de factures conformades per un import net a
pagar  de  13.283,31  €  i  365.496,56  €,  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 13.486,82€.

3.- Personal.- 

 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis de la
Sra. Estefania MARTIN GEA, com a puericultora, del dia 1 de
juliol de 2015 al 31 de maig de 2016.

 Vist  que  properament  la  Sra.  Isabel  QUINTANA  MARTINEZ,
operària del SAD, assoleix l’edat de jubilació, s’acorda la
contractació eventual de la Sra. Joaquima BOLADO SANTOS, del
dia 3 d’agost de 2015 al 2 de maig de 2016.

 Vist que la Sra. Irina SÁNCHEZ VEIGA (socorrista aquàtica)
assumirà  les  funcions  de  monitora  aquàtica,  s’acorda
modificar el seu nivell de classificació de la categoria C2
actual a la categoria C1 a comptar del dia  1 de setembre de
2015.

 Vista la renúncia al càrrec presentada pel Sr. Jaume PEREIRA
MENDES  (vigilant  del  circuit  d’Engolasters  amb  contracte
eventual), s’acorda acceptar-la amb efectes al dia 31 de
juliol del corrent i contractar al seu lloc els serveis del
Sr. Aleix RABASA MORENO, del dia 1 al 31 d’agost de 2015.

 Vista la renúncia presentada pel Sr. Sebastià BERTRAN SUÀREZ
a la plaça de monitor dels Esports d’Estiu 2015, en el torn
del 3 d’agost al 4 de setembre de 2015, pel qual va ser
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seleccionat, s’acorda contractar al seu lloc al Sr. Manel
QUINTANA FABREGAT.

4.-  Subvencions.-  S’acorda  procedir  a  l’abonament  de  les
subvencions  que  es  detallen  a  continuació,  a  favor  de  les
següents Entitats Esportives de la Parròquia:

- Bàsquet Club d’Escaldes-Eng. 12.626 €
- Club d’Arquers d’Escaldes  1.754 €
- Club Vòlei  5.378 €
- Club de Karate Fudo Shin  7.950 €
- Club de Natació d’Escaldes  5.729 €
- G.E.V.A.   3.390 €
- Inter club Escaldes 19.641 €
- Ippon Club   2.455 €
- Pessebre FC  8.301 €
- Taekwondo Club Principat  4.676 €
- Sprint Club d’Andorra  4.559 €
- Unió Esportiva Escaldes-Eng.  8.768 €

5.-  Concursos.-  S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  a
l’adquisició d’una màquina d’escombrar pel departament d’higiene
viària.

6.- Expedients sancionadors.-  

 Vistes  les  al·legacions  formulades  per  la  Sra.  Maria  DA
COSTA  FERNANDES,  en  relació  al  expedient  incoat  per  una
presumpta transgressió l’Ordinació que regula l’horari de
dipòsit d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar nul
i sense efecte el referit expedient.

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Beatrice
JOSQUIN BECHARD i al Sr. Josep Anton BARDINA PAU, per una
presumpta contravenció a l’Ordinació que regula l’horari de
dipòsit d’escombraries a la via pública. 

7.-  Esports  Estiu.- S’acorda  contractar  a  l’empresa  Gatzara,
l’espectacle“Abiyuyu i altres contes”, destinat als infants de 3 a
5 anys que participen a les activitats dels esports d’estiu, que
tindrà lloc  el dia 28 d’agost a l’Escola Andorrana. L’import de
la contractació és de 340 €.

8.- Subministrament d’aigua potable.-  Per a pal·liar el efectes
produïts per les interrupcions intermitents i restriccions en el
subministrament  d’aigua  potable  de  la  parròquia  d’Escaldes-
Engordany, originats pels aiguats i els consegüents despreniments
de terres  que ha afectat aquests darrers dies tota la zona de
Claror, s’informa que s’ha procedit a la compra, amb caràcter
d’extrema urgència, d’aigua potable embotellada per a distribuir a
tots  els  ciutadans  que  la  necessitin,  a  les  empreses  CAVAND
(bidons de 6 litres d’Aigua d’Andorra per l’import de 1.579,55 €)
i a BACARDI (ampolles de 1,5 litres d’Aigua Liviana per l’import
de 1.853,57€).
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9.- Recursos.- S’informa a la Junta de Govern que arrel del recurs
administratiu interposat per la societat Cadena Dolsa Patrimonial
SL, de data 20 de maig de 2015, i desprès de les comprovacions
oportunes, s’ha detectat un error en la inscripció cadastral del
titular dels elements comuns de l’edifici radicat a l’avinguda
Fiter i Rossell, núm. 27 d’Escaldes-Engordany, atès que aquests
elements han estat inscrits a nom de “Comunitat de Propietaris
Edifici  l’Olivé”,  quan  havien  de  ser-ho  a  nom  de  “Comunitat
Propietaris Edifici Antoni Cadena Caubet”.

Per  tant,  en  virtut  de  l’article  34,  Modificació  d’ofici, de
l’Ordinació  del  cadastre  de  la  parròquia  d’Escaldes-Engordany,
s’acorda modificar la fitxa cadastral de l’edifici Antoni Cadena
Caubet en  el  sentit  d’inscriure  la  titularitat  dels  elements
comuns  del  referit  edifici  a  nom  de  “Comunitat  Propietaris
Edifici Antoni Cadena Caubet”, i notificar aquesta resolució a
totes les parts interessades.

Sessió de la Junta de Govern de data 10 d’agost de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 738
al 742/2015 (obres menors), i del núm. 743 al 755/2015 (comerç).

2.- Expedients sancionadors.-  Vist que el titular administratiu
del Restaurant LA QUADRA, no ha efectuat el pagament de la sanció
imposada per una transgressió a l’Ordinació sobre la prohibició de
distribuir publicitat gràfica a la via pública, s’acorda procedir
al seu cobrament per la via judicial.

3.- Expedients disciplinaris.-  Vist l’informe adreçat pel Cap de
Servei de Circulació i atenció ciutadana a la Junta de Govern, de
conformitat amb l’article 52.2 de la Llei 8/2005, dels agents de
circulació comunals, en relació als fets ocorreguts el dia 7 de
juliol del corrent, amb l’agent Sr. Sergi GUIMARE GAVINHO,

Atès que els fets esmentats poden ser constitutius d’una falta de
caràcter greu,  tipificada a l’article 48, apartat a) de la Llei
referida anteriorment, la Junta de Govern resol:

1.- Incoar un expedient disciplinari al Sr. Sergi GUIMARE
GAVINHO,  per la presumpta comissió d’una  falta de caràcter
greu,  qual expedient se substanciarà amb la notificació del
corresponent plec de càrrecs.
 
2.- Ordenar al Secretari general l’inici de l’expedient i al
Cap de Recursos Humans la pràctica de totes les diligències
que  es  considerin  adequades  per  a  la  determinació  i
comprovació dels fets, tot de conformitat amb l’article 53,
següents i concordants, de la Llei 8/2005.
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3.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

4.-  Comunicació.-  Arrel  de  les  darreres  interrupcions  en  el
subministrament d’aigua potable que s’han produït a conseqüència
de les turmentes que han afectat la conca del riu de Claror,
s’acorda  trametre   a  tots  els  Ciutadans  un  díptic  informatiu
explicant els motius que les han generat i les accions que el tant
el Govern com el Comú i CAPEESA han endegat per a donar solucions
a la situació d’emergència. 

5.- Recursos.-  Vist el recurs administratiu interposat pel Sr.
David Martínez Sanjaume en data 30 de juny de 2015, amb el número
de registre 7056771, contra la resolució de data 18 de març de
2015, les al·legacions del recurrent i els documents que obren en
l’expedient administratiu;

Atès que la resolució de data 18 de març de 2015 és ferma, havent-
se presentat el recurs administratiu de manera extemporània, fora
del termini previst a l’article 124.3 del Decret legislatiu del 15
de  juliol  de  2015,  de  publicació  del  text  refós  del  Codi  de
l’Administració, del 29 de març de 1989.

Atès, a més, que el procediment sancionador seguit en contra del
Sr.  David  Martínez  Sanjaume  ha  respectat  les  disposicions  de
l’article 52 i següents de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels
agents de circulació comunal i que la notificació de l’escrit de
data 30 de gener de 2015 ha estat correctament efectuada.

Atès que, tant al plec de càrrecs de data 2 de desembre de 2014
com a la resolució de data 18 de març de 2015, consten clarament
els fets i la falta imputats, i que a l’expedient, hi consta
provada la comissió de la referida falta. 

Atès  que  la  pràctica  de  les  proves  ara  proposades  resulta
inadmissible en la present fase del procediment administratiu.

Vistes les disposicions legals citades i les restants de general
aplicació,

La Junta de Govern del Comú, en la sessió de data 10 d’agost del
2015, acorda:

Desestimar   el recurs administratiu número 056771, de data 30 de
juny de 2015, interposat pel Sr. David Martínez Sanjaume contra la
resolució de data 18 de març de 2015.

Sessió de la Junta de Govern de data 17 d’agost de 2015
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1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del  núm.
755  al  757/2015  (obres  menors),  núm.  759/2015  (recurs
administratiu), del núm. 760  al 768/2015 (comerç), núm.  758 i
del núm. 769 al 784/2015 (cadastre), i núm. 785/2015 (urbanisme).
La resolució núm. 782/2015 resta sense contingut

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 40/2015 i 41/2015 de factures conformades per un import net a
pagar de 13.161,44 € i 79.570,82 €, 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 1.013,40 €.

3.-  Expedients  sancionadors.-  S’acorda  incoar  un  expedient
sancionador al titular del negoci POLLYANNA, per una presumpta
contravenció a l’Ordinació que regula el dipòsit de cartró a la
via pública.

4.- Transferències de crèdit.-  Vist l’article 74 de la Llei de
Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i
els  informes  emesos  per  la  Interventora,  la  Junta  de  Govern
autoritza  la  següent  Transferència  de  Crèdit,  a  càrrec  del
pressupost econòmic 2015:

 De  la  partida  501  4501001  60701  “Av.  Carlemany  i
Coprínceps”,    6.844,90 € a favor de la partida 501 4590000
61200 “Millora d’edificis” per a fer front a la despesa
originada pels treballs de subministrament i col·locació de
vidres a l’edifici “Garatge Valira”.

5.- Biblioteca Comunal.-   Pel subministrament i col·locació  de
vidres  destinats  a  la  nova  biblioteca  comunal  s’ha  demanat
pressupostos a les empreses CRISTALLERIES VALIRA (7.341,26 €),
CRISTALLERIES  NOU  ESTIL  SL  (7.963,63  €)  i  FITO  VIDRIER  SL
(6.844,90 €).

Vist l’article 7 de l’Ordinació del pressupost 2015 i  l’informe
del Cap d’Urbanisme, la Junta de Govern acorda adjudicar aquests
treballs,  pel  procediment  de  contractació  directa  d’obres  de
reconeguda urgència, a l’empresa FITO VIDRIER SL, al ser l’empresa
que presenta l’oferta menys dient.

6.-  1ª  Biennal  Internacional  Andorra  Land  Art.- per  a  la
celebració de la 1ª Biennal Andorra  Land Art,  que tindrà lloc
entre els dies 10 de setembre i 10 d’octubre, els organitzadors
s’han adreçat al Comú demanant la cessió d’un espai aproximat
d’uns 200 m2, per a ubicar-hi el punt d’informació. Examinades les
diferents  opcions,  valorant  el  ressò  mediàtic  i  l’interès  que
aquest esdeveniment ha de representar per la parròquia, s’acorda
instal·lar aquest punt a l’aparcament Consell de la Terra, al Clot
d’Emprivat.

I esgotat l’ordre del dia de la reunió, la Sra. Cònsol major
aixeca la sessió. Són les 6 de la tarda.
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Sessió de la Junta de Govern de data 24 d’agost de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; núm. 786 i
787/2015 (obres menors), del núm. 788 al 798/2015 (comerç), i del
núm. 799 al 801/2015 (exempcions fiscals).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
42/2015 de factures conformades per un import net a pagar de
2.671,24 €. 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 2.868,89 €.

3.- Personal.- 

 S’acorda prorrogar la contractació del Sr. Randy BOBADILLA
GARDUCE,  amb  caràcter  eventual,  com  a  operari  d’higiene
viària, del dia 1 de setembre de 2015 al 31 de maig de 2016.

 S’acorda contractar amb caràcter eventual  els serveis  del
Sr.  Luis  Manuel  FIGUEIREDO,  operari  del  Servei  d’higiene
viària, del 1 de setembre de 2015 al 31 de maig de 2016.

 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis de la
Sra. Erika BELETA,  com a personal de reforç de l’Espai
Jovent (tarda), per l’obertura de la sala d’estudi nocturna
i durant les vacances de la resta de personal, entre el dia
1 de setembre de 2015 i el 30 de juny de 2016.

 Vist l’informe emès per la Sra. Maria FERNÁNDEZ, Cap del
departament  d’infància,  s’acorda  contractar  amb  caràcter
eventual els serveis del Sr. Jonathan CRESPO RUBIO i de les
Sres. Jennifer PUIG LÁZARO i Anna PÉREZ ARMANY,  com a
personal  de  reforç  dels  Espais  Lleures,  del  dia  9  de
setembre de 2015 al dia 1 de juliol de 2016.

