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L’any dos mil quinze, dilluns, dia 21 desembre, a casa comuna d’Escaldes-
Engordany  es  reuneix  el  Consell  de  Comú  en  sessió  ordinària,  sota  el
següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació dels esborranys d’acta corresponents
a les sessions celebrades els dies 16 d’octubre i 4 de novembre de
2015.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les sessions celebrades els dies 5, 12, 19 i 26 d’octubre, 2, 4, 9, 16,
23 i 30 de novembre de 2015.

3. Proposta d’aprovació d’una Ordinació de transferència de crèdit, per a
l’adquisició d’una màquina d’escombrar destinada al servei de neteja
viària.

4. Proposta  d’adjudicació  del  subministrament  d’una  màquina
d’escombrar a Garatge Nogreda, per l’import de 155.914 €, d’acord
amb la proposta de la Mesa de contractació

5. Proposta  de  resolució  de  les  al·legacions  presentades  en  el  tràmit
d’informació pública dels polígons cadastrals núm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 32, 33 i 34, conforme a la proposta
presentada per la Comissió del Cadastre.

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

7. Proposta  de  Decret  de  finalització  dels  treballs  de  formació  del
Cadastre parroquial d’Escaldes-Engordany.

8. Conforme  a  l’article  33.5  de  la  LGOTU,  proposta  d’aprovació  del
Decret sobre els valors unitaris tipus del sòl.

9. Conforme als articles 105 i 106 de la LGOTU, proposta d’aprovació i
publicació  de  l’acord  provisional  de  modificació  de  les  Normes
urbanístiques  i  normativa  complementària  del  POUP  d’Escaldes-
Engordany

10. Proposta  d’acord  de  conformació  del  projecte  de  Pla  Parcial  pel
desenvolupament de la UA-Suble-03.B, els Vilars – rec del Solà. Si hi
ha lloc, publicació i obertura del termini d’informació pública, d’acord
amb els articles 112.1 i 112.2 de la LGOTU
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11. Proposta  d’aprovació  del  Reglament  de  modificació  i  refosa  del
Reglament de distincions i de recompenses dels agents de circulació
Comunals

12. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió
de la Vall del Madriu-Perafita-Claror en la sessió celebrada el dia  22
d’octubre de 2015, i pel Consell Assessor en la sessió celebrada el dia
26 de juny de 2015.

13. Informes de caràcter general

14. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen
tots  els  membres  de  la  corporació,  excepció  feta  de  l’Hble.  Sr.  Aleix
Mañosas què ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i
essent les 16:00 hores, es declara oberta la sessió.

Previ a tot, la Sra. Cònsol Major demana al Ple guardar un minut de silenci
per  tal  d’honorar  la  memòria  del  Sr.  Josep  Vidal  Martí,  excònsol  de la
parròquia, mort en data recent.

Transcorregut un respectuós minut de silenci, s’inicia el tractament dels
assumptes previstos a l’ordre del dia de la sessió.

1. Lectura i,  si hi ha lloc, aprovació dels esborranys d’acta
corresponents  a  les  sessions  celebrades  els  dies  16
d’octubre i 4 de novembre de 2015

La  Sra.  Cònsol  Major  demana  als  presents  si  tenen  alguna  esmena  o
comentari a formular en relació als esborranys de les actes què es sotmeten
a la seva aprovació. S’ha lliurat també als consellers l’acta de la jornada
electoral del dia 13 de desembre de 2015.
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I no havent-hi cap esmena formulada, per assentiment, el Ple aprova les
actes corresponents a les sessions celebrades els dies 16 d’octubre i 4 de
novembre de 2015.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern en el curs de les sessions celebrades els dies 5,
12, 19 i 26 d’octubre, 2, 4, 9, 16, 23 i 30 de novembre de
2015

Sessió de la Junta de Govern de data 5 d’octubre de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; núm. 872 i
873 /2015 (obres menors).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
51/2015 de factures conformades per un import net a pagar de
10.022,82 €. I, verificades, s’acorda procedir al seu abonament
amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també
la relació de pagaments presentada per un import 4.394,07 €.

3.- Personal.- 

 Atesa la necessitat de reforçar el servei del SAD, s’acorda
la contractació eventual del Sra. Marquina SOLER PALOMO, en
qualitat d’operària,  del 5 d’octubre al 31 de desembre de
2015.

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

 Sra. Piedad DOS ANJOS FERNANDES (operària neteja)
 Sra. Lourdes PINTO DOS SANTOS (operària neteja)

El cost del curs és de 100 € (50€/persona) i serà impartit
per l’empresa Altimir Assessoria Tècnica Alimentària.

4.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció
a favor del Grup d’Escacs Valls d’Andorra (GEVA), en concepte de
subvenció ordinària 2015, per un import de 6.000 €.
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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:

 Per la instal·lació d’una  Carpa inflable destinada a la
zona de perruqueries a l’Espai Vivand i pels treballs de
confecció  d’un  cartell   indicatiu,  s’acorda  contractar
l’empresa CROMÀTIC, única empresa a Andorra subministradora
d’aquest  tipus  de  material,  conforme  als  pressupostos
presentats  per  un  import  de  982,30  €  i  274,33  €
respectivament.

 Per  la  contractació  de  la  il·luminació  de  la  zona  s’ha
demanat pressupostos a les empreses: 

SERVER SONOS  627,00 €
ANDORRA SOUND PROJECT  313'50 €
MUSITRONIC  (-)

Examinades  les  ofertes,  s'acorda  adjudicar  els  treballs
d’il·luminació a l'empresa ANDORRA SOUND PROJECT, al ser
l'oferta més econòmica.

 Per  amenitzar  la  zona  de  Perruqueries,  s’acorda  la
contractació  de  DJ’s així  com  dels  equips  de  so,  a
l’empresa ANDORRA SOUND PROJECT, per l’import de 365,75 €. 

 Per a l’animació de la Plaça Coprínceps s’acorda contractar
juntament  amb   Automòbils  PYRENÉES,  el  grup  “The  Other
Beatles”, l’actuació de 3 concerts que tindran lloc a  la
mateixa plaça. Els costos es sufragaran a parts iguals i la
part que correspon al Comú és de 815,10 €

 Per la contractació de la sonorització i assistència tècnica
per  les  actuacions  previstes  durant  la  nit  Vivand,  que
tindran  lloc  a  la  Plaça  Coprínceps,  s’ha  efectuat  una
consulta  de  preus  a  diverses  empreses  obtenint  només  un
pressupost de l’empresa SÒNICA (940,50 €),  MUSITRONIC (-) i
SERVER  SONOS  (-).  Examinada  l’oferta  presentada  s’acorda
adjudicar  a  l’empresa  SÒNICA   les  contractacions  de  la
sonorització  i  assistència  tècnica  de  les  actuacions  i
concerts, conforme al pressupost presentat per un import de
940,50 €.

 Per a la decoració amb vinil del Bus Lounge amb diverses
creativitats s’acorda contractar l’empresa CROMÀTIC, única
empresa a Andorra que pot dur a terme aquests treballs,
conforme al pressupost presentat per un import de 662,53 €.

 Per  a  la  contractació  d’un  servei  de  càtering  pel  BUS
LOUNGE,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  diverses
empreses obtenint només un pressupost de l’empresa EL REBOST
DEL PADRÍ (1.625,00)  (TREBALLS DE QUALITAT sense oferta).
Examinada l’oferta presentada s’acorda adjudicar a l’empresa
EL REBOST DEL PADRÍ, el servei de restauració conforme al
pressupost presentat per un import de 1.625 €.
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 Per a la selecció d’una empresa encarregada de la vigilància
de les vitrines a l’Espai Vivand durant la nit del dia 10
d’octubre de 2015,  s’ha efectuat una consulta de preus a
les empreses BAST SEGURETAT (300,96 €), VALLSEGUR (150,48 €)
i SEGURISER (-). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a
l’empresa VALLSEGUR els treballs de vigilància de l’ESPAI
VIVAND, al ser la que presenta l’oferta menys dient. 

 Per amenitzar la Nit Vivand,  s’acorda contractar a l’Escola
de Teatre l’ANIMAL, per les actuacions d’animació previstes
durant la nit Vivand, conforme al pressupost presentat per
un import de 1.264 €.

Sessió de la Junta de Govern de data 12 d’octubre de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 878
al  883/2015  (obres  menors),  núm.  884  i  885/2015  (inscripció
registre electoral), del núm. 886 al 896 i 904/2015 (comerç), núm.
901/2015 (urbanisme), i núm. 902 i 903/2015 (cadastre).

2.- Pagaments.- Es presenten a la Junta de Govern les relacions
núm. 52/2015 i 53/2015 de factures conformades per un import net a
pagar  de  12.294,57  €  i  167.185,84  €,  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 17.064,93 €.

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

4.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de
l’entitat Esbart Santa Anna, per un import de 9.993,25 €, en
concepte de despeses de funcionament del 4t trimestre del
2015.

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de
l’entitat Unió Pro Turisme, per un import de 11.600 €, en
concepte de despeses de funcionament del 4t trimestre del
2015.

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
Club  Arquers  d’Escaldes,  en  concepte  de  participació  al
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XXVIIè Campionat de Catalunya de tir de bosc 2D, per un
import de 70 €.

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
l’entitat Sprint Club d’Andorra, en concepte de participació
a l’esdeveniment Esport i Natura, per un import de 500 €.

5.- Expedients sancionadors.- 

 Vistes  les  al·legacions  formulades  pels  titulars  dels
negocis  LA CASETA DE XOCOLATA, Restaurant FOREST i PA AMB
TOMÀQUET, en relació al expedient incoat per una presumpta
transgressió a l’Ordinació que regula l’estat de la neteja
de  les  terrasses  de  bar,  s’acorda  deixar  nuls  i  sense
efectes els referits expedients.

 Vistes  les  al·legacions  formulades  pels  titulars  dels
negocis  BOUTIQUE SAUDA i POLLYANNA, en relació al expedient
incoat  per  una  presumpta  transgressió  a  l’Ordinació  que
regula  el  dipòsit  de  cartró  a  la  via  pública,  s’acorda
deixar nuls i sense efecte els referits expedients.

 

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular  del
negoci  BONA  FRUITA,  per  la  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació que regula el dipòsit de matèria orgànica als
contenidors. 

6.-  Enllumenat  de  Nadal.- Pel  subministrament  de  material  pel
manteniment i reparació de l’enllumenat de Nadal, s’ha efectuat
una  consulta  de  preus  a  les  empreses  NOVELEC  (7.934,58  €),
COMERCIAL  CAIRÓ  (5.207,73  €),  GEA  (13.045,65  €)  i  COMERCIAL
ELECTRICA LES VALLS (6.963,29 €). Atès que cap de les empreses ha
proposat  la  totalitat  del  material  indicat  en  el  full  de
Condicions Tècniques, s’acorda adjudicar el subministrament per
partides a les empreses NOVELEC, per un import de 2.776,88 €
(proveïdor exclusiu),  a COMERCIAL CAIRÓ per un import de 3.585,19
€ i a GEA per un import de 5.812,58 € (proveïdor exclusiu).

7.- Pessebre Vivent- 2a edició.- S’aprova la proposta presentada
per la celebració de la 2ª  edició  del  Pessebre Vivent, que
tindrà lloc els propers dies 19 i 20 de desembre així com els dies
2 i 3 de gener de 2016. A tal efecte, s’acorda contractar els
serveis del mateix equip de l’edició anterior, Sra. Irina Robles
(director artístic) i Sra. Jésica Casal  (ajudant de direcció),
per un import total de 6.000 €, amb l’encàrrec de desenvolupar el
guió i l’estructura general de l’espectacle. 

8.- Agermanament Illa de la Reunió.- Pel desplaçament en autobús a
l’aeroport de Toulouse-Blagnac dels infants que viatjaran a l’Illa
de Réunió, junt amb els acompanyants, s’ha efectuat una consulta
de preus a les empreses: NOVATEL (1.121 €), AUTOCARS NADAL (1.150
€) i VIATGES SOLDEVILA (980 €). Examinades les ofertes s’acorda
adjudicar el servei de transport a l’empresa VIATGES SOLDEVILA, al
ser la que presenta l’oferta menys dient.
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9.-  Enllumenat  Nadal  Vivand- Pel  subministrament  de  motius
d’enllumenat de Nadal per instal·lar en diversos indrets de la
zona VIVAND, s’acorden les següents contractacions:

 Per la compra de diversos motius d’il·luminació de Nadal
s’ha  demanat  pressupostos  a  l’empresa  NOVELEC,  única
subministradora d’aquest tipus de material. Vista l’oferta
presentada  (26.647,50 €), s’acorda adquirir el material
següent:

- 1 Marmota amb esquis Ref. GX827 L 9.091,50 €
- 1 Personatge Disney “Minnie” Ref: GXDISO5L 8.778,00 €
- 1 Personatge Disney “Mickey” Ref: GXDISO4L 8.778,00 €

 S’acorda  també  adquirir  25  garlandes  per  la  decoració
d’arbres i arbustos de les jardineres instal·lades a l’av.
Carlemany,  a  l’empresa  NOVELEC,  conforme  al  pressupost
presentat per un import de 2.638,50 € (105,54 €/unitat).

 Pel lloguer de motius d’il·luminació de Nadal, ha presentat
una oferta l’empresa COMERCIAL ELECTRICA DE LES VALLS. Vist
el pressupost (14.830,66 €, un any), s’acorda contractar el
subministrament dels elements següents:

- 1 Personatge Papa Noël, Ref.: 011A2019   817,47 €
- 1 Personatge Ren, Ref.: 011A2003 1.436,44 €
- 1 Personatge Ninot de Neu, Ref.: 011A2003 1.969,05 €
- 2 Paquets de Regal, Ref.: A11A2022 1.739,96 €
   (869,98€).
- 2 portes d’entrada, Ref.: 011A2035 9.640,74 € 
  (4.820, 37 €/unitat)

Sessió de la Junta de Govern de data 19 d’octubre de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 897
al 900/2015 (obres menors), del núm. 905 al 915/2015 (comerç), del
núm.   916  al  918/2015  (exempcions  fiscals),  del  núm.  919  al
921/2015 (urbanisme), i núm. 922 i 923/2015 (cadastre).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
54/2015 de factures conformades per un import net a pagar de
12.905,04 €. 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 38.414,43 €.

3.- Personal.- 

 S’acorda prorrogar les contractacions eventuals dels Srs.
Josep SOLÉ MARTÍNEZ i Ferran LÓPEZ MARTIN, (operaris del

   257



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2015  –   Sessió ordinària de data 21 de desembre

Servei d’Higiene Viària), del dia 1 de novembre de 2015 al
31 de juliol de 2016.

 S’acorda prorrogar la contractació del Sr. Joan FERNÁNDEZ
ULLOA,  amb  caràcter  eventual,  com  a  operari  de  la
deixalleria, del dia 1 de novembre de 2015 al 30 d’abril de
2016.

