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L’any dos mil setze, dijous, dia 18 de febrer, a casa comuna d’Escaldes-
Engordany  es  reuneix  el  Consell  de  Comú  en  sessió  ordinària,  sota  el
següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a
la sessió de Consell celebrada el dia 12 de gener de 2016.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les sessions celebrades els dies 10, 14,  21,  i  29 de desembre de
2015; 18 i 25 de gener, i 1 de febrer del 2016.

3. Proposta d’aprovació de l’Ordinació  general del pressupost econòmic
2016.

4. Proposta  d’aprovació  de  l’Ordinació  de  modificació  i  refosa  de
l’Ordinació tributària.

5. Proposta  d’aprovació  de  l’Ordinació  de  modificació  i  refosa  de
l’Ordinació sobre preus públics.

6. Proposta  de  nomenament  del  Sr.  Àngel  Grau  Navarro  al  càrrec  de
Secretari  General  del  Comú,  amb  les  atribucions  que  li  atorga  la
legislació vigent. Si escau, presa de jurament o promesa del càrrec.

7. Proposta de  nomenament de la Sra. Mònica Navarro Puig al càrrec
d’Interventora, amb les funcions que li atorga el títol IV de la Llei de
les  finances comunals.  Si  escau,  presa de jurament o promesa del
càrrec.

8. Proposta de  nomenament de la Sra. Esther Cervós Isern al càrrec de
Directora  del  Departament  d’Urbanisme,  amb  les  facultats  que  li
atorga l’article  31 de l’Ordinació  de la  funció  pública  comunal.  Si
escau, presa de jurament o promesa del càrrec.

9. Proposta de nomenament de la Sra. Maite Tauste Mañosas al càrrec de
Directora  del  Departament  d’Administració  i  Finances,  amb  les
facultats que li atorga l’article 31 de l’Ordinació de la funció pública
comunal. Si escau, presa de jurament o promesa del càrrec.

10. Proposta de nomenament del Sr. Eloi Torres Hijos al càrrec de Director
del Departament d’Informàtica, amb les facultats que li atorga l’article
31 de l’Ordinació de la funció pública comunal. Si escau, presa de
jurament o promesa del càrrec.

11. Informes de caràcter general.

12. Precs i preguntes.
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Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen
tots els membres de la Corporació,  excepció feta de l’Hble. Sr.  Salomó
Benchluch què ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari
i essent les 17 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia
el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’acta corresponent a
la sessió celebrada el dia 12 de gener de 2016

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

I no havent-hi cap esmena formulada, per assentiment, el Ple aprova l’acta
corresponent a la sessió celebrada el dia 12 de gener de 2016.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern en les sessions celebrades els dies 10, 14, 21, i 29
de desembre de 2015; 18 i 25 de gener, i 1 de febrer del
2016

Sessió de la Junta de Govern de data 10 de desembre de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm.
1082  al  1084/2015  (obres  menors),  núm.  1085  i  1086/12015
(urbanisme) del núm. 1088 al 1096 i 1108/2015 (comerç), del núm.
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1097  al  1100/2015  (exempcions  fiscals),  i  del  núm.  1101  al
1107/2015 (cadastre).
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 64/2015 i 65/2015 de factures conformades per un import net a
pagar de 3.839,42 € i 170.090,29 €, 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 11.101,59 €.

3.- Personal.- 

 Vist que la Sra. Mª Lluïsa MASIP PIQUÉ ha renunciat a la
plaça que ocupava com a gestor de la central d’Aparcaments,
s’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis del
Sr. Eric OBREGON PANTEBRE, del dia 1 de desembre de 2015 al
14 de febrer de 2016.

 Atesa la necessitat de reforçar la recepció al públic de
Casa Comuna així com de la recepció del Centre Social i
Recreatiu de l’av. Fiter i Rossell, de dilluns a divendres,
per a cobrir el període de vacances de les Sres. Maria José
NUEZ, Roser RODRÍGUEZ i del  Sr. Marc A. PÁVEZ (atenció al
públic), s’acorda la contractació eventual del Sr. David DE
LA FUENTE FERNANDEZ, del dia 1 de desembre de 2015 al 14 de
gener de 2016.
 

 S’autoritza la demanda de la Sra. Neus MUÑOZ GOMEZ (alumna
del Lycée Comtes de Foix) per fer una estada de descoberta
professional al departament de cultura, 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
l’informe emès per la Interventora, la Junta de Govern autoritza
la  següent  Transferència  de  Crèdit,  a  càrrec  del  pressupost
econòmic 2015:

• De les partides 402 9330001 20300 “Lloguer maquinària,
instal·lacions, i equipaments” 10.140,00 € i 402 9201000
21200  “Reparació.  i  conservació  d’edificis  i  altres
construccions” 5.000,00 €  a favor de la partida 402
9201001 21400 “Reparació i conservació de material de
transport”, per a fer front a la previsió de despeses per
reparacions i conservació de vehicles comunals, fins a
finals de 2015.

5.- Expedients sancionadors.-  

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  als  titulars
administratius dels negocis MANGO i GRANDVALIRA, per una
presumpta transgressió a l’Ordinació que regula l’horari de
dipòsit d’escombraries a la via pública.

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

6.- Subvencions.-  

 S’acorda aportar 400 € al programa de Recollida solidària de
joguines per a infants, organitzat per RTVA.

 S’acorda procedir a l’abonament de l’import de 10.232,64 €,
a favor de l’entitat UPTEE, en concepte de pagament de la
factura presentada per l’empresa TRM Tallers, corresponent a
la reparació de les Carrosses de la Cavalcada de Reis.

7.- Manteniment edifici comunal- Pel subministrament i col·locació
de  cortines  destinades  a  l’edifici  comunal,  s’ha  efectuat  una
consulta  de  preus  a  les  empreses  PERSINONVA  (3.007,08  €),
PERSIANES MAZON (4.650,67 €), PERSIANES URGELL (Opció A: 4.363,92
€, opció B: 3.582,21 €) i COPECO (4.499,77 €).  Examinades les
ofertes i  atès que l’empresa PERSINOVA no compleix els requisits
exigits,  s’acorda  adjudicar  la  confecció  de  les  cortines  a
l’empresa PERSIANES URGELL per l’import de 3.582,21 € (Opció B),
al ser, respectivament, l’oferta més avantatjosa.

8.- Escola Bressol.-   Per a la substitució del film de control
solar de les aules de l’escola bressol, s’ha efectuat una consulta
de  preus  a  les  empreses  CRISTALLERIES  PRINCIPAL  (3.695,54  €),
PROSOFILM D.T.I. (3.245,77 €) i SENYALITZACIONS STOP (4.326,30 €).
Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa
CRISTALLERIES PRINCIPAL el subministrament i col·locació d’aquest
equipament al ser l’oferta que més s’ajusta a les necessitats del
departament.

9.-  Eleccions  comunals  2015.- S’informa  que  en  ocasió  de  la
jornada electoral del dia 13 de desembre, ATV ha sol·licitat al
Comú poder realitzar una emissió en directe sobre l’escrutini,
emparant-se en la resolució 6/15, de data 5 de novembre del 2015,
de la Junta Electoral. La Junta de Govern acorda autoritzar la
captació d’imatge en directe de l’escrutini però sense so. El Comú
notificarà aquesta resolució a la Mesa electoral a través del seu
President  advertint  als  mitjans  autoritzats  que  no  poden
interferir en el procés de recompte.

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

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm.
1109 al 1116/2015 (comerç), del núm. 1117 al 1132/2015 (cadastre),
i núm. 1133 i 1134/2015 (urbanisme).
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2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
66/2015 de factures conformades per un import net a pagar de
4.825,17 €. I, verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb
càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la
relació de pagaments presentada per un import 2.506,97 €.

3.- Personal.- 

• S’acorda  prorrogar  el  contracte  eventual  de  la  Sra.
Auxiliadora VILLORIA IGLESIAS (cuinera de l’Escola Bressol
II),  del 20 de desembre de 2015 al 19 de setembre de 2016.

• S’acorda  prorrogar  el  contracte  eventual  del  Sr.  David
FERNÁNDEZ ORTEGA (Informador turístic), del 23 de desembre
de 2015 al 22 de setembre de 2016.

• S’acorda  prorrogar  el  contracte  eventual  del  Sr.  Sabino
CALVO FERNÁNDEZ  (Xofer Higiene Viària),  del dia 8 de gener
al 7 d’octubre de 2016,  i del Sr. Manel CARNEIRO DA COSTA
(Xofer Higiene Viària),  del dia 18 de gener al 17 d’octubre
del 2016.

• S’acorda prorrogar el contracte eventual de les Sres. Flora
SANTIAGO  PRIETO  i  Marquina  SOLER  PALOMA   (Operàries  del
SAD),  del dia 1 de gener al 30 de setembre de 2016.

• S’acorda prorrogar el contracte eventual de la Sra. Marisol
COBOS MORENO (Auxiliar de la Llar),  del dia 1 de gener al
30 de setembre de 2016.

 Atesa la necessitat de reforçar el servei de les Escoles
Bressol,  s’acorda la contractació eventual de la Sra. Iris
CARRIZO  OBERMAN,  en  qualitat  de  puericultora,  del  14  de
desembre de 2015 al 31 de gener de 2016.

 S’autoritza la demanda de la Sra. Júlia GARCIA BADIA i del
Sr. Joan ALVARELHOS (alumnes del Lycée Comtes de Foix) per
fer una estada de descoberta professional al departament de
cultura i al departament d’Esports, respectivament, del 25
al 29 de gener del 2016.

4.- Expedients sancionadors.-  

 Vist que el titular administratiu de l’empresa MANGO, no ha
efectuat  el  pagament  de  la  sanció  imposada  per  una
transgressió a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit
d’escombraries a la via pública, s’acorda procedir al seu
cobrament per la via judicial.

 Vistes  les  al·legacions  formulades  per  la  Sra.  Daniela
GONÇALVES  PIRES,  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 efectes el referit expedient.

5.- Pessebre Vivent.- 
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 Per l’enregistrament  i  posterior  edició  en  vídeo  de  la
representació  del  “Pessebre  Vivent” s’ha  efectuat  una
consulta de preus a les empreses CARROTAMEDIA (1.600,00 €) i
IMAGINARIS PRODUCCIÓ (1.577,95 €). Examinades les ofertes
s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  IMAGINARIS  PRODUCCIÓ  els
treballs  d’enregistrament  i  edició  del  vídeo,  al  ser
l’empresa que presenta l’oferta menys dient. 

 Per a la contractació d’un servei de càtering, destinat als
actors i personal que participaran a la representació del
“Pessebre Vivent”, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses BIO BIO (593,88 €), REBOST DEL PADRÍ (699,93 €) i
TREBALLS DE QUALITAT (1.144,27 €). Examinades les ofertes
s’acorda adjudicar el servei de restauració, a l’empresa
REBOST  DEL  PADRÍ,  atès  que  proposa  l’oferta  que  millor
s’adapta a les necessitats del departament.

 Per  a  la  contractació  d’un  servei  de  càtering per
proporcionar  “vi  calent”, als  assistents  de  l’espectacle
“Pessebre Vivent”, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses BIO BIO (355,30 €), REBOST DEL PADRÍ (365,75 €) i
TREBALLS  DE  QUALITAT  (526,98  €).  Examinades  les  ofertes
s’acorda adjudicar el servei de restauració, a l’empresa
BIO BIO, atès que proposa l’oferta menys dient.

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

• De  la  partida  501  1331017   60711  “Adequació
d’aparcaments” 6.000,00 €  a favor de la partida 501
4590000 61200 “Millora d’edificis”, per a fer front a la
finalització  dels  treballs  complementaris  a  l’edifici
“Garatge Valira”.

7.-  Biblioteca  comunal.- Per  a  realització  d’un  complement  de
treballs de fusteria a les dependències de la nova Biblioteca
Comunal,  s’ha  demanat  un  pressupost  a  l’empresa  Fusteria  JOAN
BOVÉ, adjudicatària inicial dels treballs, la qual ha presentat
una oferta per un import de 3.125,06 €. Vist l’import i atès que
no  supera  el  20  %  de  l’adjudicació,  s’acorda  encomanar  a  la
referida empresa la realització dels treballs esmentats.

8.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció
consignada  a  favor  de  l’associació  Amics  dels  Orgues,  per  un
import de 1.000 €, en concepte de participació a les despeses
d’organització del concert de Fausto Caporali celebrat el dia 10
d’agost a l’Església de Sant Pere Màrtir. 