 S’acorda la contractació dels següents professors per a les
activitats del departament de Cultura, pel curs 2015/2016:

Professor Activitat
Hores

setmanals

Preu
hora

Data alta
Data baixa

Marta López Aeròbic 2h 25,02 € 28/09/15 30/06/16

Xavier Santaella Balls de Saló 6h 30,59 € 28/09/15 30/06/16

Susana Prinetti    28/09/15 30/06/16

Teresa Vidal
Coral parroquial/ 
Cant coral

6h 27,53 € 14/09/15 19/06/16

Mercè Ciaurriz
Aquarel·la

8,5h 25,00 € 28/09/15 30/06/16

Fernanda Estalles
Taller d’arts 
plàstiques

4h 21,86 € 28/09/15 30/06/16
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Bergoña Márquez Dansa moderna 2h 22,50 € 28/09/15 30/06/16

Jacqu. Chassy Line-dance 7h 22,24 € 28/09/15 30/06/16

Professor
Activitat
Hores

setmanals
Salari mes Data alta

Data
baixa

Teresina Serra Piano 40h 2.741,08 € 01/09/15 30/06/16

Il.luminada Sada Piano 40h 1.556,95 € 09/09/15 30/06/16

Àngel Garcia Guitarra 25h 1.713,13 € 28/09/15 30/06/16

 

 S’acorda  la  contractació  dels  següents  professors  pel
departament de Gent Gran pel curs 2015/2016:

Professor Activitat
Hores

setmanals
Preu hora Data alta Data baixa

Rafel Diez Ioga 5h 33,82 € 09/09/15 24/06/16

 S’acorda  la  contractació  dels  següents  professors  pel
departament d’Esports pel curs 2015/2016:

Professor Activitat
Hores

setmanals
Salari mes Data alta Data baixa

Gerard Florido Tennis 40h 1.589,98 € 09/09/15 01/07/16

Professor Activitat
Hores

setmanals
Salari mes Data alta Data baixa

Meritxell Dono Gimnàstica rítmica 4h 20,00 € 14/09/15 01/07/16

Juan Valero Ioga 12h 25,31 € 14/09/15 01/07/16

Alexandre 
Consuegra

Monitor de Gimnàs 22,5h 11,64 € 14/09/15 22/12/15

Suray Fernández Escola d’Skate 8h 16,00 € 14/09/15 01/07/16

Jose Ig. Sanchez Escola d’Skate 8h 16,00 € 14/09/15
01/07/16

Begoña Márquez  Fitness 6h      21,16 € 14/09/15    22/12/15

Àlex Reolid  Escalada 27h 1.167,71 € 09/09/15 01/07/16

 Vist el nombre d’inscripcions per a la primera setmana de
setembre,  s’acorda  reforçar  el  servei  d’Esports  d’Estiu
mitjançant la contractació, amb caràcter eventual, de les
persones que es detallen a continuació:

 Miguel GARCIA COBOS (del 29/08/15 al 04/09/15)
 Felipe RODRIGUES GONÇALVES (del 29/08/15 al 04/09/15)
 Thais MARTINEZ VILAR (del 29/08/15 al 04/09/15)
 Cristina CRESPO GUILLERMO (del 29/08/15 al 04/09/15)
 Jonathan CACHON DE LA RUA (del 31/08/15 al 04/09/15)
 Sònia GONÇALVES GOMES (del 31/08/15 al 04/09/15)
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 Fabio FERREIRA MENDES (del 31/08/15 al 04/09/15)
 Marc ESCRIBANO SILVA (del 31/08/15 al 04/09/15)

 Vista la renúncia de la Sra. Carolina MARTINEZ CARMONA a la
plaça de monitora d’Esports d’Estiu, s’acorda acceptar-la a
comptar del  dia 13 d’agost de 2015 i  contractar al seu
lloc,  amb  caràcter  eventual,  els  serveis  del  Sr.  Albert
USUBIAGA GUIMERÀ, del 17 d’agost al 4 de setembre de 2015.

 S’autoritza  a  la  Sra.  Maria  LUPIAÑEZ  MARQUEZ,  cap  del
departament de Gent Gran, a participar al postgrau “Atenció
a la persona gran”, impartit per la Universitat d’Andorra.
El cost del curs és de 750 €/ (900 hores). El Comú es fa
càrrec de la quantitat de 375 €, import corresponent al 50%
del total del curs.

 S’autoritza  al  Sr.  Christian  ESPEJO  BELTRAN, operari  de
manteniment  mecànic,  a  participar  al  curs  “Soldadura
elèctrica i MIG-MAG”.  El cost del curs és de 550 € (20
hores)   i  serà  impartit  pel  centre   LA  SALLE (La  Seu
d’Urgell).

 S’autoritza al Sr. Xavier ANDORRÀ ESPEJO, aprenent/ajudant
de lampista, a participar al curs “Gestió i control de les
instal·lacions de risc de proliferació de legionel·la”.  El
cost del curs és de 295 € (20 hores) i serà impartit per
ALTIMIR AMBITÈCNIA.

4.-  Ampliacions  de  Crèdit.-  Vist  l’article  73  de  la  Llei  de
Finances Comunals, l’article 5è de l’Ordinació del Pressupost del
2015 i l’informe de la Interventora, la Junta de Govern autoritza
una ampliació de crèdit a favor de la partida 101-9200000-22902
“Indemnitzacions”, per un import de 2.732,89 €, per a fer front al
pagament de 3 indemnitzacions relatives als danys soferts per 3
vehicles  als  accessos  de  l’aparcament  El  Falgueró,  com  a
conseqüència de la llargada excessiva d’una biona.

5.-  Indemnitzacions.- Vist  l’informe  elaborat  pel  departament
d’urbanisme, en relació als danys soferts pels vehicles  matrícula
AND – K0202, AND – L1616 i AND – K5488  a l’accés de l’aparcament
comunal “El Falgueró”, a conseqüència de la llargada excessiva
d’una  biona  protectora,  s’acorda  procedir  a  l’abonament  de
l’import de la reparació al propietari, quin total ascendeix a
2.732,89  €,  en  aquella  part  que  no  cobreix  la  pòlissa
d’assegurances (franquícia), conforme als pressupostos presentats
per les empreses PLANXITERIA AUTO PARC (1.278,24 €), PLANXITERIA
JUSTINO (368,65 €) i TALLER CALL (1.087 €).

6.- Federació Andorrana de Basquetbol.- En el marc dels campionats
de Bàsquet Europa 2016, s’acorda donar suport a la candidatura que
presenta  la  Federació  Andorrana  de  Basquetbol  en  la  modalitat
“3X3 outdoor” per la organització d’aquests Campionats a Andorra. 
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Sessió de la Junta de Govern de data 31 d’agost de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; núm. 802 i
803/2015 (obres menors), núm. 804 i 805/2015 (urbanisme), i núm.
806 i 807/2015 (cadastre). 

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 43/2015 i 44/2015 de factures conformades per un import net a
pagar  de  10.702,64  €  i  271.791,83  €,  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 7.721,51 €.

3.- Personal.- 

 S’informa  de  la  contractació  amb  caràcter  eventual  dels
serveis de la Sra. Karim IZQUIERDO DÁVALOS,  com a personal
de reforç del servei del SAD,  del 27 d’agost al 2 de
setembre de 2015.

 Vista la renúncia de la Sra. Meritxell MARTINEZ LOPEZ a la
plaça de monitora d’Esports d’Estiu, s’acorda acceptar-la a
comptar del  dia 28 d’agost de 2015 i  contractar al seu
lloc, amb caràcter eventual, els serveis del Sr. Joaquim
LLORENS MATEU, del 29 d’agost fins el 4 de setembre de 2015.

4.- Expedients sancionadors.-  

 Vistes les al·legacions formulades pel titular administratiu
del  negoci  GELATERIA  ITALIANA,  en  relació  al  expedient
incoat per una presumpta transgressió l’Ordinació que regula
l’horari  de  dipòsit  d’escombraries  a  la  via  pública,
s’acorda deixar nul i sense efecte el referit expedient.

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  als  titulars
administratius  de  les  empreses  LA  CASA  DE  XOCOLATA,  LA
TAVERNA PA I TOMÀQUET, Restaurant SUSHI i Restaurant FOREST,
per una presumpta transgressió l’Ordinació que regula la
col·locació de contenidors d’escombraries a la via pública.

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Ingrid
RUIZ JORDAN, per una presumpta contravenció a l’Ordinació
que  regula  l’horari  de  dipòsit  d’escombraries  a  la  via
pública. 

5.- Circuit de BTT d’Engolasters.- Vista la demanda formulada per
l’Entitat  Andorra Trial Club, sol·licitant la realització d’una
prova  del  Campionat  de  Trial  Infantil  (itinerari  d’iniciativa
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privada),  el  dia  19  de  setembre  d’enguany  al  circuit  de  BTT
d’Engolasters,  s’acorda  autoritzar-la  conforme  a  les
determinacions  de  l’ordinació  de  senyalització  d’itineraris
d’iniciativa privada, amb l’obligació de retirar tot el material
per  part  dels  organitzadors  immediatament  després  de  la
finalització de la prova.

6.- Petit Cap de Setmana.- 

 S’aprova el programa i el pressupost (15.000 € aprox.) de
despeses corresponent a l’organització de l’esdeveniment el
“Petit Cap de Setmana”,  previst pels dies 25, 26 i 27 de
setembre del corrent a diferents espais de la parròquia, per
descobrir  en  família  elements  del  món  de  la  cultura  i
compartir  activitats  al  carrer,  espectacles,  tallers  i
altres.

 S’acorda  contractar  a  l’empresa  IMAGINARIS  PRODUCCIONS
AUDIOVISIALS,  els  treballs  d’enregistrament  d’un  vídeo-
reportatge així com d’una versió curta de  l’esdeveniment
“Petit Cap de setmana” programat els dies 25, 26 i 27 de
setembre del corrent, conforme al pressupost presentat per
un import de 1.640 €.

7.- CIAM.-  S’acorda aprovar el conveni per a la cessió gratuïta
d’us  temporal  del  local  situat  al  Centre  d’Interpretació   de
l’Aigua i del Madriu, a favor del Govern, per tal que el Ministeri
de  Cultura,  Joventut  i  Esports  pugui  ubicar-hi  la  Sala
d’Exposicions del Govern mentre durin les obres del nou immoble,
avui en procés constructiu, situat a les antigues instal·lacions
de l’edifici de Bombers. El desenvolupament d’aquesta activitat
museística  per  part  del  Govern  permetrà  atraure  visitants
promocionant la part alta d’Escaldes-Engordany.

Correlativament, s’acorda procedir al tancament del CIAM a partir
del proper dia 7 de setembre amb motiu de la referida cessió
temporal  d’ús  del  local,  per  mentre  el  referit  conveni  sigui
vigent. 

8.-  Andorra  Turisme.- S’aproven  les  propostes  presentades  per
Andorra Turisme relatives als actes i esdeveniments diversos de
dinamització  turística  previstos  pel  proper  Andorra  Shopping
Festival (del 9 d’octubre al 1 de novembre 2015), així com dels
actes programats per a la celebració de la propera nit VIVAND (10
d’octubre),  Shopping  Nigt  (11  d’octubre)  i  altres  accions  de
dinamització (31 d’octubre).

9.-  Vehicles  elèctrics.-  S’aprova  la  proposta  de  conveni  de
col·laboració que ha proposat el Govern a la reunió de Cònsols pel
desplegament de l’estratègia pel foment dels vehicles elèctrics,
conjuntament amb els Comuns, FEDA, les Companyies distribuïdores
d’electricitat, l’Automòbil Club i l’Associació d’importadors de
Vehicles. 
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Sessió de la Junta de Govern de data 9 de setembre de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; núm. 808 i
809/2015 (obres menors), del núm. 810 al 812/2015 (comerç), núm.
813/2015 (cadastre), i núm. 814/2015 (urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
45/2015 de factures conformades per un import net a pagar de
10.043,34 €. 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 25.187,02 €.

3.- Personal.- 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Josep CAPARRÓS FERNÁNDEZ, conserge/operari del Servei de
manteniment, del 2 de setembre de 2015 al 31 de maig de
2016.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual,  els serveis  de
la Sra. Mireia GRESA SOLSONA, puericultora, del 1 d’octubre
de 2015 al 30 de juny de 2016.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Edgar GUERRA SILVA, com a monitor de l’Espai Lleure, per
realitzar el programa CONAVA, del 9 de setembre al 31 de
desembre de 2015.

 Vista la baixa mèdica presentada per la Sra. Flora SANTIAGO
PRIETO (operària del SAD), s’acorda contractar, amb caràcter
eventual, els serveis de la Sra. Sílvia Elisabet FERRERA
MUNGUIA, del dia 4 de setembre de 2015 fins que la titular
de la plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

 S’autoritza  la  demanda  presentada  pel  Sr.  Adrià  CAMINAL
SANCHEZ,  alumne  de  l’Escola  Agrària  del  Pirineu,  per  a
realitzar  una  estada  formativa  al  departament  de  Medi
Ambient, del 1 de setembre al 11 d’octubre de 2015.

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs  “Especialització en tala d’arbres de
més de 380 mm de diàmetre”:

 Carles ORDOÑEZ SÁNCHEZ 
 Joan Santiago LOPEZ GARCIA
 Antoni RAYA GARCIA

El cost del curs és de 1.248 € (416 €/persona) i serà impartit
pel Centre de Formació Forestal Especialitzada.
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4.-  Concursos.-  S’acorda  convocar  un  concurs  públic,  d’àmbit
internacional,  per  treballs  de  disseny  i   construcció  d’un
skatebowl així com d’un skatepark amb mòduls de patinatge.

5.- Transferències de crèdit.-  Vist l’article 74 de la Llei de
Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i
els  informes  emesos  per  la  Interventora,  la  Junta  de  Govern
autoritza  la  següent  Transferència  de  Crèdit,  a  càrrec  del
pressupost econòmic 2015:

 De les partides:

501 4501014 60780 “Àrees verdes i parcs” 13.500,00 € 
501 1331057 60711 “Adequació Aparcaments” 49.500,00 €
501 4501001 61702 “Millora d’Espais Públics” 11.000,00 €

a  favor  de  la  partida  501  3420010  61702  “Millora  d’espais
públics” per a fer front a la despesa originada pel disseny i
construcció  d’un  skatepark amb  mòduls  de  patinatge  i  un
skatebowl.