 S’acorda  prorrogar  la  contractació  de  la  Sra.  Leonor
CASTILLO SILVA, amb caràcter eventual, com a operaria del
SAD, del dia 1 de novembre al 31 de desembre de 2015.

 S’acorda prorrogar la contractació del Sr. Manuel DE AZEVEDO
RAMOS,  amb  caràcter  eventual,  com  a  operari  del  Servei
d’Higiene Viària, del 2 de novembre de 2015 al 31 de juliol
de 2016.

• S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis de la
Sra. Letícia GONZALEZ BALDONEDO, com a monitora de l’Espai
Lleure,  del 26 d’octubre  al 6 de novembre de 2015.

• S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis del
Sr.  Gregori  MARÍN  BOTELLO,  com  a  conserge/operari  de
manteniment del departament d’Esports, del 17 d’octubre 2015
al 29 de febrer de 2016.

 Atesa  la  necessitat  de  reforçar  el  Servei  de  Camins  de
Muntanya,  s’informa  de  la  contractació,  amb  caràcter
eventual, dels serveis del Sr. Jose GUERRA MORENO, del 2 de
novembre de 2015 al 30 d’abril de 2016.

• S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis de la
Sra. Ester MAGRINYÀ MELLADO, com a monitora de Gimnàstica
Rítmica, del 15 d’octubre al 23 de desembre de 2015.

 Vista la renúncia del Sr. Miquel Àngel FERNANDEZ SANCHEZ a
la plaça d’operari de neteja viària, s’acorda acceptar-la a
comptar del dia 31 d’octubre de 2015 i  contractar al seu
lloc, amb caràcter eventual, els serveis del Sr. Alberto
MAGALHAES MOUTINHO, del 4 de novembre de 2015 fins al 3
d’agost  de 2016.

 S’informa que el dia 19 d’octubre del corrent començarà a
treballar  el  Sr.  Antoni  MESA  MUÑOZ,  en  el  marc  del
“Programa per fomentar el treball temporal en benefici de
la  col·lectivitat”.  Les  tasques  que  realitzarà  són
administratives i el seu contracte finalitzarà el 18 d’abril
de 2016.

4.-  Ampliacions  de  Crèdit.-  Vist  l’article  73  de  la  Llei  de
Finances Comunals, l’article 5è de l’Ordinació del Pressupost del
2015 l’informe de la Interventora, la Junta de Govern autoritza
una ampliació de crèdit a favor de les partides 102-2310000-13000
“Sou base personal eventual”, per un import de 2.327,39 € i 102-
2310000-16050 “Quota seguretat personal eventual” per un import de
337,47  €,  per  a  fer  front  a  les  despeses  derivades  per  la
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contractació  de  1  persona  beneficiària  del  conveni  relatiu  al
programa  per  fomentar  el  treball  temporal  a  benefici  de  la
col·lectivitat.

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

• De la partida 301 1331000 61701 “Conservació d’aparcaments”
1.728,00  €  a  favor  de  la  partida  301  1331011  60500
“Mobiliari”,  per  a  fer  front  a  la  despesa  originada  per
l’adjudicació  del  subministrament  de  blocs  de  taquilles
destinades  als  vestidors  del  personal  dels  aparcaments
comunals.

6.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció
corresponent a l’any 2016 a favor de l’Associació de la Gent Gran,
per l’import de 2.000 €. 

7.-  Expedients  sancionadors.-   S’acorda  incoar  un  expedient
sancionador  al  Sr.  Enric  LLAHÍ  SEGALÀS,  a  les  Sres.  Salma
ARRAHAOUI  FERREIRA,  Daniela  GONÇALVES  PIRES  i  al  titular
administratiu de l’empresa MANGO, per una presumpta contravenció a
l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via
pública. 

8.- Retirada de neu de les vies públiques.- S’acorda establir el
programa de permanències per a la retirada de neu de les vies
públiques entre el dia 14 de novembre del corrent i el dia 18 de
març del 2016, seguint el mateix protocol d’actuació aprovat pel
Comú per a l’any 2012 – 2013.

9.- Aparcaments.-  Pel subministrament de taquilles destinades als
vestidors del personal dels aparcaments comunals, s’ha efectuat
una consulta de preus a les empreses GIL MOBILIARI (1.897,33 €),
OFIMA (1.488,70 €), INFOMOBEL  (1.805,76 €), OFIJET (1.256,58€) i
COP DISSENY (1.969,28 €).

Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa INFOMOBEL
el subministrament del referit material al ser l’oferta que més
s’ajusta a les necessitats del departament.

10.-Programa Informàtic GTWIN.-  Per a adaptar l’aplicació
actual  de  gestió  de  deutors  GTWIN  al  nou  procediment  que  ha
d’entrar en vigor l’any vinent, s’acorda adjudicar la implantació
i  la gestió d’aquest mòdul de GTWIN a l’empresa T-SYSTEMS, per
un import de 4.731,43 €  així com  per al seu manteniment  per un
import  de  1.195  €/any,  atès  que  la  referida  empresa  és  la
subministradora d’aquesta aplicació.

11.- Flors de temporada.- Per a la compra de 4.160 pensaments, per
a  l’enjardinament  de  diferents  espais  de  la  parròquia,  s’ha
efectuat una consulta de preus a diverses empreses obtenint només
un pressupost de l’empresa TOT NATURA (2.579,20 €), (PUNT VERD  i
AURÓ  JARDINERS,  no  han  presentat  oferta).  Examinada  l’oferta

   259



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2015  –   Sessió ordinària de data 21 de desembre

presentada  s’acorda  adjudicar  a  TOT  NATURA  el  subministrament
d’aquestes flors de temporada,  conforme al pressupost presentat
per un import de 2.579,20 €.

12.-  Viatge  Illa  de  la  Reunió.-   Pel  subministrament  de  4
passatges  d’avió  pel  desplaçament  a  l’Illa  de  la  Reunió
(Consellers  del  Comú),  s’ha  demanat  pressupost  a  l’agència  de
viatges KEOPS,  atès que aquesta empresa fou la guanyadora de la
consulta  de  preus  efectuada  el  passat  14  de  setembre  pel
desplaçament  dels  infants  i  acompanyants  a  l’Illa.  Examinada
l’oferta s’acorda encomanar a Viatges KEOPS el subministrament
dels referits passatges conforme al pressupost presentat per un
import de 5.737,56 €.

13.- Turisme.- S’aprova el protocol de facturació dels projectes
del programa infoturisme 2015 entre Andorra Turisme S.A.U i els 7
Comuns, d’acord amb el Conveni de col·laboració signat entre totes
les parts el dia 10 de març de 2015. Conforme al mateix conveni,
l’aportació econòmica que correspon al Comú d’Escaldes-Engordany
és de 24.000 €

Sessió de la Junta de Govern de data 26 d’octubre de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 924
al 928/2015 (obres menors), del núm. 929 al 937/2015 (comerç),
núm.   938  i  939/2015  (inscripció  registre  electoral),  núm.
941/2015 (terrasses bar), del núm. 942 al 944/2015 (exempcions
fiscals),  núm.  945/2015  (urbanisme),  i  núm.  946  i  947/2015
(cadastre). La resolució núm. 940/2015 resta sense contingut..

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 55/2015 i 56/2015 de factures conformades per un import net a
pagar de 9.177,27 € i 281.128,55 €, 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 14.502,72 €.

3.- Concursos.-  Vista la proposta de la Comissió d’Esports que
recull  les  demandes  plantejades  per  la  Federació  Andorrana  de
Bàsquet  i  els  Clubs  s’acorda  convocar  un  concurs  públic,  pel
subministrament de 2 pistes de bàsquet 3x3, desmuntables, que es
destinaran  al  mateix  temps  a  complementar  les  activitats
organitzades pel departament.

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  les  següents  Transferències  de  Crèdit,  a  càrrec  del
pressupost econòmic 2015:
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 De  la  partida  501  1331017  60711  “Adequació  aparcaments”
3.500,00 € a favor de la partida 501 4590000 61200 “Millora
d’edificis”, per a fer front a la previsió de les despeses
originades per la finalització dels treballs en l’edifici
“Garatge Valira”.

 De  la  partida  501  1331017  60711  “Adequació  aparcaments”
25.000 € a favor de la partida 621 342003 60820 “Equipament
Esportiu”,  per  a  fer  front  a  la  despesa  originada  pel
subministrament de 2 pistes de bàsquet 3x3 desmuntables.

5.- Expedients sancionadors.-  

• S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  Sr.  Robert
LETRANZ  SCHANZE,  per  una  presumpta  transgressió  a
l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a
la via pública

• Vist l’expedient incoat al titular administratiu del negoci
SERVEI C, per una presumpta contravenció a l’Ordinació que
regula l’horari del dipòsit de cartrons a la via pública;
atès que no ha formulat al·legacions dins del termini legal,
la Junta de Govern resol imposar-li una multa de 300 €,
quedant confirmada la proposta de sanció.

6.- Festa de Tots Sants.-  Per a la contractació d’un servei de
Bus gratuït per a facilitar el desplaçament dels Ciutadans als
Cementiris  parroquials  durant  les  festes  de  Tots  Sants,  s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses Viatges SOLDEVILA
(oferta a: 350€/8 places; oferta b: 500 €/20 places), AUTOCARS
NADAL (330 €/19 places) i EXCURSIONS RUBIOL (350 €/24 places).
Examinades  les  ofertes  s’acorda  contractar  aquest  servei  a
l’empresa EXCURSIONS RUBIOL, al ser l’oferta que proposa un major
nombre de places amb cost més econòmic. 

7.- Subvencions.- 
 
 S’acorda procedir a la liquidació de la subvenció a favor de

l’Associació  Amics  Pont  dels  Escalls,  per  un   import  de
5.738,97 €, en concepte d’organització de l’Escudella de Sant
Antoni 2015.

 S’acorda  procedir  a  l’abonament  d’una  bestreta  a  favor  de
l’Associació Amics Pont dels Escalls, per un  import de 2.200
€, en concepte d’organització de la Festa de la Castanyada,
atès  el  romanent  derivat  de  la  subvenció  atorgada  per  a
l’organització de l’Escudella de Sant Antoni.

8.- Pavelló Prat Gran.-  Per a la compra d’una màquina per a la
neteja del parquet del  Pavelló del Prat Gran, s’ha efectuat una
consulta de preus a les empreses RODISNET (5.381,88 €) i  SOLS
CONFORT  (3.924,00  €).  Vista  la  proposta  que  la  Mesa  de
contractació eleva a l’Òrgan de contractació, s’acorda adjudicar
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l’adquisició de la referida màquina  a l’empresa SOLS CONFORT per
un import de 3.924,00 €, al ser  l’empresa que presenta l’oferta
menys dient.

9.- Peritatges dels diferents tipus de sòl.- A tenor del que
estableix l’article 33.5 del text refós de la LGOTU i atès que
s’han de publicar anyalment les valoracions dels terrenys de les
diferents  unitats  d’actuació  del  POUPEE,  i  vist  el  contracte
establert  amb  PERITAXA,  adjudicatària  del  concurs  convocat  a
l’efecte, s’acorda encomanar a la referida empresa l’actualització
de les valoracions avui vigents, per l’import de 4.000 €, les
quals seran ulteriorment sotmeses a l’aprovació del Ple del Comú i
publicades per a la seva entrada en vigor.

10.- Skatepark.- Pels treballs de disseny i  construcció d’un
skatebowl així com d’un  skatepark  amb mòduls de patinatge,  s’ha
convocat un concurs públic, al que han postulat les empreses UTE
PROGEC/CONFIGE S.L-INOUT (78.503,32 €) i UTE CARRACEDO/TROEM-EGEA
TRANSFORMERS (78.192,57 €). 

Vista la proposta de la Mesa de contractació i atès que l’oferta
presentada per la UTE PROGEC/CONFIGE S.L-INOUT és la que assoleix
la  major  puntuació  segons  l’informe  tècnic,  s’acorda  declarar
guanyador del concurs a la referida empresa per un import de
78.503,32 €.

11.- Biblioteca Comunal.- Pels treballs complementaris d’enderroc
i  substitució  dels  falsos  sostres  del  local  destinat  a  nova
biblioteca  Comunal  (edifici  Garatge  Valira),  s’ha  demanat
pressupost  a  l’empresa  CONSTRUCCIONS  TOT.  Examinada  l’oferta
presentada  i  atès  que  aquesta  empresa  fou  la  guanyadora  del
concurs públic dels treballs referits, s’acorda adjudicar-li el
pressupost per un import de 2.694,33 €.

12.-  Subministrament  de  carburant.- Per  tal  d’ajustar  els
venciments  dels  contractes  de  subministrament  amb  els  anys
naturals,  s’acorda  prorrogar  el  contracte  de  subministrament
carburant establert amb CADESA fins al 31 de desembre del 2015
(venciment establert al dia 26 d’octubre del corrent). 
13.- Eleccions Comunals.- Per a la contractació del servei de
càtering  que  el  Comú  ofereix  als  electors  durant  la  jornada
electoral, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
TREBALLS DE QUALITAT (6.280,45 €), EMPRIVAT (5.500 €), PRAT DEL
ROURE (5.800 €) i BIO BIO (7.730,91 €). Examinades les ofertes
s’acorda adjudicar el subministrament del càtering a l’empresa
Restaurant PRAT DEL ROURE, al ser la que presenta l’oferta més
avantatjosa. 

14.- Reglament regulador de participació en la gestió de l’Escola
Andorrana.- D’acord amb l’article 11, apartat c), del Reglament
regulador  de  participació  en  la  gestió  de  l’Escola  Andorrana,
s’acorda nomenar a la Sra. Magda SINFREU com a representant del
Comú a la Junta del centre maternal i de primera ensenyança de
l’Escola Andorrana d’Escaldes-Engordany.
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Sessió de la Junta de Govern de data 2 de novembre de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 948
al 954/2015 (obres menors), del núm. 955 al 973/2015 (vot per
correu),  núm.  974/2015  (urbanisme),  del  núm.  992  al  999/2015
(comerç), i núm.  1001/2015 (exempcions fiscals). Les resolucions
núm. 991 i 1000/2015 resten sense contingut.

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
57/2015 de factures conformades per un import net a pagar de
11.056,71 €. 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 4.533,28 €.

3.- Personal.- 

 Vista  la  Baixa  mèdica  presentada  pel  Sr.  José  Ignasio
SÁNCHEZ (monitor de Skate), s’informa de la contractació,
amb caràcter eventual, dels serveis del Sr. Xavier PENIDO
MARTINEZ, del dia 20 d’octubre al 23 d’octubre de 2015.

 S’acorda prorrogar el contracte eventual del Sr. José Manuel
PIA  EXPOSITO   (operari  Higiene  Viària),   del  dia  1  de
novembre del 2015 al 31 de juliol del 2016

 Vista la Baixa mèdica presentada per la Sra. Isabel ENRIQUEZ
MEGIAS (operària del SAD), s’acorda contractar, amb caràcter
eventual, els serveis de la Sra. Karim IZQUIERDO DÁVALOS,
del dia 1 de novembre de 2015 fins que la titular de la
plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

 Vist l’informe emès pel Sr. Miquel Àngel Millán, Cap de
Joventut, s’acorda contractar amb caràcter eventual la Sra.
Mercè CANALS PARELLADA per  realitzar tallers d’expressió
corporal així com per la organització de tallers de teatre,
del  4 de novembre de 2015 al 31 de maig de 2016.