9.- Contracte de concessió de senyalització direccional i suports
de comunicació publicitària amb la societat V, SA.-  Per acord
adoptat en la sessió celebrada el dia 12 d’abril del 2013, el Comú
i  la  societat  V,  SA  van  formalitzar  un  tercer   ADDENDUM  al
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contracte  de  concessió  administrativa  de  prestació  del  servei
públic  comunal  de  senyalització  direccional  i  de  suports  de
comunicació  publicitària  a  la  parròquia  d'Escaldes-Engordany,
atorgat el dia 27 d'octubre del 2006, per tal d'adaptar a la nova
situació el contracte i els addenda de data 22 de desembre del
2009 i 30 de març del 2012. 
En aquest darrer ADDENDUM les parts van acordar reduir durant un
any  30  cares  d’Opis,  donada  la  situació  econòmica  actual  i
l'impacte visual negatiu que representa la presència d’opis sense
publicitat a la via pública, adaptant proporcionalment el cànon de
la concessió a la reducció d’espais esmentada. Aquest acord fou
prorrogat per la Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 22
d’abril del 2014, fins al 31 de desembre del 2015.
Com sigui que els condicionants que van motivar aquell acord no
han  sofert  cap  modificació  i  que  la  reimplantació  d’aquests
expositors publicitaris buits a la via pública no faria altra cosa
que retornar a la situació anterior, s’acorda prorrogar el termini
establert en l’ADDENDUM de data 12 d’abril del 2013 mantenint la
reducció del cànon fins al dia 27 de d’octubre del 2016, data
d’acabament del contracte de concessió.

10.- Vivand.- S’informa de la contractació d’un servei de audio
per les representacions que van tenir lloc a la part alta de
l’avda.  Carlemany  en  ocasió  de  les  festes  del  pont  de  la
Puríssima. Aquest equipament es va contractar a l’empresa SONICA,
per l’import de 4.138,20 €.

 

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

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm.
1135  al  1137/2015  (obres  menors),  del  núm.  1138  al  1143/2015
(comerç), núm. 1144 i 1146/2015 (urbanisme), i del núm. 1147 al
1158/2015  (cadastre).  La  resolució  núm.  1145/2015  resta  sense
contingut.

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 67/2015 i 68/2015 de factures conformades per un import net a
pagar  de  15.027,92  €  i  289.230,28  €,  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 63.036,87 €.

3.- Personal.- 

 S’acorda prorrogar  la  contractació  del  Sr.  Edgar  GUERRA
SILVA,  amb  caràcter  eventual,  com  a  monitor  de  l’Espai
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Lleure, per realitzar el programa CONAVA, del dia 1 de gener
al 1 de juliol de 2016.

 Vista  la  baixa  mèdica  presentada  pel  Sr.  Antoni  BELLIDO
PÉREZ (monitor esportiu), s’acorda contractar, amb caràcter
eventual, els serveis de la Sra. Alícia RUIZ COBOS, del 16
de desembre de 2015 fins que el titular de la plaça es
reincorpori al seu lloc de treball.

 Per a proveir tres places d’auxiliar d’agent de circulació,
s’ha  convocat  un  concurs  selectiu  d’ingrés,  al  que  han
postulat 45 candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de
selecció, s’acorda contractar els serveis del Sr. Albert
SALVADÓ DODERO i de les Sres. Carolina ALARCON SANJAUME i
Sònia BALLESTER ORTIZ, amb un termini de prova de 12 mesos.

 Vist que no s’ha presentat cap candidat a la plaça de
cuinera per l’escola Bressol, convocada pel procediment de
concurs per promoció interna, s’acorda declarar-lo desert.

 S’acorda convocar un concurs pel procediment de promoció
interna  per  a  cobrir  una  plaça  vacant  com  a  gestor
d’aparcaments en horari diürn.

4.- 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
les següents Transferències de Crèdit, a càrrec del pressupost
econòmic 2015:

• De la partida 501 1331017 60711 “Adequació Aparcaments”
72,00  €  a  favor  de  la  partida  103  1330000  60880
“material de comunicacions”, per a fer front a la compra
d’un terminal fix d’entroncament digital TETRA per al
servei de Circulació.

5.- Expedients sancionadors.-  

 Vist l’expedient incoat al Sr. Ivan DOS SANTOS VEIGA, 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 per la Sra. Meritxell
RABASSA  BARDINA,  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.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de
l’UPTEE,  per  un  import  de  24.455,09  €  en  concepte  de
pagament de la factura presentada per l’empresa TMR Tallers,
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corresponent a la reparació i adequació de les carrosses de
la Cavalcada de Reis

 S’acorda  procedir  a  la  liquidació  dels  saldos  de  les
subvencions a favor de L’UPTEE, per un  import de 14.267,15
€,  en  concepte  d’organització  de  la  Cavalcada  de  Reis,
l’elecció de la Pubilla,  Festa Major i de l’Aplec de Sant
Romà; i també per l’import de 869,14 €, corresponents a
l’organització de la festa de Sant Miquel d’Engolasters i la
Revetlla de Sant Joan.

 S’acorda  procedir  a  la  liquidació  del  saldo  a  favor  de
l’Associació  del  Pont  dels  Escalls,  corresponent  a
l’organització  de  les  festes  de  la  Castanyada  i  de
l’escudella de Sant Antoni, per l’import de 855,16 €, que
l’associació ha demanat per a destinar al pagament de les
despeses administratives generades per a la seva constitució
com a entitat pública. 

7.-  Senyalitzacions.-  Pel  subministrament  de  25  senyals  de
prohibició indicadores de “Prohibició de donar menjar als coloms”,
s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses  DINÀMICA
(248,18 €)  i RÈTOLS BUTRON (407,55 €). Examinades les ofertes
s’acorda adjudicar a l’empresa DINÀMICA el subministrament de les
referides senyals, al ser la que presenta l’oferta menys dient. 

8.- Prat del Roure.-  Pel subministrament i muntatge de dues
pistes de bàsquet 3x3 outdoor,  s’ha convocat un concurs públic al
que han postulat les empreses SINTETIK CARPETS (25.205,40 €) i
M.A.T.E  SAU  (33.686,92  €).  Vista  la  proposta  que  la  Mesa  de
contractació eleva a l’Òrgan de contractació, s’acorda adjudicar
el subministrament i muntatge de les referides pistes de bàsquet a
l’empresa  SINTETIK CARPETS  per un import de 25.205,40 €, al ser
l’empresa que presenta l’oferta menys dient. 

9.- Biblioteca Comunal.- 

 Per a la posada en marxa del circuit d’aire condicionat de
la  biblioteca  Comunal,  s’ha  demanat  un  pressupost  a
l’empresa instal·lacions AMAC, adjudicatària dels treballs;
vist que l’import ofert sobre els treballs (1.117,52 €), no
supera  el  20%  del  total  de  l’adjudicació,  s’acorda
encomanar-li la realització d’aquest complement.

 Pels treballs complementaris de reforma i ampliació de la
instal·lació  elèctrica  del  local  destinat  a  la  nova
biblioteca  comunal,  s’ha  demanat  pressupost  a  l’empresa
EMTE, adjudicatària inicial. Examinada l’oferta presentada i
atès  que  el  cost   no  supera  el  20%  del  total  de
l’adjudicació  (1.899,18  €),  s’acorda  encomanar-li  la
realització dels treballs de referència. 
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Sessió de la Junta de Govern de data 29 de desembre de 2015

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm.
1159 al 1173/2015 (exempcions fiscals), del núm. 1174 al 1183/2015
(comerç), núm 1184/2015 (urbanisme), del núm. 1185 al 1187/2015
(obres menors), i del núm. 1188 al 1196/2015 (cadastre).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
69/2015 de factures conformades per un import net a pagar de
20.677,31 €. I, verificades, s’acorda procedir al seu abonament
amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també
la relació de pagaments presentada per un import de 13.677,31 €.

3.- Personal.- 

 Vista la baixa mèdica presentada per la Sra. Sheila SALES
GARCIA (educadora de l’Escola Bressol), s’acorda contractar,
amb caràcter eventual, els serveis de la Sra. Elisabeth ZAS
DE LA TORRE, del 24 de desembre de 2015 al 31 de gener de
2016. 

 Vista  la  baixa  mèdica  presentada  per  la  Sra.  Jacqueline
PORRAS ROJAS (puericultora de l’Escola Bressol), s’acorda
contractar, amb caràcter eventual, els serveis de la Sra.
Sandra HERVER FERNANDEZ, del 28 de desembre de 2015 fins que
la  titular  de  la  plaça  es  reincorpori  al  seu  lloc  de
treball.

 Vista la Baixa mèdica presentada per la Sra. Francesca FUNES
DOMÍNGUEZ  (puericultora  de  l’Escola  Bressol),  s’acorda
contractar, amb caràcter eventual, els serveis de la Sra.
Rocío ESCUDERO FERNÁNDEZ, del 4 de gener de 2016 fins que la
titular de la plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis de les
Sres. Vanessa DIAZ FÀBREGAS (monitora de Zumba), del 7 de
gener al 24 de juny de 2016, Elisabeth REDONDO (monitora de
gimnàstica rítmica), del 7 de gener al 1 de juliol de 2016 i
de  la  Sra.  Begoña  MARQUEZ  GUASCH  (monitora  de  Pilates,
Dansa, Zumba i manteniment), del 7 de gener al 24 de juny de
2016.

 S’acorda prorrogar el contracte eventual del Sr. Alexandre
CONSUEGRA FLORES (monitor de gimnàs), del 23 de desembre de
2015 al 1 de juliol de 2016.
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 S’acorda prorrogar el contracte eventual de la Sra. Vanessa
SANURJO MORON (assistent de projectes del departament de
cultura), del dia 1 de gener al 29 de febrer de 2016.

 Vista  la  sol·licitud  presentada,  s’acorda  perllongar
l’excedència sense reserva de plaça al Sr. José SANCHEZ,
(agent de circulació), per un període de 12 mesos a comptar
del dia 20 de gener de 2016.

 S’autoritza la demanda presentada pels Srs. Marc Cabanes i
Kevin  BIFARRA,  alumnes  del  Lycée  Comte  de  Foix,  per  a
realitzar una estada formativa al departament de Finances,
del 11 de gener al 5 de febrer de 2016 i del 2 de maig al 3
de juny de 2016.

 Vist el calendari de dies festius de les oficines comunals
per  a  l’any  2016,  s’acorda  autoritzar  1  dia  festiu  per
empleat  en  relació  a  les  dates  que  a  continuació  es
detallen, de manera alternativa entre els empleats del Comú,
sempre que quedi garantida la prestació del servei en cada
departament:

- 9 de setembre 2016 (divendres)
- 31 d’octubre 2016 (dilluns) 
- 9 de desembre 2016 (divendres)

4.- Expedients disciplinaris.- Vist l’informe adreçat pel cap del
departament de Serveis i Infraestructures a la Junta de Govern, de
conformitat amb l’article núm. 72 de l’Ordinació de la funció
pública, denunciant la disminució continuada i voluntària en el
rendiment del treball normal per part del Sr. Oscar MAS, 

Atès  que  aquesta  conducta  és  presumptament  constitutiva  d’una
falta de caràcter greu,  tipificades a l’article 67, apartat p) de
l’Ordinació de la Funció Pública, la Junta de  Govern acorda:

1. Incoar un expedient disciplinari al Sr. Oscar MAS, per la
presumpta  comissió  d’una  falta  disciplinària  de  caràcter
greu,  qual expedient se substanciarà amb la notificació del
corresponent plec de càrrecs.

2. Encomanar al Secretari General la tramitació de l’expedient.

3. Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

5.- Expedients sancionadors.-  

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular  del
negoci  BODY  SHOP,  per  una  presumpta  transgressió  a
l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit de cartrons a la
via pública.

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

6.- Subvencions.- 

 S’acorda  procedir  al  pagament  d’una  bestreta  a  favor  de
l’Associació Amics Pont dels Escalls, per un  import de
7.000 €, en concepte d’organització de l’Escudella de Sant
Antoni 2016.

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de
l’UPTEE, per un import de 10.868.- € en concepte de pagament
de  4  factures  presentades  per  l’empresa  TMR  Tallers,
corresponent a la reparació i adequació de les carrosses de
la Cavalcada de Reis.

7.- Combustible pels edificis comunals.- Per a la contractació del
subministrament  de  combustible  per  a  calefacció  dels  edificis
comunals, s’ha convocat un concurs públic conjuntament amb el Comú
d’Andorra la Vella, al que han postulat les empreses següents:

CADESA - 0,085 €/lit
Petrolis Principat - 0,080 €/lit
Estació Enclar - 0,080 €/lit
Roca & Ribes - 0,083 €/lit
ARAP  SA  - 0,081 €/lit
Sant Eloi SA - 0,078 €/lit

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el subministrament de
combustible a la societat CADESA, al ser la que ofereix el major
descompte per litre subministrat.