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

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

Proveïdors exclusius de productes de neteja:

RODISNET (netejadors clorats) 1.146,60 €
PRACTICSAC (netejador concentrat)   902,61 €

Proveïdor exclusiu, paper per expenedors:

RODISNET  (paper cel·lulosa) 1.747,00 €

Paper Cel·lulosa i accessoris de neteja 

PRACTICSAC  (accessoris) 1.823,50 €
RODISNET  (accessoris)    47,00 €
LLEIXIU ANDORRANA  ( accessoris)   260,00 €

7.- Mobiliari.- Per a la compra de 16 cadires destinades al servei
de Tràmits, Finances i Intervenció, s’ha efectuat una consulta de
preus  a  les  empreses  OFIMA,  INFOMOBEL,  COP  DISSENY  i  GIL
MOBILIARI, les quals han presentat diversitat de models i preus.
Vistes les ofertes, s’acorda adjudicar el subministrament d’aquest
mobiliari  a  l’empresa  INFOMOBEL  per  un  import  de  4.430,88  €
(276,93€/unitat), al reunir les característiques que més s’ajusten
a les necessitats del departament.

8.- Petit Cap de Setmana.- Per a la celebració de l’esdeveniment
“Petit  Cap  de  Setmana”,  programat  pels  dies  25,  26  i  27  de
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setembre del corrent, s’aproven les propostes que es relacionen a
continuació:

 
 Per a la senyalització dels diferents espais,  de les zones

d’activitats  i  espectacles  així  com  per  als  treballs  de
confecció  d’una  “Ciutat  miniatura”,  s’acorda  contractar
l’empresa ESTUDI BLANC conforme al pressupost presentat per
un import de 3.000 €. 

 Per amenitzar la sessió de cinema familiar en silenci, que
tindrà  lloc  el  proper  dia  25  de  setembre  a  la  Plaça
Coprínceps,   s’acorda  contractar  a  l’empresa  PRODUCCIONS
DISCOGRÀFIQUES  INCOGNIT  la  realització  de  l’activitat
“Cinema  a  l’Aire  lliure”,   per  l’import  de  2.361,70  €,
import que inclou el lloguer de la pel·lícula així com del
material necessari (auriculars, transmissors, etc...).

 S’acorda  contractar  a  l’empresa  Andorra  Animació,
l’espectacle  “Somnis  d’Alícia”  a  càrrec  de  la  Companyia
Teatre Nu, per amenitzar la rua que tindrà lloc el proper
divendres dia 25 de setembre a l’av. Carlemany. L’import de
la contractació és de 1.742,50 €.

 Per a la promoció i dinamització de la plaça Coprínceps i de
la  part  alta  de  la  parròquia,  s’acorda  contractar  a
l’empresa BASAR  VALIRA el  tren tripulat  dels “Amics  del
Tren  de  Bages”  i  la  instal·lació  d’una  zona  “LEGO  -
PLAYMOBIL”  per a realitzar tallers destinats als infants el
dissabte dia 26 de setembre. L’import de la contractació és
de 2.090 €.

 S’acorda contractar a l’empresa STUDIO EVENTIA, el concert
“Rolf & Flor al Cercle Polar” a càrrec de “The Pinkers
Tones”, que tindrà lloc amb motiu de l’acte de cloenda del
“Petit Cap de Setmana” i obertura de “l’Andorra Kids  Film
Festival” el  proper  dia  27  de  setembre  a  la  Plaça
Coprínceps. L’import de la contractació és de 3.485 €.

9.-  Concurs  adjudicació  de  residus.-  S’acorda  prorrogar  els
contractes establerts entre els Comuns i les empreses de recollida
d’envasos, vidre i paper, fins a la data en què s’hagi formalitzat
la nova adjudicació del concurs. 

Sessió de la Junta de Govern de data 14 de setembre de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del  núm.
815 al 818/2015 (obres menors), i núm. 819/2015 (urbansime). 
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2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 46/2015 i 47/2015 de factures conformades per un import net a
pagar de 607,34 € i 90.239,47 €, 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 556,96 €.

3.- Personal.- 

 Vista la baixa presentada per la Sra. Soletat COBOS MORENO
(Auxiliar de la Llar), s’acorda contractar, amb caràcter
eventual, els serveis del Sr. Miquel LOURENÇO PEREIRA, del 9
al 27 de setembre de 2015.

 Atesa la necessitat de reforçar el servei d’obres per a la
realització dels treballs de reforma i embelliment de les
voravies de la parròquia, s’acorda la contractació eventual
del Sr. Àngel MARTÍN JAEN, del 14 de setembre al 31 de
desembre de 2015, per a col·laborar amb els treballs de
paleta.

 S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a
continuació, al curs “Excel –nivell mig-”:

 Iurdana ARTOLÀ (Medi Ambient)
 Mònica GAMALLO (Circulació)
 Raquel GARCIA (Cap de RH)
 Bàrbara ESCUDERO (Cap de Circulació)
 Enric CORNELLA (Resp. de compres)
 Isabel ROGÉ (Cap de Medi Ambient)
 Josep Mª RIERA (Sobrestant)
 Meritxell SILVESTRE (Finances)

El cost del curs és de 1.280 € i serà impartit per l’empresa
CESI.

4.-  Concursos.- S’acorda  convocar  un  concurs  públic  pel
subministrament d’elements, mobiliari i jocs per a equipar el parc
infantil del Prat del Roure. 

5.- Expedients sancionadors.-  

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Beatriz
MEDEIROS, per una presumpta transgressió a l’Ordinació sobre
la  prohibició  de  distribuir  publicitat  gràfica  a  la  via
pública.

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  als  titulars
administratius de les empreses BOUTIQUE SAUDA i SERVEI C,
per  una  presumpta  transgressió  a  l’Ordinació  que  regula
l’horari del dipòsit de cartrons a la via pública.
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6.-  Assegurances.-  Per  a  la  renovació  de  les  pòlisses
d’assegurances de responsabilitat civil, danys materials, i flota
de  vehicles,  del  Comú  d’Escaldes-Engordany,  s’ha  convocat  un
concurs  públic  al  que  han  postulat  les  empreses  FINANCERA
d’Assegurances SA, ASSAP - FIATC Assegurances SA,  Assegurances
GENERALI FRANCE, AXA PATRIMOINE – ANDORRANA – BECIER, CATALANA DE
OCCIDENTE i ASSEGUR, les quals han presentat diversos preus i
opcions.

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de
contractació,  s’acorda  adjudicar  el  concurs  per  lots  a  les
empreses tal i com es detalla a continuació:

 FINANCERA  d’Assegurances  SA:  Danys  materials  del  Comú
d’Escaldes-engordany  (LOT 1), per l’import de 34.737,47 €.

 ASSAP Assegurances SA: Responsabilitat civil (LOT 2), per
l’import de 22.881 €.

 GENERALI FRANCE : Flota de Vehicles (LOT 3), per l’import de
15.600 €.

atès que són, respectivament, les ofertes que més s’ajusten a les
necessitats del Comú.

 7.- Piscines Comunals.-  Per a la contractació dels serveis de
neteja  de  les  instal·lacions  de  les  Piscines  Comunals  s’ha
convocat  un  concurs  públic  al  que  han  postulat  les  següents
empreses: 

 PRONET 53.083,08 €
 TQ SERVEIS 49.872,00 €
 DOMÈSTICA 58.434,00 €
 ECOSERVEIS 56.487,72 €

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de
contractació, s’acorda adjudicar el servei de neteja a l’empresa
PRONET per l’import de 53.083,08 € al ser l’empresa que presenta
l’oferta que més s’ajusta a les necessitats del departament. 

8.- Vall del Madriu.-  Vist el contracte de cessió temporal d’ús
establert amb el Govern sobre el local del CIAM, la Direcció del
Pla de Gestió de la VMPC ha demanat al Comú d’Escaldes-Engordany
la cessió de la maqueta interactiva sobre la Vall del Madriu, que
forma part del fons del Centre d’Interpretació, per a exposar-la
als locals del centre El Portal de la Vall, ubicat a Andorra la
Vella. 

S’acorda formalitzar un document de conveni de cessió temporal
d’aquesta maqueta a favor de la Direcció del Pla de Gestió, per un
termini igual a la durada del conveni de cessió d’us temporal del
local del CIAM, establerta entre el Comú d’Escaldes-Engordany i el
Govern. 

10.- Viatge  Ille de Réunion.- Per la contractació dels serveis
d’una agència de viatges pel subministrament dels passatges d’avió
per a 22 infants i 4 adults, pel desplaçament que organitza el
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Comú en el marc de l’agermanament amb el municipi de Étang Salé
(Ille  de  Réunion),  programat  del  24  d’octubre  fins  al  5  de
novembre de 2015, s’ha efectuat una consulta de preus a la que han
participat les següents agències de viatges oferint totes elles
diferents propostes, horaris i  preus, tal i com es descriu a
continuació:

Viatge Grup 22 infants + 4 tècnics 

AIR FRANCE VUELING/ CORSAIR

Viatges Emocions

Tlse - Paris- Réunion 

Total : 1.490,39 €
Sortida: 24/10 
Tornada: 6/11

Bcn - Paris - Réunion

Total : 1.253 €
Sortida: 24/10 
Tornada: 6/11

Viatges Keops

Tlse- Paris- Reunion 

Total : 1.308,39 €
Sortida: 24/10 
Tornada: 5/11 

No presenta altra oferta

Examinades les ofertes s’acorda adquirir els referits passatges a
l’agència  Viatges KEOPS (Opció 1) per un import de 34.018,14 €
(1.308,39 €/persona), al ser l’oferta que millor s’adapta a les
prestacions i condicions a tenir en compte donada la especificitat
del desplaçament.

Sessió de la Junta de Govern de data 21 de setembre de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del  núm.
820 al 826/2015  i núm. 853 i 854/2015 (obres menors), del núm.
827 al 832/2015 (exempcions fiscals), del núm. 833 al 844/2015
(comerç),  del  núm.  845  al  848/2015  (inscripcions  llistes
elsctorals), núm.  849/2015 (cadastre), i núm. 850 i 852/2015
(urbanisme). La resolució núm. 851/2015 resta sense contingut.

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 48/2015 de factures conformades per un import net a pagar de
8.895,92 €. 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 115,13 €.

3.- Personal.- 

 Vista la baixa del Sr. José Ignacio Sánchez (monitor de
skate) s’informa de la contractació amb caràcter eventual
del  Sr.  Xavier  Penido  Martínez,  del  16  de  setembre  del

   218



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2015  –   Sessió ordinària de data 16 d’octubre

corrent fins que el Sr. Sánchez s’incorpori al seu lloc de
treball.

 S’acorda  acceptar  la  demanda  de  la  Sra.  Noemí  Vázquez
Fábregas (puericultora de l’Escola Bressol I) presentada per
a l’obtenció d’un permís administratiu no retribuït per raó
d’atenció a un familiar a càrrec seu,  pel període comprés
entre el 21 de setembre del corrent fins al 20 de març del
2016.  Per  substituir-la  s’acorda  contractar  amb  caràcter
eventual  els  serveis  de  la  Sra.  Mònica  Sofia  de  Castro
Fernandes, del 21 de setembre del corrent fins al 20 de març
del 2016.

 S’autoritza la inscripció de les persones següents al curs
“Manipulador  d’Aliments”  impartit  per  l’empresa  Altimir
Assessoria Tècnica Alimentària:

 Jonathan Crespo Rubio
 Anna Mª Pérez Armany
 Jennifer Puig Lázaro
 Edgar Guerra Silva
 Estefania Martín Gea
 Mònica Sofia de Castro Fernandes
 Silvia Teixeira Lopes
 Mireia Gresa Solsona
 Laia Fernández Mas

El cost total del curs és de 450 € (50 € per persona) i la
formació té una durada de 4 hores.

 S’autoritza la inscripció de les persones següents al curs
“Excel -nivell avançat” impartit per l’empresa CESI:

 Gisela Roca (Cap d’Informàtica)
 Roser Vidal (Tècn. Informàtica)

El cost total del curs és de 400 € i la formació té una
durada de 8 hores.

 S’autoritza la inscripció de les persones següents al curs
“Comptabilitat 3r nivell” impartit per la Cambra de Comerç:

 Neus Navarro 
 Enric Chinchilla 

El cost total del curs és de 560 € (280 € per persona) i la
formació té una durada de 20 hores.

4.- Expedients Sancionadors.-  Vistes les al·legacions formulades
pels Srs. Josep Anton BARDINA PAU i Beatrice JOSQUIN BECHARD, en
relació  al  expedient  incoat  per  una  presumpta  transgressió
l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via
pública,  s’acorda  deixar  nuls  i  sense  efecte  els  referits
expedients.
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5.- Activitats VIVAND.- Per a l’organització dels actes previstos
pel dia 10 d’octubre del 2015 a VIVAND, s’acorden les següents
contractacions:

5.1.- Decoració: 

Per a la decoració dels punts d'informació, photocalls, urnes dels
sortejos i altres, s’acorda contractar els serveis de l’empresa
ESTUDIBLANC  (4.070,28  €),  única  del  país  especialitzada  en  la
creació d'objectes en poliestirè d'alta densitat,  cosa que permet
disposar de molts elements a un preu molt assequible. 
S’acorda també adquirir altres elements decoratius (imitacions de
guardes reals anglesos i uniformes, 1.025 €) a la Companyia de
Teatre d’Escaldes-Engordany, i a l’empresa DINÀMICA GRÀFICA (2
casetes i 2 soldats amb vinil laminat, 783,75 €)

5.2.- Bus   Lounge:

S’acorda  contractar  el  servei  d’un  BUS  a  l’empresa  GATZARA
ESPECTACLES, única empresa que ofereix aquest servei a Andorra
(model  típic  anglès  de  dues  plantes,  3.861,27  €),  per  a
estacionar-lo a la Plaça Santa Anna i oferir un servei de bar.

Per a cobrir el servei de bar s’ha demanat pressupostos a les
empreses: 

RANDSTAD  324'85 €
QUALITY  401'28 €
TREBALLS DE QUALITAT   (-)

S'acorda adjudicar el servei a l'empresa RANDSTAD, al ser l'oferta
més econòmica.