 Esgotat el període de prova al que ha estat sotmesa la Sra.
Maria LUPIAÑEZ MARQUÉS a la plaça de Cap de departament de
Gent Gran i vist l’informe favorable de la  consellera del
departament de Gent Gran i de la Cap de Recursos Humans,
s’acorda: 

1.-  Nomenar  a  la  Sra.  Maria  LUPIAÑEZ  MARQUÉS   al
càrrec  de  Cap  de  departament  de  Gent  Gran,  amb
caràcter definitiu.

2.- Notificar aquest acord a la persona interessada i
al  departament  de  Recursos  Humans  als  efectes
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d’inscriure la persona nomenada als Registres Comunals
de la funció pública comunal.

3.- Publicar aquest nomenament al BOPA. 

 S’autoritza  la  demanda  presentada  per  les  Sres.  Aldana
MARTINEZ  FERREYRA  i  Judit  IBAÑEZ  RODRIGUEZ,  alumnes  de
l’Institut Joan Brudieu de La Seu d’Urgell, per a realitzar
una  estada  formativa  a  les  Escoles  Bressol,  del  3  de
novembre de 2015 al 16 de febrer de 2016.

 S’autoritza  la  demanda  presentada  per  la  Sra.  Estefania
CARBONELL GARCIA, alumna de l’Institut Joan Brudieu de La
Seu d’Urgell, per a realitzar una estada formativa a les
Escoles Bressol, del 3 de novembre de 2015 al 22 de gener de
2016.

 S’autoritza  la  demanda  presentada  per  la  Sra.  Andrea
MASEGOSA  LÓPEZ,  alumna  del  programa  Focus  16-20,  per  a
realitzar una estada formativa a les Escoles Bressol, del 2
de novembre al 27 de novembre de 2015.

 Vista la demanda del president de la Federació Andorrana
d’Atletisme, s’acorda concedir un permís administratiu a la
Sra.  Dolça  CASANOVA  MARTINEZ  (Caporal  del  Servei  de
Circulació) pels dies 13, 14 i 15 de novembre del corrent,
donat que ha estat convocada com a competidora a la Mitja
Marató de València.

• S’autoritza la inscripció de les persones següents al curs
“Neteja en Hosteleria i Restauració” impartit per l’empresa
Altimir Assessoria Tècnica Alimentària:

Sra. Eugenia GARRIDO FERNANDEZ (op. neteja E. Bressol)
Sra. Encarna SERRA GUARDIOL (op. neteja E. Bressol)
Sra. Maria DOBARRO MARQUES (op. neteja E. Bressol)
Sra. Piedad DOS ANJOS FERNANDES (op. neteja E. Bressol)
Sra. Isabel TON COLL (op. neteja Llar del Jubilat)

El cost total del curs és de 175 € (35 € per persona) i la
formació té una durada de 2 hores.

4.-  Expedients  disciplinaris.-  Vist  l’informe  adreçat  per  la
directora d’Administració, Finances i Aparcaments a la Junta de
Govern, de conformitat amb l’article 72.2 de l’Ordinació de la
funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany, en relació als fets
ocorreguts els dies 8, 9,10,11,12 i 13 d’octubre del corrent, amb
la Sra. Núria CASALS SIMÓN,

Atès que els fets esmentats poden ser constitutius d’una falta de
caràcter molt greu,  tipificada a l’article 68, apartat f) de
l’Ordinació referida anteriorment, la Junta de Govern resol:

1.- Incoar un expedient disciplinari a la Sra. Núria CASALS
SIMÓN,  per la presumpta comissió d’una  falta de caràcter
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greu,  qual expedient se substanciarà amb la notificació del
corresponent plec de càrrecs.
 
2.- Ordenar al Secretari general l’inici de l’expedient i
la  pràctica  de  totes  les  diligències  que  es  considerin
adequades per a la determinació i comprovació dels fets, tot
de conformitat amb l’article 72.2, següents i concordants,
de l’Ordinació de la funció pública.

3.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

5.-  Expedients  sancionadors.-  S’acorda  incoar  un  expedient
sancionador al Sr. Dorian BURZACO BORKOWSKI, a les Sres. Cristina
CARDONA  MEYA  i  Enriqueta  ORRIT  RIBAS  així  com  al  titular
administratiu  del  negoci  CENTRE  ORTODÒNCIA  SALVANS    per  una
presumpta  transgressió  a  l’Ordinació  que  regula  l’horari  de
dipòsit d’escombraries a la via pública.

6.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció
a  favor  de  l’Agrupació  Sardanista  Andorrana,  en  concepte  de
l’organització de les activitats 2015, per l’import de 3.644,44 €.

7.- CAEE.-  S’acorda contractar l’exposició “Estrelles de cine.
Hollywood a la publicitat americana” al museu de Cinema de Girona,
constituïda per un conjunt d’anuncis de publicitat originals entre
1930  i  1970,  repartits  en  7  àmbits  i  de  10  reproduccions  de
fotografies  signades  per  actors  de  l’època  daurada.  Aquesta
mostra, tindrà una durada de tres mesos (de novembre a gener 2016)
i un cost aproximat de 5.528 €. El preu inclou el transport, el
lloguer,  muntatge,  desmuntatge  i   l’assegurança,  amb  tots  els
impostos inclosos.

8.- Colors de música 2015.-  S’acorda contractar a l’empresa  THE
PROJECT  l’actuació  del grup  “Gospel Times”,  pel Festival  “Els
Grans del Gospel” que es celebrarà el proper dia 6 de desembre a
la Plaça Coprínceps. L’import de la contractació és de 4.500 €.

9.-  Promocions  Altet  SL.- Atès que  l’edifici  en  procés
constructiu,  propietat  de  “Promocions  Altet  SL”,  situat  a  la
cruïlla dels camins del Pui i els Vilars, es troba en molt mal
estat de conservació i no compleix amb les mínimes condicions de
seguretat exigibles, tant pel que fa a la protecció de l’obra com,
de  manera  especial,  a  la  tanca  que  ha  d’impedir  l’accés  de
terceres persones al recinte, el dia 29 de maig del corrent el
Comú va adreçar un requeriment a la societat referida ordenant-li,
a tenor del que preveu l’article 127 i següents de la LGOTU,
procedir  immediatament  a  la  realització  dels  treballs  de
conservació per tal que es mantingui en tot moment en les degudes
condicions de seguretat, salubritat i higiene.

Com sigui que el propietari de l’edificació no ha efectuat cap
dels treballs que se li han exigit, el Comú, en aplicació del que
estableix l’apartat 4t de l’article abans esmentat, ha demanat un
pressupost  a  CONSTRUCCIONS  UNITAS  per  realitzar  els  treballs
necessaris  de  conservació  i  manteniment  de  les  condicions  de
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seguretat per evitar danys a terceres persones. L’import d’aquest
pressupost ascendeix a 6,372,16 € (IGI inclòs).

Amb  caràcter  previ,  el  Comú  ha  adreçat  un  altre  escrit  al
representant  legal  de  la  societat  propietària  de  l’edifici,
advertint-lo novament del perill i informant-lo sobre el cost dels
treballs  que  el  Comú  realitzarà  per  compte  i  a  càrrec  del
propietari, en base al mandat que li confereix la Llei, concedint-
li alhora un termini addicional d’una setmana per tal que pugui
executar-los ell mateix.

Transcorregut el termini indicat anteriorment sense que s’hagin
portat a terme tots els treballs esmentats, els realitzarà el Comú
facturant al propietari el cost dels mateixos.

10.- Biblioteca comunal.- 

 Per a la compra d’un taulell destinat a la zona de recepció
de  la nova Biblioteca comunal, s’ha demanat pressupost a
l’empresa INFOMOBEL, proveïdora exclusiva de la firma Mobel
Línea, la qual ha presentat un pressupost per l’import de
1.635,43 €. Vista l’oferta s’acorda encomanar a la referida
empresa el subministrament d’aquest mobiliari.

 Per a la compra de 40 cadires, s’ha efectuat una consulta de
preus a les empreses següents: 

INFOMOBEL De 65,00 € a 79,00 € + IGI         (2 models)
DELTA MOBLE De 101,00 € a 141,00 € + IGI     (4 models)
CAUSA ESTUDI De 69,00 € a 101,50 € + IGI       (5 models)
Eva Puigdemasa
ESTUDI D’INTERIORISME De 72,00 € a 130,48 € + IGI       (7 models)

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el subministrament
de 40 cadires, model Beekat, a l’empresa CAUSA ESTUDI, per
l’import total de 2.884,20 € (72,11 €/unit), al ser l’oferta
més convenient.

Sessió de la Junta de Govern de data 4 de novembre de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del  núm.
975 al 980 i del 984 al 990/2015 (vot per dipòsit judicial per
correu).

Sessió de la Junta de Govern de data 9 de novembre de 2015
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1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 981
al 983/2015 (obres menors), i del núm. 1009 al 1023/2015 (comerç).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 58/2015 i 59/2015 de factures conformades per un import net a
pagar de 5.572,15 € i 215.017,41 €, 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 369,67 €.

3.- Personal.- 

 Vista la Baixa mèdica presentada per la Sra. Marisol COBOS
MORENO  (auxiliar  de  la  Llar),  s’informa  de  la
contractació, amb caràcter eventual, dels serveis del Sr.
Miquel LORENÇO PEREIRA, del dia 4 de novembre fins que la
titular de la plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

 Atesos  els  incompliments  reiterats  a  les  obligacions
contractuals per part del Sr. Daniel GOMES DA COSTA, xofer
d’higiene viària,  s’acorda rescindir el contracte laboral
eventual establert en el seu dia amb el Comú, amb efectes al
dia 2 de novembre del corrent i contractar en el seu lloc
els serveis del Sr. Juan Carlos MANCEBO GUTIERREZ, del dia 4
de novembre de 2015 al 31de març de 2016. 

 Vist que el Sr. Pablo ROELAS MARTIN (vigilant de Cementiri),
assumeix les funcions que venia desenvolupant el Sr. Àngel
RUZAFA GARCIA, vigilant de cementiri de l’av. del Pessebre,
s’acorda  incrementar  el  seu  complement  específic  fins  a
132,10 €  (66,05 €/mensuals complement específic actual) .

 
 Vist que la Sra.  Vanessa DIAZ FÀBREGAS, monitora de les

piscines  comunals,  ha  obtingut  el  títol  de  monitora  de
“zumba”, s’acorda incrementar-li a 20€/hora la remuneració
salarial amb efectes al dia 16 de novembre del corrent.

 S’autoritza la inscripció de la Sra. Mònica NAVARRO PUIG,
interventora, al curs “Com afecta la Llei de sostenibilitat
de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i
fiscal  a  entitats  i  societats  públiques”,  impartit  per
LIDERA. El cost del curs és de 325 € i la formació té una
durada de 4 hores.

 S’acorda  la  inscripció  del  personal  de  diferents
departaments al curs “Reciclatge Prevenció i Socors Cívics
de Nivell 1” que tindrà lloc durant el mes de novembre a les
instal·lacions comunals, i que impartiran els formadors del
Comú. El cost total de la formació és de 1.834,20 € (180
persones x 10,19 €) i tindrà una durada de 4 hores.

4.- Serveis d’assistència tècnica.- Atès que l’empresa T-SYSTEMS,
és la subministradora dels programes GT-WIN, SICAP, Inventari WEB
i SICAP web, s’acorda contractar a la referida empresa 180 hores
d’assistència tècnica per un import de 13.770 €, que es destinaran

   267



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2015  –   Sessió ordinària de data 21 de desembre

a l’adaptació de les aplicacions informàtiques del departament de
Finances i Administració.

5.- Expedients sancionadors.- Vistes les al·legacions formulades
pels titulars administratius dels negocis RESTURANT SUSHI SHOP i
SERVEI C, en relació als expedients incoats,  per una presumpta
transgressió  l’Ordinació  que  regula  l’horari  de  dipòsit
d’escombraries i cartrons a la via pública, s’acorda deixar nuls i
sense efecte els referits expedients.

6.- Enllumenat públic.-  Pel subministrament de lluminàries  pel
manteniment  de  la  xarxa  d’enllumenat  públic,  s’ha  demanat
pressupost a l’empresa GEA, única subministradora d’aquest tipus
de  material.  Vista  l’oferta  presentada s’acorda  adquirir  el
material demanat per un import de 6.338,50 €. 

7.- Piscines Comunals.- Pel subministrament i instal·lació d’una
cabina de“Sauna” destinada a les instal·lacions de les  piscines
comunals, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses  SACE
(5.428,67 €/IGI no inclòs ), BLAUTEC (8.096,09 €/IGI no inclòs),
DIRECTE  (7.953  €/IGI  no  inclòs),  i  TECSAI  (6.289,50  €/IGI  no
inclòs).  Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el
subministrament  i  instal·lació  d’aquest  equipament  a  l’empresa
SACE al ser la que presenta l’oferta menys dient.

8.- Campus Esportiu 2015.- En el marc del programa Campus Esportiu
2015, s’acorda procedir a l’abonament de 2.610,40 € a favor del
Comú d’Andorra la Vella, en concepte de pagament  de les despeses
de participació de 30 joves de la parròquia d’Escaldes-Engordany
als campus de Vela, Tennis-Padel i Volei Platja.

9.- Comunicació.- Per a la impressió de 5.900 exemplars, en format
(19x27),  d’un llibre-resum sobre el mandat comunal 2011-2015 que
es trametrà als Caps de Casa de la parròquia, s’ha efectuat una
consulta  de  preus  a  les  empreses  IMPRENTA  SOLBER  (opció  A:
9.540,44€  opció  B:  8.967,10  €),  IMPREMTA  ENVALIRA  (opció  A:
11.547,98 € opció B: 11.074,47 €), IMPREMTA PRINCIPAT (opció A:
10.560,77€ opció B: 10.445,82 €) i GRAFIQUES ANDORRANES (opció A:
10.146,95 € opció B: 10.617,20 €). Examinades les ofertes s’acorda
adjudicar  a  l’empresa  SOLBER  els  treballs  d’impressió  dels
referits exemplars, (opció B), al ser l’oferta menys dient.