8.- Recursos d’Alçada.- Vista la resolució adoptada pel Ministeri
de Salut, Afers Socials i Ocupació en relació a les al·legacions
presentades  en  el  marc  de  l’expedient  incoat  contra  el  Comú
d’Escaldes-Engordany per l’accident laboral ocorregut el dia 24
d’agost del 2015, en el qual va resultar lesionat el Sr. Gerardo
FARRÀS  ROCA,  operari  pertanyent  al  programa  per  fomentar  el
treball  temporal  en  benefici  de  la  col·lectivitat,  s’acorda
formular  recurs  d’alçada  davant  del  Govern  contra  la  referida
resolució.

9.- 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
les següents Transferències de Crèdit, a càrrec del pressupost
econòmic 2015:

• De la partida 501 1331017 60711 “Adequació Aparcaments”
1.740,00  €  a  favor  de  la  partida  801  9201000  60610
“Equipaments per a processos d’informació”, per a fer
front  a  la  compra  de  dos  ordinadors  portàtils  pel
departament de Corporació.
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10.- Material Informàtic.- Per a la compra de dos Ordinadors
portàtils pel departament de Corporació s’ha demanat ofertes a
les  empreses  del  sector  havent  obtingut  diversos  preus  i
models. Examinades les diferents ofertes, s’acorda adquirir a
l’empresa INFOMOBIL, s’acorda adquirir aquest material a la
referida empresa per l’import de 2.566.- €

Sessió de la Junta de Govern de data 18 de gener de 2016

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 1
al 18 i 20/2016 (comerç), núm. 19 i del 21 al 23/2016 (exempcions
fiscals), i del núm. 24 al 29/2016 (cadastre).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 70/2015 i 71/2015 de factures conformades per un import net a
pagar  de  17.838,74  €  i  480.757,53  €,  respectivament.  I
verificades,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de
pagaments presentada per un import de 5.107,33 €.

3.-  Subministrament  de  carburant.- Per  a  la  contractació  del
servei de subministrament de carburant pel parc mòbil del Comú,
s’ha convocat un concurs públic al que han participat les empreses
ARTAL  SA  (-0,065  €/lit.)  i  CADESA  (-0,062  €/lit.).  Vista  la
proposta  de  la  Mesa  de  contractació,  s’acorda  adjudicar  a
l’empresa ARTAL SA,  el subministrament de carburant, atès que és
la que ofereix el major descompte sobre el preu oficial per cada
litre.

4.- Recursos d’Alçada.- Es dona lectura a l’informe requerit pel
Govern en relació al recurs administratiu d’alçada interposat per
les Sres. Lurdes, Carme i Montserrat SIRÉS GRAU, contra el Decret
de modificació del POUPEE de data 16 d’octubre de 2015. S’acorda
trametre  el  referit  informe  al  Govern,  conjuntament  amb
l’expedient administratiu.

5.-  Aparcaments.- S’acorda  renovar  els  següents  contractes
d’arrendament  de  terrenys  destinats  a  aparcament  públic  de
vehicles:

 Terreny “El Puader”, situat al Parc de la Mola, propietat
de Casa Til.lari, per un import de 3 €/m2 i per mes, per
una durada de dos anys.

 Terreny  “El  Sot”,  situat  a  l’avinguda  del  Pessebre,
propietat de Casa Til.lari, per un import de 3 €/m2 i per
mes, per una durada de cinc anys.
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Sessió de la Junta de Govern de data 25 de gener de 2016

Acta  de  la  sessió  anterior.-  S’aprova  l’acta  de  la  sessió
celebrada el dia 16 de gener del 2015, que serà presentada al Ple
del Comú  per a la seva ratificació.

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 30
al 43/2016 (obres menors), núm. 44 i 73/2016 (urbanisme), del núm.
45 al 63/2016 (cadastre), i del núm. 64 al 72/2016 (comerç).

2.- Personal.-

 Per cobrir una suplència per baixa de la Sra. Flora SANTIAGO
PRIETO (operària del SAD), s’acorda contractar, amb caràcter
eventual,  els  serveis  de  la  Sra.  Mª  Guadalupe  GARCIA
BELTRAN, del 11 de gener de 2016 fins que la titular de la
plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

 Atesa  la  necessitat  de  reforçar  el  Servei  d’Ajuda  a
Domicili,  s’acorda  la  contractació  eventual  de  la  Sra.
Ángeles DELGADO TRAIN, del 12 de gener al 13 de març de
2016.

 Vista la baixa de maternitat presentada per la Sra. Sheila
SALES GARCIA, educadora de l’Escola Bressol del Prat del
Roure,  s’acorda  contractar,  amb  caràcter  eventual,  els
serveis de la Sra. Iris CARRIZO OBERMAN, del 1 de febrer de
2016 fins que la titular de la plaça es reincorpori al seu
lloc de treball.

 Vista la renúncia de la Sra. Mireia JIMENEZ SORIA a la plaça
d’educadora  de  l’Espai  Jovent,  s’acorda  acceptar-la  a
comptar del  dia 29 de febrer de 2016.

 Vista  la  sol·licitud  presentada  per  la  Sra.  Anna  BRASÓ
BORRAT,  secretària  del  departament  d’infància,  per  a
l’obtenció d’un permís administratiu de reducció de jornada
per rebre tractaments mèdics; vist el reglament de permisos
administratius,  s’acorda  atorgar-li,  amb  una  reducció  de
jornada laboral a 27,5 hores setmanals, pel període de dos
mesos,  a comptar a partir de la data 1 de febrer de 2016. 

 S’autoritza la demanda del Sr. Alfred PLA COBOS (alumne del
Lycée  Comtes  de  Foix)  per  fer  una  estada  de  descoberta
professional al departament de Gent Gran, del 25 al 29 de
gener del 2016.

3.- Expedients sancionadors.-  

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  als  titulars
administratius  dels  negocis  BORDA  GIRAO  ANDORRRA  i  BUDA
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ESPAI ANDORRA, per una presumpta transgressió a l’Ordinació
sobre la prohibició de distribuir publicitat gràfica a la
via pública

 S’acorda incoar un expedient sancionador al Sr. Diego PIRES
GARCIA  i  al  titular  administratiu  del  negoci  BOUTIQUES
VINCI,  per  una  presumpta  transgressió  a  l’Ordinació  que
regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular
administratiu del negoci COMERCIAL CHUMI, per una presumpta
transgressió a l’Ordinació que regula l’horari del dipòsit
de cartrons a la via pública.

 Vistes les al·legacions formulades per la Sra. Àgata MORALES
GARCIA i pels  titulars administratius dels negocis CENTRE
D’ORTODÒNCIA  SALVANS,  TEMPLE  BAR,  TAVERNA  D’EXCALIBUR  i
MANGO MERITXELL SLU, 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.

4.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
l’Entitat  UPTEE,  en  concepte  de  funcionament  del  1er
trimestre de 2016, per un import de 11.600  €.

 S’acorda  efectuar  un  avenç  de  la  subvenció  a  favor  de
l’UPTEE,  per un import de 10.000 €, per atendre pagaments
relatius  a les despeses de la cavalcada de Reis 2016, a
l’espera  del  tancament  dels  comptes  d’aquest  esdeveniment
amb el Comú d’Andorra la Vella.

 S’acorda procedir a l’abonament d’una part de la subvenció a
favor l’UPTEE, per un import de 2.500 €, en concepte de
avenç  pel  pagament  de  les  despeses  d’organització  de  la
“Calçotada”.

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
l’Entitat  Bàsquet Club  Escaldes-Engordany, corresponent  a
les despeses d’organització del Campionat parroquial 2015-
2016, per un import de 3.000 €.

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor del
Club  Karate  Fudo-Shin,  corresponent  a  les  despeses
d’organització  del  16è  Open  Internacional  d’Escaldes-
Engordany de Karate, per un import de 2.500 €.

5.-  Instal·lacions esportives Comunals.- S’aprova el calendari de
tancament de les instal·lacions esportives del Comú per a l’any
2016.

6.-  9è  Congrés  de  Turisme  de  Neu  i  de  Muntanya.- S’acorda
realitzar una aportació econòmica de 12.000 € per a l’organització
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del 9è Congrés de Turisme de Neu i de Muntanya 2016, que es
celebrarà a Sant Julià de Lòria.

7.- 10è Concurs d’iniciatives ambientals.- S’acorda col·laborar
amb el Centre Andorrà sostenible a l’organització del 10è Concurs
d’iniciatives ambientals, amb una aportació econòmica de 2.000 €,
que es destinaran als premis amb que es guardonaran les accions
que hagin realitzat durant el 2015 o que estiguin en procés de
realització  per  part  de  les  Entitats,  Associacions,  Escoles,
Empresaris en general i Ciutadans, en l’àmbit del desenvolupament
sostenible, la protecció del medi ambient i en general, l’educació
ambiental.

8.- Travessa dels 6 refugis.- Vista la demanda presentada per la
organització de la competició d’esquí d’alpinisme “Travessa dels
6  refugis”  (itinerari  d’iniciativa  privada),  per  a  la
senyalització de la cursa amb marcatges per les zones de pas a la
Vall  del  Madriu  -  Perafita-Claror,  s’acorda  autoritzar-la  amb
subjecció a l’Ordinació de senyalització d’itineraris d’iniciativa
privada i amb l’obligació que es retiri tot el material per part
dels organitzadors immediatament després de la finalització de la
prova.

9.- Aparcament El Falgueró.-  S’acorda habilitar un espai com a
“Pipican” a l’aparcament del Falgueró, i s’autoritza una despesa
de 3.780,47 € per a la seva construcció, que serà realitzada per
la brigada d’obres del Comú.

10.-Voravies.-  Pels  treballs  de  reforma  i  embelliment  de  les
voravies d’un tram de la Ctra. d’Engolasters, “Edifici Muntanya”,
s’acorda assumir la part que correspon al Comú, que realitzarà
l’empresa  Construccions  DA  ROCHA  S.L.,  conforme  al  pressupost
presentat per un import de 7.303,76 €.

11.- Aparcament carrer Ciutat de Sabadell.- S’acorda rescindir el
contracte d’arrendament establert el dia 10 de novembre del 1992
entre el Comú i el Sr. Martí Tremosa Fité, en relació al terreny
de la seva propietat situat al carrer Ciutat de Sabadell, destinat
a aparcament públic de vehicles, tot amb efectes al dia 31 de març
del corrent.

12.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 72/2015 i 73/2015 de factures conformades per un import net a
pagar  de  26.796,40  €  i  400.541,75  €,  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 73.659,11 €.
  

Sessió de la Junta de Govern de data 1 de febrer de 2016
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Acta  de  la  sessió  anterior.-  S’aprova  l’acta  de  la  sessió
celebrada el dia 25 de gener del 2015, que serà presentada al Ple
del Comú  per a la seva ratificació.

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 74
al 81/2016 (obres menors), del núm. 82 al 89/2016 (comerç), núm.
90/2016 (utilització topònim), del núm. 91 al 104/2016 (cadastre),
i del núm. 105 al 108/2016 (urbanisme).

2.- Pagaments.- S’aprova la relació de pagaments presentada per un
import de 2.551,33 €.

3.- Tancament de comptes exercici 2015.- Per la contractació d’un
assessorament  tècnic  pels  treballs  de  revisió  i  suport  al
tancament de l’exercici econòmic 2015, s’ha efectuat una consulta
de  preus  a  les  empreses  auditores  ALFA  CAPITAL  (-),   GASSÓ
AUDITORS (4.640 €), ITEMS ASSESSORS (4.702,50 €), OPCS (5.747,50
€)  i  SERAUDIT  (4.984,65  €).  Examinades  les  ofertes  s’acorda
contractar  els  serveis  de  l’empresa  GASSÓ  AUDITORS,  al  ser
l’oferta menys dient.

4.- Personal.-

 Vista  que  la  Sra.  Mª  Isabel  GARCIA  MOYA,  conserge  del
departament  d’Esports  entrarà  properament  en  situació  de
baixa laboral, s’acorda contractar amb caràcter eventual,
els serveis del Sr. David de la FUENTE FERNÁNDEZ, del dia 1
de  febrer  de  2016  fins  que  la  titular  de  la  plaça  es
reincorpori al seu lloc de treball.

 S’acorda  prorrogar  la  contractació  del  Sr.  José  GARRIDO
CRUZ,  amb  caràcter  eventual,  com  a  operari  del  Servei
d’Higiene Viària, del dia 18 de febrer al 17 de novembre de
2016.

 Per a proveir 1 plaça de gestor de la central d’aparcaments
diürn s’ha convocat un concurs pel procediment de promoció
interna al que ha postulat un sol  Candidat. Vist l’informe
del Comitè tècnic de selecció, s’acorda atorgar amb caràcter
provisional la plaça a la Sra. Eva MORENO BUIL, amb un
període de prova de sis mesos.

 Vist que la plaça ocupada per la Sra. Eva MORENO BUIL,
puericultora,  ha  quedat  vacant,  s’acorda  contractar,  amb
caràcter eventual, els serveis de la Sra. Laia FERNANDEZ
MAS, del dia 1 de febrer  al 31 d’octubre de 2016.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la  Sra.  Lucia  RODRÍGUEZ  MURIAS,  per  realitzar  un  taller
“d’art-terapia” a l’Espai Jovent, el dia 18 de febrer de
2016.

