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

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a
la sessió de Consell celebrada el dia 18 de febrer del 2016.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les sessions celebrades els dies 9, 15, 22 i 29 de febrer, i 7 i 15 de
març de 2016.

3. Proposta  d’aprovació  de  l’Estat  general  de  comptes  corresponent  a
l’exercici econòmic 2015.

4. Proposta  d’incorporació  al  pressupost  2016  dels  crèdits  relatius  a
compromisos  de  despesa  i  d’inversió  no  realitzats  durant  l’exercici
anterior,  per  un  import  total  de  802.333,52  €,  d’acord  amb  els
articles 63 i 64.3 b), de la Llei de les finances comunals

5. Proposta  d’aprovació  del  Decret  de  modificació  de  les  normes
urbanístiques  i  normativa  complementària  del  Pla  d’ordenació  i
urbanisme d’Escaldes-Engordany.

6. Proposta  d’acord  per  a  la  remodelació  de  l’avinguda  del  Fener,
mitjançant la convocatòria d’un concurs d’idees .

7. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió
de  la  Vall  del  Madriu-Perafita-Claror,  en  el  curs  de  les  sessions
celebrades els dies 13 de novembre de 2015 i 12 de febrer de 2016.

8. Informes de caràcter general.

9. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen
tots els membres de la Corporació. 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.
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1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’acta corresponent a
la sessió celebrada el dia 18 de febrer 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 18 de febrer de 2016.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern en les sessions celebrades els dies 9, 15, 22 i 29
de febrer, i 7 i 15 de març de 2016

Sessió de la Junta de Govern de data 9 de febrer de 2016

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

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 109
al 115/2016 (obres menors), del núm. 116 al 125/2016 (comerç),
núm. 126 i 127/2016 (terrasses bar), del núm. 128 al 130/2016
(exempcions fiscals), del núm. 131 al 135/2016 (cadastre), i núm.
136 i 137/2016 (urbanisme).

2.- Pagaments.- S’aprova la relació de pagaments presentada per un
import de 44.430,98 €.

3.- Personal.-

 Atès que el Sr. José Ignacio SÁNCHEZ (monitor de Skate), no
pot assumir la totalitat de les hores que requereix aquesta
activitat, s’acorda contractar, amb caràcter eventual, els
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serveis del Sr. Xavier PENIDO MARTÍNEZ com a monitor de
reforç, del dia 9 de febrer al dia 1 de juliol de 2016.

 S’acorda convocar un concurs públic per a cobrir les places
de Monitors per les activitats dels Esports d’Estiu 2016.

 S’autoritza al Sr. Jesús VILCHEZ VELASCO, alumne del Centre
de Formació Professional, a realitzar una estada formativa
al departament d’Informàtica, del 4 d’abril al 13 de maig de
2016.

 S’autoritza al Sr. Adrian URCELAY TEJEDOR i al Sr. Richard
VENTURA SULIT, alumnes del Centre de Formació Professional,
a realitzar una estada formativa al departament d’Esports,
del 15 de febrer al 31 de març de 2016.

 S’autoritza a les persones següents, alumnes del curs “El
rol  de  l’assistent  domiciliari”  ofert  pel  ministeri
d’Educació i Ensenyament Superior, a realitzar 20 hores de
pràctiques al Servei d’Ajuda a Domicili entre els dies 1 i
16 de febrer de 2016:

• Nadia RODRÍGUEZ GARCIA
• Esther PAMIES LAMARCA
• Mª Esther BARBERO GOMEZ
• Mª Teresa JOVAL PALAU
• Gladys ROMERO ALVA

4.- Expedients sancionadors.-  

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  als  Srs.  Josep
Ramon VARELA PENIDO, Serafí DE ARRIBAS FRUTOS i a les Sres.
Natàlia DE FELIPE ROJAS i Agustina GARCIA MERIDENO, 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 titular administratiu
del negoci BODY SHOP, 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.

5.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció
a favor de la Unió Sindical d’Andorra “USD’A”, per un import de
300  €,  en  concepte  de  col·laboració  a  l’organització  d’una
xocolatada destinada als infants, amb motiu de la Festa del dia
del treballador, que es celebrarà el proper dia 1 de maig a la
Plaça dels Dos Valires.

6.-  CAEE.-  S’acorda  contractar  l’exposició  “Que  la  força
t’acompanyi”, formada per un conjunt de peces relacionades a les 7
pel·lícules  de  la  saga  galàctica  “Star  Wars”,  propietat  d’un
col·leccionista del País. Aquesta mostra, tindrà una durada de dos
mesos (març i abril 2016) i un cost aproximat de 2.315,12 €.
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Aquest import inclou el transport, el lloguer, l’assegurança i el
mobiliari de l’exposició, amb tots els impostos inclosos.

7.- Obres d’Art.- S’acorda formalitzar un contracte d’arrendament,
amb opció de compra, amb la societat Moles Farré SL, en relació a
l’obra  “El Gallo” de l’escultor Eladio de la Mora (dEmo), que
s’instal.larà al nou punt rodó situat a la confluència del carrer
Ciutat  de  Sabadell  amb  el  vial  de  l’Obac.  L’import  de
l’arrendament es fixa a 10.000 € (5.000 € a pagar abans del 30 de
juny del corrent i 5.000 € abans del dia 30 de gener del 2017). El
contracte  d’arrendament  finalitzarà  el  dia  31  de  desembre  del
2017.

L’opció de compra s’haurà de formalitzar, per escrit, abans del
dia 31 de desembre del 2017, mitjançant el pagament, com a més
tard en aquesta data, de la quantitat residual de 12.000 €.

Sessió de la Junta de Govern de data 15 de febrer de 2016

Acta  de  la  sessió  anterior.-  S’aprova  l’acta  de  la  sessió
celebrada el dia 9 de febrer del 2016, que serà presentada al Ple
del Comú  per a la seva ratificació.

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 138
al 142/2016 (obres menors), núm. 143 i 144/12016 (urbanisme), del
núm. 145 al 148/2016 (cadastre), núm. 150/2016 (terrasses bar),
del núm. 151 al 162/2016 (exempcions fiscals), i del núm. 163 al
172/2016 (comerç).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 1/2016 i 2/2016 de factures conformades per un import net a
pagar de 3.252,62 € i 18.195,54 €, 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 29.070,92 €.

3.- Personal.-

 Per cobrir una suplència per baixa de la Sra. Lluïsa ALEJO
DE LA IGLESIA (operària de neteja), s’acorda contractar, amb
caràcter eventual, els serveis de la Sra. Montserrat GARCIA
PÉREZ, del 10 de febrer de 2016 fins que la titular de la
plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

 Vista la baixa mèdica presentada pel Sr. Marc ABELLÓ GARCIA
(monitor  de  Lleure),  s’acorda  contractar,  amb  caràcter
eventual, els serveis del Sr. Albert NAVARRO CORTÉS, del 10
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de  febrer  de  2016  fins  que  el  titular  de  la  plaça  es
reincorpori al seu lloc de treball.

 Vista la baixa mèdica presentada pel Sr. Alexandre HERNANDIS
ROS (Gestor de Central d’Aparcaments - nocturn), s’acorda
contractar, amb caràcter eventual, els serveis del Sr. Eric
OBREGON PANTEBRE, del 13 de febrer de 2016 fins que el
titular de la plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

 Vista la baixa mèdica presentada per la Sra. Isabel TORRES
FERNÁNDEZ  (monitora  de  Lleure),  s’acorda  contractar,  amb
caràcter  eventual,  els  serveis  de  la  Sra.  Andrea  JORDAN
FERNANDEZ, del 9 de febrer al 12 de febrer de 2016.

 Vista la baixa mèdica presentada pel Sr. Edgar GUERRA SILVA
(monitor  de  Lleure),  s’acorda  contractar,  amb  caràcter
eventual, els serveis del Sr. Carles GONZÁLEZ ESPINO, del 10
de febrer al 12 de febrer de 2016.