10.- Contracte de subministrament de vestimenta pels Agents de
Circulació  comunals.- Vist  l’informe  emès  per  la  Cap  del
departament de Circulació del Comú en relació a l’execució molt
deficient del contracte de subministrament de la uniformitat del
servei de circulació, adjudicat per acord de la Junta de Govern el
dia 22 d’abril del 2014 a favor de la societat GARCIA UNIFORMES
ANDORRA SLU, en endavant “l’adjudicatari”,

Vist  l’acord adoptat en la Reunió de Cònsols de data 13 d’octubre
del  2015,  en  relació  a  la  rescissió  del  contracte  de
subministrament establert entre els comuns i l’adjudicatari per
incompliments contractuals de l’adjudicatari, 

Vist  que  l’adjudicatari  ha  incorregut  en  els  supòsits
d’incompliment previstos en el pacte onzè, “Resolució i rescissió
del  contracte”,  apartat  1  a  5,  i  que  aquests  incompliments
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permeten la rescissió unilateral i anticipada del contracte per
part del Comú, 

Vist que, a tenor de l’apartat 3 del mateix pacte, la resolució
per causes d’incompliment comporta per l’adjudicatari l’extinció
de la fiança definitiva de 500 € abonada en aplicació del pacte
tercer  del  contracte  així  com  l’obligació  de  rescabalar  a
l’Administració  pels  danys  i  perjudicis  soferts  per  causa  del
subministrament defectuós imputable a l’adjudicatari,

La Junta de Govern acorda:

1. Declarar resolt, en la seva qualitat d’òrgan competent, el
contracte de subministrament de la uniformitat del servei de
circulació comunal, atorgat en data 17 de desembre de 2014,
per causa d’incompliments contractuals greus i reiterats per
part  de  l’adjudicatari;  decretar  la  pèrdua  de  la  fiança
prestada per un import de 500 €; amb reserva expressa del
dret del Comú a instar una reclamació per la via judicial
per l’ incompliment del contracte i de la normativa que li
és d’aplicació així com pels danys i perjudicis soferts.

2. Notificar  la  resolució  continguda  a  l’apartat  primer  a
l’adjudicatari, als efectes pertinents.

3. D’acord amb el procediment previst a l’article 46.2 de la
Llei  de  contractació  pública,  contractar  directament  una
altra  empresa  pel  subministrament  del  material  urgent,
facultant  a  l’efecte  al  Comú  d’Andorra  la  Vella  per  a
centralitzar aquesta contractació que es basarà en un únic
informe i tindrà com a data màxima d’entrega el dia 1 de
desembre de 2015; comunicar al respecte al Comú d’Andorra la
Vella  quines  són  les  necessitats  més  urgents  i,
posteriorment,  fins  i  tant  no  s’hagi  adjudicat  el  nou
concurs que es convocarà, efectuar cada Comú pel seu compte
les seves comandes.

11.-  Contractes  de  manteniment  del  CIAM.- Vist  el  conveni  de
cessió d’ús temporal establert amb el Govern, s’acorda rescindir,
a la data del venciment pactat, els contractes de manteniment del
CIAM amb les empreses ASCANSORS SCHINDLER, INSTAL.LACIONS DELGADO,
ECOSERVEIS i PROTECVALL, per tal que el Govern pugui efectuar la
contractació d’aquests serveis pel seu compte mentre sigui vigent
el conveni de cessió.

Sessió de la Junta de Govern de data 16 de novembre de 2015
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1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm.
1002 al 1008/2015 (obres menors), i del núm. 1024 al 1030/2015
(comerç).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
60/2015 de factures conformades per un import net a pagar de
13.683,79 €. 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 19.085,68 €.

3.-  Impost  sobre  rendiments  arrendataris  i  de  radicació
d’activitats  comercials.-  S’acorda  publicar  al  BOPA  la  relació
d’obligats tributaris que consten com a deutors, als quals no s’ha
pogut notificar l’import de les quotes tributàries impagades en
relació als impostos dels rendiments arrendataris i de radicació
d’activitats comercials, meritades en el període impositiu dels
anys 2013 i 2014. 

4.- Personal.- 

 Vista la baixa mèdica presentada pel Sr. Alexandre CONSUEGRA
FLORES (monitor esportiu), s’informa de la contractació, amb
caràcter eventual, dels serveis del Sr. Venancio SALDANAS
VÁZQUEZ, del 9 de novembre al 13 de novembre de 2015.

 S’acorda  prorrogar  la  contractació  de  la  Sra.  Marta
SANTISTEVE  VÁZQUEZ,  amb  caràcter  eventual,  com  a
administrativa  al  departament  de  Circulació  i  atenció
ciutadana, del dia 23 de novembre de 2015 al 22 d’agost de
2016.

 Atesa la necessitat de reforçar el departament d’Esports per
la  organització del   “Open  d’Escalada”  s’informa  de  la
contractació  eventual  del  Sr.  Jordi  SALLÉS  LÓPEZ,  com  a
monitor d’Escalada, del 13 de novembre al 16 de novembre de
2015.

 S’autoritza a la Sra. Mounia BOAZZATTI AGHARBI i al Sr.
Felipe PINTO, alumnes del Lycée Comte de Foix, a realitzar
una  estada  formativa  a  la  Llar  del  Jubilat,  del  23  de
novembre al 18 de desembre de 2015.

 S’autoritza al Sr. Aritz AGUAYO PRADAS, alumne del Centre de
Formació Professional, a realitzar una estada formativa al
departament d’Esports, del 7 de desembre al 22 de desembre
de 2015.

 S’autoritza al Sr. David SALAS XANDRI, alumne del Centre de
Formació Professional, a realitzar una estada formativa al
departament d’Esports, del 7 de gener de 2016 al 22 de gener
de 2016.

5.- Expedients sancionadors.-  

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Carme
COBOS MORENO, als Srs. Youssef ARRAHAOUI FERREIRA i Ivan DOS
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SANTOS  VEIGA  així  com  als  titulars  administratius  dels
negocis TAVERNA D’EXCALIBUR i CALZEDONIA, per una presumpta
transgressió a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit
d’escombraries a la via pública.

 Vist l’expedient incoat al titular administratiu del negoci
MANGO,  per  una  presumpta  contravenció  a  l’Ordinació  que
regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública;
atès que no ha formulat al·legacions dins del termini legal,
la Junta de Govern resol imposar-li una multa de 300 €,
quedant confirmada la proposta de sanció.

 Vistes  les  al·legacions  formulades  pel  Sr.  Enric  LLAHÍ
SEGALÀS, 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.

6.-  Jocs  Infantils.-  Pel  subministrament  i  instal.lació
d’elements, mobiliari i jocs per a equipar el parc infantil del
Prat del Roure s’ha convocat un concurs públic al que han postulat
les empreses que es detallen a continuació:

EMPRESA OFERTA A OFERTA B
UNDECAL SL

9.232,58 €
(-)

COESME 14.988,00€ (-)
MULTISERVEIS COPRÍNCEPS Opció 1:       22.196 €

Opció 2:        19.996 €

10.955,00 €

7.960,00 €
MESA (-) 10.220,10 €
SENYALITZACIONS STOP (-) 10.875,32 €

Vista la proposta de la Mesa de contractació i atès que l’oferta
presentada per MULTISERVEIS COPRÍNCEPS és la que assoleix la major
puntuació segons l’informe tècnic, s’acorda adjudicar el concurs a
la referida empresa per un import de 19.996 (IGI Inclòs) €.

7.-  Pessebre  vivent.-  Pel  subministrament  de  diferents  tipus
d’avets que es destinaran a decorar l’espai i adequar l’entorn
urbà  per  la  realització  de  l’espectacle  Pessebre  Vivent,  s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses que es detallen a
continuació, havent obtingut les següents ofertes:

PUNT VERD:

- 30 abies Nordmanniana 225/250: 37’70€/unitat 1.131,00 €
- 25 abies Nordmanniana 175/200: 24,65€/unitat   616,25 €
- 15 abies Nordmanniana 125/150: 21’75€/unitat   326,25 €

Import Total: 2.094,23 €
 

AURÓ JARDINERS:
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- 30 abies Nordmanniana 225/250: 34,79€/unitat 1.043,70 €
- 25 abies Nordmanniana 175/200: 25,30€/unitat   632,50 €
- 15 abies Nordmanniana 125/150: 17,39€/unitat   260,85 €

Import Total: 1.956,42 €

Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  AURÒ
JARDINERS el subministrament dels avets, al ser la que presenta
l’oferta menys dient. 

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

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del  núm.
1031  al  1035/2015  (obres  menors),  del  núm.  1036  al  1046/2015
(cadastre), núm. 1048/2015 (comerç), núm. 1049/2015 (celebració
quinto), i del núm. 1050 al 1059 /2015 (exempcions fiscals).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
61/2015 i 62/2015 de factures conformades per un import net a
pagar  de  4.939,18  €  i  405.127,86  €,  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 4.939,18 €.

3.- Personal.-

 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis dels
Srs. Amar BEN YOUNES (xofer del servei de neteja viària) i
Adolfo DA SILVA CARVALHO (operari de la deixalleria comunal)
del dia 1 de desembre 2015 al 31 d’agost del 2016.

 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis de la
Sra. Sara NUÑEZ ADRAN, per a la realització d’un concert en
ocasió  de  la  cerimònia  d’inauguració  del  Talantejant
plàstic 2015, programat pel dia 2 de desembre del 2015.

 Vist que el Servei de Prevenció Aliè contractat pel Comú ha
declarat la Sra. Maria UCLES COLODREDO (operària d’Higiene
Viària) no apta per realitzar la seva activitat professional
habitual, i vist que la CASS li ha atorgat una invalidesa
limitant el seu horari laboral a mitja jornada, s’acorda
reubicar a la Sra. UCLES a la plaça d’operària de neteja
d’edificis comunals, amb efectes al dia 15 de novembre del
corrent.

 Vista  la  baixa  del  Sr.  Antoni  BELLIDO  PEREZ  (monitor
aquàtic) s’informa de la contractació amb caràcter eventual
de la Sra. Alicia RUIZ COBOS, del 18 de novembre del 2015
fins  que el Sr. BELLIDO s’incorpori al seu lloc de treball.
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 Vista la propera baixa de maternitat de la Sra. Iurdana
ARTOLÀ  BERROCAL  (secretària  del  dept.  de  Medi  Ambient),
s’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis de la
Sra. Esmeralda MORENO FABREGAT, del 4 de gener del 2016 fins
que la Sra. ARTOLÀ s’incorpori al seu lloc de treball.

 Vist que la Sra. Mª Lluïsa MASIP PIQUÉ ha renunciat a la
plaça que ocupava com a gestor de la central d’Aparcaments
en horari diürn;  vist que es troba actualment en aquesta
plaça en situació de període de prova, s’acorda autoritzar
el seu retorn a la plaça de procedència i  publicar un
concurs de promoció interna per cobrir la plaça que queda
novament  vacant  (gestor  de  la  central  d’aparcaments  en
horari diürn).

 Vista  la  demanda  de  la  Sra.  Pilar  ALCUBIERRE  SALCEDO
(operària de neteja d’edificis comunals), sol·licitant una
prolongació de l’excedència per una durada de dotze mesos a
comptar del dia 1 de febrer de 2016, s’acorda autoritzar-la.

 S’autoritza la demanda de les Sres. Carolina MANDICÓ PEREZ i
Patricia CRESPO (alumnes del Lycée Comtes de Foix) per fer
una estada de descoberta professional a les Escoles Bressol,
del 25 al 29 de gener del 2016.

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  les  següents  Transferències  de  Crèdit,  a  càrrec  del
pressupost econòmic 2015:

 De  la  partida  501  1331017  60711  “Adequació  aparcaments”
440,50  €  a  favor  de  la  partida  603  2314010  60500
“Mobiliari”, per a fer front al subministrament i muntatge
de 4 mobles expositors pel punt d’informació juvenil.

5.- Punt d’informació Juvenil.- Pel subministrament i instal·lació
de 4 mobles destinats al punt d’informació juvenil (departament de
Joventut) s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses DECOR
ANDORRA (989,07 €) i FUSTERIA ROSSELL (940,50 €). Examinades les
ofertes  s’acorda  adjudicar  el  subministrament  i  instal·lació
d’aquest  mobiliari  a  FUSTERIA  ROSSELL,  al  ser  l’oferta  menys
dient.

6.- Subministrament dels uniformes del servei de Circulació.- Vist
l’acord adoptat per la Junta de Govern per a la rescissió del
contracte  de  subministrament  dels  uniformes  dels  Agents  de
Circulació comunals amb l’empresa GARCIA UNIFORMES ANDORRA SLU.,
s’acorda procedir a l’abonament del material subministrat per la
referida  empresa  amb  anterioritat  a  l’acord  de  rescissió
(14.862,80 €) i destinar l’import restant de la partida (82.746,20
€) a l’adquisició de la vestimenta necessària a l’empresa INSIGNIA
UNIFORMES  SL,  proveïdor  escollit  pel  Comú  d’Andorra  la  Vella
mitjançant la consulta de preus efectuada, per la qual el Comú
d’Escaldes-Engordany l’havia facultat.
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En  aquest  ordre  i  donada  l’extrema  necessitat  de  proveïr  als
Agents de Circulació Comunals de la vestimenta d’hivern, s’acorda
encomanar el subministrament a l’empresa INSIGNIA UNIFORMES SL de
45  anoracs,  45  folres  polars,  135  jerseis  de  coll  alt,  135
pantalons d’hivern, 45 gorres de campanya d’hivern i 135 altres
unitats de peces tèrmiques, per l’import total de 79.594,65 €
7.- Expedients sancionadors.-

 Vist que la Sra. Daniela GONÇALVES PIRES, no ha procedit a
formular al·legacions en el marc de l’expedient que li fou
incoat per haver dipositat escombraries a la via pública
fora de l’horari establert, s’acorda imposar-li una sanció
de 300 €.

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  a  les  Sres.
Meritxell RABASSA, Marta FERREIRA DA SILVA; als Srs. Frank
GALLARDO  BARQUIN  i  Ivan  SANTOS  VEIGA,  per  la  presumpta
transgressió  a  l’Ordinació  que  regula  el  dipòsit
d’escombraries a la via pública; s’acorda també incoar un
expedient sancionador al titular administratiu del negoci
TEMPLE BAR per haver dipositat els contenidors a la via
pública fora de l’horari establert.

8.-  Escoles  Bressol.- S’aprova  el  calendari  presentat  pel
tancament de les Escoles Bressol Comunals 1 i 2.

9.- Pessebre Vivent.- 

 Per a la realització dels treballs de reproducció de dos
murs amb una porta de borda antiga i finestres funcionals de
poliestirè endurit, per a l’ambientació del Pessebre Vivent,
s’ha consultat diverses empreses de les quals solament SPAI
29 pot realitzar i subministrar aquests decorats. Vist el
pressupost  presentat  (6.950  €)  s’acorda  encomanar-li  la
realització dels treballs.

 Pels  treballs  de  fusteria  destinats  a  la  decoració  del
projecte de borda antiga a les entrades de l’oficina de
Turisme,  s’ha  demanat  pressupost  a  l’empresa  Fusteria
Rossell, la qual ha presentat una oferta per l’import de
1.562,28  €.  Vist  el  pressupost  s’acorda  encomanar-li  la
realització dels treballs.

 Per a la dinamització de la part alta els dies 5, 6, 7 i 8
de desembre, s’acorda contractar els serveis de l’empresa
Estudi Blanc, per a la tematització de 3 espais – escenaris
(L’hivern,  Els  Contes  i  les  Tradicions),  conforme  al
pressupost presentat per 2.993,92 €.