 S’acorda convocar un concurs de promoció interna, per cobrir
la plaça vacant d’educador de l’Espai Jovent.
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5.-  Concursos.-  S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per
l’adjudicació  del  subministrament  de  6.100  geranis  per  a  les
jardineres  instal·lades  als  carrers  i  espais  públics  de  la
parròquia.

6.- Expedients sancionadors.-  

 S’acorda incoar un expedient sancionador al Sr. Frederic
GOUX i a les Sres. Geraldine Elise SÁNCHEZ, Tania COSTA
RODRÍGUEZ  i  Rut  ORELLANA  BERMEJO,  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
NEVASA, per una presumpta transgressió 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.

7.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor l’
Esquí Club d’Andorra, per un import de 1.000 €, en concepte
d’organització dels campionats Nacionals d’Andorra – FIS,
que tindran lloc els propers dies 9, 10, 11 i 12 de febrer
de 2016.

 S’acorda  procedir  a  l’abonament  de  la  subvenció  a  favor
l’organització  “MANS UNIDES”, per un import de 300 €, en
concepte de participació a la campanya de projectes 2016 per
lluitar contra la fam al Món.

8.-  Altres  demandes.-  Vista  la  sol·licitud  presentada  per  4
centres  escolars  de  la  parròquia,  per  a  la  realització  d’un
“Cercavila” pels diferents carrers de la Parròquia, en ocasió de
les festes de Carnaval, s’acorda autoritzar-la.

9.- Festa de Carnaval 2016.- 

 Pels  actes  de  la  Festa  de  Carnaval  2014  s’ha  demanat
pressupostos a les empreses Gatzara Espectacles i Andorra
animació.  Examinades  les  diferents  opcions  s’acorda
contractar  a  l’empresa  Gatzara  Espectacles,  l’espectacle
“Caram com balla”   a càrrec de La Cremallera Teatre, per
amenitzar la festa infantil que es celebrarà, conjuntament
amb el Comú d’Andorra la Vella, a la Sala del Prat del
Roure, el proper dia 8 de febrer a les 17:30 h. L’import de
la contractació és de 943 € (IGI inclòs).

 Per la organització d’una xocolatada amb motiu de la Festa
Infantil de Carnaval, que es celebrarà conjuntament amb el
Comú d’Andorra la Vella el proper dilluns dia 8 de febrer,
s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses REBOST
DEL PADRÍ (1.249,87 €),  ANDORRANA DE RESTAURACIÓ (1.123,38
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€) i PASTISSERIA ESTOPIÑAN (793 €). Examinades les ofertes
s’acorda adjudicar el pressupost a  Pastisseria ESTOPIÑAN,
al ser la que presenta l’oferta menys dient. Els costos
d’organització els sufragaran a parts iguals els dos Comuns.

10.- Vivand.- 

 S’acorda acceptar el pressupost presentat per l’empresa T-
Cuento,  per  a  la  renovació  del  contracte  establert  pel
comptatge de tràfic de vianants en cinc punts de l’avinguda
Carlemany, des del mes gener de 2016 fins al desembre de
2017. L’import d’aquesta ampliació de contracte és de 4.500
€/any. 

 S’informa  de  l’exposició  contractada  pel  Govern,  de
l’artista Miquel MERCÈ, constituïda per 13 fotografies de
format 1,33 m per 88 cm, titulada “el Madriu i la seva
desembocadura  al  riu  Valira” Aquesta  mostra,  tindrà  una
durada de 15 dies (del 22 de març al 4 d’abril de 2016), i
s’exposarà al carrer a la zona Vivand.

11.- Oficines de Turisme.- Per la impressió de 6 models de postals
tardor-hivern destinades a la venda a les oficines de turisme,
s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses que es detallen
a continuació, que han presentat les següents ofertes:

Empresa
500 unitats

1.000 unitats
2.000 unitats

Comercial Les Valls 576,34 € 745,44 € 1.246,60 €
Gràfiques Andorranes 309,32€ 363,66 € 438,90 €
Impremta Envalira 275,88 € 325,86 € 426,36 €

Examinats els pressupostos s’acorda adjudicar la impressió de les
postals a l’empresa Impremta ENVALIRA per l’import de 325,86 €
(1.000 unitats de cada model),  atès que presenta l’oferta menys
dient. 

12.- Revisió del Poupee.-  Vist el Decret del Govern pel qual
s’aproven els estudis i la zonificació del territori, relativa a
riscos naturals, geològics i geotècnics (Bopa núm. 19, del 9 de
març  del  2005),  s’acorda  encomanar  a  l’equip  redactor  dels
treballs de revisió del POUP, un estudi per a la identificació de
les  edificacions  construïdes  amb  anterioritat  a  la  data  de
promulgació del referit Decret que puguin resultar  afectades, per
tal de poder actuar mitjançant els instruments que preveu la LGOTU
i el Reglament Urbanístic.
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La Sra. Cònsol Major informa que d’entre els acords de la Junta de Govern
que avui es posen a consideració, els corresponents a l’any 2015 ja varen
ser ratificats sense cap esmena per part dels consellers. No obstant, s’han
relacionat tots els acords amb l’objecte guardar la seva seqüència al Llibres
d’actes.

Junt  amb  els  acords,  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.

Es demana als presents si  tenen alguna esmena, comentari  o demanda
d’informació a formular en relació als acords sotmesos a ratificació.

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

3. Proposta d’aprovació de l’Ordinació general del pressupost
econòmic 2016

La Sra. Cònsol Major inicia la presentació del projecte de Pressupost 2015
que avui es posa a consideració del Ple. Diu el següent:

Permetin que abans de passar la paraula a la consellera de Finances,
què els explicarà de forma més extensa els eixos del pressupost per
aquest  exercici  2016,  els  destaqui  quina  és  la  voluntat  política
d’aquesta  eina  de  vital  importància  per  al  funcionament  d’aquesta
institució que tenim l’honor de representar. 

   31



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2016  –   Sessió ordinària de data 18 de febrer

A  través  dels  diferents  pressupostos  que  hem  confeccionat  en  els
darrers anys, hem marcat clarament el nostre compromís polític amb
els electors. Aquest i els últims pressupostos presentats en aquest Ple
del Comú, són el reflex dels compromisos contrets, sempre ajustant-los
a les diferents realitats socio-econòmiques que hem viscut en aquests
darrers anys, uns anys marcats per un context difícil. 

El d’enguany és el primer pressupost d’aquest mandat, elaborat sota les
premises  de  la  Llei  de  sostenibilitat  de  les  finances  públiques  i
d’estabilitat  pressupostària,  què  el  Comú  compleix  en  tots  els  seus
aspectes. 

Fa  més  de  quatre  anys  partíem  de  circumstàncies  difícils,  amb
pressupostos clarament marcats per l’impacte de la crisi econòmica i
una  conseqüent  davallada  dels  ingressos.  Després  d’una  gestió
responsable,  realista  i  adaptada  a  les  possibilitats  de  les  finances
comunals,  hem redutït  l’endeutament  en  un  25  %,  tot  invertint  en
aquelles  qüestions  més  necessàries  per  continuar  fent  d’Escaldes-
Engordany una parròquia capdavantera, adaptada a les noves exigències
socials i dimensionada per als reptes de futur. 

És  el  rigor  i  la  responsabilitat  el  que  ens  permet  avui  sotmetre  a
l’aprovació d’aquest Ple uns pressupostos superiors als del 2015, uns
pressupostos més valents i dedicits, però que en cap cas albiren una
sortida immediata al context que ens envolta.  

Els comptes d’aquest 2016 preveuen 2,9 milions d’euros d’inversió què
es  destinaran  a  projectes  tan  necessaris  com la  separativa  d’aigües
pluvials  i  residuals,  la  renovació  de  serveis  i  l’embelliment  de  tota
l’avinguda del Fener, l’obertura del carrer Sant Antoni, la millora de les
voravies o l’inici del projecte de l’aparcament de l’Obac. Un projecte al
qual se li ha de sumar una dotació addicional de 9,9 milions d’euros en
concepte  de  plurianuals.  Els  pressupostos  també  contemplen  una
partida d’1,3 milions d’euros per concórrer a l’ampliació de capital de
CAPESA per a la construcció d’un segon dipòsit d’aigua potable a la
parròquia. 

Aquestes són les principals inversions a realitzar per aquest 2016, però
evidentment no són les úniques; hem treballat amb transversalitat per
millorar i potenciar espais, serveis i activitats que oferim des d’aquesta
administració. Per aquest motiu, continuarem estant escrupulosament
atents a la neteja viària i al correcte estat dels nostres espais públics,
entre  d’altres.  Anirem  un  pas  més  enllà,  per  consolidar  Vivand
mitjançant un concurs d’idees per millorar el projecte de conversió per
a vianants de l’avinguda, conjuntament amb la recent creada Associació
de comerciants. 
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De la mateixa manera, mantenim el nostre suport a la iniciativa privada
i  a  l’esperit  emprenedor  amb  incentius  fiscals,  perquè  necessitem
estímuls,  no  frens.  Així,  tots  els  empresaris  que  iniciïn  una  nova
activitat comercial, empresarial o professional, gaudiran d’una reducció
del 100 % el primer any i del 50 % el segon any. Només perquè tinguin
algunes  dades  des  del  2013,  367  nous  negocis  s’han  acollit  a  la
bonificació del 100 % 

Els pressupostos d’aquest 2016 contemplen un augment generalitzat
de les retribucions del personal del Comú d’Escaldes-Engordany de l’1
al 2 % sobre la base salarial en funció de la categoria. Un augment que
arriba després de quatre anys de rigorosa austeritat, després de quatre
anys durant els quals s’han potenciat les sinèrgies entre departaments,
buscant major eficiència i racionalització en l’ús dels recursos públics.
Cal agrair i felicitar la tasca que estan portant a terme els treballadors
d’aquesta  casa,  què  davant  la  conjuntura  econòmica  i  social  dels
darrers anys han treballat intensament. I és que gràcies a ells podem
oferir serveis públics de qualitat per als nostres fills, joves i gent gran,
podem recuperar tradicions que semblaven en l’oblit o podem gaudir de
jornades Vivand. I sí és una defensa aferrissada a la tasca que fan els
funcionaris  d’aquesta  corporació,  més  enlla  de  qui  la  pugui  titllar
d’electoralista.

Pel que fa a les retribucions dels càrrecs electes, Cònsols i Consellers,
queden congelats. 

Per  descomptat,  no ens oblidem dels  ciutadans,  ells  són la  primera
instància, la primera preocupació. Per aquest motiu, ens reafirmem en
què  els  comuns  som  obseravtori  privilegiat  per  detectar  els  canvis
socials, les noves necessitats de la gent i, per tant, hem d’oferir serveis
de qualitat i ajudar els ciutadans i ciutadanes més vulnerables. Aquests
pressupostos permeten continuar:

- Oferint un bon nivell de prestacions i serveis socials a la parròquia,
com són les escoles bressol, els espais lleure, la llar de jubilats o el
SAD, a uns preus assequibles.  

- Facilitar l’accés d’ajudes socials a aquelles famílies i ciutadans que
passen per moments difícils i que gràcies al Reglament d’exempcions
de caràcter social,  el  2015 se’n van beneficiar 231 famílies  de la
parròquia.  

- Seguim treballant per minimitzar l’impacte de la pressió fiscal sobre
els  ciutadans,  amb la  congelació  dels  preus públics,  i  els  negocis
radicats a la parròquia, especialment d’aquells que es troben en una
situació més desafavorida. 
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- Són uns pressupostos que continuen apostant per impulsar la cultura,
perquè la cultura és una eina que fa créixer els pobles, és un reflex
d’una societat que s’implica i participa. Així, gaudirem un any més
dels  concerts  de  Colors  de  Música,  de  les  exposicions  d’artistes
nacionals i internacionals al CAEE, de Petits cap de setmana o d’una
tradició que ens uneix com a poble com és el Pessebre Vivent. 

- Seguir impulsant iniciatives per fomentar la pràctica de l’esport entre
la població i, especialment, entre els joves i els infants. Per aquest
motiu,  les  escoles  esportives  continuen  essent  una  de  les  majors
apostes  d'Esports,  juntament  amb la  programació  d’esdeveniments
esportius  que  inclouen  diverses  disciplines  i  la  promoció  de  les
instal·lacions esportives de la parròquia.

- Donem  suport  a  les  associacions  o  entitats  esportives,  culturals  i
socials de la parròquia  perquè tenen un paper cabdal en la tasca de
promoció i cohesió del nostre poble. 

Estem doncs davant un pressupost on repunta la inversió en les zones
que necessiten més esforç de l’administració  pública, un pressupost
amb prudència i el compromís d’aplicar el sentit comú. 