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

4.-  Concursos.- S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  a  la
contractació d’un servei de transport de passatgers des del centre
de la Ciutat fins a Engolasters, que es prestarà els mesos juliol
i agost de l’any en curs.

5.- Expedients sancionadors.-  

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular  del
negoci SOL i NEU LOUNGE, per una presumpta transgressió a
l’Ordinació  sobre  la  prohibició  de  distribuir  publicitat
gràfica a la via pública.

 Vistes les al·legacions formulades pel titular administratiu
del negoci BOUTIQUE DA VINCI, 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 l’aportació econòmica que
correspon al Comú d’Escaldes-Engordany per a l’associació
“Carnet Jove”, per un import de 6.520,50 €.

 S’acorda participar amb una aportació de 300 € a la subhasta
benèfica d’obres d’art organitzada pel Patronat de dames de
Meritxell,  amb  l’adquisició  de  l’obra  d’Anna  Antolinez,
titulada “El Taronger”.

7.- Gestió Forestal.-  Vist  l’acord adoptat en la Reunió de
Cònsols de data 2 d’octubre del 2012, en relació als treballs
silvícoles de millora forestal als boscos d’Andorra,  a realitzar
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de manera conjunta entre els set comuns, s’informa que l’aportació
econòmica que correspon al Comú d’Escaldes-Engordany  per  l’any
2016 és de 15.000 €. La zona a tractar comprèn una superfície de 5
hectàrees  del bosc de la Devesa a Engolasters. 

8.- Curs de  Manipulació d’Aliments i primers auxilis.-

 Per la realització d’un curs de  “Manipulador d’aliments”,
destinat als joves que siguin seleccionats com a monitors
dels Esports d’estiu 2016, s’han demanat ofertes de preus a
dos empreses, havent obtingut les següents ofertes:

ALTIMIR ECOTÈCNIC

Preu per 
persona

18,33 €
(màxim 15)

38,25 €

Examinades les ofertes s’acorda contractar els serveis de
l’empresa  ALTIMIR,  al  ser  la  menys  dient  i  la  que  més
s’ajusta a les previsions d’assistència. 

El 50 % cost del curs anirà a càrrec de cada alumne (15 €). La
part restant serà subvencionada per CARISMA 

 S’acorda contractar l’entitat Creu Roja Andorrana, per la
realització  d’un  curs  de   formació  “Primers  Auxilis”
destinat als joves que siguin seleccionats com a monitors
dels Esports d’estiu 2016.

 
CREU ROJA ANDORRANA

Preu per Persona 74,14 €
Nombre d’Inscrits 6 mínim

20 màxim
Despesa Màxima pel Comú 1.480 €

(74,14 €x20màx.)

El 50 % cost del curs anirà a càrrec de cada alumne (37,07 €). La
part restant serà subvencionada per CARISMA 

9.- Cultura.-  Vistes les demandes d’utilització de les sales i
instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o
nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social
o esportiu,

Atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les
gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en el
quadre següent:

Sala d’Actes 

ENTITAT / EMPRESA CONCEPTE
PREU

PÚBLIC
PREU FINAL

Ministeri Salut Presentació Pla de Salut 
(25/02)

135,00€ 0 €

Club de Golf Assemblea General (3 i 10/03) 270,00€ 0 €
Federació Golf Assemblea General (21/03) 135,00€ 0 €
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Ass. Professionals de la 
Comunicació

Conferencia Dia Int. Llibertat 
Expressió (3/05)

135,00€ 0 €

Caldea/Inúu
Assemblea General (28/06/

135,00€
0 €

APACEF Conferència conductes i 
alimentació ( 17/02 i 2/03)

270,00€ 0 €

Ass. Comerciants Av. 
Carlemany

Assemblea general (3/02)
75,00€ 0 €

Balland Assemblea General ) (01/04) 75,00€ 0 €
Ministeri Educació Espectacle Infantil (27/04) 75,00€ 0 €
Escola Sagrada Família Festival Fi de Curs 

(13,14,15,16 /06)
135,00€ 0 €

TOTAL 1.440,00€ 0€

Sala Prat del Roure

ENTITAT / EMPRESA CONCEPTE PREU 
PÚBLIC

PREU 
FINAL

PREU 
Tècnic  
Hores 
pendents

Centre Aragonès Festa del Pilar (8/10) 1.567,20€ 100€ 12€/h
Escola Andorrana EE Jocs Florals (5/05) 420,25€ 100€ 12€/h
Escola Espanyola EE Festival fi de curs (29/04) 1.455,50€ 100€ 12€/h
APACEF Festival Fi de Curs (10 i 11/06) 1.455,50€ 100€ x 2

dies
12€/h

Escola Francesa 
Espectacle i Festa fi de 
curs (21/06)

1.455,50€ 100€ 12€/h

Escola Sagrada Família Espectacle i Festa fi de curs 
(27/06) 

1.455,50€ 100€
12€/h

Escola Andorrana EE Graduacions i Festa fi de curs
(28/06)

1.455,50€ 100€
12€/h

TOTAL 9.264,95€ 800,00€

10.-  Sancions  de  circulació.-  Examinades  les  al·legacions
presentades, s’acorda  anul·lar  i  deixar  sense  efectes  els
expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 1/2016,
de data 9 de febrer del 2016, incoats per presumptes infraccions a
les  normes  que  regulen  l’estacionament  i  la  circulació  de
vehicles, quedant desestimades totes les al·legacions restants i
confirmades les respectives propostes de sanció.

11.- Comunicació.- Per a la producció d’una lona microperforada,
dues normals i dos tòtems de fusta vinilats, que s’instal·larà a
l’aparcament El Falgueró (circuït bici infantil i pipicà), s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses que es detallen a
continuació amb les següents ofertes:

Lona 337X189 Lones 194X211 Tòtems 180X40 TOTAL LONES

Butron
Preu Total

286,60 € + IGI

Preu Total

368,40 € + IGI

TOTAL LONES
Amb IGI

684,48 € S/C

Lafont
Preu Total

272,00 € + IGI

Preu Total

490,00 € + IGI

Preu Total

1.500,00€ + IGI

TOTAL LONES
Amb IGI

796,29 € S/C
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Dinàmica Gràfica
Preu Total amb col·locació

710,60 €

Preu Total

1.870,55 €

TOTAL LONES
Amb IGI

710,60 € A/C

M. Co-Prínceps
Preu Total

345,00 € + IGI

Preu Total

490,00 € + IGI

Preu Total

940,00 € + IGI

TOTAL LONES
Amb IGI

872,57 € S/C
Egrafics - - -
Perfila

- - -
Grafik - - - -

Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  els  treballs  de
confecció de les lones a l’empresa Dinàmica Gràfica per un import
de 710,60 € i  la producció dels tòtems indicadors a l’empresa
MULTISERVEIS COPRÍNCEPS per un import de 982,30 € al presentar,
respectivament,  les ofertes menys dients.

12.- Convenis de col·laboració.-  S’acorda prorrogar pel termini
d’un any renovable, el conveni de col·laboració establert el dia 8
de gener del 2013 entre els Comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-
Engordany, relatiu a la utilització recíproca per part dels socis
i abonats de les instal·lacions del Rocòdrom (Comú d’Escaldes-
Engordany) i del Centre Esportiu dels Serradells, (Comú d’Andorra
la Vella).

13.- Reunió de Cònsols.- S’acorda transferir l’import de 20.000 €
a favor del compte “Reunió de Cònsols”, corresponent a l’aportació
que efectua cada un dels set comuns. 

14.- Regals Institucionals.- S’acorda adquirir cinc exemplars del
llibre “Història de les pastures d’hivern” d’Albert Pujal Trullà,
que es destinarà a regals institucionals, per l’import de 41 €/ut.
Un  exemplar  d’aquesta  obra  ha  estat  cedida  gratuïtament  per
l’autor a la Biblioteca Comunal.

Sessió de la Junta de Govern de data 22 de febrer de 2016

Acta  de  la  sessió  anterior.-  S’aprova  l’acta  de  la  sessió
celebrada el dia 15 de febrer del 2016, que serà presentada al Ple
del Comú  per a la seva ratificació.