Sessió de la Junta de Govern de data 30 de novembre de 2015
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1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del  núm.
1060  al  1068/2015  (obres  menors),  núm.  1069/2015  (exempcions
fiscals), del núm. 1070 al 1077/2015 (comerç), i del núm. 1078 al
1081/2015 (cadastre).

2.- Finances.- 

2.1 Pagaments: es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
63/2015 de factures conformades per un import net a pagar de
15.748,96 €. 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 3.599,80 €.

2.2.- 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 201-0110000-91310
“amortització  de  préstecs  empreses  privades”  per  un  import  de
28.000 € per fer front al pagament de la propera quota de préstec
de data 31 de desembre de 2015. 

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

 De la partida 201 0110000 31010 “Interessos de préstecs”,
3.000  €  a  favor  de  la  partida  201  934  0000  34910
“Comissions serveis bancaris” per a fer front a l’increment
de despeses de comissions bancàries pel cobrament per mitjà
de TPV en les diferents instal·lacions comunals.

 De la partida 501 1331017 60711 “Adequació d’Aparcaments”,
1.278,59  €  a  favor  de  la  partida  401  1612000  61730
“Condicionament de xarxes” per a fer front a la despesa
originada per al subministrament d’una pantalla tàctil de
control, per l’autòmat de la xarxa de l’aigua termal.

 De la partida 501 1510000 22700  “Treballs realitzats per
altres empreses” 50.000 € a favor de la partida 501 1611000
21703  “Manteniment de clavegueres”, per a fer front a la
previsió  de  despeses  de  reparació  i  manteniment  de  les
clavegueres fins a finals de l’any 2015.
 

2.4.- Saldos de retenció d’obres: s’acorda comptabilitzar com a
beneficis  extraordinaris  els  saldos  de  retenció  d’obra  no
reclamats,  anteriors  a  l’any  2007,  per  un  import  total  de
91.664,92 €.

2.5.-  Devolució  d’ingressos: s’acorda  comptabilitzar  com  a
beneficis  extraordinaris  les  devolucions  d’ingressos  indeguts
anteriors  al  31  de  desembre  del  2012,  i  que  no  han  estat
liquidats, per l’import total de 3.342,44 €.

2.6.-  Liquidacions  pressupostàries: s’acorda  anul·lar  les
liquidacions pressupostàries  de l’any 2012, per un import de
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69,92 €, corresponents a xecs tramesos per correu certificat que
no han estat ingressats.
2.7.- Pòlisses de crèdit: vist l’acord adoptat pel Ple del Comú en
la  sessió  celebrada  el  dia  28  de  maig  del  2014,  i  l’acord
posterior  de  la  Junta  de  Govern  en  la  sessió  del  dia  24  de
novembre del mateix any, relatius a facultar als Srs. Cònsols, a
la Consellera de Finances i a la Interventora Comunal, per a la
contractació d’una pòlissa de crèdit convertible en préstec, per
un import de 2.400.000 €, amb una entitat bancària d’Andorra,
destinada al finançament de les obres de desmunt de la parcel·la
comunal situada a la urbanització el Falgueró, s’informa a la
Junta de Govern que el passat dia 28 de novembre es va formalitzar
amb l’entitat bancària Banc de Sabadell un préstec de 2.000.000 €
amortitzable a 10 anys, per a fer front a les obres esmentades.

També, i segons preveu el contracte signat en data 27 de novembre
de  2014  amb  l'entitat  abans  esmentada,  i  l'article  20  de
l'ordinació de pressupost, a proposta de la comissió de Finances,
s'informa a la Junta de Govern de la constitució d'una pòlissa de
crèdit a curt termini per un import de 1 milió d'euros per fer
front als decalatges eventuals de tresoreria. 
  
3.- Personal.- 

 S’acorda prorrogar la contractació temporal del Sr. Antoni
ROCA REVERT, com a operari d’higiene viària, del dia 23 de
novembre de 2015 al 29 de febrer de 2016.

 Vist  que  properament  la  Sra.  Maria  Cruz  HERNÁNDEZ  MORA,
cuinera de l’escola Bressol 1, assoleix l’edat de jubilació,
s’acorda convocar un concurs pel procediment de promoció
interna, per a cobrir la plaça vacant.

 S’informa de la nova tarifa que  s’aplicarà  per  a  la
realització de les proves mèdiques destinades al col·lectiu
de  personal  del  Comú  pel  Servei  de  Prevenció  Aliè
(Assegurprevenció), que serà a raó de 66 €/persona.

4.- Expedients sancionadors.-  

 Vistes  les  al·legacions  formulades  per  la  Sra.  Cristina
CARDONA MEYA i pel Sr. Dorian BURZAKO BORKOWSKI, en relació
als  expedients  incoats,   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.

 Vist l’expedient incoat al titular administratiu del negoci
BONA FRUITA, per una presumpta contravenció a l’Ordinació
que regula l’horari de dipòsit de residus sòlids urbans a la
via pública; atès que no ha formulat al·legacions dins del
termini legal i atès també que  l’empresa expedientada és
reincident, la Junta de Govern resol imposar-li una multa de
3.000 €, quedant confirmada la proposta de sanció.

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Àgata
MORALES GARCIA, per una presumpta transgressió a l’Ordinació
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que  regula  l’horari  de  dipòsit  d’escombraries  a  la  via
pública

5.-  Maquinària.- Per  a  la  compra  dos  “bufadors” portàtils
destinats al servei de neteja viària, s’ha efectuat una consulta
de preus a les empreses que es detallen a continuació:

 FERRETERIA PRINCIPAT (HUSQVARNA 350BT) 1.034,54 €
 RIBA (STHIL) 1.060,00 €
 ESTABLIMENTS MARTI (HUSQVARNA (356BTX) 1.152,00 €
 MAVID (HUSQVARNA 350BT)   952,52 €

Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  el  subministrament
d’aquesta maquinària, a l’empresa MAVID (HUSQVARNA 350BT) al ser
la que presenta l’oferta menys dient.

6.- Xarxa Aigua Termal.- Pel subministrament d’una pantalla tàctil
de control per l’autòmat de la xarxa de l’aigua termal, s’ha
demanat  pressupost  a  l’empresa  CIMSA,  única  subministradora
d’aquest tipus de material. Examinada l’oferta s’acorda adjudicar-
li el pressupost per un import de 3.778,59 €.

7.- CAEE.-  Pel subministrament  d’un sistema de vídeo vigilància
destinat al CAEE, s’ha efectuat una consulta de preus al que han
postulat les empreses que es detallen a continuació:

EMPRESA CARACTERÍSTIQUES IMPORT
VALLSEGUR 
Resolució 720 píxel

 1.186,76 €

VALLSEGUR Resolució 1080 píxel  1.496,79 €
PROTECVALL Resolució 960 píxel  1.291,45 €
MHZ Càmeres IP Dlink 1024 píxel  7.465,00 €
MHZ Càmeres IP Axis 1024 píxel 11.454,00 €
MS RPINCIPAT Càmeres IP Dlink 1024 píxel   3.853,33 €
SGV Resolució 1080 píxel   4.139,50 €

Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el  subministrament
d’aquest  equipament  a  l’empresa  VALLSEGUR  per  un  import  de
1.496,79 €, al ser l’oferta més convenient. La instal·lació anirà
a càrrec del departament tècnic del Comú.

8.- Pessebre vivent.- 

 Per  la  contractació  de  la  sonorització,  il·luminació  i
assistència tècnica destinada a la creació i realització de
l’espectacle Pessebre Vivent, s’ha efectuat una consulta de
preus a empreses especialitzades en aquests sectors: 

Secció Il·luminació:

 SERVER 7.200,00 €
 SÒNICA 7.315,00 €
 MUSITRÒNIC    (-)
 LIGHTSOUND    (-)

Secció Só:
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 SERVER 7.400,00 €
 SÒNICA 6.949,25 €
 MUSITRÒNIC    (-)
 LIGHTSOUND    (-)

Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar la contractació
de la il·luminació de l’espectacle a l’empresa SERVER i de
la sonorització a l’empresa SÒNICA al ser, respectivament,
les ofertes més avantatjoses.

9.- Activitats VIVAND.- Per a la dinamització de l’av. Carlemany,
Part Alta, els dies 5, 6, i 7 de desembre, s’acorden les següents
contractacions:

 A l’Escola de Teatre l’ANIMAL, 5 sessions de “contacontes”,
pels dies 5 i 6 de desembre i a l’empresa Andorra Animació,
6 sessions de “Contacontes” a càrrec de la narradora Clara
Gavaldà, pel dia 7 de desembre que tindran lloc a l’Espai
Vivand,  part  Alta.  L’import  de  les  contractacions  és  de
2.280 € i de 1.742,50 €, respectivament.

 Per a l’animació de l’av. Carlemany, Part Alta, s’acorda la
contractació de l’espectacle “Contes Musicals” a càrrec de
la Fundació ONCA, que tindrà lloc els dies 5, 6 i 7 de
desembre. L’import de la contractació és de 2.550 €.

 Per a la selecció d’una empresa encarregada de la vigilància
a l’Espai Vivand,  durant els dies 5, 6 i 7 de desembre de
2015,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  diverses
empreses  obtenint  només  un  pressupost  de  l’empresa  SGV
(1.018,88 €), (BAST SEGURETAT i VALLSEGUR, no han presentat
oferta). Examinada l’oferta presentada s’acorda adjudicar a
SGV la vigilància de l’ESPAI VIVAND, conforme al pressupost
presentat per un import de 1.385,50 €.

 Per a l’enregistrament i edició d’un vídeo sobre els actes
de promoció de l’av. Carlemany, Part Alta,  programats els
dies 5, 6 i 7 de desembre a VIVAND així com de l’encesa de
les llums de Nadal, s’ha efectuat una consulta de preus a
les  empreses  CARROTAMEDIA  (-),  MIRA  AUDIOVISUAL  (-)  i
ALCAFILMS  (1.385,50  €).  Examinada  l’única  proposta
presentada  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  ALCAFILMS  els
treballs d’enregistrament i edició del vídeo, per l’import
de l’oferta. 

10.- Enllumenat Nadal Vivand- 

 Atès que les empreses NOVELEC i ELÈCTRICA DE LES VALLS, són
les  subministradores  dels  motius  d’enllumenat  de  Nadal
instal·lats en diversos indrets de la zona VIVAND, s’acorda
contractar  a  les  referides  empreses  pel  muntatge  i
desmuntatge, així com pel emmagatzematge del material per un
import de 1.306,25 €  i 4.174,78 €, respectivament.
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 Pel  lloguer  de  motius  d’il·luminació  de  Nadal  per  a
instal·lar a la Placeta de l’av. Fiter i Rossell/C/Josep
Viladomat,  ha  presentat  una  oferta  l’empresa  COMERCIAL
ELECTRICA DE LES VALLS. Vist el pressupost (1.251,91 €, un
any), s’acorda contractar el subministrament de l’element en
forma de Ren referència: 011A2004.

11.- Concursos.-  S’acorda  convocar  un  concurs  públic  pel
subministrament de carburant per a flota de vehicles del Comú.

12.- Obres de reconeguda urgència.- S’informa que s’han finalitzat
els treballs de reparació, contractats amb caràcter d’urgència,
sobre la xarxa general de clavegueres, en un tram de la carretera
dels Vilars. Les referides obres es situen dins la zona on es va
produïr l’esllavissada el passat mes de juny a conseqüència de les
pluges torrencials caigudes en aquelles dates. Aquests treballs
han estat realitzats per l’empresa TP UNITAS per un import de
23.952,13 € IGI inclòs. 

13.- Projecte de remodelació de la Plaça Coprínceps.- S’acorda
encomanar a l’empresa Auxini SA, les obres d’ampliació d’algunes
terrasses  així  com  el  subministrament  i  instal·lació
d’escalfadors, conforme al pressupost presentat per l’import de
22.365,02 € IGI inclòs, atès que l’increment d’obra no excedeix el
20% que permet la Llei de contractació pública.

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 d’una Ordinació de transferència de
crèdit,  per  a  l’adquisició  d’una  màquina  d’escombrar
destinada al servei de neteja viària.

4. Proposta d’adjudicació del subministrament d’una màquina
d’escombrar a Garatge Nogreda, per l’import de 155.914 €,
d’acord amb la proposta de la Mesa de contractació

Amb l’assentiment dels presents, la Sra. Cònsol Major disposa que, atès
que els punt núm. 3 i 4 de l’Ordre del Dia fan referència al mateix objecte,
ambdues  propostes  es  tractaran  conjuntament.  Seguidament  en  fa  la
presentació:

D’acord amb l’article 74 de la Llei de les finances comunals i l’article 4t
de l’Ordinació del pressupost, es proposa l’aprovació d’una transferència
de  crèdit  per  destinar  la  quantitat  de  25.914  €  a  la  partida
pressupostària 402-1631000-60400, Vehicles, procedent de la partida
501-1331017-60711,  Adequació  aparcaments, per  dotar  de  fons
suficients la citada partida pressupostària i permetre així la compra d’una
màquina per a la neteja viària.

Simultàniament,  d’aprovar-se  la  transferència  de  crèdit,  es  proposa
adjudicar  a  Garatge  Nogreda  el  subministrament  d’aquest  nou
equipament, per l’import de 155.914 €, conforme a la proposta que la
Mesa de contractació presenta al Ple del Comú.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
les  dos  propostes  posades  a  consideració.  Les  respectives  ordinació  i
adjudicació  es publicaran al Bopa.
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5. Proposta de resolució de les al·legacions presentades en el
tràmit d’informació pública dels polígons cadastrals núm.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 32 i 33,
conforme  a  la  proposta  presentada  per  la  Comissió  del
Cadastre

Tal com ho farà també sobre les següents propostes que figuren a l’ordre
del dia, la Sra. Cònsol Major cedeix la paraula al Sr. Cònsol Menor per a
que informi sobre la proposta presentada. El Sr. Cònsol Menor exposa el
següent: 

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

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

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta  de  resolució  de  les  al·legacions  presentades  en  el  tràmit
d’informació pública dels polígons cadastrals relacionats.

6. Proposta  de  Decret  d’aprovació  dels  polígons  cadastrals
enumerats  en  el  punt  anterior,  conforme  a  l’apartat  7,

   281



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2015  –   Sessió ordinària de data 21 de desembre

aprovació,  de  la  disposició  transitòria  tercera  de
l’Ordinació  del  cadastre  de  la  parròquia  d’Escaldes-
Engordany

El Sr.  Cònsol  Menor informa als consellers  que,  correlativament  amb la
proposta  anterior,  se’ls  posa  a  consideració  la  proposta  de  Decret
d’aprovació  definitiva  i  incorporació  al  cadastre  parroquial  dels  polígons
cadastrals relacionats anteriorment (núm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19,
20,  21,  22,  23,  25,  32  i  33),  què  es  publicarà  al  BOPA als  efectes
pertinents.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta presentada. El Decret aprovat es trametrà al Bopa per a la seva
publicació i posterior entrada en vigor.