Aquest pressupost no és la suma comptable de les partides per arribar a
un  resultat  final,  sinó  que  és  la  suma  de  voluntats  polítiques  per
aconseguir  uns  objectius  ben  clars:  continuar  transformant  i
modernitzant Escaldes-Enfordany, deixant-la encara més ben preparada
per  encarar  els  reptes  de  futur  i  la  responsabilitat  d’aconseguir-los
sense  comprometre  les  arques  comunals,  mantenint  el  nivell
d’endeutament en uns límits assumibles i sostenibles. 

En definitiva, és un pressupost que continua el camí ordenat i planificat
per continuar fent de la nostra parròquia, una parròquia envejada per
molts i que és moderna, sostenible i, sobretot, solidària. 

Finalment,  exposar  que  en  l’aspecte  tècnic  i  a  conseqüència  del
desplegament normatiu al que ens obliga la Llei 32/2014, del 27 de
novembre,  de  sostenibilitat  de  les  finances  públiques  i  d’estabilitat
pressupostària i fiscal, els Comuns han de presentar a l’aprovació del
Ple,  dins  del  termini  màxim de sis  mesos  des  de  la  seva  presa  de
possessió, un marc pressupostari general pel seu mandat, que ha de ser
revisat  any  per  any.  Aquest  document,  què  s’ha  tramés  adjunt  a
l’Ordinació  i  la  documentació  del  pressupost,  consisteix  en  una
projecció pressupostària pels anys de mandat, en el que s’emmarcaran
els pressupostos anuals de la legislatura.
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Closa la seva intervenció, la Sra. Cònsol Major cedeix la paraula a la Sra.
Núria Gomez, consellera de Finances, per a que aporti major informació
sobre el  pressupost  2016 i  el  marc pressupostari.  La Sra.  Núria  Gomez
exposa el següent:

Enguany el pressupost es presenta emmarcat sota les bases del que
preveu la Llei  32/2014 de sostenibilitat  de les finances públiques i
d’estabilitat pressupostària i fiscal, l’anomenada Regla d’Or.

L’article  11  de  la  llei  preveu  que  l’elaboració  i  l’aprovació  dels
pressupostos anuals, han d’ajustar-se a un marc pressupostari general
que cobrirà el període de mandat, i encomana als comuns per a que en
un termini  màxim de sis  mesos  des de la  seva  presa de possessió,
presentin al Consell  de Comú el marc pressupostari general per a la
seva aprovació. Aquest marc pressupostari serà revisat cada any i  es
farà públic abans de què s’aprovin els pressupostos.

El marc pressupostari consisteix en una projecció, que contempla els
següents aspectes:

a) Els objectius de sostenibilitat financera i d’estabilitat pressupostària
i fiscal.

b) Les projeccions de les principals  partides d’ingressos i  despeses,
tenint en compte tant la seva evolució tendencial, com l’impacte de
les mesures previstes pel període considerat.

c) I finalment, les previsions econòmiques generals en el context de les
quals s’aplicarà el marc pressupostari.

La  llei  preveu  que  el  Tribunal  de  Comptes  publicarà  anualment  els
objectius de sostenibilitat financera i d’estabilitat pressupostària i fiscal
establerts en la Llei, per a que aquests siguin presos en consideració en
l’elaboració i seguiment del marc pressupostari.

Si  bé  a  data  d’avui  encara  no  han  estat  formalment  publicats  els
objectius, la llei en si, ja n’estableix les normes bàsiques a complir. En
aquest sentit, i en coherència amb el que preveu la llei, presentem el
marc a la consideració del Ple de Comú, per a que aquest pugui ser
aprovat juntament amb el Pressupost per a l’exercici 2016. 

Des de la majoria, entenem el marc com a una eina bàsica i fonamental
de previsió i planificació a mig termini. Una eina que dota de major
visibilitat  l’evolució  prevista  de  les  finances  comunals  i  que  ha  de
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permetre garantir una millor transparència i control sobre la capacitat
d’aquesta Corporació de fer front al programa d’actuacions previst, i als
compromisos presents i futurs que se’n desprenen.

Si bé la disposició transitòria tercera de la llei 32/2014 estableix que
les  limitacions  aplicables  s’hauran  de  complir  al  final  del  primer
mandat en que sigui d’aplicació la llei, com hauran pogut observar, de
les  projeccions  efectuades  se’n  desprèn  que  el  Comú  d’Escaldes-
Engordany compleix, amb escreix, des del primer any i fins a l’últim, en
tots els seus aspectes, amb les limitacions que la llei estableix, donant
compliment  als  principis  de  sostenibilitat  financera  i  estabilitat
pressupostària.

Concretament, quant a les limitacions a l’endeutament, es preveu que
aquest es situï a finals d’aquest any 2016 en el 108% de la mitjana
d’ingressos dels darrers 3 anys, un nivell molt inferior al límit legal del
200%. Això permet a la Corporació afrontar el nou mandat que tot just
encetem, amb la capacitat de poder executar projectes plurianuals d’alt
valor  afegit  què  requereixen  de  la  possibilitat  de  poder  obtenir  nou
finançament extern.

Els nivells sostenibles d’endeutament actual, permeten a més, alliberar
el Comú d’altres limitacions legals previstes, com ara la relativa al nivell
de  despesa  màxima  permesa  o  al  creixement  de  la  despesa  de
funcionament.  Unes  limitacions  què  no  li  seran  d’aplicació  per  als
propers 4 anys, atenent a les previsions econòmiques efectuades.

Finament, seguint el que disposa la llei 32/2014 de sostenibilitat de
les  finances,  permeteu-me  indicar  que  s’ha  inclòs  una  partida
pressupostària,  corresponent al  0,1% del total  de les  despeses,  que
serà destinada a la dotació d’un compte de compensació que s’utilitzarà
per  sufragar  els  pressupostos  extraordinaris  derivats  de  causes
excepcionals.  L’aportació  prevista  per  a  l’any  2016  del  Comú
d’Escaldes-Engordany és de 19.986€.

Un cop explicat el marc pressupostari, i algunes de les implicacions de
l’entrada en vigor de la llei 32/2014, entraré a exposar les principals
xifres del pressupost 2016.

El  pressupost  per  a  l’exercici  2016  és  de  24,2  milions  d’euros  i
s’acompanya d’una proposta de crèdits plurianuals per valor de 9,91
milions addicionals. El pressupost augmenta un 5,8% en relació al de
l’exercici 2015, el què representa un increment per valor d’1,3 milions
d’euros. 
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Un 54% d’aquest increment es destina a despeses de capital (és a dir,
a  inversions  i  adquisició  d’accions  de  societats  participades).  El
pressupost  d’inversió  s’acompanya  d’unes  dotacions  plurianuals
addicionals  de  9,91  milions,  de  forma  que  la  dotació  total  per  a
despeses  de  capital  s’eleva  a  14,2  milions  d’euros.  Una  xifra,  que
decididament contrasta amb els nivells del mandat anterior, quant la
capacitat  d’inversió  es  va  veure  fortament  condicionada  per  les
dificultats econòmiques del moment. L’esforç d’aquests darrers quatre
anys, ens permet avui encarar un pressupost ric en contingut i projectes
d’alt interès que han de contribuir al desenvolupament del potencial
econòmic de la parròquia i al benestar dels ciutadans.

Un dels projectes més importants previstos,  correspon al projecte de
construcció del nou aparcament comunal de l’Obac, amb una capacitat
estimada de 600 places, que unirà la parcel·la situada entre el carrer
Mossèn Guillem Adellach i la ctra. de l’Obac. Aquest nou equipament
públic contribuirà al desenvolupament comercial i cultural de la zona,
donarà servei  als residents,  alhora que millorarà substancialment les
facilitats  d’entrada i  estacionament  directe  a  l’eix  comercial  per  als
visitants de la parròquia. Aquest projecte compta amb una dotació total
de 10 milions d’euros.

La  segona  actuació,  més  destacable  pel  seu  import,  correspon  a  la
dotació  d’1,3  milions  d’euros  per  tal  de  concórrer  a  l’ampliació  de
capital  de CAPEESA.  Aquesta ampliació  permetrà finançar amb fons
propis  la  construcció  d’un  segon  nou  dipòsit  d’aigua  potable  a  la
parròquia, què dotarà de major seguretat el servei de distribució d’aigua
i  incrementarà  el  grau  d’autonomia  en  cas  de  contingències
climàtiques.  Aquesta  inversió  es  finançarà  amb  la  incorporació  de
romanents de tresoreria, derivats del superàvit obtingut en la liquidació
de l’exercici anterior.

Si bé aquestes dos actuacions concentren el gruix del pressupost per a
l’exercici 2016, convé destacar-ne altres, tant o més rellevants que les
anteriors.

Així, per seguir avançant amb els compromisos amb Govern relatius a la
construcció de la xarxa separativa d’aigües residuals i  pluvials  de la
parròquia, el Comú destinarà una dotació de 600 milers d’euros per a
dur  a  terme  els  treballs  de  construcció  de  la  xarxa  d’aigües  de
l’avinguda  del  Fener,  treballs  que  inclouran  també  la  renovació  i
adequació de la xarxa de telecomunicacions i  elèctrica, i  conclouran
amb l’embelliment de l’avinguda. 
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El pressupost per al 2016 també preveu donar continuïtat a les obres
de renovació  de voravies  a  la  parròquia,  a l’av.  de les  Escoles,  Can
Diumenge, acabament de l’av. del Pessebre, entre altres.

Quant a les actuacions urbanístiques, és d’interès assenyalar  que es
preveu l’obertura i prolongació del carrer de Sant Antoni,  un projecte
que serà una realitat  gràcies  a l’aprovació  definitiva  prevista  del  pla
especial de la unitat d’actuació SUNC-04, carrer de l’Obac, part baixa,
Aquesta obertura permetrà dotar la parròquia d’un nou accés des dels
vials exteriors, prolongant la trama urbana actual de l’entorn i millorant
l’accessibilitat des de la ctra. de l’Obac fins al centre urbà. Es preveu
iniciar la redacció del projecte i la construcció de dita obertura amb un
pressupost total de 220 milers d’euros.

Quant a les instal·lacions comunals destaquen les dotacions destinades
a optimitzar els espais de l’edifici comunal després del trasllat de la
biblioteca a la seva ubicació actual, i la destinada a l’ampliació i millora
de l’espai de Joventut al Prat del Roure. 

Altres  dotacions  menors,  en  serveis  i  infraestructures,  manteniment
d’edificis i renovació del parc mòbil, completen la dotació total per a
l’exercici vinent.

Passant a comentar les despeses de funcionament corrent, sense entrar
en  el  detall  que  figura  degudament  comentat  en  la  memòria  que
acompanya  el  pressupost,  indicaré  que  els  crèdits  pressupostaris
augmenten en conjunt un 2,3% respecte al pressupost 2015, el què
representa  un  import  de  380  milers  d’euros.  Val  a  dir,  que  aquest
augment no és fruit d’un relaxament quant a la necessitat de mantenir
els  esforços  de  contenció  i  optimització  dels  recursos.  Al  contrari,
caldrà  continuar  vetllant  per  racionalitzar  la  despesa  i  incidir  sobre
l’eficiència en la gestió dels diferents serveis, per tal de poder reconduir
i  aplicar  majors esforços en aquells  àmbits  que més ho requereixin,
buscant aportar major valor als administrats.

Les despeses de personal es mantenen estables, i no s’incrementen en
conjunt. Amb tot, es preveu un augment de les retribucions al personal
fix i eventual d’un 2% sobre el salari base per a la categoria C, un1,5%
per  la  categoria  B  i  un  1%  per  a  la  categoria  A,  com  a  mesura
excepcional  després  de  4  anys  de  necessària  contenció.  Aquesta
mesura suposa un impacte de 87 mil euros en el pressupost. Pel que fa
les retribucions als càrrecs electes, aquestes queden congelades, i en
compliment  de l’article  30 apartat  a)  de l’Ordinació  d’organització  i
funcionament  dels  comuns  què  estipula  que  les  retribucions  són
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“fixades  pel  Consell  de  Comú  en  el  moment  de  l’aprovació  del
pressupost” aquestes queden establertes com segueix:

- Cònsols: 4.414,02 euros bruts.

- Consellers majoria: 1.500 euros bruts

- Consellers minoria: 1.164 euros bruts

Quant als llocs de treball que quedin vacants per jubilació, es cobriran
optimitzant  els  recursos  humans  existents,  afavorint  la  mobilitat
interna, i amb la contractació de personal eventual o de relació especial
en  última  instància.  Al  llarg  del  2016  es  preveuen  un  total  de  7
jubilacions. Es manté una dotació significativa per a continuar fer front
a  les  necessitats  de  formació  i  perfeccionament  del  personal,  i  es
preveu repetir el programa de contractació de joves de 16 i 17 anys
durant els mesos de juliol i agost.