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 174
al 178/2016 (obres menors), núm. 179 i 180/12016 (terrasses bar),
del núm. 181al 186/2016 (comerç), núm. 187 i 188/2016 (urbanisme),
i del núm. 189 al 193/2016 (cadastre).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
3/2016  de  factures  conformades  per  un  import  net  a  pagar  de
4.251,66 €. I, verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb
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càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la
relació de pagaments presentada per un import 49.732,34 €.

3.- Personal.-

 S’acorda prorrogar la contractació  del Sr. Gregori MARÍN
BOTELLO,  com  a  conserge/operari  de  manteniment  del
departament d’Esports, del dia 1 de març al 30 de novembre
de 2016.

 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis del
Sr. Julian DE LA ROSA LARA, com a operari de neteja viària,
del dia 1 de març al 30 de novembre de 2016.

 Vist que properament la Sra. Mª Cruz HERNÁNDEZ MORA, cuinera
de l’Escola Bressol del Prat del Roure, assoleix l’edat de
jubilació,  s’acorda  contractar  amb  caràcter  eventual  els
serveis de la Sra. Mª Àngeles ANGULO PICAZO, del 21 de març
al 20 de desembre de 2016.

 Vista  la  sol·licitud  presentada,  s’acorda  perllongar
l’excedència sense reserva de plaça atorgada del Sr. Gerard
RIART ESCRIBÀ, departament de Medi Ambient, per un període
de 12 mesos a comptar del dia 1 de març de 2016.

 S’acorda convocar un concurs de promoció interna, per cobrir
la plaça vacant de responsable de la Biblioteca Comunal.

 S’acorda  la  inscripció  del  següent  personal  al  curs
“Acompanyament en el procés de dol” impartit per Psico B:

Personal del SAD (8 pax)
Personal de la Llar (2 pax)

El cost total del curs és de 540 € (54 € per persona) i
la formació té una durada de 4 hores.

 S’acorda  la  inscripció  del  següent  personal  al  curs
“Intel·ligència emocional a l’aula” impartit per Psico B:

Personal de l’Espai Lleure (8 pax)
Personal de l’Espai Jovent (2 pax)

El cost total del curs és de 540 € (54 € per persona) i
la formació té una durada de 4 hores.

 S’acorda  la  inscripció  del  següent  personal  al  curs
“Tècniques de comunicació en l’atenció al ciutadà” impartit
per Psico B:

Personal del Servei de Circulació  (36 pax)

El cost total del curs és de 3.120 € (86,67 € per
persona) i la formació té una durada de 8 hores.
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 S’acorda la inscripció del següent personal al curs  “Com
transformar  reclamacions  de  clients  en  oportunitats  de
millora” impartit per Gamma Management:

Personal del Servei de tràmits, gestors d’aparcaments,
recepcionistes i secretariat (24 pax)

El cost total del curs és de 1.290 € (56,75 € per
persona) i la formació té una durada de 4 hores.

 S’acorda la inscripció del següent personal al curs  “Com
comunico més important que el què comunico” impartit per
Gamma Management:

Responsables Escola Bressol (2 pax)
Responsable Neteja d’edificis (1 pax)
Responsable de neteja viària (1 pax)
Responsable d’Aparcaments (1 pax)
Caporals de circulació (7pax)

El cost total del curs és de 2.060 € (171,67 € per
persona) i la formació té una durada de 12 hores.

 S’acorda  la  inscripció  del  següent  personal  al  curs
“Comunicació a un a un + taller de reconeixement” impartit
per Cerqueda Internacional Serveis:

Caps de departament (12 pax)

El  cost  total  del  curs  és  de  2.400  €  (200  €  per
persona) i la formació té una durada de 12 hores.

 S’acorda la inscripció del següent personal al curs “Eines
pràctiques per fer front a una presentació pública” impartit
per Cerqueda Internacional Serveis:

Caps de departament (12 pax)

El cost total del curs és de 2.000 € (166,67 € per
persona) i la formació té una durada de 10 hores.

 S’acorda  la  inscripció  del  següent  personal  al  curs
“Manipulació manual d’usuaris semi-col.laboradors” impartit
per Assegurprevenció:

Personal del SAD (10 pax)

El cost total del curs és de 400 € (40 € per persona) i
la formació té una durada de 3 hores.

 S’acorda la inscripció de les persones que es detallen a
continuació  al  curs  “conducció  segura  sobre  neu  i  gel”
impartit per Assegurprevenció:

Olga Tapias (manadora)
Isabel Calero (manadora)
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Jordi Guiu (cobrador)

El cost total del curs és de 615 € (205 € per persona)
i la formació té una durada de 8 hores.

 S’acorda  la  inscripció  del  següent  personal  al  curs
“Manipulació d’Aliments en les principals intol.leràncies
alimentàries” impartit per Altimir:

Responsables,  personal  educatiu  referent  i  cuineres
Escoles Bressol (25 pax).

Auxiliars i Animadors Llar (4pax)
Educadors i monitors Espai Lleure i Espai Jovent (10

pax)

El cost total del curs és de 2.535 € (65 € per persona)
i la formació té una durada de 4 hores.

 S’acorda la inscripció de les persones que es detallen a
continuació al curs  “Estem preparats per rebre el turista
xinès” impartit per la Cambra de Comerç:

Rebeca Salcedo (responsable de Promoció Econòmica)
Paco Degado (gestor de Vivand)

El cost total del curs és de 410 € (205 € per persona)
i la formació té una durada de 12 hores.

 S’autoritza la inscripció de la Sra. Ester CERVÓS ISERN,
Directora  d’Urbanisme,  al  curs  “Actualització  en
Administració Pública”.  El cost del curs és de 300 € i serà
impartit per l’Universitat d’Andorra. 

 Per l’elaboració d’un diccionari normatiu de competències i
per  l’avaluació  dels  llocs  de  treball  del  Comú,  s’ha
efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses  ADECCO
RECURSOS  HUMANS  (25.331,85  €),  OPCIÓ  RECURSOS  HUMANS
(6.802,95 €) i GAMMA MANAGEMENT (6.061 €). Examinades les
ofertes s’acorda adjudicar els referits treballs a l’empresa
GAMMA MANAGEMENT al presentar l’oferta menys dient.

4.- Concursos.-  

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  adjudicar  el
subministrament de gorres i samarretes pels infants inscrits
als Esports d’Estiu 2016.

 S’acorda convocar un concurs extern, per cobrir dues places
d’operaris de camins de muntanya, adscrits al departament de
Medi Ambient amb caràcter eventual, del dia 2 de maig al 31
d’octubre de 2016.

 S’acorda convocar un concurs extern, per a contractar els
serveis  de  tres  vigilants  pel  circuit  de  footing
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d’Engolasters, amb caràcter eventual, del 1 de juliol al 31
d’agost de 2016.

 S’acorda convocar un concurs extern per a contractar, amb
caràcter  eventual,  dues  places  d’informador  turístic  pel
punt d’Informació d’Engolasters, i una plaça d’informador,
també amb caràcter eventual, per a l’oficina de turisme, del
dia 4 de juliol al 7 de setembre de 2016.

5.-  Publicitat  Institucional.- S’acorda  la  contractació  de
publicitat institucional als següents mitjans de comunicació per a
l’any 2016:

 Diari d’Andorra 13.167,00 €, IGI inclòs.
 El periòdic d’Andorra 12.549,00 €, IGI inclòs
 Diari Bon Dia 11.655,00 €, IGI inclòs.
 RNA   1.881,00 €, IGI inclòs
 Cadena Pirenaica     3.879,56 €, IGI inclòs
 SER/40 p.   2.310,40 €, IGI inclòs.
 Andorra 1/flaix FM   2.615,00 €, IGI inclòs
 Ara.ad   3.385,80 €, IGI inclòs
 Forum.ad   1.800,00 €, IGI inclòs
 Andorra difusió   6.661,80 €, IGI inclòs
 Agència de notícies   7.837,00 €, IGI inclòs
 Revista Eskapada    2.100,00 €, IGI inclòs.
 Dona Secret   3.448,50 €, IGI inclòs
 Modula + Imaginaris   4.953,00 €, IGI inclòs

TOTAL contractació 78.243,00 €, IGI inclòs.