S’acorda també contractar el mobiliari a les empreses Unik Events
i Eva Puigdemasa Estudi d'Interiorisme, per a la decoració tipus
"Lounge",  dels  espais  interiors  i  exteriors,  ja  que  són  les
úniques empreses que disposen d'aquest tipus de mobiliari.

UNIK EVENTS (exteriors)  1.512,00 €
EVA PUIGDEMASA (interior bus)    919,60 €

5.3.- Gravació dels actes:

Com en edicions anteriors, per a l’enregistrament dels actes s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses:

ALCAFILMS 1.097'25 €
CARROTA 1.530'00 €
MIRA AUDIOVISUAL  (-)

S’acorda  contractar  els  treballs  d’enregistrament  a  l'empresa
ALCAFILMS al ser l'oferta, mes econòmica.

5.4.- Vitrines: 

Pel  trasllat  des  del  magatzem,  muntatge  i  desmuntatge  de  3
vitrines,  s’ha  demanat  pressupost  a  l’empresa  RÈTOLS  BUTRON,
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subministradora dels materials, i examinat, s’acorda adjudicar-li
els treballs per l’import de 1.567,50 € 

5.5.- Animació:

Contractació de l’animació a ATV (Piolet, Violeta i Andy -4h)  
1.065,90 €
6.-  Expedients  disciplinaris.- Vista  la  resolució  d’inici  de
tramitació d’un expedient disciplinari contra el Sr. Sergi Guimaré
Gavinho, que li fou notificada el dia 24 d’agost de 2015, en la
que es posa de relleu la presumpta comissió, en data 7 de juliol
de 2015, d’una falta de caràcter greu per la seva part pel fet
d’abandonar el servei, tipificada a l’article 48, apartat a) 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 23 de setembre
del 2015 adopta una resolució motivada que clou l’expedient de
referència, la part dispositiva de la qual és la següent:

 Qualificar el conjunt dels fets ocorreguts en data 7 de
juliol de 2015 com una falta disciplinària de caràcter greu
prevista a l’article 48, apartat a) de la Llei 8/2005, del
21  de  febrer,  dels  agents  de  circulació  comunals,  que
consisteix en  l’abandonament del servei  i que ha comés el
Sr. Sergi Guimaré Gavinho.

 Imposar al Sr. Sergi Guimaré Gavinho la sanció consistent en
la suspensió de funcions i pèrdua de salari durant 15 dies.

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

Sessió de la Junta de Govern de data 28 de setembre de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del  núm.
855 al 859/2015 (obres menors), núm. 860 i 861/2015 (inscripció
llistes electorals), del núm. 862 al 870/2015 (comerç),  núm.
871/2015 (terrassa bar) i del núm 874 al 877/2015 (urbanisme). 

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 49/2015 i 50/2015 de factures conformades per un import net a
pagar de 7.156,53 € i 243.242,06 €, respectivament. I verificades,
s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al  capítol
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corresponent  del  pressupost. S’aprova  també  la  relació  de
pagaments presentada per un import de 14.629,88 €.

3.- Personal.- 

 S’acorda prorrogar el contracte eventual del Sr. Bernard
Faelmoca Romero  (Higiene Viària),  del dia 1 d’octubre del
2015 al 30 de juny del 2016,  i del Sr. Joao Mouta de Sousa
(Higiene Viària),  del dia 1 d’octubre al 30 de juny del
2016.

 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis del
Sr.  Amar  Ben  Younes  (operari  de  la  deixalleria),  del  5
d’octubre  al 30 de juny del 2016.

 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis de les
Sres.  Cristina  Alcaraz  Tarantola  (monitora  de  Pilates  i
Step), del 23 de setembre al 23 de desembre i a  la Sra.
Vanessa  Diaz  Fàbregas  (monitora  de  Zumba),  del  28  de
setembre al 23 de desembre del corrent.

 Vista la necessitat de reforçar el servei del SAD entre el
dia  21  de  setembre  i  el  dia  31  d’octubre,  s’acorda
contractar  amb  caràcter  eventual  els  serveis  de  la  Sra.
Karim Izquierdo Dávalos en qualitat d’operària.

 Per a cobrir la baixa de la Sra. Mònica Ruiz Martínez (op.
del SAD) s’informa de la contractació amb caràcter eventual
de la Sra. Sandra Gomez Benites, del 25 de setembre fins que
la titular de la plaça s’incorpori al seu lloc de treball.

 Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Meritxell Lobo
Ortonobes  (puericultora)  per  a  l’obtenció  d’un  permís
administratiu de dues hores diàries per raó d’atenció a un
fill  menor  de  nou  mesos,  s’acorda  autoritzar-la.  Així
mateix, a petició de la interessada i per raons de servei,
se l’autoritza a agrupar aquestes hores en un sol permís
administratiu de 37,5 dies naturals a partir de la data  de
l’alta mèdica.

 S’acorda modificar la jornada laboral dels següents monitors
d’esports:

 Alexandre Reolid (monitor d’escalada) de 27 hores a
30 hores setmanals 

 Meritxell Dono (monitora de rítmica) de 4 a  6
hores setmanals 

 S’autoritza la inscripció dels següents treballadors al curs
“Disseny de jardins” impartit per l’Escola d’Art Floral i
Jardineria de Barcelona:

 Llorenç Esquerra (Zones Verdes)
 Josep Caramés (Zones Verdes)
 Jordi Torner (Zones Verdes)
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El cost total del curs és de 270 € (90 € per persona) i la
formació té una durada de 6 hores.

       

 S’autoritza la inscripció de la Sra. Meritxell Silvestre
Velasco  al  curs  “Disseny  i  organització  d’inventaris”
impartida per la Cambra de Comerç. El cost total del curs és
de 155 € i la  formació té una durada de 8 hores.

 S’acorda la inscripció dels següents treballadors al curs
“Tècnic de Nivell Bàsic” impartida per Assegurprevenció:

 Sr. Manel Morgade Manase (pintor)
 Joan Jordana Pagès (pintor)

El cost total del curs és de 400 € i la formació té una
durada de 50 hores.

 Per a realitzar les proves d’avaluació de candidats que han
postulat al concurs selectiu d’ingrés per a proveïr tres
places d’Auxiliar d’Agent de Circulació, s’han demanat preus
a 3 empreses, quines ofertes són les següents:

Empresa Proves proposades Preu de les proves

GAMMA 
MANAGEMENT

 Prova  psicotècnica:  16  PF  i
test DISC. 

 Entrevista per competències 
 Informe

198,55 € per candidat
avaluat (IGI inclòs)

OPCIÓ RECURSOS 
HUMANS
 Entrevista 

preliminar
 Proves 

psicotècniques: 
16 PF-5, Test 
DISC.

 Entrevista per 
competències

 Informe

229,90 € per candidat avaluat (IGI
inclòs)

ADECCO

 Prova de personalitat: Will do
 Prova de raonament avançat
 Entrevista professional
 Informe
120,18 €  per candidat avaluat (IGI

inclòs)

Examinades  les  ofertes  s’acorda  contractar  l’empresa  GAMMA
MANAGEMENT  al  ser  l’oferta  que  millor  s’adapta  a  les
necessitats demanades pel Comú en el marc de la consulta de
preus realitzada. El preu total de l’avaluació és de 4.566,65 €
(198,55 € x 23 candidats a avaluar).

4.- Transferències de crèdit.- 
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 Vist l’article 74 de la Llei de Finances Comunals, l’article
4t de l’Ordinació del Pressupost i els informes emesos per
la Interventora, la Junta de Govern autoritza la següent
Transferència de Crèdit, a càrrec del pressupost econòmic
2015:

 De  la  partida  301  1331058  60711  “Adequació
d’aparcaments”, 600 € a favor de la partida 402 9201000
60400  “Vehicles”,  per  a  fer  front  a  la  compra  d’un
vehicle utilitari pel departament d’administració.

 De la partida 501 1331017 60711 “Adequació d’aparcaments”
4.200,90  €  a  favor  de  la  partida  501  4590000  61200
“Millora  d’edificis”,  per  a  fer  front  a  la  despesa
originada per l’adjudicació dels treballs de pintura de
l’edifici “Garatge Valira”.

5.-  Vehicles.- Per  a  la  compra  d’un  vehicle  pel  servei
d’Administració,  s’ha  convocat  un  concurs  públic  al  que  han
postulat  les  empreses  CIMEX  AUTO  SA  (10.600  €),  AUTOMOBILS
PYRÉNÉES SAU (13.687 € i 12.280 €) i EUROP – AUTO SA (12.500 €). 

Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el  subministrament
d’aquest vehicle a l’empresa CIMEX AUTO SA al ser l’oferta més
econòmica. 

6.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció
a favor de l’entitat GEVA, per un import de 700 €, per a fer front
a les despeses d’organització del Festival d’Escacs de Nadal que
tindrà lloc el dia 19 de novembre al Pavelló del Prat Gran.

7.-  Horaris  de  les  instal·lacions  esportives.- S’aprova  la
proposta  d’horaris  de  les  instal·lacions  esportives  comunals
durant les vacances de Nadal (període desembre – gener).

8.-  Expedients  sancionadors.- S’acorda  incoar  un  expedient
sancionador  a  l’empresa  Finques  VISENT,  per  una  presumpta
transgressió a l’article 15.3 de l’Ordinació de Medi ambient i
paisatge urbà, en relació a la parcel·la de la seva propietat
situada a la partida de Coll de Jou.

9.- Motius de Nadal.- Pels treball de pintura de 19 boles gegants,
per a la decoració nadalenca, s’ha demanat pressupostos a les
empreses PLANXISTERIA EL CEDRE (415,80 €/u), TALLER TMR (331,27
€/u) GARATGE NOGREDA (332,90 €/u ). Vistes les ofertes obtingudes
s’acorda encomanar els treballs de pintura a l’empresa TALLER TMR
al ser l’oferta més econòmica.

Per a la decoració de les boles gegants amb tires de llums de
colors, ha presentat una oferta l’empresa Comercial Elèctrica de
les  Valls,  per  un  import  de  3.939,65  €  (13  unitats).  Vista
l’oferta s’acorda acceptar-la i encomanar a la referida empresa la
realització d’aquests treballs.

10.- Biblioteca Comunal.- Pels treballs de pintura de les sales
destinades a la nova Biblioteca Comunal (antic Garatge Valira),
s’ha efectuat una consulta de preus a la que han participat les
empreses  EUROSENYALS  (4.200,90  €),  PINTEM  2.0  (4.765,20  €),
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PINTURES  RUPESTRES  (5.222,91  €)  i  ART  DECORACIÓ  (6.886,55  €).
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar els treballs a l’empresa
EUROSENYALS al ser la menys dient.

11.- Façana antic Hotel La Terrassa.- Pels treballs de sanejament
i pintura de la façana de l’antic Hotel La Terrassa (on el Comú
realitzava “La façana de l’art”), s’ha demanat pressupostos a les
empreses PINTEM 2.0 (5.880,22 €), ART I DECORACIÓ (9.359,54 €) i
PINTURES RUPESTRES (4.361,31 €). Examinades les ofertes s’acorda
adjudicar  a  l’empresa  PINTURES  RUPESTRES  la  realització  dels
treballs indicats, al ser la que presenta l’oferta més econòmica.

12.- Edifici Promocions Altet.- El dia 29 de maig del corrent el
Comú d’Escaldes-Engordany va adreçar un requeriment a “Promocions
Altet SL”, societat propietària l’edifici en procés constructiu,
situat a la cruïlla dels camins del Pui i dels Vilars, ordenant-
li,  atès  el  seu  mal  estat  de  conservació,  que  en  el  termini
improrrogable d’un mes, comptat des de la data de recepció de la
notificació, procedís a executar les obres necessàries per tal de
restablir les condicions de seguretat, salubritat i higiene tant
de l’edificació com de les instal·lacions i la tanca del recinte,
tot a l’empara del que preveuen els articles 127 i següents de la
LGOTU.

Vist que ha transcorregut amb escreix el termini indicat sense que
s’hagin realitzat els treballs indicats, i atès el que prescriu
l’article 127.4 de la LGOTU, s’acorda realitzar per part del Comú
els treballs de reparació de les tanques protectores per evitar
l’accés  de  terceres  persones  al  recinte  de  l’edificació,  per
compte i a càrrec del seu propietari.

13.- Pla especial UA-Sunc-02, Avinguda del Pessebre, Part Alta.-
S’informa a la Junta de Govern que en el marc de les actuacions
previstes a l’article 4 del Decret d’aprovació del Pla especial
pel desenvolupament de la UA-Sunc-02, Avinguda del Pessebre, Part
alta, aprovat pel Comú el dia 10 de febrer del 2014, es procedirà
en breu a la signatura de l’arranjament convencional que, conforme
a l’article 119 del text refós de la LGOTU, s’ha establert amb les
germanes Maria Mercè i Anna SANTURÉ CANTURRI (Casa Fusilé), i al
pagament  de  l’import  de  564.026  €  establert  a  favor  seu,  en
concepte d’adquisició de dos parcel·les de la seva propietat que
en el planejament derivat d’aquesta unitat no poden adjudicar-se
com a independents, atès que no assoleixen la superfície mínima
establerta per a les parcel·les resultants.

14.- Execucions.- Vist que la societat PROMOCIONS EL SOQUE SL no
ha procedit a la liquidació tributària derivada de la inscripció
als  registres  de  béns  immobles  del  Comú,  en  relació  a  la
transacció immobiliària de la finca “El Soqué”, s’acorda presentar
davant de la Batllia la corresponent demanda d’execució judicial
forçosa  contra  la  referida  societat,  pel  cobrament  del  deute
principal degut més els recàrrecs i interessos.

15.- Conveni per a l’aprofitament de les pastures de la Muntanya.-
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern en la sessió celebrada
el dia 4 d’abril del 2015, s’aprova la modificació del conveni
establert el dia 1 d’agost del 2005 entre els comuns de Sant Julià
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de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, d’una part, i
l’associació de ramaders, de l’altra, actualitzant amb l’increment
 de 1.000 € (2.200 € cada Comú en total), 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, oví i equí que
pastura a les muntanyes de les tres parròquies.