7. Proposta de Decret de finalització dels treballs de formació
del Cadastre parroquial d’Escaldes-Engordany

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

D’acord amb el que estableix la Llei 29/2008, de data 11 de desembre,
del cadastre, amb els acords què s’acaben d’adoptar en la sessió d’avui,
el Comú ha aprovat definitivament tots els polígons i s’ha incorporat al
cadastre de la parròquia d’Escaldes-Engordany tota la informació gràfica i
alfanumèrica referent als béns immobles inclosos en els mateixos.

Havent doncs finalitzat els treballs de formació del cadastre parroquial i
per donar compliment a la Disposició transitòria tercera, apartat 9, de
l’Ordinació, es proposa declarar finalitzats i adaptats a la Llei 29/2008,
de  data  11  de  desembre,  tots  els  treballs  de  formació  del  cadastre
parroquial d’Escaldes-Engordany, i  publicar el Decret al Bopa per a la
seva entrada en vigor en tot el territori parroquial.
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Intervé a continuació la Sra.  Cèlia Vendrell expressant la seva satisfacció
per la finalització dels treballs de formació del cadastre i fent constar el
seu suport a l’aprovació del Decret. No obstant això, recorda i diu lamentar
que la finalització dels treballs s’hagi produït dos anys i mig després del
termini legalment establert.

El  Sr.  Cònsol  Menor,  per  la  seva  part,  reconeix  el  retard  registrat,  però
alhora considera que s’ha de tenir en compte l’abast del treball realitzat,
en tant que afecta més de 350 hectàrees, més de 9.000 edificis i més de
40.000 unitats. Tot això havent-se registrat només 62 al·legacions, què es
poden  comparar  amb  les  248  al·legacions  registrades  en  la  primera
exposició  pública  del  cadastre  d’una  parròquia  molt  més  petita  que  la
d’Escaldes-Engordany. En definitiva, el Sr. Cònsol Menor reconeix el retard
assenyalat  per  la  Sra.  Vendrell,  però  posant  de  relleu  que  malgrat  tot,
Escaldes-Engordany és la tercera d’entre les set parròquies que acaba el
cadastre i que sens dubte, s’ha de felicitar a totes les persones què hi han
estat implicades pel bon treball realitzat i l’excel·lent resultat.

La Sra. Cèlia Vendrell es suma a la felicitació als tècnics i resta de personal
que han col·laborat en l’elaboració del cadastre. Tanmateix diu que segueix
lamentant l’incompliment dels terminis, en particular pel fet que malgrat
les reiterades demandes d’informació al respecte, hi ha hagut una evident
manca de transparència i diàleg amb els representants de l’oposició sobre
els motius d’aquest retard.

I clos el torn d’intervencions, per assentiment, el Ple aprova el Decret de
finalització  dels treballs  de formació del  cadastre parroquial  d’Escaldes-
Engordany, el qual serà tramés al Bopa per a la seva publicació i posterior
entrada en vigor

8. Conforme a l’article 33.5 de la LGOTU, proposta d’aprovació
del Decret sobre els valors unitaris tipus del sòl
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El Sr. Cònsol Menor informa al Ple sobre la proposta presentada:

Per a la determinació del valor de referència del sòl,  quan escau la
cessió  en equivalent  econòmic o cànon,  s’aplica  el  valor  de mercat,
d’acord amb els articles 10 i 13 del Decret d’aprovació de les directrius
d’ordenació, de data 22 de febrer del 2006. 

El càlcul d’aquest valor de mercat, que ha de servir per determinar el
15 % de cessió obligatòria i gratuïta a favor del Comú previst a l’article
14.7.1.a  de  les  Normes  Urbanístiques  del  POUPEE,  té  en  compte
l’aprofitament del sòl i els usos admesos. El valor resultant per metre
quadrat ha de ser equivalent en tots els terrenys de la zona on estigui
localitzada  la  finca,  tenint  en  consideració  la  situació  del  terreny
respecte a les infraestructures i els serveis.

D’acord amb l’article 33.5 del text refós de la LGOTU, les valoracions
contingudes en el Decret tindran la vigència d’un any. 

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova el
Decret sobre els valors unitaris tipus del sòl, el qual que serà tramés al
Bopa per a la seva publicació i posterior entrada en vigor. 

9. Conforme als  articles  105 i  106 de  la  LGOTU,  proposta
d’aprovació  i  publicació  de  l’acord  provisional  de
modificació  de  les  Normes  urbanístiques  i  normativa
complementària del POUP d’Escaldes-Engordany

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

Al Comú d’Escaldes-Engordany li  ha estat  formulada una sol·licitud
amb núm. de registre 7059451, per part de RIPA, SAU i dels germans
Joan i Dúnia Ambatlle Vilasetru, propietaris del 100% de la superfície
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del sòl de la unitat d’actuació UA-Suble-26, demanant la modificació
de les condicions d’edificació actuals:

1. La modificació que es proposa comporta el canvi dels paràmetres
de construcció de la Clau 3a en un tram de la Ctra. d’Engolasters,
concretament  el  que afecta  a  les  unitats  d’actuació  UA-Suc-36,
UA-Suc-69  i  UA-Suble-26,  per  tal  de  permetre  la  construcció
d’edificis entre mitgeres o veïnes, de dimensió diferent en planta
de 22 m x 22 m, i assimilar-los volumètricament a les edificacions
actuals.

D’aquesta manera, es pretén mantenir la trama urbana actual de
les unitats UA-Suc-36 i UA-Suc-69, ampliant-la amb la UA-Suble-
26,  donant  una  imatge  de  façana  contínua  què  disminueix
l’impacte visual de les modificacions de terreny en la part posterior
de  les  edificacions,  a  conseqüència  dels  importants  pendents
topogràfics d’aquesta zona. 

La  modificació  manté  els  percentatges  de  cessions,  els
percentatges  d’aprofitament  del  sòl,  l’índex  d’edificabilitat  i  el
percentatge  d’ocupació  i,  per  tant,  l’aprofitament  urbanístic
actuals. 

2. Conseqüència  de  la  modificació  anterior,  és  l’adaptació  dels
paràmetres que estableix l’article 214 de les Normes urbanístiques,
concretament  les  que  fan  referència  a  “Dimensió  màxima  en
planta” i “Posició de l’edificació”, en zona d’edificació per definició
volumètrica, Intensitat 1.

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

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta presentada.
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10. Proposta  d’acord  de  conformació  del  projecte  de  Pla
Parcial  pel  desenvolupament  de  la  UA-Suble-03.B,  els
Vilars – rec del Solà. Si hi ha lloc, publicació i obertura del
termini  d’informació  pública,  d’acord  amb  els  articles
112.1 i 112.2 de la LGOTU

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

Vistes les determinacions del POUPEE en relació a la Unitat d'Actuació en
sòl urbanitzable 03.B "els Vilars – rec del Solà", què inclou els terrenys
delimitats a nord per la Ctra. dels Vilars, al sud per límit de propietat, a
l’est per la canal del Roc de la Graell, i a l’oest pel sòl urbanitzable UA-
Suble-03.A,

Vist que el Pla d’ordenació i urbanisme determina el seu desenvolupament
mitjançant un Pla parcial d’iniciativa privada,

Vist que aquest projecte de pla parcial ha estat promogut per la totalitat
dels  propietaris  de  terrenys  de  la  unitat  d’actuació  UA-Suble-03.B,  els
quals han sol·licitat la seva aprovació, 

Vist  allò  disposat  a  l’art.  64  del  Reglament  Urbanístic,  en  relació  als
articles 112, 113 i 121 del Text refós de la Llei General d’Ordenació del
Territori  i  Urbanisme,  en  relació  a  l’inici  del  procediment  d’aprovació
administrativa del projecte,

Vista la notificació de la Comissió Tècnica d’Urbanisme, en el sentit que no
és preceptiu el seu informe quan els Plans Parcials compten amb l’acord
unànime de tots els propietaris concernits,

Vist que d’acord amb la normativa relacionada s’ha verificat la conformitat
de la documentació del Pla parcial amb la normativa en vigor i  amb el
POUPEE, 

Es proposa:

1. Donar la conformitat del projecte de Pla Parcial de la Unitat d’Actuació
UA-Suble-03.B  "els  Vilars  –  rec  del  Solà",  formulat  pel  Sr.  Jaume
Llauradó  Gràcia,  actuant  en  nom  i  representació  de  la  societat
SERINSO SL, que conforma la totalitat dels propietaris dels terrenys
inclosos  a  la  UA-Suble-03.B,  amb  les  previsions  de  la  Llei  general
d’ordenació del territori i urbanisme, les generals del Pla d’ordenació i
urbanisme Parroquial i les de la unitat d’actuació afectada.

   286



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2015  –   Sessió ordinària de data 21 de desembre

2. Sotmetre l’expedient a informació pública, amb tota la documentació
que   conforma  el  projecte,  durant  un  termini  de  vint  (20)  dies,
comptats  des  de  l’endemà  de  la  data  de  la  publicació  de  l’edicte
d’exposició pública al Butlletí oficial.

Durant  el  termini  d’informació  pública,  tots  els  administrats  poden
consultar  el  projecte  i  eventualment,  formular  les  al·legacions  i
observacions que estimin convenients. 

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

4. Notificar a la propietat les observacions que puguin aparèixer, per tal de
ser subsanades en la fase d’aprovació definitiva del Pla parcial.

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

11. Proposta d’aprovació del Reglament de modificació i refosa
del Reglament de distincions i de recompenses dels agents
de circulació Comunals

Per a informar sobre la proposta presentada, la Sra. Cònsol Major cedeix la
paraula a la Sra. Nuri Barquin, què exposa el següent:

La proposta de refosa del Reglament de distincions i de recompenses
dels  agents  de  circulació  comunals  recull  en  un  sol  text  totes  les
propostes de modificació aprovades per la Comissió Interparroquial dels
Agents de Circulació des del 27 de juliol del 2011, data d’aprovació
inicial d’aquest Reglament.

També  s’hi  ha  incorporat  la  possibilitat  de  reconèixer,  mitjançant
l’atorgament  d’una  medalla,  les  conductes  exemplars  o  rellevants
realitzades per ciutadans col·laborant amb els agents de circulació.
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L’aprovació de les modificacions que es proposen permetrà, cara l’any
vinent, atorgar les medalles i condecoracions als agents pels anys de
servei al Comú conforme a les diferents categories contemplades.

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

12. Proposta  de  ratificació  dels  acords  adoptats  per  la
Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror en
la  sessió  celebrada  el  dia  22  d’octubre  de  2015,  i  pel
Consell Assessor en la sessió celebrada el dia 26 de juny
de 2015

COMISSIÓ DE GESTIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DE LA VALL DEL MADRIU-
PERAFITA-CLAROR

Núm. Acta: 6/15 
Dia: 22 d’octubre de 2015
Hora: 9.30 h
Acabament: 11.15 h
Lloc: Comú d’Escaldes-Engordany 
Assistents: 

 Sr. Marc CALVET, cònsol menor d’Escaldes-Engordany, en representació de la
Sra. Trini MARIN, presidenta de torn de la Comissió de Gestió durant l’any 2015,
què ha excusat la seva absència.

 Sr. Jordi MAS, cònsol major d’Encamp.
 Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN, cònsol major d’Andorra la Vella.
 Sr. Oliver ALÍS, conseller del Comú de Sant Julià de Lòria, en representació de la

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

Claror.
 Sr.  Josep Maria CANUT, adscrit a la Secretaria General del Comú d’Escaldes-

Engordany, secretari de torn adjunt de la Comissió de Gestió.

1. Lectura i aprovació de l’acta núm. 5/15 corresponent a les reunió celebrada el dia 4 de
setembre de 2015. Sense cap esmena formulada, s’aprova l’acta en qüestió.

   288



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2015  –   Sessió ordinària de data 21 de desembre

2. Presentació del resum executiu provisional de l’estudi de potencial turístic de la Vall 

S’incorporen a la reunió els Srs. Omar Valdez, director executiu de la fundació OMT-
Themis, i Sergi Nadal, cap d’àrea del Ministeri de Turisme i Comerç d’Andorra, convidats
per presentar el resum executiu provisional de l’estudi de potencial turístic de la Vall, la
realització  del  qual  va  a  càrrec  de  l’OMT-Themis  juntament  amb el  Departament  de
Turisme de Govern i Crèdit Andorrà, i amb la col·laboració dels 4 comuns i d’Andorra
Turisme.

El  Sr.  Valdez exposa els  objectius  generals  i  específics  de l’estudi  (desenvolupar un
turisme sostenible a la vall i millorar el seu posicionament) així com les eines utilitzades, i
proposa unes línies pel pla de màrqueting turístic de la Vall.

Des  de  la  Comissió  de  Gestió  es  valora  molt  positivament  el  document  presentat.
S’acorda fer arribar el document als departaments de turisme dels 4 comuns per conèixer
la seva valoració, i que quan es rebi el document final amb les propostes concretes, es
posin el mitjans necessaris per poder tirar-les endavant.

3. Ordinació reguladora de la VMPC

La Directora presenta als membres de la CG el pressupost d’honoraris lliurat per Montel
&  Manciet  Advocats,  assessors  jurídics  del  comú  que  ostenta  la  presidència,  per  a
l’elaboració d’una ordinació reguladora de la VMPC, responent a la demanda que es va
adreçar a aquest despatx en compliment de l’acord adoptat en la reunió celebrada el
passat 26 de juny. El mateix acord contemplava que, més enllà de l’objecte inicial (una
ordinació  restringida  a  la  regulació  de  l’accés  motoritzat  a  la  vall)  l’ordinació  havia
d’abastar la normativa d’aplicació a la VMPC en tots els àmbits derivats del seu Pla de
Gestió

4. Proposta pressupost 2016

La Directora presenta la proposta de Pressupost per a l’exercici  2016. Ressenya que
l’aportació prevista per part de cada comú ascendeix a 25.000 € (5.000 € més que en
l’exercici precedent), tot i  que no es descarta la necessitat de reclamar una aportació
suplementària a partir del moment que es pugui execurtar el pla de desenvolupament
turístic de la VMPC. La proposta serà presentada al Consell Assessor en la seva propera
reunió, i sotmesa a l’aprovació de la CG en el trascurs de la pròxima reunió.

5. Transferència de crèdit 

Amb  el  vistiplau  de  la  Interventora  de  torn,  s’aprova  una  transferència  de  crèdit
pressupostari per un import de 4.000 € procedents de la partida 605, Mobiliari i estris, a
favor de la partida 606, Equips per a processos d’informació, per fer front a despeses de
funcionament.

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

6. Accés cortalans a la VMPC

El Govern ha desestimat,  a falta d’un informe de la UNESCO i  de la resta d’estudis
pendents,  la  demanada  de  l’associació  de  cortalans,  formulada  a  través  del  Comú
d’Escaldes-Engordany, amb l’objecte condicionar el camí de la Muntanya per accedir a la
vall en vehicle motoritzat. 