6.- Vehicles abandonats.- Vista la relació de vehicles retirats de
la via pública pel servei de Circulació i atenció Ciutadana, els
quals es troben al dipòsit comunal, sense que els seus propietaris
hagin procedit a recuperar-los; vista l’Ordinació de retirada de
vehicles de la via pública i dels aparcaments comunals i d’abandó
de vehicles, de data 4 de març del 2010, article 4t, s’acorda
notificar  als  propietaris  d’aquests  vehicles,  mitjançant  la
publicació  de  la  relació  al  Butlletí  Oficial  del  Principat
d’Andorra,  que  disposen  del  termini  inajornable  de  30  dies
naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació, per tal
de retirar-los del dipòsit comunal. Transcorregut aquest termini,
els vehicles que no hagin estat recuperats seran considerats com a
cosa abandonada i es procedirà a la seva destrucció.

7.- Taller de Tèxtil i Vidre.- S’acorda acceptar el pressupost de
despeses previstes per l’organització de la XIª edició de les
jornades tèxtils i de puntaires que tindran lloc els propers 14,15
i  16  d’octubre  de  2016  a  diferents  espais  del  Comú,  que
ascendeixen total aproximat de 8.000 €.

8.- Cultura i Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les
sales  i  instal·lacions  comunals  presentades  per  entitats
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parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès
cultural, social o esportiu,

Atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les
gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en el
quadre següent:

Sala d’Actes 

ENTITAT / EMPRESA CONCEPTE PREU 
PÚBLIC

PREU FINAL

135,00€0 €UPTEE Assemblea General (29/02) 135,00€ 0 €

TOTALAssemblea General 
(15/03)
Federació Andorrana Caça i 
Pesca

270,00€ 0€

Sala Prat del Roure

ENTITAT / 
EMPRESA

CONCEPTE PREU PÚBLIC PREU 
FINAL

PREU Tècnic
Hores 
pendents

Escola FIT Dansa Festival Fi de curs (25/06) Festiu:1.567,20€ 100€ 12€/h 
Líquid Dansa
Festival Fi de Curs 
(1,2,6,7,8/06)

Sala Sense Tècnic 839,45
x 2 dies +Sala amb 
Tècnic 1.455,50x3dies. = 
6.045,40€

100€x 5dies 12€/h

TOTAL 7.612,60€ 600,00€

PISCINES COMUNALS:

Entitat / Club Esdeveniment Preu Preu Final
Club de Natació
XIX Trofeu Àmphora (28/05)

431,52 € 0,00 €

Club de Natació Entrenaments (febrer i març) 3.340,80 € 0,00 €
SAFA Sagrada Família Natació infants 595,20 € 0,00 €

Total 4.367,52 € 0,00 €

CAMP DE FUTBOL PRAT DEL ROURE:

Entitat / Club
Esdeveniment

Preu Preu Final

Inter Club Escaldes Torneig de l'escola de futbol 
(16,23,30/01// 06,13,20,27/02//05 i
13/03)

1.034,58 € 0,00 €

Internova II torneig Andorra Cup (23, 25 i 
26/06)

1.069,04 € 0,00 €

7.087,70 €0,00 €Bombers Entrenaments (febrer i 344,86 € 0,00 €
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març)
UE Engordany (Sènior)Entrenaments (gener a 
juny)
UE Engordany (Base)

Entrenaments (gener a juny) 1.586,54 € 0,00 €

Pessebre FC Entrenaments (gener a juny) 1.724,50 € 0,00 €

10.553,94 €0,00 €FAF Entrenaments (gener a 
juny)

4.759,62 € 0,00 €

Atlètic Club EscaldesEntrenaments (gener a 
juny)
Inter d'Escaldes (infantil)

Entrenaments 137,96 0,00 €

Total 28.298,74 € 0,00 €

PAVELLÓ PRAT GRAN:

Entitat / Club Esdeveniment Preu Preu Final
Bàsquet Club Escaldes
Campionat Parròquial Escolar (21/02, 06/03, 
24/04, 08/05 i 05/06)

618,64 € 0,00 €

Bàsquet Club Escaldes Entrenaments (gener a juny) 3.684,49 € 0,00 €
Karate Fudo-Shin Jornada MCDonald's Topkata 

(19/03, 11/06)
309,36 € 0,00 €

Club de Patinatge Artístic
XIV Festival de patinatge Artístic (02/04)

433,68 € 0,00 €

Gimnàs Fit VIIIè Campionat de dansa 
0(16/04)

433,68 € 0,00 €

Federació Andorrana de Karate Campionat Nacional d'Andorra de 
Karate (17/04)

433,68 € 0,00 €

Mate SAU
VIIIè Torneig de Bàsquet Internacional (30/04 i 
01/05// 28 i 29/05)

1.121,28 € 0,00 €

Federació Andorrana de Karate Trofeu Primavera de Karate 
(21/05/)

154,68 € 0,00 €

Taekwondo Club Principat XI Copa d'Andorra Infantil-Cadet 
de Taekwondo (04/06)

653,13 € 0,00 €

Karate Fudo-Shin
XVIè Open Escaldes de Karate (18 i 19/06)

867,36 € 0,00 €

Mate SAU VIIIè Torneig de Voley 
Internacional (02 i 03/07)

463,98 € 0,00 €

Campus Masip XVIII Campus Masip 4.871,79 € 0,00 €

218,45 €0,00 €Andorra Ultra Trail Ultra Trail  (15 i 
16/07)

653,13 € 0,00 €

Federació Andorrana de KarateTrofeu Tardor 
(12/11)
Federació Andorrana de Karate

Trofeu Hivern (11/12) 219,45 € 0,00 €

Pessebre FC Entrenaments (gener a juny) 1.005,42 € 0,00 €
FAF Entrenaments (gener a juny) 4.292,37 € 0,00 €
Inter d'Escaldes (Sènior)
Entrenaments (gener a juny)

1.817,49 € 0,00 €

UE Engordany (Sènior) Entrenaments (gener a juny) 889,41 € 0,00 €
Club Volei Entrenaments (gener a juny) 5.568,48 € 0,00 €
Federació andorrana de Basquet Entrenaments FIBA Pabelló 309,36 € 0,00 €

Total 28.709,95 € 0,00 €

ROCÒDROM:

Entitat / Club Esdeveniment Preu Preu Final
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Centre de Formació Professional Pràctiques per AFEL - AEL i 
Batxillerat(gner, febrer i abril)

1.615,00 € 0,00 €

Total 1.615,00 € 0,00 €

SALA ARTS MARCIALS:

PreuPreu Final
AFMMAEsdeveniment

Entitat / Club
Relaxació 326,04 € 0,00 €

Club Karate Fudo-Shin Entrenaments gen. A juny) - 
KOAC - Intercanvis clubs

5.467,44 € 0,00 €

SAAS Classes post-part 75,24 € 0,00 €

Taekwondo Club Principat
Entrenaments (gener a juny)

2.194,50 € 0,00 €

Total 8.063,22 € 0,00 €

SALA DE JUDO:

Entitat / Club Esdeveniment Preu Preu Final
IPPON Entrenaments (gener a juny) 3.066,03 € 0,00 €
SAAS Classes pre-part 288,42 € 0,00 €

Total 3.354,45 € 0,00 €

9.- Manteniment instal·lacions esportives.- 

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

120  filtres
metàl·lics  59,2
x 59,2

48 filtres
metàl·lics
68,5 x 35

26 filtres
metàl·lics 75 x 65

TOTAL
amb IGI

SACE MATERIAL NO DISPONIBLE  
TERMCALOR 1.233,12 € 491,23 € 463,74 € 2.286,55 €

JOCOR    916,50  € 367,80 € 316,88 € 1.673,23 €
BLAUTEC MATERIAL NO DISPONIBLE  

GEOSISTEMAS OFERTA NO REBUDA  

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el subministrament
d’aquest  material  a  l’empresa  JOCOR,   per  un  import  de
1.673,23 €, al ser l’oferta menys dient.