Correlativament, s’acorda procedir a l’abonament de la subvenció
de 2.200 € a favor de la referida associació.

16.-  Escoles  Bressol.- Per  a  la  realització  del  programa  de
dinamització destinat als pares d’infants compresos en l’edat de 3
a 10 anys, s’ha efectuat una consulta sobre els honoraris als
despatxos professionals PSICO B (156,40 €/sessió), OPCIÓ (532,35
€/sessió) i ASSUMPCIÓ LLUIS (Atenció Pares 100,85 €). Vistes les
propostes s’acorda contractar els serveis del despatx PSICO B,
atès que ofereix el millor programa.

17.- Espais Lleure.- Per a la contractació d’un servei de càtering
durant les vacances escolars de Tots Sants (Espai Lleure 1) i de
Nadal (Espai Lleure 1 i 2) s’ha efectuat una consulta de preus a
les empreses BIO BIO (5,60 € àpat – 4,12 € Picnic), ESPIGA D’OR
(5,40 € àpat – 3,10 € Picnic) i SPORT HOTELS (-). Examinades les
ofertes s’acorda contractar el servei a l’empresa BIO BIO atès que
ofereix un millor tractament sobre intoleràncies. 

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.
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3. Proposta  d’aprovació  de  l’Ordinació  de  modificació  de
l’Ordinació tributària.

La Sra. Cònsol  Major  informa al  Ple  que la proposta de modificació de
l’Ordinació tributària què es sotmet a aprovació consisteix, d’una part, en
tipificar noves activitats dins de la Classificació d’Activitats Econòmiques
d’Andorra què figuren relacionades a l’article 22 de l’Ordinació Tributària, i
d’altra,  rectificar  la  formula  del  càlcul  de  la  taxa  sobre  lliurament  de
cartografia cadastral, de 0,35 €/m2 a 0,15 €/m2

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

4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació i refosa
de l’Ordinació d’ajornament o fraccionament del pagament
de l’import de la cessió econòmica

Per a presentar aquest punt, la Sra. Cònsol Major cedeix la paraula al Sr.
Cònsol Menor, el qual informa als presents que la proposta d’ordinació què
es sotmet a aprovació té com a única finalitat l’adaptació de l’ordinació
actualment en vigor a les modificacions de la Llei 16/2012, de modificació
de  la  Llei  general  d’ordenació  del  territori  i  urbanisme,  i  al  Decret
d’aprovació  de  la  modificació  del  Reglament  urbanístic,  de  data  3
d’octubre del 2012; sense cap altra modificació del seu contingut inicial.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta d’ordinació presentada, la qual serà tramesa al Bopa per a la seva
publicació i posterior entrada en vigor.
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5. Proposta  d’aprovació  d’una  Ordinació  de  crèdit
extraordinari,  per  un  import  de  160.000  €,  per  a  la
subvenció a favor de la UPTEE corresponent a la reparació
de les carrosses de la Cavalcada de Reis.

La Sra. Cònsol Major informa als presents que arrel de la demanda feta pel
Comú  al  Ministeri  d’Indústria  en  relació  a  l’estat  de  les  carrosses
destinades a la Cavalcada de Reis, es fa necessària la reparació d’aquests
vehicles  per  tal  d’adaptar-los  a  les  condicions  tècniques  i  de  seguretat
indicades a l’informe que ha lliurat el Ministeri. 

Per  aquest  motiu,  amb  la  conformitat  de  la  Intervenció,  es  sotmet  a
aprovació aquesta Ordinació què contempla 1) dotar amb 160.000 € la
partida  pressupostària  de  nova  creació  101-3381003-71000
Transferències  de  capital  a  la  UPTEE,  i  2)  finançar  aquest  crèdit
extraordinari  mitjançant   reducció  de  la  partida  501-1331017-60711
Adequació d’aparcaments.

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

6. Proposta  d’aprovació  del  Decret  de  modificació  de  les
unitats d’actuació UA-Suble–27, el Noguer, i UA–Suble–31,
zona  del  Soqué,  del  Pla  d’Ordenació  i  Urbanisme
d’Escaldes-Engordany.
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A petició de la Sra. Cònsol Major, el Sr. Cònsol Menor informa al Ple sobre
la proposta presentada:

En la sessió de Consell celebrada el dia 8 de juny del 2015, el Comú
d’Escaldes-Engordany  va  aprovar,  amb  caràcter  provisional,  la
modificació de les unitats d’actuació UA-Suble-27,  el Noguer,  i  UA-
Suble-31, zona del Soqué, del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-
Engordany, acord que fou publicat al Bopa núm. 46, de data 17 de juny
del 2015,  tot en compliment de les previsions dels articles 105 i 106
de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme i l’article 48 del
Reglament urbanístic.

Vist  l’acord  del  Govern,  de data 22 de juliol  del  2015,  aprovant la
modificació abans esmentada, es proposa, d’acord amb el procediment
previst a l’article 106.2 de la LGOTU, aprovar i publicar al BOPA el
Decret  de  modificació  de  les  unitats  d’actuació  anteriorment
relacionades.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova el
Decret  de  modificació  de  les  unitats  d’actuació  referides,  el  qual  serà
tramès al Bopa per a la seva publicació i posterior entrada en vigor.

7. Proposta  de  delimitació  del  terreny  conegut  per  “les
Boïgues sota l’Espona del Frare”, propietat de Casa Quelo,
amb el terreny comunal.

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

La Sra. Susanna Serra, actuant en nom i representació de Casa Quelo,
va presentar davant del Comú una sol·licitud per a delimitar el terreny
de la seva propietat, conegut com “les Boïgues sota l’Espona del Frare”,
amb el terreny comunal.
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Efectuada la delimitació per part de la Comissió, la Junta de Govern, en
la sessió celebrada el dia 1 de juny del 2015, va acordar sotmetre a
informació pública l’expedient administratiu de delimitació del terreny,
d’acord amb l’article 93 i els concordants del Codi de l’Administració.

Vist que en el termini d’informació pública no ha estat presentada cap
al·legació en relació a l’expedient publicat, es proposa:

1. Aprovar definitivament la delimitació del terreny “les Boïgues sota
l’Espona  del  Frare”  amb  el  terreny  comunal,  conforme  a  la
proposta de la Comissió.

2. Incorporar al Cadastre Comunal les dades de la unitat delimitada.

3. Publicar aquest acord al BOPA.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta presentada, conforme als tres punts que ha precisat el Sr. Cònsol
Menor en la seva exposició. 

8. Proposta  de  ratificació  dels  acords  adoptats  per  la
Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror en
la sessió celebrada el dia 26 de juny del 2015

Núm. Acta: 4/15 
Dia: 26 de juny de 2015
Hora: 11 h
Acabament: 11.30 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.
 Sr. Dot JORDI, conseller menor de Sant Julià de Lòria, en representació de la

Sra. Montserrat GIL, cònsol major, que ha excusat la seva absència.
 Sra. Susanna SIMON, directora del Pla de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-

Claror.
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 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’Escal-des-Engordany,  secretari  de  torn  adjunt  de  la
Comissió de Gestió.

1. Lectura i aprovació de l’acta núm. 3/15 corresponent a les reunió celebrada el dia 21
d’abril de 2015. Sense cap esmena formulada, s’aprova l’acta en qüestió.

2. Execució pressupostària 

 S’ha lliurat als presents l’informe sobre l’estat de l’execució pressupostària en data
31 de març de 2015 (primer trimestre), elaborat per la Interventora de torn de la CG.

 Amb el  vistiplau  de la  Interventora  de  torn,  s’aprova  una  transferència  de  crèdit
pressupostari  per  un  import  de  1.000  €  procedents  de  la  partida  227,  Treballs
realitzats per empreses i professionals, a favor de la partida 222, Comunicacions, per
fer front a les despeses generades pel consum telefònic a les noves dependències
de la CG

3. Cursa 2900 Alpine Run - Tràmits

En la reunió de la CG del passat 21-10-2014 s’informava que el projecte de cursa alpina,
prèviament aprovat per la Comissió, consistent en passar pels 7 pics que hi ha a Andorra
per sobre dels 2900 metres, finalment no es realitzaria per falta de patrocini. Ara però, els
organitzadors han trobat el patrocini per tirar endavant la cursa i han sol·licitat de nou
poder dur-la a terme els dies  30 de octubre i 1 de novembre 2015.

Verificat  el  recorregut,  la  CG acorda validar  la  proposta (tal  i  com ja es va fer  l’any
passat) i  indicar als organitzadors que adrecin les demandes pertinents a cada comú
afectat.

La directora posa de relleu que en aquest cas, els organitzadors s’han posat en contacte
amb ella, però que en altres casos similars, això no sempre ha estat així. Demana per
tant  que  els  comuns,  quan  se’ls  hi  adrecin  sol·licituds  que  afecten  a  la  VMPC,
automàticament n’informin a la Comissió de Gestió.

4. Crema controlada del gespet

En relació a la problemàtica derivada de la proliferació del gespet, la directora exposa
que en la darrera reunió els membres de la Comissió van considerar innecessari l’estudi
recomanat  pel  CENMA, i  es van inclinar  per  consultar  al  Ministeri  d’Interior  sobre la
possibilitat  de fer una crema controlada, seguint  els usos ramaders tradicionals.  Una
vegada feta la consulta, el Ministeri d’Interior no ha aprovat la realització d’una crema en
alta muntanya sense estudi previ, i menys en afectar aun espai protegit.

A las vista de la reposta obtinguda, la CG reprén la recomanació del CENMA i aprova la
realització  d’un  estudi  que  determini  la  zona,  l’espècie  i  la  seva  dinàmica  d’evolució
ecològica, conforme al pressupost presentat per un import de 600 €

5. Jornada portes obertes Portal de la Vall – Dia de la Vall

Per  promocionar  el  “Portal  de  la  Vall”,  a  proposta  de  la  direcció,  la  CG  acorda  la
celebració d’una jornada de portes obertes, el divendres 17 de juliol de 10.00 a 21.00,
amb tallers per a tots els públics: taller lectura contextualitzada de vivències (gent gran),
tallers  per a infants,  plantes remeieres (CENMA) i  signatura de llibres (Jaume Riba).
Seguirà a la jornada, l’endemà, la realització d’una excursió gratuïta a la vall guiada per
personal del Comú Escaldes-Engordany. La difussió dels actes es farà a a través de les
pàgines web dels 4 comuns, i de notes adreçades als mitjans de comunicació.
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En la mateixa línia, s’acorda també, a partir de l’any vinent, institucionalitzar el “Dia de la
Vall”,  què s’aprofitarà  cada any per  organitzar  activitats  relacionades amb la  vall.  En
principi, s’estableix com a data d’aquesta celebració el dia 1 de juliol, conmemorant el dia
d’inscripció de la vall a la llista del Patrimoni de la Humanitat.

6. Tributs

La direcció infroma sobre la resposta a la consulta escrita que es va adreçar a Tributs,
referent a la categoria de la Comissió de Gestió quant a la seva tributació: La Comissió
de Gestió ni imputa l’IGI en els seus productes (ni fa declaració), ni està subjecta a l'IS. 

Una vegada resolts els dubtes al respecte, s’acorda no obstant, mantenir els preus de
venda anteriors (calculat amb IGI) com a preus de venda actuals (s’hauran de canviar els
preus públics), i oferir e 4,5% com a benefici als espais externs al Portal de la Vall que
venguin aquests productes (comuns i Govern). 

7. Ordinació accés motoritzat a la VMPC

Es sotmet a la consideració de la Comissió la necessitat de regular l’accés i la circulació
de vehicles motoritzats dins de la Vall, així com altres activitats i conductes sobre les
quals no existeix cap reglamentació.

El secretari de torn de la CGVMPC informa sobre les dificultats d’agrupar en un sol text
normatiu diferents ordenaments reguladors de les actuacions dins del bé declarat.

En  aquest  sentit  i  valorant  l’abast  del  treball  a  realitzar,  s’acorda  encomanar  un
pressupost  al  despatx  Montel–Manciet  Advocats,  per  a  la  redacció  del  projecte  de
normativa d’aplicació a la VMPC en tots els àmbits derivats del seu Pla de Gestió.

8. Publicacions recerca científica

La CG aprova el projecte de publicar a nivell científic els resultats de les prospeccions
arqueològiques  que  s’han  dut  a  terme  a  la  VMPC  (juntament  amb  la  informació
disponible i mai publicada). Es tracta d’un projecte a un any vista, que es duria a terme
conjuntament amb Patrimoni Cultural (Govern) i que s’estructuraria per temes: siderúrgia,
orris, agricultura, etc.

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

9. Senyalització carreteres

D'acord amb el convingut en la darrera reunió de la Comissió, es va demanar al Ministeri
Ordenament Territorial senyalitzar les entrades principals de la VMPC des de la xarxa de
carreteres generals del Principat. La primera resposta obtinguda va ser que el pla on està
definida la situació de senyals ja s’ha executat i no està previst augmentar-ne el nombre.
Després d’insistir al respecte, s’està en espera d’obtenir una nova resposta.

10. Estudi capacitat de càrrega de la vall

El passat 14 de maig va tenir lloc la primera reunió de treball amb l’equip adjudicatari del
projecte. El treball de camp començarà a finals de juny.

11. Compra ordinador

Conforme a l’acord adoptat en la darrera reunió, després de realitzar una consulta de
preus entre 5 empreses del país,  i  una vegada avaluades les ofertes què consten a
l’informe lliurat als membres de la CG; s’ha adquirit un  ordinador DELL Optiplex 3020
SFF a Microsistemes Principat per un import de 674,00 €, IGI inclòs.
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12. Compra armilles eco-guardes

Conforme a l’acord adoptat en la darrera reunió, després de realitzar una consulta de
preus entre 3 empreses del país, i avaluar les ofertes què consten a l’informe lliurat als
membres de la CG; s’han adquirit 8 armilles (2 per Comú) a Famagusta per un import de
400,86€, IGI inclòs.