En quant al capítol 2 Consum de béns corrents i serveis es preveu un
augment del 5,5% (310 milers d’euros). La meitat d’aquest augment,
va  destinat  a  fer  front  al  cost  dels  lloguers,  en  particular  del  nou
emplaçament de la biblioteca comunal, i de la parcel·la d’aparcament i
esbarjo del Falguerò. L’altre meitat s’explica per la dotació necessària
per fer front a l’avançament i finalització dels treballs de revisió del pla
d’urbanisme de la parròquia. 

Per tancar el pressupost de despesa, indicaré que el pressupost destina
un import total de 3 milions d’euros al reemborsament  dels préstecs
vigents, seguint el pla d’amortització normal. El que suposa un augment
de 8%, 224 milers d’euros en relació al 2015. Iniciem aquest mandat
amb un nivell d’endeutament que se situa en 26 milions d’euros, el que
representa un 65% del màxim legal establert. Es preveu tancar el 2016
amb un nivell d’endeutament de 23 milions d’euros, el qual el situarà
en un 54% del límit legal. 

L’evolució positiva dels nivells d’endeutament, junt amb una situació
financera  lliure  de  tensions,  afavoreixen  la  capacitat  d’inversió  i
permeten  afrontar  projectes  importants,  com  el  de  l’aparcament  de
l’Obac, què requereixen de la capacitat de la Corporació de contractar
nou finançament extern . 

Quant  a  la  política  fiscal  i  preus  públics,  per  al  2016  es  preveu
continuar  mantenint  la  congelació  del  conjunt  de  preus  públics  i
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tributs, a l’excepció de l’impost de propietat i l’impost sobre rendiments
arrendataris, canvis que seran exposats en els següents punts de l’ordre
del  dia.  Aquestes  modificacions  no  impliquen  una  major  previsió
d’ingressos, atès que no tenen impacte immediat en el pressupost per a
l’any 2016. 

Amb  tot,  es  preveu  un  increment  dels  ingressos  gràcies  a  la
consolidació dels nivells de rotació en els aparcaments comunals i al
repunt de les sol·licituds d’obra.

Iniciem el mandat amb la proposta d’aprovació d’un marc pressupostari
i  un pressupost  per  a  l’exercici  2016,  decidit,  i  alhora  assumible  i
sostenible.  Un  pressupost  que  contempla  projectes  en  benefici  del
servei  als  ciutadans,  projectes  que  han  de  contribuir  al
desenvolupament econòmic, social i cultural de la nostra parròquia. El
compromís i  rigor de tots vostès,  com a responsables polítics,  en la
gestió i execució d’aquest pressupost serà clau per aconseguir continuar
ajustant-nos als reptes pressupostaris que el context requereix, de la
mateixa  manera  que  ho  va  fer  l’anterior  equip  comunal,  i  que  han
permès que avui, sigui possible proposar per aprovació un pressupost
què  intensifica  notablement  els  esforços  cap  a  nous  projectes  i
actuacions d’inversió,  necessaris  per  a  continuar  fent  d’aquesta  una
parròquia atractiva i capdavantera. 

Per  tot  l’exposat,  demano  el  suport  de  tots  els  membres  d’aquest
Consell de Comú a favor de l’aprovació del Marc Pressupostari per al
mandat 2016-2019 i el Pressupost per a l’exercici 2016. 

A continuació, pren la paraula el Sr. Marc Magallon per tal d’informar al Ple
sobre la seva avaluació del pressupost presentat en tant que representant
de Liberals d’Andorra + Independents. Exposa el següent:

Pel que a mi respecta m’abstindré en la votació del pressupost. No per
manca  d’informació,  vist  que  hem  gaudit  de  tota  la  informació
requerida i  la consellera de finances ens va fer un complet exposat.
L’únic motiu és que no ha estat  confeccionat pels consellers de la
minoria. Cosa normal. En aquest cas, el que hauríem proposat nosaltres
no hagués estat el mateix projecte d’inversió, tot i que vull remarcar
que en molts punts del pressupost com la contenció de la despesa i la
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rebaixa de l’endeutament durant els 4 anys, coincidim. A nivell de marc
pressupostari  estem  d’acord  en  aquesta  reducció  dels  nivell  s  de
despesa. 

En definitiva, ens abstindrem. No votarem en contra, perquè pensem
que és un pressupost prou digne i vàlid, però esclar, no és el mateix
pressupost que haguéssim confeccionat nosaltres, sobretot en l’apartat
d’inversió.

A continuació, pren la paraula la Sra. Cèlia Vendrell per tal d’oferir al Ple la
valoració  que  fa  del  pressupost  presentat  en  tant  que  representant  del
Partit Socialdemòcrata + Independents. Exposa el següent:

Avui s’aprovarà el pressupost de funcionament per l’any 2016 i en ell
es  presenten  les  inversions  que  l’equip  de  la  majoria  comunal  vol
realitzar a la parròquia per aquest any 2016 però també, i per tal de
donar compliment a la Llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances
públiques  i  d’estabilitat  pressupostària  i  fiscal,  per  la  durada  del
mandat, és a dir fins al 31 de desembre de 2019.

Aquest pressupost que avui es presenta és el pressupost de l’equip de
la majoria comunal i reflecteix, com creiem que ha de ser, una part del
programa electoral de l’equip de DA. 

Els  eixos  que segons la  majoria  comunal  vertebren la  confecció  del
present pressupost els podem compartir plenament. Aquests eixos estan
clarament  presentats  en la  pàgina 2 de la  memòria  dels  pressupost
2016. Són valors universals. 

Tots  volem  donar  impuls  a  tots  aquells  projectes,  infraestructures  i
iniciatives que maximitzin al màxim el potencial de la parròquia i que
ajudin a promoure l’activitat econòmica, cultural, social i esportiva. 

Tots volem invertir molt en la parròquia i alhora minimitzar l’impacte de
la pressió fiscal sobre els ciutadans i els negocis radicats a Escaldes-
Engordany. 

També tots volem garantir una ampli ventall de prestacions i serveis a la
parròquia a uns preus assequibles, però alhora sostenibles. 

Tots  volem  ajudar  a  aquelles  famílies  que  ho  necessitin,  donant
continuïtat i fins i tot millorant les polítiques d’ajudes socials. 
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Tots  volem  que  el  Comú,  com  a  organització,  sigui  més  efectiva,
promovent  sinèrgies  entre  departaments,  racionalitzant  els  seus
recursos, millorant la capacitació dels seus treballadors amb l’objectiu
de reduir costos tot i donant un millor servei al ciutadà. 

I també, tots els aquí presents, volem mantenir el nivell d’endeutament
en uns límits assumibles i sostenibles i fins i tot, tots el volem reduir.

En aquests eixos vertebradors tots hi estem d’acord. No crec que cap
dels consellers aquí presents tingui discrepàncies en aquests punts, i
fins i tot, sense haver-ho comentat anteriorment amb ell, ja suposava
que el Sr. Marc Magallón, tal com ha exposat, també hi està d’acord. 

La  diferència  que  hi  ha  entre  els  tres  partits  aquí  representats  ve
marcada  l’hora  de  posar  a  la  pràctica  aquests  eixos  vertebradors,  a
l’hora  de  definir  els  projectes,  les  activitats  que  han  de  permetre
complir amb aquests eixos. I aquí és on dic el que ja he dit al principi
de la meva intervenció, que aquest és el pressupost de l’equip de la
majoria comunal.

En el capítol de personal, l’equip de la majoria ha previst augmentar el
salari dels treballadors del Comú després de 4 anys de tenir el salari
congelat. L’augment del sou fluctuarà entre el 1 i el 2%, aplicant el 2%
al salari base de la categoria C, 1,5% al de la categoria B i 1% al de la
categoria A. 

Aquesta mesura del pressupost la compartim. Si els ingressos comunals
augmenten i els costos de funcionament es redueixen, i en aquesta part
els  treballadors  comunals  hi  han  treballat  i  hi  continuen  treballant
perquè  així  sigui,  és  de  justícia,  després  dels  esforços  efectuats,
recompensar-los. 

Però en aquest capítol, una visió ens oposa amb la majoria comunal.
Aquesta és el recurs permanent de la gestió actual de personal a la
contractació de personal eventual per cobrir vacants de llocs de treball
que ells no són eventuals. 

Nosaltres, en el nostre programa electoral contemplàvem la necessitat
de cobrir les places dels llocs de treballs que són necessàries ara i que
ho seran en el temps, per persones que ocupin aquest lloc de forma
permanent, no per eventuals. 

Entenem que  és  bàsic,  pel  desenvolupament  de tots  i  cadascun de
nosaltres de poder-nos projectar en el futur per poder construir la nostra
vida i la de la nostra família, gaudir de llocs de treball consolidats. 
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Nosaltres promouríem edictes interns i externs, en el cas de que els
edictes interns no permetessin cobrir la plaça. 

Durant l’últim mandat únicament s’ha tret un edicte extern per cobrir la
plaça de tres agents de circulació. Per contra, s’ha contractat a molt
personal eventual per contractes curts que no permeten cap estabilitat
laboral  per  la  persona.  Per  aquest  nou  mandat,  la  consigna  és  la
mateixa, no treure cap edicte extern i continuar contractant personal
eventual. Aquest punt ens oposa completament.

Un  altre  punt  del  capítol  de  personal  que  també  ens  oposa  és  la
proposta de cobrir  la plaça de cap del Departament de Serveis,  què
d’aquí  pocs  mesos  estarà  vacant  per  jubilació,  per  un  càrrec  de
confiança dels cònsols. 

No entenem en que pot ser un càrrec de confiança un lloc de treball de
cap del Departament de Serveis quan en aquest departament en tracten
temes bàsicament de manteniment de les infraestructures i estructures
de la parròquia. 

Per nosaltres, aquest lloc de treball ha de ser ocupat per una persona
competent en la gestió dels recursos humans, ja que té molt personal a
càrrec i ha de negociar amb els proveïdors i tenir un ampli coneixement
dels temes tècnics de la matèria. En cap cas, considerem que sigui un
lloc estratègic que impliqui que aquest lloc sigui ocupat per un càrrec
de confiança. 

Un altra punt que discutim, i que va ser polèmic durant la campanya
electoral, és la visió de la majoria comunal sobre el futur de Capesa. 

Nosaltres hem defensat i continuem pensant que la gestió de l’aigua
potable ha de ser orquestrada des del Comú i així també ho diu la Llei
de delimitació de competències comunals que és de l’any 1993. 

L’aigua potable és un servei bàsic i essencial pel desenvolupament de
la parròquia. Aquests estiu i tardor passats hem pogut entendre el fràgil
equilibri entre la natura i nosaltres i la necessitat de dotar la parròquia
d’infraestructures sòlides i modernes per garantir sempre una aigua en
quantitat suficient i de qualitat. 

Nosaltres  proposàvem  l’ampliació  del  capital  de  Capesa  per  que
aquesta  pugui  fer  front  als  reptes  actuals  i  de  futur.   La  nostra
ampliació anava més enllà de la que ara vol fer la majoria actual. 
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En el pressupost 2016 s’ha previst un import d’1,3 milions d’euros per
comprar les accions de la futura ampliació de capital que Capesa està
estudiant. 

Amb aquest import, i considerant que el Comú adquireixi la totalitat de
les  accions  que  es  posaran  a  la  venda,  és  a  dir,  que  cap  ciutadà
d’Escaldes-Engordany compri cap acció, el Comú passarà a disposar del
23% de les accions de Capesa (ara té el 6,02%). 

Amb aquest percentatge, tot i que continuarà sent el soci majoritari, no
tindrà el percentatge suficient que li garanteix la gestió de Capesa. Per
ser així, quest hauria de ser del 51%.

Nosaltres,  el  PS  considerem que  és  bàsic  que  la  gestió  de  l’aigua
potable sigui una gestió comunal. 

Un altra punt en el qual també divergim és en la figura de President de
Capesa. 

Actualment, la figura de president de Capesa recau sobre un soci de la
societat  que ha sigut elegit  per la  resta de socis en assemblea. Les
responsabilitats  inherents  a  aquest  càrrec  són,  al  nostre  entendre,
massa importants per què recaiguin sobre les espatlles d’un soci, que
no deixa de ser  una ciutadà,  que a més,  no rep cap remuneració a
canvi. 

Nosaltres  creiem,  que  la  figura  de  President  de  Capesa  ha  de  ser
encarnada per la persona que ocupa el càrrec de Cònsol Major de la
Parròquia. 

Un altra projecte que podria oposar-nos si no s’acaba executant és la
construcció del nou aparcament a la part alta de l’avinguda Carlemany.
En aquest punt, vull que se m’entengui bé. 