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

800 kg. Hipoclorit
20 sacs. diatomees
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càlcic granulat

BLAUTEC A
PREU TOTAL

Bidó 25 Kg
2.764,16 €

PREU TOTAL
(400 Kg)

949,20 €   2,373/kg

BLAUTEC B
PREU TOTAL

Bidó 45 Kg
2.222,10 €

PREU TOTAL
(400 Kg)

949,20 €   2,373/kg

TECSAI
PREU TOTAL

Bidó 25 Kg
2.484,16 €

PREU TOTAL
(400 Kg)

898,20 €   2,2455/kg

LAI
PREU TOTAL

Bidó 25 Kg
2.200,00 €

PREU TOTAL
(400 Kg)

640 €   1,60/kg

ECOTECNIC
PREU TOTAL

Bidó 25 Kg
2.789,12 €

PREU TOTAL
(500 Kg)

979,60 €   1,9592/kg

Examinades  les  ofertes  s’acorda  contractar  el  subministrament
d’aquests productes a l’empresa LAI  per un import de 2.840 €, al
ser l’oferta menys dient.

10.- Aparcaments.-  Pel subministrament de 2.000 targetes (posada
en funcionament de la tarja AD +) pels equips de control d’accés
als aparcaments comunals, s’ha efectuat una consulta de preus a la
que  han  participat  les  empreses  MAVI  PARQ  (3.062,20  €),  TAG
SYSTEMS (1.921,80 €) i SERIPRINT (1.380 €). Examinades les ofertes
s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  SERIPRINT  el  subministrament
d’aquest material, al ser la que presenta l’oferta menys dient. 

11.-  Projecte  de  Policia  Sanitària  Mortuòria.-  Vist   l’acord
adoptat en la Reunió de Cònsols de data 16 de febrer del corrent,
s’acorda nomenar al Sr. Josep QUERÓ RIU, Cap de departament de
serveis  i  Infraestructures,  com  a  representant  del  Comú
d’Escaldes-Engordany, per al tractament del “projecte del conjunt
d’aspectes que configuren la policia sanitària mortuòria” que el
Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior vol reemprendre.

12.-  Bústies  dispensadores  de  mapes  turístics.-  Pel
subministrament  i  col·locació  de  15  bústies  expenedores  per
ubicar-les als aparcaments del centre de la parròquia, per a la
distribució  de  mapes  turístics  i  altres  fulletons  informatius
d’interès, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
DELTA (30,94 €/unitat- total : 464,10 €) i DIPSA (52 €/unitat –
Total:  780  €).  Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el
subministrament d’aquestes bústies a l’empresa DELTA al ser la que
presenta l’oferta menys dient.

13.-  Nomenament  de  càrrecs  de  relació  especial.- D’acord  amb
l’article 90 i concordants de l’Ordinació de la funció pública,
s’acorda contractar en qualitat de personal de relació especial,
amb integració als respectius gabinets d’assistència personal i
tècnica dels Cònsols i Consellers, els serveis de les Senyores:

 Maria BARÓ, Responsable de Comunicació, amb un salari
base brut mensual de 2.925 €.

 Anna BONET, Fotògrafa, amb un salari base brut mensual de
1.878,70 €.
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 Francesc DELGADO, Gerent de l’Associació de Comerciants
de l’avinguda Carlemany i Travesseres, 1.904,76 €

14.- Retribucions del personal per a l’exercici econòmic 2016.-
Vist l’article 14 de l’Ordinació del pressupost 2016, aprovada pel
Comú en la sessió celebrada el dia 18 de febrer del corrent,
s’acorda incrementar les retribucions del personal fix i eventual,
amb efectes a la data 1 de març del 2016, com segueix:

 2 % sobre el salari base de la categoria C
 1,5 % sobre el salari base de la categoria B
 1 % sobre el salari base de la categoria A

15.- Retribució dels Directors i Interventora.- 

a) Vist l’acord adoptat pel Ple del Comú en la sessió celebrada
el  dia  18  de  febrer  del  corrent,  s’acorda  establir  el
següent  salari  brut  pels  següents  càrrecs  de  Director  i
Interventora nomenats pel Ple:

 Directora  de  l’oficina  tècnica  d’urbanisme,  3.660  €
bruts.

 Director d’Informàtica, 3.200 € bruts
 Interventora, 3.400 € bruts

b) Conforme  a  l’article  60.e)  de  l’Ordinació  de  la  funció
pública i ateses les noves redistribucions de funcions dins
de  l’estructura  administrativa,  s’acorda  atorgar  un
complement de responsabilitat addicional a la Sra. Maite
TAUSTE, Directora de Finances i Administració, per l’import
de 400 € mensuals bruts en concepte de desenvolupament de
funció  directiva  dels  departaments  de  finances  i
administració.

16.- Recursos Administratius.- Vist l’escrit de data 19 de febrer
del 2016 presentat pel Sr. Eduard Tomàs Salvans, sol·licitant un
ajornament del termini atorgat per a la presentació d’al·legacions
en el marc del recurs administratiu presentat davant del Comú amb
núm. de registre 7060145, i vist l’article 130 del Text refós del
Codi de l’Administració, s’acorda atorgar-li una pròrroga de 7
dies hàbils per a la presentació de les al·legacions en relació al
recurs de referència.

17.- Servei de Circulació.- A tenor del que preveu el Reglament de
distincions i recompenses dels Agents de Circulació comunals, la
Comissió  Interparroquial  dels  Agents  de  Circulació  va  acordar
facultar al Comú d’Andorra la Vella per a efectuar una consulta de
preus per tal d’escollir l’empresa subministradora de les medalles
destinades als Agents de Circulació.  Així mateix la Comissió va
acordar que, una vegada escollida l’empresa subministradora, cada
Comú efectuaria pel seu compte la seva comanda i abonaria l’import
al proveïdor.
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Es  va  demanar  pressupostos  a  diverses  empreses  de  les  quals
solament van presentar oferta SOCIETAT COOPERATIVA MEDINA i PACO
GARCIA,  amb  diverses  opcions  i  preus.  Examinades  les  ofertes
s’acorda adjudicar el subministrament a la SOCIETAT COOPERATIVA
MEDINA, al ser l’oferta menys dient, i encomanar-li la confecció
de 45 medalles per l’import total de 3.315 €.

18.-  Sancions  de  circulació.-  Examinades  les  al·legacions
presentades, s’acorda  anul·lar  i  deixar  sense  efectes  els
expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 2/2016,
de data 22 de febrer del 2016, incoats per presumptes infraccions
a  les  normes  que  regulen  l’estacionament  i  la  circulació  de
vehicles, quedant desestimades totes les al·legacions restants i
confirmades les respectives propostes de sanció.

Sessió de la Junta de Govern de data 29 de febrer de 2016

Acta  de  la  sessió  anterior.-  S’aprova  l’acta  de  la  sessió
celebrada el dia 22 de febrer del 2016, que serà presentada al Ple
del Comú  per a la seva ratificació.

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; núm. 194 i
195/2016 (obres menors), del núm. 196 al 205/2016 (comerç), núm.
206  i  207/2016  (terrasses  bar),  i  del  núm.  208  al  211/2016
(cadastre).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 4/2016 i 5/2016 de factures conformades per un import net a
pagar de 4.109,13 € i 12.968,55 €, respectivament. I verificades,
s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al  capítol
corresponent  del  pressupost. S’aprova  també  la  relació  de
pagaments presentada per un import de 12.313,32 €.

3.- Personal.-

 Per a proveir 1 plaça d’educador de l’Espai Jovent, 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 al Sr. Carles ROMAN VÁZQUEZ, amb un
període de prova de sis mesos.