13. Gestió i arxiu documentació 

Seguint l’oferiment del cònsol major d’Andorra la Vella en la passada reunió del 24 de
febrer,  s’ha  enviat  una  sol·licitud  al  Comú  d’Andorra  la  Vella  perquè  es  custodiï  la
documentació de la CG en les dependències del seu Arxiu comunal.

Alhora, s’ha mantingut una reunió amb la Sra. Susanna Vela, cap de l'Àrea d'Arxius i
Gestió de Documents de Govern, què ha ofert la seva ajuda per crear la base de dades
de la VMPC.

14. Refugi de l’Illa

Una vegada adjudicada l’execució del projecte de construcció del refugi guardat de l’Illa,
el passat dia 8 de juny es van iniciar els treballs. Prèviament, el vaquer ja va ser informat
que aquest estiu s’hauria de quedar al refugi del Riu dels Orris, i s’ha actualitzat la pàgina
web  amb  la  informació  per  als  turistes.  S’autoritza  a  Patrimoni  Natural  informar  als
turistes amb cartells a les entrades principals i als refugis dels voltants.

15. Conferències - formacions

 Els passats 3 i 5 de juny es van organitzar unes noves sessions formatives sobre la
VMPC per al personal dels departaments de Turisme i Medi Ambient dels 4 comuns
(també s’ha convidat al personal de Turisme de Govern). Es complementaran amb
unes sortides a la vall què es realitzaran els 2 i 3 de juliol, acompanyats pels guies
del  Comú  d’Escaldes-Engordany.  En  breu  s’organitzaran  unes  noves  sessions
formatives per a la resta de comuns d’Andorra

 El 22 de maig, els arqueòlegs de la Xarxa Depart van realitzar una conferència sobre
els “Reptes de la gestió en un espai de muntanya”. 

 L'11 de juny es va realitzar una entrevista a Ràdio Pyrenées FM.

 El 12 de juny es va realitzar una xerrada a l’escola Sagrada Família (2a ensenyança)

16. Reunió col·laboració entre espais protegits d’Andorra

El passat 4 de juny va tenir lloc una nova reunió de treball entre els representants dels 3
espais protegits del Principat, per concretar els intercanvis tècnics i començar a treballar
en l’edició d’un monogràfic conjunt. S’ha lliurat còpia de l’acta de la reunió als membres
de la CG.

17. Estudi potencial turístic de la vall

El  passat  8  de  juny  va  tenir  lloc  una  nova  reunió  de  treball  amb representants  del
Ministeri  de Turisme,  Andorra  Turisme i  OMT-Themis,  on es va  concretar  l’abast  del
projecte  d’estudi  sobre el  potencial  turístic  de la  vall i  hi  van ser  presentats  els  dos
especialistes que el duran a terme. 

Per començar a treballar, si s’escau, la Comissió signarà un document d’acceptació del
projecte i farà signar un document de confidencialitat sobre la documentació lliurada. 

18. Subvenció conservació Patrimoni Cultural de la VMPC
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El passat 21 de juny es va publicar al BOPA l’edicte relacionat amb la subvenció de
200.000 € que el Govern d’Andorra destinarà a la conservació del patrimoni cultural de la
VMPC. Vistos els terminis que s’estableixen al plec de bases (resolució sol·licituds cap a
finals setembre), aquest estiu no es podrà restaurar cap cabana. 

19. Reunió Sindicatura General

El passat 17 de juny va tenir lloc una reunió amb els Síndic i Sub-sindica General, així
com amb la presidenta de la CNAU. Es va acordar realitzar una visita al Portal de la Vall
amb els consellers generals, així com una excursió a la vall. Els presents es van posar a
disposició de la CGVMPC per a possibles col·laboracions en el futur.

20. Intercanvi entre espais protegits Andorra-Portugal

El passat 19 de maig va tenir lloc a Porto, Portugal, la trobada concertada  entre els
responsables dels plans de gestió de la vall del Douro i de la vall del Madriu-Perafita-
Claror. La trobada, convocada per les comissions nacionals de la Unesco d’Andorra i
Portugal, va permetre als responsables d’ambdòs espais protegis  trabar coneixement
mutu i intervanciar experiències.

 Assumptes pendents

21. Zonificació de la vall

El document existent s’ha d’ampliar amb l’estudi  adjudicat  en la reunió de la CG del
passat dia 24 de febrer 2015, per poder ser validat per l’Associació de Propietaris Privats
de la Vall.

22. Pla d'ús públic i ordinació de senyalització de les propietats privades

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

I sense altre tema a tractar, s’acorda establir el vinent 11 de setembre com a data de
celebració de la propera reunió. 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.

Pren  la  paraula  la  Sra.  Cèlia  Vendrell per  referir-se  i  interrogar  sobre
diversos acords què figuren a l’acta:
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Voldria  comentar  aspectes  de l’acta  de la  reunió  de la  Comissió  de
Gestió  de  la  Vall  del  Madriu-Perafita-Claror  què  malauradament  no
m’han sorprès

En primer lloc, la crema controlada del gespet. Pel que hem entès, la
Comissió  de  Gestió  va  voler  obviar  la  necessitat  de  seguir  les
recomanacions del CENMA i va proposar fer una crema controlada del
gespet. La resposta del Ministeri d’Interior va ser negativa al·legant que
no es pot fer una crema sense un estudi previ i menys encara, tractant-
se  d’un  espai  protegit.  Vull  manifestar  el  meu  enuig  per  aquest
posicionament de la Comissió de Gestió. El rol d’aquesta Comissió és
protegir la vall i en aquest cas, per tal d’estalviar 600 €, que és el cost
de l’estudi, els membres de la Comissió opten per fer una crema en un
espai protegit sense cap estudi previ. 

En segon lloc, l’Ordinació sobre l’accés motoritzat a la vall. En data 26
de  juny  de  2015,  finalment,  la  Comissió  de  Gestió  demana  a  un
despatx  d’advocats  que  presenti  un  pressupost  per  la  redacció
d’aquesta ordinació. Quasibé 4 anys després de l’aprovació del Pla de
gestió actual de la vall, finalment es demana un pressupost per redactar
aquesta  ordinació.  Ja  era  hora.  Nosaltres  ho hem sol·licitat  diverses
vegades, en consells  de comú però també quan vàrem participar  en
l’ordinació del comú sobre l’accés rodat del 17 d’agost de l’any 2012. 

Aquests fets,  que poden ser més o menys significants,  demostren la
poca sensibilitat dels actuals membres de la Comissió de Gestió de la
Vall envers aquesta. Durant 4 anys no han estat capaços de plantejar un
pla de gestió digne d’aquest nom per la vall, no han definit l’estratègia
d’accés,  no  han  realitzat  l’estudi  de  càrrega  i  encara  menys,  han
redactat cap ordinació sobre l’accés motoritzar a la vall. En resum, la
situació actual de la vall és la mateixa que ara fa quatre anys.  

Un  altra  fet  que  m’ha  creat  malestar  és  la  gestió  i  arxiu  de  la
documentació de la vall. Una mostra més de la poca implicació de la
majoria comunal en la gestió de la vall. La gestió i l’arxiu serà custodiat
per l’Arxiu comunal del Comú d’Andorra la Vella. En una part és normal,
ja que el centre d’interpretació de la vall està a Andorra la Vella, però
vull recordar que el 80% del territori de la vall està en territori de la
parròquia  d’Escaldes-Engordany.  Que  els  ciutadans  d’Escaldes-
Engordany senten la vall com a pròpia i que aquests 4 anys, el Comú ha
continuat donat la imatge de no voler saber gran cosa de la vall.  Es
limita a assistir a les reunió de la Comissió i res més. No ha lluitat per
l’emplaçament del centre d’interpretació de la vall que s’ha ubicat a
Andorra la Vella quan, el cònsol major anterior, va inaugurar el CIAM
com a Centre d’Interpretació de l’Aigua i el Madriu; centre que, per
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lògica, hauria de promocionar la vall i ser la seu de la direcció del Pla
de gestió. Però també és veritat que ja no tenim el CIAM.

En relació a les subvencions per la conservació del patrimoni cultural
de  la  vall  del  Madriu-Perafita-Claror,  ens  pot  informar  la  majoria
comunal quantes demandes de subvencions s’han presentat a Govern
per part  dels  cortalans? El  Comú d’Escaldes-Engordany ha presentat
alguna  demanda  de  subvenció?  En  cas  afirmatiu,  ens  pot  indicar
quantes i l’objecte d’aquestes? També en cas afirmatiu, ens pot indicar
si han estat resoltes positivament o no per part de Govern?

La intervenció de la Sra. Cèlia Vendrell dóna lloc a la resposta de la Sra.
Cònsol  Major  i  a  les  subsegüents  intervencions  d’ambdues  què  es
transcriuen a continuació:

Sra. Cònsol Major:

Sra. Vendrell, aquí sembla que no s’hagi fet res durant 4 anys. No estic gens d’acord amb
les seves paraules.

Quan vostè parla de la crema de gespet, l’acta ja diu que en no obtenir-se l’autorització
del Ministeri d’Interior, s’ha optat per fer l’estudi. Per tant, el tema està solucionat

Quan vostè parla de les ordinacions, dient que en 4 anys no s’ha fet res, sempre li dic el
mateix:  que hi havia tota una feina prèvia a fer,  com era la senyalització, com era la
zonificació natural i cultural (aquesta segona encara no acabada).

Quan diu que no s’ha fet l’ordinació per l’accés; consta a l’acta que es demana a un bufet
d’advocats que ens ajudi a fer la redacció, ja que no és tan fàcil. No es tracta únicament
de decidir si es deixen passar motos o no, sinó que hi ha altres aspectes que s’han de
treballar jurídicament.

Pel que fa a les subvencions: si vostè vol entri una pregunta al proper Ple i ja li contestaré.
Ja sap que sí, que s’ha demanat una subvenció, i si vostè ho pregunta és perquè alguna
cosa deu saber.

Sembla segons la seva exposició que la Comissió de Gestió no hagi fet res durant 3 anys i
mig. Però en realitat s’està treballant en el Pla de gestió i cada mes hi ha una reunió. Es
va fer una celebració commemorant el 10è aniversari de la proclamació de la vall com a
patrimoni de la humanitat, amb molta publicitat i moltes accions positives.

De feina se n’ha fet, però vostè només diu el que no s’ha fet o creu que no s’ha fet. Que
escaldes té el 87% del territori de la vall? Ja ho sabem perfectament i no cal que ens ho
torni  a  recordar.  Que  el  centre  d’interpretació  no  és  un  centre  d’acollida?  També  ho
sabem. El motiu pel que es troba a Andorra la Vella és perquè ells disposaven del lloc i
tots hi vam estar d’acord. No es va ubicar al Ciam era perquè el Ciam no estava destinat a
això, i penso que ara no és el moment de tornar a remoure el que ja s’ha acordat i fet.

Pel que fa a la subvenció que es va demanar, ja li farem arribar. I sobre la gestió de l’arxiu
l’informo que es va acordar digitalitzar tota la documentació, cosa per la que el Cònsol
d’Andorra la Vella va oferir els serveis dels seus responsables d’arxiu.
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...  Em  puntualitza  ara  el  Sr.  Secretari  que  l’ordinació  que  s’encomana  al  despatx
d’advocats, més enllà del seu objecte inicial restringit a la regulació de l’accés motoritzat
a la vall, es pretén que abasti el conjunt de les normatives d’aplicació a la vall en tots els
àmbits derivats del seu Pla de Gestió 

Sra. Cèlia Vendrell

Sí que han fet coses a la Comissió de Gestió, han fet coses relacionades amb la publicitat
(que no nego que s’hagin de fer), però el que no han fet és el que al nostre entendre és la
part més bàsica de la gestió de la vall. 

El Pla de gestió que tenim actualment seria més aviat un reglament de creació de la
Comissió de Gestió. No és un pla de gestió, i així ens ho va recordar el representant de la
Unesco quan ens va visitar i ens va dir que allò no era un pla pròpiament dit. Un pla
defineix  quins  són  els  objectius  als  que és  vol  arribar  i  quines són  les  activitats  per
aconseguir  aquests  objectius.  El  pla  existent  es  limita  a  la  creació  de  la  Comissió,  i
nosaltres creiem que el més important que hauria de definir aquest pla és on volem arribar
i què volem fer de la vall, i quina és l’estratègia d’accés. Això no s’ha tocat. 

Els temes més candents i difícils de tractar no s’han tocat. S’han tractat temes, com per
exemple la celebració dels 10è aniversari de la proclamació de la vall com a patrimoni de
la humanitat (què evidentment s’havia de celebrar), la posta en marxa de la pàgina web...
coses  relacionades  amb  el  màrqueting.  Després  s’han  fet  estudis  més  de  caire
mediambiental  (que  no  s’han  acabat,  segons  consta  a  l’acta).  Però  les  coses  més
importants no s’han fet, i el que nosaltres volem (i ho vol tota la ciutadania) és l’estratègia
d’accés. Saber si hi haurà accés rodat o no, tot i que des de la Unesco ens diuen que no
n’hi ha d’haver, hauria de quedar clar, i d’una vegada per totes tancar aquest tema. per
després definir quines altres estratègies d’accés hi podria haver.

D’altra part, em va fer gràcia la lectura del punt 4 de l’acta, referit a la crema controlada
de gespet. Em va fer gràcia perquè de les quatre persones que fan part de la Comissió de
Gestió, entenc jo (sense voler faltar a ningú) que cap d’elles té els coneixements suficients
sobre botànica per decidir si fa falta o no un estudi del Cenma (ells sí són professionals
habilitats) previ a la crema. Afortunadament és el Ministeri d’Interior qui els posa a lloc,
dient que es necessita l’estudi previ abans de fer la crema. 