Nosaltres, el PS, a l’igual que la majoria comunal, considerem essencial
per tal de revitalitzar els comerços i per tant la vida de la part alta de
l’avinguda Carlemany, la construcció d’un aparcament de moltes places
en aquesta zona. 

En el programa electoral de DA, es parlava de la construcció d’aquest
nou aparcament. 

Nosaltres, proposàvem la compra del terreny de davant de l’església per
ubicar-hi també un aparcament. 

Donarem el nostre suport a la construcció d’aquest nou aparcament ja
que complirà amb el primer dels eixos que vertebra el pressupost 2016
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dotant la parròquia de més places d’aparcament, què a més seran de
propietat del Comú. 

Però esperem que sigui una realitat abans de la finalització d’aquest
mandat, perquè del contrari, serà un fracàs i podem perdre l’ocasió de
comprar el terreny de davant de l’església, ja que sempre és positiu pel
Comú de disposar d’un terreny de propietat en la zona més cèntrica de
la parròquia.

Un altra projecte de la majoria comunal és la consolidació de l’avinguda
Carlemany per a vianants. En el nostre programa electoral, proposàvem
una consulta per tancar d’una vegada per totes la polèmica que s’havia
generat  sobre  el  tancament  al  trànsit  rodat  d’una  part  d’aquesta
avinguda. Avui, després de les eleccions comunals, i  considerant els
resultats de les urnes, creiem que els votants que es van desplaçar a les
urnes, cal matisar que no són la majoria dels ciutadans de la parroquià,
vol que l’avinguda Carlemany continuï sent una zona per a vianants. 

Per tant, des del PS, participarem en la proposta de la majoria comunal
per  la consolidació  de l’avinguda Carlemany per  a vianants.  Però ho
farem des de una vessant crítica, no amb la finalitat de posar pals a les
rodes a la majoria comunal -crec que això no ho hem fet mai-, però amb
l’objectiu  de  millorar  les  propostes  que  es  presentin  per  aquesta
avinguda.

En  resum,  vist  que  part  de  les  mesures  presentades  en  aquest
pressupost són oposades a les propostes que nosaltres portàvem dins
del nostre programa electoral, no puc donar suport a aquest pressupost.
Però  considerant  que  en  certs  punts  estem  en  la  mateixa  sintonia
tampoc puc votar-hi en contra, per tant, m’abstindré.

Abans d’acabar vull  agrair  molt  sincerament  a  la  Sra.  Maite  Tauste,
directora del Departament d’Administració i Finances, a la Sra. Mònica
Navarro, Interventora i especialment a la Sra. Núria Gómez, consellera
de  Finances,  per  les  explicacions  clares  i  concises  del  pressupost
d’aquest dilluns passat i per estar a la nostra disposició per qualsevol
dubte que tinguéssim al respecte. També cal dir, que considero que és
la consideració normal que la majoria comunal ha de tenir cap a un
càrrec electe com el que som els consellers de l’oposició.
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La intervenció del Sra. Cèlia Vendrell dóna lloc a un torn d’intervencions
subsegüent què es transcriu a continuació:

Cònsol Major

Sra. Vendrell, li contestaré alguns punts als que vostè ha fet menció i el Sr. Cònsol Menor
uns altres.

Quan vostè parla de la contractació d’empleats eventuals, en efecte hi ha hagut voluntat
política en aquest sentit durant el darrer mandat, en el transcurs del qual s’ha donat feina
a  unes  144  persones.  Degut  al  context  econòmic,  sobretot  entorn  a  l’any  2012,  de
creixent desocupació, vam creure que el millor era actuar com ho vam fer creant llocs de
treball eventual amb rotacions de 9 mesos. La nostra intenció és seguir amb la mateixa
política, tot i que també pensem que hi ha llocs que han de ser fixes i que requereixen de
la convocatòria d’un edicte. Tal com marca la llei, en aquests casos sempre es fa primer
un edicte intern i, si no es cobreix la plaça, després es fa l’edicte extern.

Pel que fa en concret al nomenament d’un càrrec de confiança per cobrir la plaça de cap
del Departament de Serveis, la intenció efectivament és aquesta, cosa què no exclou que
en un altre  moment  en  el  futur  es  pugui  considerar  convenient  fer  una convocatòria
pública sobre aquesta plaça.

I  en relació a la possible compra d’una parcel·la a la part  alta,  davant l’església,  per
destinar-la a aparcament; en efecte era una molt bona opció, però en aquell moment (anys
2012-2013)  el  Comú  havia  sobrepassat  el  sostre  d’endeutament  i  es  van  haver  de
prioritzar altres actuacions

Cònsol Menor

Sobre  l’aparcament  esmentat,  faci  els  càlculs  Sra.  Vendrell:  si  vostè  amb 10 milions
d’inversió pot fer 600 places d’aparcament, i en una parcel·la on hi caben 42 vehicles, la
despesa inicial és de 6 milions, quina és l’opció més avantatjosa? Crec que l’alternativa
adoptada és la millor de llarg i, en tot cas, la propietat de la parcel·la té una proposta de
compra sobre la taula, però amb les condicions que ha posat el Comú.

Pel que fa a Capesa, el seu criteri no té res a veure amb el nostre. Vostè volia que el Comú
es fes amb el control del 51% de les accions de la companyia subministradora, i això vol
dir que tota la despesa que efectuaria en compra d’accions, només serviria per tenir el dit
control  de Capesa, però no per solucionar el  problema de l’aigua.  En canvi,  nosaltres
estem destinant directament 1,3 milions € a que la  companyia  pugui  ampliar  el  seu
dipòsit. Vostè només pretén el control de la societat i en cap cas arreglar el problema del
dipòsit.  Ja  li  vam  explicar  que  nosaltres  volíem fer  l’ampliació  de  capital  per  poder
finançar aquest dipòsit i no per controlar la societat. De tota manera, amb un 22% de les
accions en cas de fer la màxima aportació, ja es tindria un control notable de la societat,
sense  oblidar  que  Capesa  sempre  ha  estat  al  costat  del  Comú  per  fer  totes  les
intervencions necessàries en relació a la distribució de l’aigua potable.

I pel que fa a Carlemany per a vianants, només dir-li Sra. Vendrell que en el seu moment
no ens van posar pals a les rodes, però en cap moment ens van ajudar. De fet, encara ara
em demano si  hi  estan a favor  o no...  Però bé, continuarem amb el treball  i  amb el
projecte iniciat per que la parròquia pugui tenir una avinguda del segle XXI

Núria Gomez

Vull aportar dos aclariments.

En primer lloc, en relació a la compra del terreny davant l’església, tal com es pot veure
en el  marc pressupostari  presentat,  la capacitat  del  Comú per no superar  els màxims
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legals establerts, es situa avui en dia en 10 milions €. Aquesta xifra ens permet afrontar el
projecte d’aparcament de l’Obac, però en cap cas ens deixa marge per poder plantejar-nos
l’adquisició d’aquest terreny sense comprometre en la seva totalitat la capacitat de poder
fer front a altres projectes.

En definitiva, hem optat per cercar un equilibri entre inversió, rendibilitat i capacitat de
creació  de  noves  places  d’aparcament,  i  poder  continuar  afrontant  un  programa
d’actuacions ric i que aporti valor a la parròquia.

I en segon lloc, en relació a l’aparcament de l’Obac, vostè, Sra. Vendrell, mencionava que
si el projecte no finalitza el 2019 serà un fracàs. Doncs ja li puc avançar que tal com
mostra  l’Ordinació  del  pressupost,  concretament  l’article  16,  aquest  projecte  és  un
projecte plurianual que no finalitzarà el 2019, sinó el 2020.

Marc Magallon

Vistes les intervencions, volia remarcar dos coses. Primer, nosaltres, contràriament al que
ha dit  la  Sra.  Vendrell,  estem satisfets  pel  fet  que el  capítol  1  estigui  pràcticament
congelat o un xic per sota de l’exercici passat, tot i els augments salarials. I segon, pel
que respecta a les 7 jubilacions que s’intentaran no cobrir, pensem que és una mesura
correcta, atès l’estat de les negociacions amb Govern sobre transferències i competències,
i vist que el capítol 1 és un dels més perillosos si mai les transferències s’arriben a reduir,
cosa que és una possibilitat força real.

Cèlia Vendrell

En referència als eventuals, entenc que vostès, la majoria, han agafat una postura que és
la de donar feina al màxim nombre de persones. La visió que tenim nosaltres és diferent i
és que des de la nostra òptica per que una persona es pugui realitzar a nivell personal,
necessita tenir un feina estable. Una feina de 6-9 mesos no garanteix una estabilitat a la
persona i continua creant-li un neguit.

Hi ha llocs de treball que s’han de cobrir amb personal fix. No pot ser que llocs de treball
que sabem perfectament que els necessitarem sempre, com pot ser el servei d’higiene, el
servei de jardineria o qualsevol altre servei del Comú, es cobreixi per eventuals, persones
que al  cap de 6-9 mesos  hauran de tornar a buscar feina per proseguir  amb la vida
laboral. És en aquest aspecte que diferim 

Sobre el cap de Serveis, continua pensat que una plaça de cap de Serveis no és un càrrec
de confiança. Un interventor pot ser un càrrec de confiança, però un cap de Serveis és un
càrrec  tècnic  que ha d’ocupar  un  persona  que  a  nivell  tècnic  estigui  qualificada per
assumir aquest repte, i no pas per un càrrec de confiança amb vinculacions polítiques.

Pel que fa als possibles aparcaments de la part alta, és evident quin és el millor projecte
si es confronten 10 milions € per 600 places, versus 6 milions € per 42 places. Dit això,
quan jo dic que si al final del mandat no tenim el pàrquing, serà un fracàs, al que em
refereixo, Sra. Gomez, no és a que l’obra estigui acabada, sinó a que ni tan sols estigui en
construcció. Ja vaig veure que la data de finalització prevista és el 2020, però al que em
referia és a que el pàrquing no estès ni en construcció, perquè li vull recordar que aquest
projecte ja es contemplava en un programa electoral del Sr. Antoni Martí com a cap de
llista, i han transcorregut més de 12 anys i el projecte encara no és una realitat.

Pel que fa al tema Capesa, és evident Sr. Calvet que estem en desacord total sobre el que
ha de ser la gestió de l’aigua potable. Aquest tema l’hem pogut debatre intensament tant
en la campanya electoral com en sessions de Consell, i essent clar que no ens posarem
d’acord, millor no insistir-hi.
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Sobre el tema Carlemany per a vianants, és molt trist Sr. Calvet que em digui que encara
no sap de quin costat estic, perquè jo sempre he dit clarament i des del primer moment
que nosaltres consideràvem positiu el projecte. Altra cosa és que també sempre hem dit
que no trobàvem tan positives les formes. Aquest ha estat el nostre discurs des del primer
dia.  Al  principi  de tot,  quan les  posicions s’estaven  enverinant  entre  ciutadans de la
parròquia,  jo  em vaig posar  a la  seva disposició,  Sr.  Calvet,  per intentar  reconduir  la
situació,  encara  que  després  des  de  la  majoria  no  es  considerés  necessària  la  meva
col·laboració.  En  qualsevol  cas  l’av.  Carlemany  per  a  vianants  avui  és  una  realitat,  i
nosaltres  participarem  d’aquest  projecte  per  enriquir-lo  en  la  mesura  de  les  nostres
possibilitats. I en els temes que puguem discrepar, igual que hem fet fins ara, ho direm.

Per acabar, Sr. Magallon, només dir-li que jo no penso el contrari que vostè respecte al
capítol  1.  Coincideixo  en  que és  un  capítol,  com vostè  diu,  perillós  per  les  finances
públiques (gairebé el 50% del pressupost) i al respecte hem de ser molt curosos. Però
tornat al dit abans, contractar eventuals per a llocs de treball fixes, no és la nostra política

Cònsol Major

Tancarem el debat per no tornar a repetir el mateix. Respecto la seva visió, Sra. Vendrell,
però només vull puntualitzar que per la meva part prefereixo donar feina a 140 persones
eventuals que a 10 o 12 contractades fixes

I clos el torn d’intervencions, per majoria, el Ple aprova l’Ordinació general
del pressupost per a l’exercici econòmic 2016.

S’han abstingut en la votació, el Sr. Marc Magallon i la Sra. Cèlia Vendrell.
Han votat a favor, la resta de consellers presents a la sala.

4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació i refosa
de l’Ordinació tributària

La  Sra.  Cònsol  Major  cedeix  la  paraula  al  Sr.  Esteve  Vidal,  conseller
d’Administració, per a que informi al Ple sobre la proposta que es posa a
consideració. El Sr. Esteve Vidal exposa el següent:
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En  relació   a  la  proposta  d’ordinació  de  modificació  i  refosa  de
l’ordinació  tributària  que  avui  se  sotmet  a  aprovació  d’aquest  ple,
m’agradaria fer les següents consideracions :

En primer lloc a l’hora de confeccionar aquesta ordinació el Comú ha
partit del principi de no apujar la pressió fiscal als ciutadans. Aquest
principi s’ha aplicat per dos motius, el primer, no gravar en excés les
economies  familiars  i  el  segon,  continuar  incentivant  la  recuperació
econòmica de les empreses radicades a la nostra parròquia.