 Vista  la  baixa  mèdica  presentada  per  la  Sra.  Guadalupe
GARCIA BELTRAN (operària del SAD), s’acorda contractar, amb
caràcter eventual, els serveis de la Sra. Karim IZQUIERDO
DÁVALOS, del 24 de febrer de 2016 fins que la titular de la
plaça es reincorpori al seu lloc de treball.
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 Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Noemí VÁZQUEZ
FÁBREGAS,  puericultora  de  l’Escola  Bressol  I,  s’acorda
perllongar el permís administratiu no retribuït que li fou
concedit per raó d’atenció a un familiar a càrrec seu, per
un període de 6 mesos a comptar del dia 20 de març del
corrent.

 Vist que la plaça ocupada per la Noemí VÁZQUEZ FÁBREGAS,
puericultora,  ha  quedat  temporalment  vacant,  s’acorda
contractar, amb caràcter eventual, els serveis de la Sra.
Mònica Sofia DE CASTRO FERNANDES, del 21 de març al 20 de
setembre de 2016.

• Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Sheila SALES
GARCIA (Educadora de l’Escola Bressol) per a l’obtenció d’un
permís administratiu de dues hores diàries per raó d’atenció
a un fill menor de nou mesos, s’acorda concedir-li. Així
mateix,  a  petició  de  la  interessada  i  per  raons
d’organització del servei, se l’autoritza a agrupar aquestes
hores en un sol permís administratiu de 37,5 dies naturals a
partir de la data  de l’alta mèdica (del 20 d’abril al 27 de
maig de 2016).

 S’autoritza la inscripció de la Sra. Raquel GARCIA CONDE,
Cap del departament de Recursos Humans, al curs “Gestió de
persones i situacions tòxiques en entorns laborals”.  El
cost del curs és de 160 € i serà impartit per La Cambra de
Comerç.

 S’autoritza als Srs. Pol CAUBET LOSADA, Ivan ODENA GONZÁLEZ
i  Sergi  RAYA  LÓPEZ,  alumnes  del  Centre  de  Formació
Professional,  a  realitzar  una  estada  formativa  al
departament d’Infància, del 4 d’abril al 15 d’abril de 2016.

 S’autoritza als Srs. Luca MACIOCCIA, Marc IBAÑEZ ESCRIBANO i
a la Sra. Neus BARAJAS DE ARAUJO, alumnes del Centre de
Formació Professional, a realitzar una estada formativa al
departament  d’Infància,  del  18  d’abril  al  29  d’abril  de
2016.

 S’autoritza  al  Sr.  Mario  GONZALEZ  MALDONADO,  alumne  del
EFPEM,  a  realitzar  una  estada  formativa  al  departament
d’Infància, del 4 de març al 22 d’agost de 2016.

4.- Concursos.-  

 S’acorda convocar un concurs extern, per a contractar els
serveis  d’un  assistent  pel  departament  de  Cultura,  amb
caràcter eventual, del 4 de juliol al 7 de setembre de 2016.

 S’acorda convocar un concurs públic per a la compra d’una
màquina  trituradora  de  restes  vegetals  destinada  a  la
brigada de camins de muntanya.

5.- Subvencions.- 
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 Vist el conveni establert entre el Comú d’Escaldes-Engordany
i la  Fundació Privada Tutelar, de data 1 de juliol del
2008, s’aprova la col·laboració econòmica per a   quatre
persones tutelades i una pretutelada de la parròquia, pels
imports següents: 

 
-  322,11 €/trimestre per quatre  persones tutelades

 -  161,07€/trimestre per una persona pretutelada.

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció consignada a
favor de l’Associació de Dones d’Andorra, en concepte de
participació a les despeses d’organització de la conferència
del Xevi Verdaguer, que tindrà lloc el proper dia 4 de març
del corrent, per l’import de 1.000 €.

6.- Expedients sancionadors.-  

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  als  titulars
administratius dels negocis CATALANA OCCIDENTE i TAGOMAGO
SL, als Srs. Manel BARRAGAN SEVILLA, Oriol FORTÓ RIBERA i a
les Sres. Mercè BALDRICH LLORT, Amaia DOS SANTOS, per una
presumpta transgressió a l’Ordinació que regula l’horari de
dipòsit d’escombraries a la via pública

 Vistes les al·legacions formulades per les Sres. Agustina
GARCIA MERIDENO, Geraldine Elise SANCHEZ, Amàlia DE FELIPE
ROJAS, pels Srs. Serafí DE ARRIBA FRUTOS, Frederic GOUX i
pel titular administratiu del negoci NEVASA, 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.

7.-  Sancions  de  circulació.-  Examinades  les  al·legacions
presentades, s’acorda  anul·lar  i  deixar  sense  efectes  els
expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 3/2016,
de data 29 de febrer del 2016, incoats per presumptes infraccions
a  les  normes  que  regulen  l’estacionament  i  la  circulació  de
vehicles, quedant desestimades totes les al·legacions restants i
confirmades les respectives propostes de sanció.

8.- Expedients disciplinaris.-  

 ATÈS l’acord d’incoació d’un expedient disciplinari al Sr.
Òscar MAS GARCIA, adoptat per la Junta de Govern, en la
sessió celebrada el dia 29 de desembre de 2015, per la
presumpta comissió d’una falta de caràcter greu, tipificada
a  l’article  67,  apartat  p)  de  l’Ordinació  de  la  funció
pública comunal.

ATÈS que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les
peces obrant a l’expedient de referència,
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La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 29 de
febrer  de  2016  adopta  una  resolució  motivada  que  clou
l’expedient de referència, la part dispositiva de la qual és
la següent:

1. Tipificar  el  conjunt  dels  fets  ocorreguts  com  una  falta
disciplinària  de  caràcter  greu  prevista  a  l’article  67,
apartat p) de l’Ordinació de la funció pública comunal, que
consisteix en la “disminució continuada i voluntària en el
rendiment del treball normal i que no constitueixi falta
molt greu”.

2. Imposar al Sr. Oscar MAS GARCIA la sanció consistent en la
suspensió de funcions i pèrdua de salari durant 1 mes.

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

 Vist  l’informe  adreçat  pel  cap  del  departament  de  Medi
Ambient a la Junta de Govern, denunciant el comportament del
Sr. Eduard ALEMANY, Bander Urbà,  al no voler realitzar
l’examen de salut obligatori d’acord amb la Llei 34/2008, de
seguretat i salut en el treball,

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

1. Incoar un expedient disciplinari al Sr. Eduard ALEMANY, 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 instrucció de l’expedient.

3. Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

9.- Piscines Comunals.- 

 Pels treballs de revisió i manteniment dels aparells de la
zona “cardio” del Gimnàs de les piscines Comunals, s’acorda
contractar  l’empresa  GENMAT,  atès  que  és  l’empresa  que
subministra en exclusiva aparells de  “Cardio” de la marca
“TECHNOGYM”, conforme al pressupost presentat per un import
de 1.148 €.

 S’acorda  acceptar  les  noves  tarifes  d’abonament  de  les
piscines comunals elaborades pel departament d’Esports, tal
i com es detallen a continuació:
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- Abonament 10 entrades adults: 
36 €

- Abonament 10 entrades infants, joves i gent gran:
12 €
- Abonament 10 sessions soci per dia:
88 €

Aquests  noves  ofertes  de  preus  de  les  Piscines  Comunals
entraran en vigor una vegada el Ple hagi aprovat i publicat
la modificació de l’Ordinació sobre Preus Públics.

10.-  Contenidors.- Pel  subministrament  de  22  contenidors  de
reciclatge (envasos, vidre i paper), destinats a la venda, s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses que es detallen a
continuació amb les següents ofertes:

- ENTORN EFICIENT 3.152,77 € (IGI Inclòs)
- RODISNET 5.495,61 € (IGI Inclòs)
- F.I. GR 3.412,45 € (IGI Inclòs)
- F. PRINCIPAT 7.320,72 € (IGI Inclòs)
- SENYALITZACIONS STOP 3.374,31 € (IGI Inclòs)
- MULTISERVEIS COPRÍNCEPS   3.653,64 € (IGI Inclòs)
- ESTABLIMENTS RIBA      (-)

Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  ENTORN
EFICIENT el subministrament d’aquests contenidors, al ser l’oferta
menys dient.