Pel que fa al tema de l’ordinació sobre l’accés rodat, s’ha de recordar que quan el 2012
es va fer l’Ordinació comunal sobre accés rodat al medi ambient, s’hi va incloure una
disposició transitòria què deia que a la vall del Madriu quedava prohibit l’accés amb moto
fins que una ordinació pròpia de la Comissió no regulés aquest tema. Des del 2012 han
passat 3 anys i tot just ara es demana un pressupost a un gabinet d’advocats. Del juny a
dia d’avui, no sé si aquest pressupost ha estat presentat i ha estat aprovat per la Comissió,
per poder tirar endavant aquesta ordinació que considero essencial per la vall.

Sobre el tema de les subvencions, sí que estic al corrent que hi havia una partida de
200.000 € reservada pel Govern per fer el manteniment del patrimoni cultural de la vall.
El que no sé és si hi ha hagut cortalans que han demanat subvencions, i el que tampoc sé
és si el Comú d’Escaldes-Engordany ha presentat alguna demanda de subvenció, o si ho
ha fet la Comissió de Gestió. D’aquí les nostres preguntes. En el cas dels cortalans podria
ser que vostès no ho sàpiguen, però sí que sabran si n’ha presentat el Comú o la Comissió
de Gestió. Preguntem doncs si han formulat alguna demanda de subvenció i, si és el cas,
què és el que es sol·licitava i si els hi ha estat atorgada o no.

Pel tema del centre d’acollida, trobo que es una llàstima que tenint el 87% del territori de
la vall a Escaldes, el centre estigui a Andorra la Vella, quan en el moment que això es va
decidir,  disposàvem del  Ciam (encara  no  estava  cedit)  on  s’hi  podia  ubicar  el  centre
d’acollida. Així és com ens ho va vendre l’antic Cònsol Major en rodes de premsa. Així ho
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vaig entendre jo  quan va dir  que el  Ciam seria  la porta d’entrada a la  vall,  des d’on
sortirien visites, excursions... Tot això ho lamento veritablement.

Sobre el tema dels arxius, entenc que si el centre d’acollida està a Andorra la Vella, és
més fàcil i còmode que allà hi tinguem els arxius. Una cosa va lligada amb l’altra. Però el
que a mi m’agradaria és que el centre d’acollida i de retruc l’arxiu, estiguessin a Escaldes-
Engordany, perquè el personal que tenim al nostre arxiu és també prou competent per
poder fer aquesta feina

Sra. Cònsol Major

Sra. Vendrell,  per començar, quan parla del Pla de gestió,  jo sempre he defensat que
aquest  és  un  document  nou  i  s’havia  de  desenvolupar.  És  clar  que  requereix  una
modificació. El Sr. Galland quan ens va visitar i va tractar sobre l’accés en relació al Pla
de gestió, ell mateix va dir que aquest pla s’havia de desenvolupar més. Però hem d’iniciar
el desenvolupament del pla i quan arribi el moment, els cònsols s’hauran d’adaptar al dit
en aquest sentit.

Pel que fa a la subvenció, vostè mateixa ha fet la pregunta i la resposta. Saber si han fet
una demanda als cortalans; això ho pot demanar a ells o al Ministeri.  Sí que al Comú
d’Escaldes-Engordany vam tenir una reunió amb els cortalans i ens van sol·licitar, tal com
també ho van fer per carta, que des del Comú féssim una demanda de subvenció per
arreglar  el  camí  o  facilitar  algun  accés.  Des  del  Comú  d’Escaldes-Engordany  es  va
presentar la documentació pertinent i la resposta va ser negativa.

En referència al centre d’acollida, m’estranya que després d’un any i mig encara insisteixi
en que no troba bé que estigui a Andorra la Vella. El Ciam no és el centre d’acollida que
vostè defineix, sinó que és un tipus d’espai amb finalitats diferents; motiu pel que encara
m’estranya més la seva insistència

Sra. Cèlia Vendrell:

El pressupost del despatx d’advocats, l’han aprovat ja?

Sra. Cònsol Major

No,  suposo que a  la  vinent  reunió de la  Comissió  tindrem el  preu  i,  a  partir  d’aquí,
s’acceptarà o no.

Sra. Cèlia Vendrell

Es pot saber el motiu de la resposta negativa del Govern a la demanda de subvenció? Si es
tractava d’arreglar el camí i els han respost que no, es pot saber el motiu?

Sra. Cònsol Major

Ara  mateix  no  ho  recordo,  però  li  farem  arribar  una  còpia  de  la  carta  del  Ministeri
conforme denegaven aquesta subvenció
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I clos el torn d’intervencions, per majoria, el Ple ratifica els acords adoptats
per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror en la sessió
celebrada el dia 26 de juny del 2015.

La Sra. Cèlia Vendrell i el Sr. Aleix Mañosas s’han abstingut en la votació.
La resta de consellers presents a la sala, han votat a favor.

9. Informes de caràcter general

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

 El  Tribunal  de Batlles  ha dictat  sentència  en el  judici  administratiu
instat pel Sr. Adrià Ribeiro i altres agents de circulació comunal contra
l’aplicació  de l’Ordinació de la  Mútua dels  Agents de Circulació.  La
Sentència declara ajustada a dret l’aplicació de l’Ordinació aprovada
pel Comú d’Escaldes-Engordany.

 El  Tribunal  Superior  de  Justícia  ha  dictat  sentència  en  el  judici
administratiu  instat  per  la  Unió  Sindical  de  Treballadors  del  Comú
d’Escaldes-Engordany  contra  el  Comú  i  el  Govern  per  l’acord  de
supressió  de  la  pòlissa  complementària  a  la  CASS  de  cobertura  de
salut. La sentència desestima la demanda i declara ajustades a dret les
actuacions dutes a terme pel Comú d’Escaldes-Engordany.

 Es deixa constància de l’agraïment a la fundació de Crèdit Andorrà per
la seva col·laboració a l’organització del Saló de la Gent Gran.

10. Precs i preguntes
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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 diversos precs i preguntes als que
el  Secretari  General  anirà  donant  lectura  a  continuació  –es  transcriuen
seguits en cada cas de les respostes i intervencions subsegüents -.

1) En  relació  a  l’Organisme  de  Recaptació  Comunal,  sol·licitem  que  el  Comú
convoqui una reunió amb l’empresa OCPS Auditors  i  Consultors  per tal  que
puguem  tenir  informació  de  primera  mà  sobre  el  projecte  de  creació  i
implementació de l’organisme de recaptació comunal

Sra. Cònsol Major:

En relació aquesta demanda, relacionada amb la següent, Sra. Vendrell, vostè sap i així li
vaig  dir  per  telèfon  després  d’enviar-li  l’informe  el  passat  13  d’octubre,  que  estem
disposats a informar-los el dia que vostès vulguin sobre tot el que s’ha fet fins ara. Li vam
passar l’informe que ens van enviar i sí que en l’últim Comú ens van demanar d’ampliar la
informació, però ja els hi vaig dir que en aquell moment no els hi podíem facilitar tot,
perquè el que teníem estava subjecte a molts canvis.

En qualsevol cas, per part nostra el dia que vostès vulguin em truquen i quedem amb la
Interventora del Comú, perquè saben que s’ha creat una comissió on participen els set
interventors  comunals  i  des  d’on  s’està  treballant  sobre  la  proposta  que  ens  han  fet
arribar. Estem oberts a qualsevol dubte que tinguin sobre l’informe i tal com els hi he dit,
posin  un dia i  hora,  quedem i  al  Departament  d’Intervenció  els  hi  explicarem tot  de
primera mà

Sra. Cèlia Vendrell: 

Bé, nosaltres aquesta primera demanda que fem és per tenir una reunió directament amb
l’empresa. Ja sé que vostè té sempre la porta oberta per acollir-nos i això no ho hem
qüestionat mai. Però nosaltres el que volem és poder tenir una reunió amb l’empresa,
perquè entenem que l’organisme de recaptació comunal naixerà, en principi i segons he
llegit a la premsa, el dia 1 de gener de 2016 i tindrà una continuïtat en el temps -també
segons he llegit- fins que es pugui incorporar a l’Agència Tributària Nacional. Clar, això vol
dir  que  els  propers  mandataris  comunals  hauran  de  treballar  amb aquest  organisme.
Nosaltres ara estem de consellers al Comú, i quan es va proposar la creació d’aquest
organisme hi vam votar en contra, perquè enteníem que suposava duplicar esforços, atès
que tenim una Agència nacional de tributs. Però els mandataris de les 7 parròquies van
decidir tirar-ho endavant i, per tant, ara és un nou organisme que es crearà. Per aquest
motiu entenc que en la seva creació hi ha de participar tant la majoria com l’oposició, o
en tot cas, estar molt més informats del que n’estem ara, per poder veure si nosaltres
podem aportar o no alguna cosa, perquè durant els propers anys, qui estigui al capdavant i
a l’oposició hauran de compondre amb aquest organisme. A més, això també va a despesa
de les  arques comunals de totes  les parròquies  i  per  tant hi  estan  implicats  tots  els
ciutadans, motiu pel que també creiem que l’oposició ha d’estar molt informada.

Com vostè ha dit, el passat dimarts dia 13 ens va donar aquest dossier (que els mostro),
però jo la veritat  m’esperava una altra cosa. Això és una presentació power point que
entenc  que l’empresa  va  presentar  en  reunió  de  cònsols  per  explicar  què  era  aquest
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organisme i les fases d’implantació. Per tant, és un document molt senzill que servia de
suport a la gent que feia la presentació per desenvolupar les seves idees. Nosaltres el
desenvolupament de les idees no l’hem tingut, perquè només hem tingut dret al power
point. I l’hem tingut el dia 13 d’octubre, quan en la sessió de comú del 27 de juliol se’ns
va dir que esperéssim al mes d’agost perquè llavors tindrien una altra reunió i obtindrien
major informació al respecte, cosa que els permetria fer-me arribar un dossier una mica
més elaborat que això. Perquè això m’ho hauria pogut donar el mateix dia 27 de juliol
després de la reunió de comú, ja que és el que els hi van lliurar en la reunió de data 21 de
juliol. 

En conseqüència, se’m plantegen dues qüestions: 

O bé no hi va haver cap reunió al mes d’agost passat, i per tant no ens poden dir res més
que el que hi ha a aquest power point del mes de juliol. O bé no ens vol fer partícips de la
creació d’aquest nou organisme, i això crec que és un error, perquè aquest nou organisme
haurà de compondre amb tots nosaltres, majoria i oposició. 

En definitiva el que nosaltres estem demanant, que crec que no és res de l’altre món, és
participar en la creació d’aquest organisme i, en tot cas, que se’ns convoqui per informar-
nos.  Demanem una reunió amb l’empresa per que ens pugui explicar  amb molts més
detalls la idea que tenen sobre aquest organisme i com la volen implementar

Sra. Cònsol Major: 

Sra. Vendrell, quan em diu que vostè s’assabenta d’aquestes coses per la premsa o que
nosaltres no l’informem; això no és veritat. Primer, perquè jo cada mes quan acabem la
reunió de cònsols, passo l’acta aprovada als consellers de la majoria i a vostès, Aquí, si
s’ho llegeixen, poden anar seguint tot el que es tracta a la reunió de cònsols. El tema en
qüestió s’està treballant des del mes de març i, per tant , no em pot dir que vostè no té
informació o que la que té, la té a través de la premsa. Això no és veritat i vull que quedi
molt clar. 

Després també, el que recomanaria als dos és que es mirin la Llei de bases tributàries,
amb la complexitat que té aquesta llei, i llavors potser entendrien el perquè s’ha de fer
així. Potser les voluntats polítiques es veuen d’una manera o d’una altra, però la decisió
que vam prendre els 7 cònsols és que, vist l’abast de tot això, era preferible contractar
aquesta empresa. El que li puc assegurar és que aquest informe ha estat l’últim en que
s’ha avançat i no té res a veure amb el que teníem anteriorment. El mes d’agost sí que
vam tenir una  reunió extraordinària per parlar d’aquest tema en la que (torno a repetir: si
llegeix les actes ho veurà) es va facultar als interventors de cada comú per crear una
comissió  per  treballar  sobre  aquest  tema,  donada  la  seva  complexitat.  Nosaltres
l’informarem, perquè és l’obligació i la competència dels cònsol que estem al capdavant i
això  arrancarà  el  mes  de gener  amb el  treball  que  ja  s’ha  fet.  Per  tant,  el  tema  és
suficientment important com perquè no vulguem amagar cap informació ni a vostè ni a la
ciutadania.

Sra. Cèlia Vendrell: 

Ens assabentem per la premsa per la senzilla raó que quan s’acaba la reunió de cònsols es
fan declaracions a la premsa. I sí que es cert que després tenim l’acta, però això és a
posteriori, al cap d’un mes. 

Que la llei és complexa, segurament i no en tenim cap dubte. Per això van contractar
aquest empresa perquè els assessorés i nosaltres l’únic que volem i demanem és tenir una
reunió amb aquesta empresa

Sra. Cònsol Major: 
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Doncs si vostè vol qualsevol informació, ja prepararem aquesta reunió amb Intervenció i ja
li explicarem tot el que calgui i amb detall 

2) Segons les conclusions del dossier de data 21 de juliol de 2015 però que ens
vau lliurar el passat 13 d’octubre, de l’empresa OCPS Auditors i Consultors
sobre la creació i implementació de l’organisme de recaptació comunal, es
llisten una sèrie d’accions a emprendre des dels comuns. Volem saber si a data
d’avui  s’està  redactant  la  proposta  de  Llei  de  creació  de  l’Organisme  de
Recaptació Comunal. Si la resposta és afirmativa, sol·licitem que se’ns lliuri
còpia de la proposta de llei.

Sra. Cònsol Major: 

Veu Sra. Vendrell, aquest és el tipus de preguntes a les què em refereixo quan dic que no
cal demanar-les en un Ple de Comú, sinó que es poden demanar en qualsevol moment. 