Atès  que  del  18  al  20  de  novembre  es  celebrarà  a  Paris  l’Assemblea  General  del
Patrimoni Mundial,  la Directora hi assistirà i aprofitarà l’ocasió per mantenir contactes
amb agents implicats en estratègies d’accés a espais protegits. 
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7. Projecte LIFE

De la mà del CENMA, s’ha demanat una subvenció al programa LIFE (únic instrument
financer  de  la  Unió  Europea  dedicat  de  manera  exclusiva  al  medi  ambient)  per  la
recuperació d’espais oberts i pastures, i el foment de la ramaderia a la vall. 

8. El Portal de la Vall

El 19 d’octubre s’incorporarà al Portal de la Vall el Sr. Antoni Mesa, amb un contracte
laboral per 6 mesos. 

9. Arxiu

S’ha creat una base de dades informàtica (Acces) amb la documentació de totes les
reunions de la CG des de la seva creació. La documentació ja es troba ubicada en l’arxiu
del Comú d’Andorra la Vella, el qual disposa també de la base de dades.

Els  membres  de  la  Comissió  de  Gestió  demanen  que  la  base  de  dades  es  pugui
consultar des dels quatre comuns. S’estudiarà com fer-ho possible.

10. Conferències - formacions

 1  d’octubre:  es  va  projectar  el  vídeo  de  la  VMPC,  acompanyat  d’una  petita
presentació,  durant  el  sopar-recepció  dels  tallers  per  a  l'aplicació  del  Conveni
Europeu del Paisatge del Consell d'Europa

 9 d’octubre: va tenir  lloc una xerrada a l’Institut espanyol de la Margineda. Estan
programades tres altres xerrades als col·legis Sant Ermengol, Janer i Lycée Compte
de Foix.

 S’ha  fet  una  ponència  no  presencial  a  la  universitat  de  Prades amb el  títol  “La
coexistència mil·lenària entre la natura i l'home a la muntanya andorrana - La vall del
Madriu-Perafita-Claror”

 S’ha  fet  un  article  per  l’Associació  de  Pagesos  i  Ramaders  d’Andorra  sobre  la
ramaderia a les muntanyes andorranes.

 Assumptes fora de l’ordre del dia

10. Cobertura telefònica 

La Directora informa sobre l’avançament en la cobertura telefònica a la vall. Des de STA
s’ha informat que la proposta de caseta auto-generada ubicada a Setut, finalment s’ha
descartat degut a l’alt cost d’inversió i manteniment, a més de l’alt risc de discontinuïtat
del servei. Les millores efectuades a l’antena ubicada al pic de Carroi han permès que la
cobertura telefònica arribi actualment fins al pla de l’Ingla, però no fins al refugi de l’Illa.
Per tant, ara s’està estudiant la possibilitat d’ubicar els equips al mateix refugi de l’Illa, el
que permetria disposar de xarxa wi-fi i de telefonia fixa a la zona fins ara descoberta. 

11. Contractació eco-guarda

La Directora planteja de cara a l’any vinent la possibilitat d’augmentar la presència dels
eco-guardes a la vall.  Això podria passar per la contractació a través de la borsa de
treball d’una persona que acompanyés cada dia un eco-guarda de cada Comú, doblant-
se així la presència d’agents a la vall.  Els membres de la comissió de gestió valoren
positivament  la  proposta,  a  l’espera  de  saber  si  l’any  que  ve  tindrà  continuïtat  el
programa de treball temporal en benefici de la col·lectivitat.
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12. Sol·licitud servei helicòpter

S’acorda sol·licitar a Govern, a través de la ministra Cultura, 10 hores d’helicòpter per a
poder dur a terme  treballs de manteniment a la Vall.

13. Comitè consultiu del Parc Natural Comunal Valls del Comapedrosa

La directora informa que com ja va ser el cas l’any anterior, i com a membre del Comitè
Consultiu  del  Parc  Natural  Comunal  de  les  Valls  del  Comapedrosa,  el  passat  20
d’octubre  va  assistir  a  la  reunió  de  l’entitat.  Diu  valorar  molt  positivament  aquests
intercanvis.

I sense altre tema a tractar, s’acorda establir el vinent 13 de novembre com a data de
celebració de la propera reunió. S’aixeca la sessió. 

CONSELL ASSESSOR DEL PLA DE GESTIÓ DE LA VALL DEL MADRIU-
PERAFITA-CLAROR

Núm. Acta: 1/15 

Dia: 26 de juny de 2015

Hora: 9.30 h

Acabament: 10.30 h

Lloc: Comú d’Escaldes-Engordany 

Assistents: 

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

- Sr. Jordi MAS, cònsol major d’Encamp, 

- Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN, cònsol major d’Andorra la Vella.

- Sr. Dot JORDI, conseller menor de Sant Julià de Lòria, en representació de la Sra.
Montserrat GIL, cònsol major, què ha excusat la seva absència.

- M. I. Sra. Olga GELABERT, ministra de Cultura, Joventut i Esports.

- Sr. Jean-Michel ARMENGOL, secretari general de la Comissió Nacional Andorrana
per la UNESCO.

- Sra. Meritxell  FONT, representant dels propietaris privats de terrenys radicats a la
zona del bé declarat i dels cortalans.

- Sr. Carles IRIARTE, representant de les associacions dedicades a la protecció de la
natura.

- Sra.  Susanna SIMON, directora del  Pla de Gestió  de la Vall  del  Madriu-Perafita-
Claror.

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

1. Lectura i aprovació de l’acta núm. 4/14 

Sense  cap  esmena  formulada,  s’aprova  l’acta  núm.  4/14,  corresponent  a  la  reunió
celebrada el dia 16 de desembre del 2014.
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Fent referència a l‘acta que s’ha presentat a aprovació, la Sra. Meritxell Font demana en
quina qualitat actuava l’Associació de Ramaders, la qual va ser present en aquella sessió
representada pel seu President.

La Directora explica que conforme a l’article 33 del Pla de Gestió de la VMPC, el Consell
Assessor  està  format  per  4  membres  permanents  i  altres  que  la  Comissió  pugui
nomenar.  En  aquest  cas,  el  representant  de  l’Associació  de  Ramaders  assistia  a  la
reunió com a convidat. 
Com sigui que l’assistència d’un convidat a la reunió és un fet excepcional, a proposta
del  Sr.  Cònsol  Major  d’Encamp,  s’acorda  informar  sobre  aquesta  assistència  en  el
moment de trametre la convocatòria de les sessions.

Pel que fa a les actes de les sessions següents, la Sra. Meritxell Font demana també que
en endavant s’hi adjunti, en annex, tota la documentació a la que s’ha  referit  en els
diferents punts dels debats.

2. Resum de l’estat dels projectes en curs  

La Directora del Pla de Gestió informa al Consell Assessor sobre els següent projectes
que es troben avui, majoritàriament, en curs d’execució:

Eines de gestió:

- Normativa que s'apliqui a tot el territori de la VMPC 

- Intensificació de la zonificació de la vall – adjudicat a AMBIOTEC

- Capacitat de càrrega turística – estudi adjudicat a l’ICTA (UAB)

- Determinació dels usos permesos per zones – pla d’ús públic 

Pel que fa a la divulgació turística de la vall:

- Edició de plànols de senderisme– adjudicat a La Comarcal 

- Edició d’una publicació sobre els 3 espais protegits 

- Reedició dels quadríptics sobre la VMPC (fet)

- Estudi de potencial turístic de la vall (28.512,11 €) 

- Formacions al personal de les oficines de turisme d’Andorra i xerrades a escoles 

- Intercanvi entre espais protegits Andorra-Portugal 

- Traducció del vídeo als 3 idiomes oficials + anglès 

- Adquisició d’elements que identifiquin els ecoguardes  

- Contractació a través la borsa de treball d’una persona per atendre el Portal de
la Vall de l’1 de maig al 31 d’octubre de 2015

- Senyalització exterior del Portal de la Vall 

Pel que fa a la rehabilitació i conservació del patrimoni cultural de la vall:

- Projecte de rehabilitació de les cabanes 

- Conservació dels camins 

- Tanques pel bestiar 

Pel que fa a la conservació del patrimoni natural de la vall:

- Continuar amb el projecte BMS 

- Seguiment de les molleres (RAMSAR) 
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- Gestió del gespet 

Seguit a l’exposició de la Directora, intervé la Sra. Meritxell Font formulant una sèrie de
preguntes, demandes i observacions què es resumeixen a continuació:

- La Sra. Font indica que la inscripció de la vall del Madriu–Perafita-Claror a la llista del
Patrimoni  Mundial  es  va  fer  seguint  exclusivament  criteris  culturals  en  qualitat  de
paisatge cultural. A aquests efectes indica que està sorpresa de veure que a l’ordre del
dia  s’han separat  els  conceptes “patrimoni  cultural”  i  “patrimoni  natural”  i  pregunta
perquè es tracten separadament enlloc de tenir  un punt que s’intituli  rehabilitació i
conservació del paisatge cultural.    

La Directora respon a la pregunta dient que tant el concepte de “patrimoni cultural ”
com el de “patrimoni natural” estan regulats a la mateixa Llei 9/2003, del patrimoni
cultural d’Andorra

- La Sra. Font pregunta quantes reunions ha celebrat la Comissió de Gestió de la VMPC
durant l’any en curs?

La Presidenta  respon que  durant  l’any  en  curs  la  CGVMPC s’ha  reunit  en  quatre
ocasions.

 

- La Sra. Font pregunta quins criteris s’aplicaran per a l’atorgament de la subvenció de
200.000 €, consignada en el pressupost del Govern?

La Sra. Ministra informa sobre els criteris que se seguiran per a l’atorgament de les
subvencions,  segons regula  el  títol  cinquè  de la  Llei  9/2003,  del  patrimoni  cultural
d’Andorra.

- La Sra. Font pregunta perquè no s’ha inclòs a l’ordre del dia un punt per a tractar sobre
les estratègies d’accés a la Vall?

En  relació  a  aquesta  pregunta  el  Sr.  Cònsol  Major  d’Encamp  manifesta  que  les
estratègies d’accés a la VMPC la Comissió les haurà d’estudiar i aportar alguna solució
a les contínues demandes que es formulen per part dels cortalans; solució què haurà
de fer  compatible l’accés a la vall  i la seva protecció.  En el mateix sentit expressa la
seva opinió el Sr. Cònsol Major d’Andorra la Vella.

El  Sr.  Carles Iriarte indica que en relació amb les estratègies d’accés a la Vall  les
entitats  què  ell  representa són favorables  a  que  no es faci  cap nou vial  i  que es
respecti el traçat actual del camí. També indica que afavoreixen que s’hi accedeixi a
cavall evitant l’ús de vehicles. 

La Sra. Font indica que l’ús de cavalls no és una solució que cobreix les necessitats
dels propietaris privats perquè no permet el transport de materials per a la rehabilitació
de les propietats i perquè impedeix l’accés a les seves propietats de bon nombre de
propietaris que ja tenen una certa edat. Demana si l’ús de vehicles elèctrics seria una
opció acceptable per les entitats que representa el Sr. Iriarte.

El Sr. Iriarte indica que podrien acceptar l’ús de vehicles elèctrics sempre i quan aquest
estigués regulat.  

- En relació amb la pàgina web la Sra. Font comenta que actualment la pàgina web no
està actualitzada. No figura l’acta de la reunió del Consell Assessor de desembre de
2014 i tampoc s’ha actualitzat entre altres el nom del Ministre de Cultura. Pregunta qui
gestiona i actualitza la pàgina web. Per altra banda la Sra. Font es mostra sorpresa pel
fet que a la pàgina web figuri el document relatiu a la zonificació de la Vall ja que no és
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tracta del document definitiu i que només és una proposta de zonificació que encara no
està finalitzada i que no ha estat aprovada pel Consell Assessor ni per la Comissió de
Gestió i demana que es retiri aquest document de la pàgina web. 

La Directora del Pla de Gestió respon que ella és qui actualitza i gestiona la pàgina
web.  Indica  que  s’ha  publicat  la  proposta  de  zonificació  per  a  major  informació  i
transparència. 

La  Sra.  Font  indica  que  entén  que  es  vulgui  donar  un  màxim  d’informació  i  de
transparència, no obstant això comenta que el fet que estigui penjada una proposta i
no un document definitiu pot induir en error. Entén que la proposta actual  és una base
per a que la Directora pugui donar resposta a les demandes que rep en relació amb
l’organització  d’esdeveniments  a  la  Vall,  no  obstant  això  entén  que  es  tracta  d’un
document intern i  que no hauria d’estar publicat a la pàgina web al  tractar-se d’un
document que no ha estat aprovat.

El Cònsol Major d’Encamp intervé en el mateix sentit que la Sra. Font i entén que un
document que no ha estat aprovat no hauria de figurar a la pàgina web.

S’acorda que es retirarà el document de proposta de zonificació de la pàgina web.  

- La Sra. Font pregunta quin perfil es demana per a la contractació de la plaça que s’ha
de cobrir pel punt d’informació del portal de la Vall?

La Directora respon que el perfil correspon al d’una plaça d’administratiu i comercial

- La Sra. Font sol·licita que els punts de l’ordre del dia de les reunions, quan contemplin
la  creació  d’una  despesa,  s’indiqui  l’import  i  la  partida  pressupostària.  Així  mateix,
conèixer  les  consultes  de  preus  què  es  realitzen,  els  imports  dels  pressupostos
presentats i les adjudicacions realitzades.

- La Sra. Font pregunta sobre l’objecte de l’edició d’una publicació sobre els 3 espais
protegits (previst primavera 2016) i indica que els 3 espais protegits no presenten les
mateixes característiques, ja que la vall del Madriu–Perafita–Claror és Patrimoni de la
Humanitat i està inscrit a la Llista del Patrimoni Mundial en qualitat de paisatge cultural
i  que  els  altres  2  espais  no  tenen  cap  dimensió  internacional  i  a  nivell  nacional
responen a criteris naturals. 

- La Sra.  Font  demana qui  fa  les formacions  al  personal  de  les oficines  de turisme
d’Andorra i les xerrades a les escoles. Indica també si en algun moment s’ha pensat en
demanar al col·lectiu que representa si algun dels seus membres volgués participar en
alguna xerrada per parlar de la Vall del Madriu. 

La Directora del Pla de Gestió informa que imparteix aquestes formacions i xerrades. 

A la  vista  de la  diversitat  i  el  contingut  de les preguntes formulades  i  atès que les
funcions que el Pla de Gestió atorga al Consell Assessor són les pròpies d’un  òrgan
consultiu, s’acorda que es portin a terme reunions preparatòries prèvies amb la Direcció
per tal de donar resposta a les preguntes que es formulen, donar major agilitat a les
sessions  i que el Consell Assessor pugui assumir les funcions que té assignades.