11.- Material Informàtic.- 

 Per  a  la  compra  de  material  informàtic  destinat  al
departament de Circulació i atenció Ciutadana (4 PDA i 5
impressores),  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les
empreses  que  es  detallen  a  continuació  amb  les  següents
ofertes:

EMPRESA IMPRESSORA
PORTÀTIL

HENEYWELL DOLPHIN
(PDA)

INFOMOBEL 245,78 €/unitat 492,40 €/unitat
INDEX - 850,00 €/unitat
OFIMA 273,61 €/unitat 542,00 €/unitat
MHZ 299,00 €/unitat 549,00 €/unitat
SPAI 282,99 €/unitat 526,86 €/unitat
SEMIC 251,48 €/unitat 501,35 €/unitat

Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el  subministrament
d’aquest material l’empresa INFOMOBEL (impressores i PDA), per un
import de 3.198,50 € al ser l’oferta menys dient.

 Per a la compra de quatre ordinadors destinats als diferents
departaments  del  Comú,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus

entre  les  empreses  del  sector.  Els  pressupostos  obtinguts  han  estat  els
següents:

SEMIC 508,72 €/unitat
SPAI 587,50 €/unitat
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OFIMA 519,00 €/unitat
MHZ 545,00 €/unitat
INFOMOBEL 448,31 €/unitat
INDEX 585,00 €/unitat
ANDORSOFT 572,82 €/unitat

Vistes  les  propostes,  s’acorda  adjudicar  el  subministrament
d’aquest material a l’empresa INFOMOBEL, al ser l’oferta menys
dient.

12.- Material d’oficina.- 

 Per  la  compra  anual  de  material  d’oficina  destinat  als
despatxos administratius, s’ha demanat pressupostos a les
empreses UNIPAPER, COP DISSENY, CARLIN, DELTA i OFIJET, les
quals han presentat diverses opcions i preus. Examinades les
ofertes s’acorda adjudicar el subministrament de material
d’oficina,  per  partides,  a  les  empreses:  OFIJET  per  un
import de 520,49 €, CARLIN per un import de 400,30 €, DELTA
per un import de 141,84 €   i  UNIPAPER per un import de
409,35 €.

 Pel subministrament de  caixes de paper blanc A4 80 gr. i
de paper A3, destinades als diferents departaments del Comú,
s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses que es
detallen a continuació amb les següents ofertes:

200 Caixes (1000 resmes)
LÀSER – BLANC

A 4   80 GR

3 Caixes (15 resmes)
LÀSER – BLANC

A 3   80 GR

UNIPAPER
PREMIUN   

  
2,50 €    (2.500,00 €)

PREMIUN   
  

5,95 €    (89,25 €)

COP DISSENY - -
OFI 3 COPY 2

 2,47 €    (2.470,00 €)
OFI 3 PIONER

3,03 €    (3.030,00 €)

DELTA
 2,62€   (2.620,00 €) 6,95 €   (104,25 €)

OFIJET
MAKRO PAPER     

2,35 €   (2.350,00 €)

DOUBLE A     

6,10 €    (91,50 €)

OFIJET
DOUBLE A

   
2,61 €  (2.610,00 €) 

Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  el  subministrament
d’aquest material per partides, a les empreses: OFIJET (paper A4)
per un import de 2.350 € i UNIPAPER (paper A3) per un import de
89,25 €, atès que són, respectivament, les ofertes menys dients.

13.- Cultura i Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les
sales  i  instal·lacions  comunals  presentades  per  entitats
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parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès
cultural, social o esportiu,

Atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les
gratuïtament, tal com es detalla en el quadre següent:

Sala d’Actes 

ENTITAT / EMPRESA CONCEPTE PREU 
PÚBLIC

PREU FINAL

Ministeri Afers Socials Xerrada Gent Gran (18/03) 135,00€ 0 €
Comunitat Pleta Escaldes Assemblea de veïns (31/03) 75,00€ 0 €
Ministeri de Cultura Concurs de Monòlegs 

(30/09,7/10,14/10,21/10 i 11/11)
675,00€ 0 €

TOTAL 885,00€ 0 €

Piscines

ENTITAT / EMPRESA CONCEPTE PREU 
PÚBLIC

PREU 
FINAL

GAEE
Campionat de dobles 

627,00€ 0 €

Club de Natació Entrenaments 403,20€ 0 €
TOTAL 1.030,20€ 0 €

14.- Diada de Sant Jordi.- 

 Per a la contractació d’espectacles per amenitzar la Diada
de Sant Jordi, s’han demanat pressupostos a les empreses
L’ANIMAL ESCOLA DE TEATRE i GATZARA ESPECTACLES. Examinades
les  diferents  opcions,  s’acorda  contractar  a  l’empresa
L’ANIMAL  ESCOLA DE TEATRE,  10 sessions de “contacontes”,
destinats als infants de 4 i 6 anys, que tindran lloc durant
els matins del 18 al 22 d’abril del corrent a la Biblioteca
Comunal, atès que proposa l’oferta que millor s’adapta a les
necessitats del departament. El cost de la contractació és
de 900 €.

 Per  amenitzar  la  diada  de  Sant  Jordi,  s’han  demanat
pressupostos  a  les  empreses  L’ANIMAL  ESCOLA  DE  TEATRE  i
GATZARA  ESPECTACLES.  Examinades  les  diferents  opcions,
s’acorda contractar a l’empresa L’ANIMAL ESCOLA DE TEATRE
les actuacions d’animació al carrer, per l’import de 1.524
€,  atès  que  proposa  l’oferta  que  millor  s’adapta  a  les
necessitats del departament.

 S’acorda  contractar  a  l’artista  Meritxell  GENÉ  la
presentació del seu nou disc  “Branques” dedicat a poetes
catalans per l’import de 400 €. 
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Sessió de la Junta de Govern de data 7 de març de 2016

Acta  de  la  sessió  anterior.-  S’aprova  l’acta  de  la  sessió
celebrada el dia 29 de febrer del 2016, que serà presentada al Ple
del Comú  per a la seva ratificació.

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 212
al 215/2016 (obres menors), del núm. 216 al 227/2016 (comerç),
núm. 228/2016 (exempcions fiscals), núm. 229/2016 (urbanisme), i
núm. 230 i 231/2016 (recursos administratius).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
6/2016  de  factures  conformades  per  un  import  net  a  pagar  de
8.338,69 €. I, verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb
càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la
relació de pagaments presentada per un import 1.293,53 €.

3.- Personal.-

 Vista la situació per baixa mèdica de la Sra. Guadalupe
GARCIA BELTRAN (operària del SAD), s’acorda contractar, amb
caràcter eventual, els serveis de la Sra. Leonor CASTILLO
SILVA, del dia 1 de març de 2016 fins que la titular de la
plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

 S’acorda la inscripció de les persones que es detallen a
continuació  al  curs  “manipulació  d’aliments  en  les
principals intoleràncies alimentàries” impartit per Altimir:

 Anna PÉREZ ARMANY    
 Jonathan CRESPO RUBIO
 Jennifer PUIG LAZARO

El cost total del curs és de 195 € (65 € per persona) i la
formació té una durada de 4 hores.

 S’autoritza la inscripció del Sr. Carles ROMAN VÁZQUEZ, al
curs “Manipulació d’aliments”.  El cost del curs és de 50 €
i serà impartit per Altimir.

 S’autoritza  a  les  Sres.  Luciana  Isabel  DOS  SANTOS  NETO,
Tatiana CODEÇO CAÇADO i Sílvia ESTEVE MALMIERCA alumnes del
Centre  de  Formació  Professional,  a  realitzar  una  estada
formativa al departament d’Infància, del 4 d’abril al 13 de
maig de 2016.

 Conforme a l’article núm. 90 de l’Ordinació de la funció
pública, s’acorda contractar els serveis de la Sra. Carolina
PÉREZ GUIU, en qualitat de dissenyadora gràfica adscrita al
departament  de  comunicació,  amb  una  remuneració  mensual
bruta de 1.800 €.