Pel  que  fa  aquest  segon  punt  m’agradaria  destacar  que  el  Comú
continua apostant –com ja va fer en l’anterior mandat- per mantenir el
suport a la iniciativa privada i  a l’esperit  emprenedor amb incentius
fiscals. Així, tots els empresaris que iniciïn una nova activitat comercial,
empresarial  o  professional,  gaudeixen  d’una  reducció  del  100 % el
primer  any  i  el  50  % el  segon  any  de  l’impost  de  radicació.  Vull
recordar que aquesta mesura ha estat molt ben acollida ja que s’ha
traduït en la creació de 367 nous negocis a la nostra parròquia des del
2013.  Aquest  mesura  es  manté  doncs  amb  l’objectiu  de  continuar
impulsant la creació noves activitats econòmiques que diversifiquin el
teixit empresarial existent i generin riquesa, però sobre tot que permetin
la creació de nous llocs de treball.

Es manté també pel que fa als negocis ja establerts a la parròquia,
l’índex de localització que modula la base de tributació pel que fa a
l’impost de radicació en funció de la situació dels negocis. Això permet
que  negocis  situats  en  carrers  menys  cèntrics  i  doncs,  amb  menys
trànsit  de vianants,  tributin menys amb l’objectiu  de perennitzar  les
seves activitats.

La nova ordinació conté també canvis de caràcter formal derivats de
l’aplicació  de la  nova Llei  de bases  de l’ordenament  tributari,  i  del
reglament de recaptació de tributs així com i del procés endegat amb
els  altres  Comuns  per  homogeneïtzar  les  ordinacions.  Com  a
conseqüència d’això el text és més precís més ampli i més entenedor
per a qualsevol ciutadà.

L’ordinació incorpora també en el seu Títol VI el nou procediment de
gestió tributària previst a la nova Llei de bases de l’ordenament tributari
així com al reglament de recaptació de tributs, què preveu entre altres
disposicions,  l’execució  forçosa, les  noves modalitats  de pagament o
extinció  del  deute  (fraccionament,  compensació,  condonació,
fallida,...), el procediment de recaptació i el procediment d'inspecció
tributària.
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Pel que fa a la política fiscal i tal com he mencionat en l’inici de la
meva intervenció, la voluntat del Comú és de no incrementar la pressió
fiscal  per  l’exercici  2016,  en  conseqüència  es  preveu  continuar
mantenint la congelació del conjunt dels tributs, ja siguin impostos o
taxes.

Amb  dues  exempcions:  l’impost  de  propietat  i  l’impost  sobre
rendiments arrendataris. 

Pel que fa la propietat es preveu augmentar el tipus de gravamen, què
passarà  a  situar-se  en  un  nivell  equiparable  al  de  la  majoria  de
parròquies.  En  contrapartida,  es  redueix  la  base  de  tributació  dels
espais dedicats a terrasses, aparcament, i trasters de forma que aquests
espais passaran a computar pel 40% de la seva superfície.  Per tant
preveiem que el seu impacte sigui nul. 

Quant als rendiments arrendataris, el tipus general passa del 3% al 4%
per a les rendes obtingudes superiors als 40.000€  Aquesta mesura no
suposa un increment de  la pressió fiscal. ja que aquest impost  es pot
deduir de les quotes de tributació de l’impost de societats i de l’impost
sobre la renda de les persones físiques. 

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

5. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació i refosa
de l’Ordinació sobre preus públics

De nou, la Sra. Cònsol Major cedeix la paraula al Sr. Esteve Vidal, conseller
d’Administració, què informa al Ple sobre la proposta que ara es posa a
consideració:
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En  relació   a  la  proposta  d’Ordinació  de  modificació  i  refosa   de
l’Ordinació sobre preus públics que avui se sotmet a aprovació d’aquest
Ple, m’agradaria fer en un primer lloc una sèrie de consideracions :

Com molt  bé saben un preu públic és la contraprestació que ha de
satisfer una ciutadà per la prestació d’un servei públic, d’una activitat o
la realització d’una funció administrativa. Dic això perquè és important
pensar que qualsevol increment d’un preu públic afecta directament la
economia  domèstica  dels  nostres  ciutadans  i  en  especial  de  les
famílies.

Atenent  aquestes  consideracions,  la  voluntat  del  Comú  ha  estat
congelar els preus públics per l’exercici 2016.

Pel que fa a aspectes més formals, la nova ordinació ha patit també
canvis en relació a les anteriors. Aquests canvis venen provocats pels
següents motius:

- L’adaptació a la nova de Llei de bases de l’ordenament tributari i els
seus requisits. A tall d’exemple, s’ha desenvolupat el procediment
relatiu als impagats.

- El treball realitzat entre els diferents Comuns per tal d’harmonitzar
l’Ordinació de preus públics. Aquest treball ha de servir per que els
diferents Comuns tinguin textos similars amb l’objectiu facilitar que
l’administrat pugui accedir d’una manera més clara i unificada a la
informació, i per tant, redunda en una més gran seguretat jurídica.

Tal  com  he  mencionat  a  l’inici,  els  preus  públics  no  pateixen
increments de cara a aquest  exercici.  Amb una excepció, l’ordinació
preveu l’actualització del preu del les tarifes d’estacionament temporal
per a autobusos. Aquesta revisió s’ha fet atenent a que feia anys que
aquests preus no havien estat revisats.

La nova ordinació recull també preus públics de nova creació per als
nous tallers de cultura.

Per  tot  l’exposat,  demano  el  suport  de  tots  els  membres  d’aquest
Consell de Comú a l’aprovació de l’Ordinació de modificació i refosa de
l’Ordinació sobre preus públics.
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I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
l’Ordinació  de modificació i  refosa de sobre preus públics,  la qual serà
tramesa al Bopa per a la seva publicació i posterior entrada en vigor

Propostes de nomenament

En aquest moment de la sessió, la Sra. Cònsol Major exposa que, conforme
al capítol  VII de l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns,
l’Ordinació de la funció pública comunal, i la Llei de finances comunals, en
els següents punts 6, 7, 8, 9 i 10 de l’ordre del dia,  es presenten les
propostes de nomenament dels càrrecs de Secretari General, Interventora,
Directora  d’Urbanisme,  Directora  d’Administració  i  Finances  i  Director
d’Informàtica. 

Si s’escau, la posterior presa de jurament o promesa del càrrec, en tots els
casos es farà al final de la sessió, seguit al darrer punt de l’ordre del dia.

6. Proposta  de  nomenament  del  Sr.  Àngel  Grau  Navarro  al
càrrec de Secretari General del Comú, amb les atribucions que
li atorga la legislació vigent. Si escau, presa de jurament o promesa
del càrrec

Vista la proposta presentada, la Sra. Cecília Vendrell sol·licita intervenir per
posar  de  manifest  que  tant  pel  que  fa  aquesta  com  a  les  següents
propostes de nomenament que figuren a l’ordre de dia, a diferència de fa 4
anys,  quan  ella  es  va  abstenir  adduint  que  per  desconeixement  de les
persones no podia valorar la seva idoneïtat; ara, 4 anys després, considera
perfectament  acreditada la  seva  vàlua professional  i,  per  tant,  votarà  a
favor del seu nomenament als respectius càrrecs.

I, no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
la proposta presentada.
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7. Proposta de nomenament de la Sra. Mònica Navarro Puig al
càrrec d’Interventora, amb les funcions que li atorga el títol IV de
la Llei de les finances comunals. Si escau,  presa de jurament o
promesa del càrrec

Vista la proposta presentada, i no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per
assentiment,  el  Ple  aprova  la  proposta  de  nomenament  posada  a
consideració.

8. Proposta de nomenament de la Sra. Esther Cervós Isern al
càrrec de Directora del Departament d’Urbanisme,  amb les
facultats  que  li  atorga  l’article  31  de  l’Ordinació  de  la  funció
pública comunal. Si escau, presa de jurament o promesa del càrrec

Vista la proposta presentada, i no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per
assentiment,  el  Ple  aprova  la  proposta  de  nomenament  posada  a
consideració.

9. Proposta de nomenament de la Sra. Maite Tauste Mañosas
al  càrrec de Directora  del  Departament  d’Administració  i
Finances, amb les facultats que li atorga l’article 31 de l’Ordinació
de  la  funció  pública  comunal.  Si  escau,  presa  de  jurament  o
promesa del càrrec

Vista la proposta presentada, i no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per
assentiment,  el  Ple  aprova  la  proposta  de  nomenament  posada  a
consideració.

10. Proposta de nomenament del Sr. Eloi Torres Hijos al càrrec
de Director del Departament d’Informàtica,  amb les facultats
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que  li  atorga  l’article  31  de  l’Ordinació  de  la  funció  pública
comunal. Si escau, presa de jurament o promesa del càrrec

Vista la proposta presentada, i no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per
assentiment,  el  Ple  aprova  la  proposta  de  nomenament  posada  a
consideració.

11. Informes de caràcter general

La Sra.  Cònsol  major  informa al  Ple que,  conforme a  l’article  14.3 de
l’Ordinació de funcionament del comuns, en els dies precedents han estat
escollits els Presidents les diferents Comissions del Comú:

- Comissió d’Urbanisme: Sr. Cònsol Menor
- Comissió de Cultura: Sr. Salomó Benchluch
- Comissió de Serveis i Manteniment: Sr. Josep Ramon Tudel
- Comissió de Finances: Sra. Núria Gómez
- Comissió d’Aparcaments: Sr. Esteve Vidal
- Comissió de Promoció Econòmica: Sr. Cònsol Menor
- Comissió d’Administració: Sr. Esteve Vidal
- Comissió de Recursos Humans: Sr. Salomó Benchluch
- Comissió de Compres: Sra. Núria Gómez
- Comissió de Circulació: Sra. Cònsol Major
- Comissió d’Esports: Sr. Jordi Vilanova
- Comissió de Medi Ambient: Sr. Didier Aleix
- Comissió d’Infància: Sra. Sandra Tomàs
- Comissió de Joventut: Sra. Laura Lavado 
- Comissió de Gent Gran: Sra. Sandra Tomàs
- Comissió d’Informàtica: Sr. Jordi Vilanova

12. Precs i preguntes
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La Sra. Cònsol Major informa que d’acord amb el procediment regulat a
l’article  23.2  del  l’Ordinació  sobre  organització  i  funcionament  dels
comuns, la Sra. Cèlia Vendrell en representació del Partit Socialdemòcrata
i  Independents ha registrat a la secretaria general  del Comú el següent
prec, al què el Secretari General dóna lectura a continuació:

“Considerant  l’article  30 punt  2  apartat  a)  de  l’Ordinació  d’organització  i
funcionament dels comuns, què diu textualment “Retribució:  és fixada pel
Consell  de  Comú  en  el  moment  de  l’aprovació  del  ressupost  comunal”,
demano que es prengui en consideració aquest article de l’Ordinació i es fixin
les retribucions de cada conseller en la propera reunió ordinària del Consell de
Comúde data 18 de febrer de 2016, en la qual es preveu, tal i com està fixat
en  l’ordre  del  dia  de  ditra  reunió,  l’aprovació  de  l’Ordinació  general  del
pressupost 2016.

Per tant, sol·licitem que es digui oralment en el Ple de Comú de data 18 de
febrer de 2016, els salaris per l’any 2016 de tots i cadascun dels càrrecs
electes del Comú i que aquests siguin transcrits en l’acta de dita sessió de
Consell de Comú.”

Amb  l’acord  de  la  Sra.  Cèlia  Vendrell,  es  dóna  per  atesa  la  petició
formulada,  vist  que  la  Sra.  Núria  Gomez,  en  l’exposició  relativa  al
Pressupost 2016, ja ha informat al Ple sobre els salaris dels cònsols i els
consellers,  i  aquesta  informació  constarà  a  l’acta  de  la  present  sessió
(pàgina 39).

 Arribats a aquest punt, s’esgota l’ordre del dia de la sessió. Tal com s’ha
acordat  anteriorment,  la  Sra.  Cònsol  Major  reclama  successivament  la
presència  dels  Srs.  Àngel  Grau  Navarro,  Mònica  Navarro  Puig,  Esther
Cervós Isern, Maite Tauste Mañosas i Eloi Torres Hijos, els quals, amb la
mà alçada davant el  Sant Crist  i  l’exemplar  de la Constitució col·locats
damunt la taula presidencial, presten jurament o promesa del càrrec al que
han estat nomenats en el dia d’avui.

Clos aquest acte, essent les 18:20 hores, la Sra. Cònsol Major aixeca la
sessió
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