Ja contestant a la pregunta, el que s’està fent no sabem si serà una llei o una ordinació.
S’està en espera d’un informe jurídic al respecte, i si es tracta d’una llei, tampoc se sap si
ha de ser una llei nova o una modificació de la Llei de finances comunals. Un cop tinguem
l’informe jurídic, l’informarem al respecte

Sra. Cèlia Vendrell: 

Ja ens ha dit en diverses ocasions que les preguntes que fem en sessió de Comú les
podem fer fora. Això ja ho sabem, però aquí també les podem formular i per tant l’elecció
sobre si aquí o fora, queda al nostre criteri.

Pel que fa a la qüestió plantejada, si ha de ser una llei o una ordinació, jo no sóc ningú
per definir-ho, però entenc que si és una llei va al Consell General, i si és una ordinació es
queda a nivell de comuns. Jo crec que les modificacions plantejades són d’ampli abast i
per tant, si depengués de mi, optaria per una llei més que per una ordinació, perquè els
consellers del Consell General han de ser partícips també d’aquestes modificacions

3) En relació als comptes de data 30 de juny de 2015 de la Vall del Madriu-
Perafita-Claror, hem llegit que hi ha un deutor pressupostari que no ha abonat
la subvenció de 20.000 € del 2015. Voldríem saber si a data d’avui ja s’ha
cobrat aquest import i qui era aquest deutor.

Sra. Cònsol Major: 

Jo l’únic que sé és que el Comú d’Escaldes-Engordany va pagar, i el Comú que no ho ha
fet,  ni  ho  sé  no  ho  vull  saber.  Si  vostè  ho  vol  saber,  al  Departament  d’Intervenció
l’informaran quin Comú a data 30 de juny no havia aportat la partida de 20.000 €, tot i
que a hores d’ara m’imagino que això ja està solucionat.

Sra. Cèlia Vendrell: 
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No  tenia  cap  dubte  de  que  el  Comú  d'Escaldes-Engordany  ja  hagués  fet  efectiu
l’abonament. Altrament, tots els escaldencs estaríem molt dolguts. El que sí trobo difícil
d’acceptar  és  que vostè  em digui  que no sap  si  els  20.000 € que faltaven  estiguin
abonats a data d’avui i que no sàpigui a quin Comú li corresponia fer-ho. Que no em
vulgui respondre la segona qüestió, m’ho imaginava, però el que no entenc és que no em
pugui assegurar si a data d’avui l’abonament ja s’ha efectuat

Sra. Cònsol Major: 

Bé, li he respost que segurament l’abonament ja ha estat fet 

4) En relació a la instal·lació propera de les obres de la Sra. Thyssen a l’antic
Hostal Valira, volem saber en quin estat es troben les negociacions per a la
instal·lació de les seves obres a l’antic Hotel  Valira.  També sol·licitem que
se’ns informi del preu de lloguer de l’espai, ja que hem sabut a través dels
mitjans de comunicació, que el cost de les obres d’adequació de l’espai aniran
a càrrec del Govern, però que el lloguer seria a càrrec del Comú.

Sra. Cònsol Major: 

Contestarà el Sr. Cònsol Menor.

Sra. Cònsol Menor: 

Vostès crec que són con conscients de la importància i l’oportunitat que genera tenir un
Espai Thyssen (aquest serà el nom que se li donarà) a la nostra parròquia, i de la voluntat
que hem tingut durant un any per trobar la millor ubicació. Així fins i tot es va fer palès de
manera pública que la millor ubicació per aquest espai seria l’Hotel Valira. Ens vam reunir
les tres parts implicades i ara es mantenen reunions entre la propietat i la gestora de les
obres d’art, què estan mirant de fer el projecte per ubicar aquestes obres a la planta baixa
de l’Hotel amb la superfície que sigui necessària. Això pel que fa a l’estat del projecte.

Pel que fa al preu que abonarà el Comú pel lloguer de l’espai, perquè creiem que és un
deure que tenim pel fet de tenir l’espai a la parròquia (possiblement no sigui la vostra idea
però  la  nostra  sí),  no  li  diré,  perquè  dependrà  del  cost  de  la  superfície  que  serà
necessària, i això encara no ho sabem. Quan ho sapiguem, l’informarem.

Sra. Cèlia Vendrell: 

Nosaltres hem formulat aquesta pregunta perquè estem convençuts que és una bona cosa
per la parròquia d’Escaldes-Engordany que s’hi ubiqui l’espai Thyssen. Però també fem la
gestió dels recursos comunals i pensem que és de l’interès del poble saber quins costos
assumeix  el  Comú per  que aquestes  obres  estiguin  a  la  parròquia.  És  justament  per
voluntat de transparència

Sra. Cònsol Menor:

No patiu, perquè tan bon punt sapiguem la superfície del local, nosaltres li direm el cost
que representa.
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Sr. Aleix Mañosas: 

Quedi clar que en cap cas hem dit que no ens sembli bona cosa el museu Thyssen a
Escaldes. Al contrari, pensem que és una bona cosa perquè Thyssen és un referent artístic
a nivell mundial. El que sí vull demanar-li és si sap més o menys, un cop el projecte
estigui aprovat, quan podria entrar en ple funcionament.

Sra. Cònsol Menor: 

El termini d’acabament de les obres segons el que he vist al projecte, és d’un any, el que
vol dir que si totes les obres segueixen el curs normal, a finals de l’any vinent l’espai
hauria d’estar en funcionament 

5) És cert,  tal  i  com va apuntar el  Sr.  Cap de Govern,  que un cop finalitzi  la
construcció de “The Cloud”, les obres de la Sra. Thyssen anirien a aquest nou
edifici?

Sr. Cònsol Menor: 

Pel que fa a les obres de “The Cloud”, què evidentment desconec, l’únic que sé és que no
han començat i puc intuir, per la magnitud de l’edifici, que la construcció serà de llarga
durada. No sé i no crec que  ningú sàpiga encara què pot encabir. En tot cas el que sí sé
és el que ha costat tenir el projecte de l’espai Thyssen a Escaldes, a l’hotel Valira; la
magnitud de les obres que s’hi estan fent per poder-hi ubicar l’espai (moure ascensors,
escales, elements estructurals....) i s’entén que això no serà per una durada limitada, sinó
per donar un valor a la part alta durant un temps suficient. 

No li puc dir si les obres aniran o no al nou edifici, però el que sí sé és que l’espai
demanat per part de la propietat de les obres, és l’Hotel Valira.

Sr. Aleix Mañosas: 

Llavors  entenc,  i  així  es  desprèn  de  la  seva  exposició,  que  són  totalment  falses  les
declaracions  del  cap  de  Govern  dient  que  l’espai  Thyssen,  quan  “The  Cloud”  estès
construït,  es traslladaria allí.  Nosaltres creiem que el  projecte actual hauria de ser  de
llarga durada i sense cap mena de finalització, i esperem que estigui plantejat així i que es
vagi dotant de contingut i promocionant, a diferència del projecte del Ciam que es va
deixar morir 

Sr. Cònsol Menor: 

Jo no dubto mai de les paraules d’algú fins que no ho veig. El que sí sé és els tràmits que
nosaltres estem fent i d’altra part, que amb les col·leccions d’art Thyssen perfectament es
podrien omplir dos espais. 

6) En  relació  a  la  resposta  rebuda  arran  de  la  nostra  pregunta  escrita  en
referència als eventuals contractats des d’inici del mandat fins a data d’avui, i
veient que la nostra pregunta no ha estat completament satisfeta, volem que
ens sigui lliurada la llista numèrica dels eventuals contractats de fora de la
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parròquia (el 35% del total), indicant la data de la seva contractació i el lloc
de treball ocupat.

Sra. Cònsol Major: 

Bé, vam contestar per carta i també vaig trucar a la Sra. Vendrell per dir-li que la carta
estava preparada. A mi em sorprèn molt aquesta pregunta perquè vostè,  Sr.  Mañosas,
participa a la comissió de Recursos Humans (encara que fa mesos que no ve) i en aquesta
comissió quan es contracta un eventual s’informa sobre el seu nom i cognom, i vostè té
tota la llibertat de demanar a la cap de Recursos Humans o al conseller a quina parròquia
pertany la persona contractada o qualsevol altre detall. Quan vostè no ve, els dimecres al
migdia li deixen l’acta de la comissió al  seu caseller.  Vostè sap que la voluntat de la
majoria sempre ha estat agafar eventuals de la parròquia d’Escaldes-Engordany, encara
que a la carta li expliquem que un 65% són de la parròquia i un 35% de fora. El perquè
d’aquest 35%? Perquè a vegades hi ha llocs de treball per a persones que requereixen una
titulació específica, com pot ser el cas de les escoles bressol o xofers amb carnet de 1a,
que no poden ser coberts amb candidats de la parròquia. No entenc que vostè, participant
en aquesta Comissió,  ens vingui a retreure la contractació de gent d’altres parròquies,
quan encara que no hagi assistit a una comissió vostè rep la informació i pot mirar les
persones que s’han contractat. I si vostè té algun dubte o veu alguna cosa estranya, pot
exposar-ho. No sé perquè en tres anys i mig vostè no ens ha demanat mai quina gent
agafàvem. 

Al contrari,  sempre ens ha dit que no s’havia de contractar  eventuals,  que s’havia de
contractar personal fix, quan al política de la majoria és la contrària. En aquest sentit jo
prefereixo donar feina a gent que, sobretot a partir del 2012, es van quedar sense feina.
Poder donar 9 mesos de treball a 144 persones (dades d’aquest darrers 3 anys i mig) ens
ha permès pal·liar molts problemes socials i drames familiars. 

Si  vostè  vol  dades  sobre  casos  concrets  es  pot  adreçar  al  Departament  de  Recursos
Humans, on l’informaran, però no entenc a que respon aquesta insistència a tenir el llistat
sobre el 35%de les contractacions. Com ja li vaig dir a la Sra. Vendrell, jo no li puc fer
una llista amb les seves adreces. Ho sento, miri, quan es presenten a la Junta de Govern
els dossiers obre exoneracions o ajuts, no surt ni un nom, perquè es difícil per a la gent
que demana una exoneració que es publicitin els seus noms i cognoms. Per tant, jo no ho
faré, ni ara ni mai. Vostè té tota la llibertat per parlar amb la cap de Recursos Humans i
demanar sobre algú en particular. Com li he dit, normalment els contractats de fora la
parròquia  acompleixen  requisits  que  no  acompleixen  els  possibles  postulants  de  la
parròquia, però si  en algun cas no és així,  també són gent del país i tenen les seves
necessitats. I si en algun cas concret té alguna cosa a objectar, millor seria que s’adrecés
directament a mi, al meu despatx, o bé a la Comissió, en lloc de presentar demandes
genèriques en un Ple de Comú

Sr. Aleix Mañosas: 

Primer de tot comentar-li que quan jo he parlat de la reducció d’eventuals, hem partit
sempre de la base de que feia falta un estudi per saber quants empleats fan falta al
Comú. Això ho havíem dit des d’un inici. No és que vulguem que tothom sigui fix o tothom
eventual, perquè, de la mateixa manera que no ho sabem nosaltres, la majoria comunal
tampoc sap quina és l’estructura òptima per que funcioni el Comú. Perquè si no es fa un
estudi, és impossible saber-ho.

Per l’altre que em diu, sí que és cert que en les actes de la Comissió apareixen els noms
de les persones contractades, però en cap cas consta la parròquia de residència. La nostra

   245



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2015  –   Sessió ordinària de data 16 d’octubre

pregunta, què inicialment vam fer per carta, ja que no vam considerar necessari formular-
la en un Ple, venia motivada perquè vàries persones els últims mesos ens havien dit que
hi havia contractacions de gent de  fora de la parròquia, i volíem una resposta formal, tal
com ho havia estat la pregunta. Entenent que no se’ns havia fet la resposta com volíem,
veiem ara que no se’ns farà. I en cap cas volíem els noms (sabem perfectament que molta
gent ho passa malament), però veiem que la resposta és la mateixa que l’anterior. No ho
entenem, però com que no avançarem per aquí, si volem alguna informació més concreta,
cosa que tampoc era la intenció, ja aniré a Recursos Humans a demanar-la.

Sra. Cònsol Major:

Li torno a dir el mateix Sr. Mañosas. Ja li vam dir el 35% a que respon. Són persones que
requereixen una titulació específica i a la parròquia d’Escaldes no n’hi havia. Quan s’agafa
un  eventual  tots  passen  per  mi.  Jo  vull  saber  qui  entra  i  conec  de  primera  mà  les
necessitats d’aquesta persona. Quan vostè ho veu a la Comissió, tots ja han passat per mi,
i no es pensi que prefereixo una persona o una altra. No, és en l’àmbit de saber que
necessita aquella persona i donar-li l’oportunitat de treballar. Faci la confiança de que
aquest 35% és això. Es purament perquè tenen aquesta necessitat. I repeteixo, no surt
l’adreça on viuen, però si ho demana a la Comissió li diran. 

La carta contesta a la pregunta que vostès ens van fer. Se’ls informa sobre el percentatge
de contractats en relació a les parròquies d’on provenen i que per a més detalls es poden
adreçar al Departament de Recursos Humans i que a més vostè forma part de  la comissió

Sr. Aleix Mañosas: 

Ja sabem que podem fer la pregunta i queda al nostre criteri on la volem fer finalment.
Aquest percentatge és un percentatge, però no ens indica el nombre de persones exacte, i
d’aquestes, el nombre en funció de l’activitat que desenvolupen. Això és el que volíem
saber  finalment,  i  no  els  noms  ni  adreces.  Volíem saber  el  nombre  exacte  per  cada
activitat que desenvolupen, Ja ens adreçarem a Recursos Humans per conèixer aquestes
xifres

Sra. Cònsol Major: 

Exactament, això és el que ha de fer, o bé demanar-ho en una reunió de la Comissió. Pel
que fa al nombre, si el percentatge és sobre 144 com abans li he comentat, a vostè essent
comptable, segur que els càlculs li sortiran fàcilment 

I  clos  el  torn  d’intervencions  i  no  havent-hi  altre  prec  ni  pregunta  formulat,
s’esgota el  tractament dels  assumptes previstos a l’ordre del  dia de la reunió
d’avui. Essent les 17:10 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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