3. Precs i preguntes  

- El Sr. Jean-Michel Armengol informa que en el marc dels actes que es celebraran en
ocasió  de  la  designació  d’Andorra  la  Vella  com  a  Capital  de  la  Cultura
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Iberoamericana,  s’està  estudiant  la  possibilitat  de  realitzar  una  trobada  amb  els
gestors responsables de paisatges culturals homòlegs  per a intercanviar informació i
experiències, com per exemple, sobre les tècniques de tractaments amb pedra seca.

El Sr. Cònsol Major d’Andorra la Vella manifesta la seva disponibilitat en col·laborar
amb la cessió d’espais i altres infraestructures per a l’organització d’aquest esdeveni-
ment.

- El Sr. Jean-Michel Armengol planteja la possibilitat de reactivar cara a l’any vinent els
camps de treball per a joves que es duien a terme a la VMPC

- En relació a les preguntes formulades pel Sr. Carles Iriarte sobre les competències
dels eco-guardes, s’informa que s’està treballant sobre l’elaboració d’una normativa
específica que reguli la seva funció.

I sense altre tema a tractar, 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:

Intervé  la  Sra.  Cèlia  Vendrell dient  que  en  les  dos  actes  presentades
s’esmenten  una  sèrie  de  documents  i  projectes  sobre  els  quals  els
representants de l’oposició, o no han tingut informació i voldrien tenir-ne, o
voldrien  saber  sobre  l’estat  d’avançament  dels  mateixos  i  els  terminis
previstos.  En concret,  es  refereix  a l’Ordinació  reguladora de la vall,  la
normativa  sobre  les  funcions  dels  eco-guardes,  l’estudi  sobre  la
intensificació de la  zonificació de la vall,  l’estudi  sobre la capacitat  de
càrrega de la vall i el pla d’ús públic (determinació dels usos permesos per
zones).

La Sra. Cònsol Major informa que pel que fa a l’Ordinació, que com se sap
va  molt  més  enllà  que  la  simple  regulació  de  l’accés,  es  va  acordar
encomanar la seva redacció al mateix despatx d’advocats que assessora al
Comú,  però  que  l’aprovació  de  la  proposta  econòmica  presentada  pel
despatx d’advocats es debatrà cara a l’any vinent, una vegada aprovat el
pressupost general de la Comissió de Gestió. Pel que fa al Pla d’ús públic,
està ja aprovat i publicat a la web de la CGVMPC. I pel que fa al Pla de
conservació, s’ha adreçat una consulta per a la presentació de projectes i
pressupostos a quatre universitats (dos franceses i dos espanyoles)
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Interrogada per la Sra. Cèlia Vendrell sobre la data de la propera reunió del
Consell  Assessor,  la  Sra.  Cònsol  Major informa  que  en  circumstàncies
normals  es  reuneix  dos  cops  a  l’any.  Sota  la  presidència  d’Escaldes-
Engordany, la primera reunió es va celebrar el  mes de juny i  la segona
(quan es presenta el projecte de pressupost pel següent exercici) va tenir
lloc fa cosa d’un mes.

Per acabar, la Sra. Cèlia Vendrell sol·licita d’una part, còpia del pressupost
per a l’exercici 2016 presentat en la reunió del 22 d’octubre, i  d’altra,
informació  sobre  el  projecte  “Life”  de la  Unió  Europea  i  sobre  si  s’ha
obtingut resposta en relació a la demanda de subvenció feta.

La Sra. Cònsol Major respon que un cop estigui aprovat, se li farà arribar el
Pressupost 2016 de la CGVMPC, i que pel que fa al projecte “Life”, encara
no disposa d’informació detallada al respecte, cosa que espera obtenir cara
a la propera reunió de la Comissió.

I clos el torn d’intervencions, per assentiment, el Ple ratifica els acords
adoptats per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror en
la sessió celebrada el dia 22 d’octubre de 2015, i pel Consell Assessor en
la sessió celebrada el dia 26 de juny de 2015.

13. Informes de caràcter general

1) La Sra. Cònsol major iinforma al Ple que la societat CAPESA ha projectat
una ampliació del capital social per fer front a la construcció del segon
dipòsit previst al Pla especial de la Plana. Per tal de portar a terme aquesta
ampliació  de  capital,  CAPESA  ha  de  realitzar  tots  els  tràmits
estatutàriament previstos, entre els quals, l’aprovació del projecte per part
de l’Assemblea General de la societat.
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Una vegada complerts aquests tràmits i sempre en el cas que l’acord de
l’Assemblea  sigui  favorable,  es  presentarà  al  Ple  del  Comú la  proposta
d’assumir la garantia subsidiària sobre l’ampliació de capital. 

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

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

El  pressupost  inicial  aprovat  per  a  l’exercici  2015  va  ser  de  22,9
milions d’euros. A aquesta quantitat se li han d’afegir les modificacions
aprovades  durant  l’any,  per  valor  de  1,6  milions  d’euros.   Les  més
importants  corresponen als  crèdits  reconduïts  de l’exercici  2014.  El
90%  d’aquestes  modificacions  corresponen  a  crèdits  destinats  al
capítol d’inversions. 

El pressupost final per 2015 se situa doncs en 24,5 milions d’euros.
Les  despeses  de  funcionament  (és  a  dir  Personal,  Consum de  béns
corrents i serveis i Despeses financeres) suposen pràcticament un 70%
d’aquest pressupost. Els crèdits destinats a inversió en representen un
20% i  els  crèdits  per  atendre els  compromisos per  amortització  del
deute representen una mica més del 10%. 

A  30  de  setembre  han  estat  autoritzats  el  80% dels  crèdits  totals
previstos per 2015.

Els  ingressos  corrents  que  permeten  el  finançament  del  pressupost,
registren  fins a  la  data,  un augment  del  5,3% en relació  al  mateix
període de l’exercici anterior, el que suposa un increment de 600 milers
d’euros.  Això  ha estat  possible  gràcies  a l’augment  de la  recaptació
d’aparcaments  que  ha  experimentat  un  creixement  de  470  milers
d’euros.  Cal  tenir  en compte que  a  finals  de  setembre  2014 es  va
iniciar  la  comercialització  de  la  nova  targeta  AD+  i  van  entrar  en
aplicació les noves tarifes de preus que han estat en vigor durant el
2015. El balanç és positiu. A data d’avui tenim 3.000 usuaris que es
beneficien  dels  avantatges  de  la  targeta  AD+  que  ofereix  una  hora
d’aparcament gratuïta i un 50% de descompte en les tarifes del servei.
Per  altra  banda,  també  repunten  lleugerament  els  ingressos  per
impostos  directes,  concretament  els  de  radicació  de  negocis,  els
relatius  a  l’impost  sobre  rendiments  arrendataris  i  l’impost  de
construcció. A finals de novembre, es registra el nombre més important
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mai  comptabilitzat  de  negocis  radicats  a  la  parròquia  amb  més  de
1.300  establiments.  En  resum  l’evolució  dels  ingressos  és
encoratjadora, i va recuperant progressivament uns nivells, que han de
permetre a la corporació retrobar un volum d’inversió interessant.

Pel que fa les despeses corrents,  al finalitzar  el 3er trimestre,   s’ha
liquidat un 63% del total previst per 2015. En relació al mateix període
de 2014, les despeses corrents liquidades presenten un lleuger estalvi
del 1,9% (aproximadament -200 mil€). L’evolució favorable dels tipus
d’interès i la reducció del deute han permès reduir el cost de la despesa
financera. També contribueixen positivament a l’estalvi, els esforços que
s’han continuat efectuant de manera generalitzada en la gestió de la
despesa en tots els departaments. 

L’augment dels ingressos i l’estalvi en la despesa corrent permeten una
millora  del  resultat  net  de  les  operacions  corrents,  això  ha  permès
reconduir esforços cap al capítol d’inversions. 

Així, al capítol d’inversions s’hi ha pogut destinar enguany, com deia
anteriorment, un 20% del pressupost total i compta amb una dotació
de  4,9  milions  d’euros.  Al  tancar  el  tercer  trimestre,  un  92% dels
crèdits d'inversió havien estat autoritzats, si bé algunes de les partides
més importants es trobaven en curs d’execució. En aquest sentit,  la
xifra liquidada en concepte d’inversions fins al 30 de setembre és de
2,4 milions d’euros, el que correspon a un 50% de la quantitat total
autoritzada. Durant el darrer trimestre finalitzarà el gruix dels projectes
més  significatius,  entre  els  quals  destaca  l’adequació  del  nou
aparcament  de propietat  comunal,  el  Falguerò,  a  la  zona de  Fiter  i
Rossell,  que inclou l’embelliment  de tota la zona i l’adequació d’un
parc infantil.  Aquest nou aparcament, ha permès habilitar 70 places
addicionals a les 110 habilitades el mes de març per donar servei a la
zona i especialment a les necessitats vinculades al centre hospitalari.

A banda d’aquest projecte, cal també destacar les obres de renovació i
adequació de les canalitzacions d’aigües potables,  residuals i pluvials,
així com de la xarxa de telecomunicacions i  elèctrica, la millora de
l’enllumenat  i  embelliment  de  l’Avinguda  del  Pessebre  que  van
finalitzar  durant  el  mes  de  Juny  passat.  També  són  a  destacar  els
treballs d’execució de les obres de refecció i millora de diferents trams
de  voreres  a  Can  diumenge,  Roca  Corba,  la  Devesa,  la  Carretera
d’engolasters, el C/Escalls i l’Urbanització Sant Miquel d’Engolasters,
així com els treballs de construcció d’un nou tram de la xarxa general
d’aigües pluvials del C/Josep Viladomat.

Durant el tercer trimestre s’han adjudicat les obres d’enderroc i refecció
del Pont del Madriu a la Carretera de la Plana, l’execució del projecte
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d’embelliment i unificació de les terrasses de la plaça Co-princeps, així
com les obres per  acondicionar  la  nova biblioteca comunal a l’antic
garatge Valira, que es troben en curs a data del tancament.

A 30 de setembre, també es trobaven en curs els treballs de confecció
del  cadastre  que  han  quedat  definitivament  enllestits  durant  aquest
darrer trimestre 2015. 

Pel que fa l’endeutament, fins a 30 de setembre s’han amortitzat uns
2,1  milions  d’€.  El  nivell  d’endeutament  efectiu  se  situa  en  24,5
milions. Val a dir que a finals de novembre es va formalitzar el préstec
vinculat al finançament de les obres del Falguerò per valor de 2 milions
d’euros.  Per  tant,  es  preveu  tancar  l’exercici  2015  amb  un  nivell
d’endeutament total de uns 26 milions d’euros, el que representa un
66% del límit legal establert.

La liquidació pressupostària tancada a 30 de setembre se salda amb un
superàvit  provisional  de  1,9  milions  d’euros.  No  ha  estat  necessari
utilitzar les pòlisses de crèdit vigents, al no haver-se registrat tensions
de tresoreria. 

Permeteu-me per últim,  que finalitzi  aquesta  intervenció,  donant  les
gràcies a tots els membres de l’equip comunal, Cònsols i Consellers,
pels esforços que han hagut de dur a terme durant aquest mandat per
adaptar  el  funcionament  dels  seus  respectius  departaments  al  nou
context  econòmic,  mirant  de  fer  més,  amb menys  recursos  i  de  no
perdre ni en qualitat, ni en intensitat, en cadascuna de les accions que
han  desenvolupat.  Gràcies  pel  compromís,  la  responsabilitat  i  la
complicitat  de tots i  cada un de vostès en la gestió de les finances
públiques. 

3) La Sra. Cònsol Major deixa constància del reconeixement del Comú envers
l’entitat Crèdit Andorra, per la seva col·laboració econòmica a les despeses
d’organització del Pessebre Vivent.

14. Precs i preguntes
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La Sra. Cònsol Major informa que a la secretaria general del Comú no s’ha
registrat  cap  prec  ni  pregunta,  d’acord  amb  el  procediment  regulat  a
l’article  23.2  del  l’Ordinació  sobre  organització  i  funcionament  dels
comuns.

La Sra.  Cèlia Vendrell demana la paraula per expressar que li ha causat
sorpresa  la  informació  sobre  l’ampliació  del  capital  social  de  CAPESA
(primer punt de l’apartat informes de caràcter general) i que vol formular
una pregunta al respecte: en quina quantitat és vol ampliar aquest capital
social?

El  Sr.  Cònsol  Menor respon  que  aquesta  qüestió  va  ser  tractada  en  el
Consell d’Administració de CAPESA celebrat fa cosa d’un mes, però que tot
i  conèixer  l’import previst i  que el Comú contempla una reserva per fer
front a aquesta ampliació de capital, no pot fer públic l’import fins que
l’acord sigui ratificat per l’Assemblea General de la societat.

La  Sra.  Cèlia  Vendrell  agraeix  la  informació  i  felicita  a  CAPESA  per  la
decisió  presa,  la  qual  diu,  ratifica  que finalment  no  era  pas  errònia  la
proposta en aquest mateix sentit que el seu grup va fer durant la campanya
electoral (incident en el  que ja havien dit públicament des del mes de
juliol).

Dit això, diu que vol aprofitar aquest final de la sessió per desitjar molta
sort  al  proper  equip  comunal,  i  agrair  a  tots  els  consellers  de  l’actual
mandat les atencions rebudes i el treball  realitzat, tot desitjant-los-hi el
millor en els seus projectes futurs.

El Sr. Cònsol Menor agraeix aquestes darreres paraules i afegeix però, que
en relació al dit anteriorment, no vol deixar de puntualitzar que ajudar a
CAPESA a fer un dipòsit  nou, és una idea molt diferent a la de que el
Comú es quedi amb una part de CAPESA. La Sra. Cèlia Vendrell respon que
tanmateix cal donar temps al temps i veure amb els anys si no serà la
proposta del seu grup la que s’acabarà fent realitat

Clos l’intercanvi d’opinions entre la Sra. Vendrell i el Sr. Cònsol Menor, la
Sra. Cònsol Major diu que abans de donar per finalitzada l’última sessió de
Consell de Comú d’aquest mandat, vol adreçar unes paraules d’agraïment
a tots els consellers:

   300



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2015  –   Sessió ordinària de data 21 de desembre

Us expresso el meu agraïment més sincer per la tasca que heu dut a
terme cadascun de vosaltres al llarg d’aquests darrers quatre anys. Una
tasca  de  dedicació  i  d’esforç  amb  un  objectiu  únic:  treballar  per
Escaldes-Engordany. Això us honora a tots. 

Hem compartit molts moments, alguns de molt difícils i d’altres de més
bons, i els guardarem sempre en el record. En aquesta sala, sempre han
predominat les bones formes i el respecte mutu, per contraposades que
siguin  les  intervencions.  Sense  la  vostra  presència  el  que  hem  fet
durant  els  darrers  quatre  anys  hagués  estat  menys  creatiu  i  més
incomplet. 

Gràcies per la vostra convicció. 

Us  transmeto  alhora  una  sincera  felicitació  de  Nadal,  esperant  que
passeu les festes  envoltats  dels  que més estimeu i  amb desitjos  de
salut i felicitat per al 2016.

Moltes gràcies a tots per la feina feta. 

I esgotat l’ordre del dia de la reunió d’avui, essent les 16:50 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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