4.- Concursos.- 
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 S’acorda  convocar  un  concurs  pel  procediment  selectiu
d’ingrés per a la contractació de 10 joves (per mes) d’edats
compreses  entre  16  i  17  anys,  per  a  realitzar  diverses
tasques de suport durant els mesos de juliol i agost, dins
del programa d’iniciació dels joves al mon laboral.

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  adjudicar  la
contractació  dels  serveis  de  desratització  i  control  de
plagues a la Parròquia.

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  adjudicar  la
contractació  dels  serveis  de  neteja  i  manteniment  de  la
xarxa pública de col·lectors.

 S’acorda convocar un concurs públic per a la contractació
dels serveis professionals d’un Enginyer, per a la redacció
del projecte i direcció dels treballs corresponents a l’obra
de renovació dels serveis de l’avinguda del Fener. 

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

 S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Maria
Felisa REY ARES, Marta FERNANDEZ TEJEDA i al Dr. Dídac BARCO
NEBREDA, per una presumpta transgressió a l’Ordinació que
regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública

 Vistes les al·legacions formulades per la Sra. Tania COSTA
RODRÍGUEZ, 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.

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

 Vist l’expedient incoat al titular administratiu del negoci
BORDA GIRAO, per una presumpta contravenció a  l’Ordinació
sobre la prohibició de distribuir publicitat gràfica 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 600 €, quedant confirmada la proposta de sanció.

7.-  Sancions  de  circulació.-  Examinades  les  al·legacions
presentades, s’acorda  anul·lar  i  deixar  sense  efectes  els
expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 4/2016,
de data 7 de març del 2016, incoats per presumptes infraccions a
les  normes  que  regulen  l’estacionament  i  la  circulació  de
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vehicles, quedant desestimades totes les al·legacions restants i
confirmades les respectives propostes de sanció.

8.- Expedients disciplinaris.- 

8.1.- 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  presumpta  comissió  d’un  acte  d’indisciplina  o  falta
d’obediència deguda als superiors i les autoritats per part del
Sr. Jaume NAVARRO NIETO,

Atès que aquesta conducta pot ser constitutiva d’una falta de
caràcter  greu,   tipificada  a  l’article  67,  apartat  b)  de
l’Ordinació de la Funció Pública, la Junta de  Govern acorda:

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

 Encomanar al Secretari General la instrucció de l’expedient.

 Notificar aquesta resolució a la persona interessada.
8.2.- ATÈS l’acord d’incoació d’un expedient disciplinari a la
Sra. Núria CASAL SIMON, adoptat per la Junta de Govern en la
sessió celebrada el dia 2 de novembre del 2015, per la presumpta
comissió d’una falta de caràcter molt greu tipificada a l’article
68, apartat f), de l’Ordinació de la funció pública comunal,

Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les peces
obrant a l’expedient,

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 7 de març de
2016  adopta  una  resolució  motivada  que  clou  l’expedient  de
referència, la part dispositiva de la qual és la següent:

 Imposar a la Sra. Nuria Casals Simon la sanció disciplinària
consistent en la suspensió de treball i de salari durant
tres (3) mesos.

 Notificar la present resolució a la Sra. Nuria Casals Simon,
així com al Cap del departament de Recursos Humans i al
responsable del servei d’Aparcaments, a tots els efectes
legals i organitzatius escaients.

 Per raons d’interès i de necessària continuïtat del servei,
aquesta  sanció  es  complirà  quan  així  ho  indiqui  el
Responsable  del  departament  d’Aparcaments  a  la  persona
sancionada.

9.-  Vehicles.- Per  a  la  reparació  de  la  màquina  d’escombrar
“City-Cat  2020  Ve1867”,  destinada  al  servei  de  neteja  viària,
s’acorda acceptar el pressupost presentat per Garatge Nogreda,
atès que és l’únic que ofereix el servei de reparació de la marca,
per un import de 3.493,65 €.
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10.- Conveni de col·laboració entre Andorra Turisme SAU i els set
Comuns.- Vist el conveni proposat des de la reunió de Cònsols
entre Andorra Turisme SAU i els set Comuns, pel desenvolupament
d’accions conjuntes de màrqueting turístic mitjançant el programa
Infoturisme, s’acorda aprovar-lo.

11.- Turisme.- Per la confecció de 3.000 “Bolígrafs”, serigrafiats
amb la marca VIVAND, destinats a oferir com a obsequi per accions
i esdeveniments de la parròquia que tinguin lloc durant l’any
2016, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses PUBLI
REGAL (Opció A: 2.010,00 € - Opció B: 1.350,00 €), TSUNAMI (Opció
A: 1.412,90 € - Opció B: - €), SERIPRINT (Opció A: 1.500,00 € -
Opció B: 1.050,00 €), STYL AND (Opció A: 1.563,00 € - Opció B:
1.158,00 €) i PUBLI MEDIA (Opció A: - € - Opció B: 1.410,00 €).
Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  la  confecció  i
subministrament  d’aquest  material  a  l’empresa  STYL-AND,  Model
1654 per un import de 1.563,00 €/IGI no inclòs, atès que proposa
l’oferta que millor s’adapta a les necessitats del departament.

12.- Recursos Administratius.- 

12.1.- Vist el Recurs Administratiu amb núm. de registre 7060874,
interposat el dia 29 de gener del 2016 pels Srs. Joan Fité Mora i
Jaume Fité Solé, contra el Decret del Comú d’Escaldes-Engordany de
data 21 de desembre de 2015, publicat al BOPA en data 30 de
desembre de 2015, pel qual s’aproven els polígons cadastrals 2 a
10,19 a 25, 32 i 33 i s’incorporen al Cadastre Parroquial, en
relació a la titularitat de la parcel·la “Terra del Serrat dels
Vilars”, 

Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les peces
que conformen l’expedient,

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 7 de març de
2016  adopta  una  resolució  motivada  que  clou  l’expedient  de
referència, la part dispositiva de la qual és la següent:

DESESTIMAR el recurs administratiu número 7060874, de data 29 de
gener de 2016, interposat pels Srs Joan Fité Mora i Jaume Fité
Soler contra el Decret del Comú d’Escaldes-Engordany de data 21 de
desembre de 2015 abans referit.

12.2.-Vist el Recurs Administratiu amb  núm. de registre 7060874
Bis, interposat el dia 29 de gener del 2016 pels Srs. Joan Fité
Mora i Jaume Fité Solé, contra el Decret del Comú d’Escaldes-
Engordany de data 21 de desembre de 2015, publicat al BOPA en data
30 de desembre de 2015, pel qual s’aproven els polígons cadastrals
2 a 10,  19 a 25, 32 i 33 i s’incorporen al Cadastre Parroquial,
en relació a la inscripció de la finca “Les Costes”  amb varies
divergències,

Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les peces
que conformen els expedients,
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La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 7 de març de
2016  adopta  una  resolució  motivada  que  clou  l’expedient  de
referència, la part dispositiva de la qual és la següent:

DESESTIMAR el recurs administratiu número 7060874 Bis, de data 29
de gener de 2016, interposat pels Srs Joan Fité Mora i Jaume Fité
Soler contra el Decret del Comú d’Escaldes-Engordany de data 21 de
desembre de 2015 abans referit.

12.3.- Vist el Recurs Administratiu amb núm. de registre 7060189,
interposat el dia 1 de febrer del 2016 per la Sra. Alice, Rose,
Marie, Reine Sazy, contra el Decret del Comú d’Escaldes-Engordany
de data 21 de desembre de 2015, publicat al BOPA en data 30 de
desembre de 2015, pel qual s’aproven els polígons cadastrals 2 a
10,  19 a 25, 32 i 33 i s’incorporen al Cadastre Parroquial,
sol·licitant  la modificació de la fitxa cadastral 7P00842,

Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les peces
que conformen l’expedient,

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 7 de març de
2016  adopta  una  resolució  motivada  que  clou  l’expedient  de
referència, la part dispositiva de la qual és la següent:

DESESTIMAR el recurs administratiu número 7060189, de data 1 de
febrer de 2016, interposat per la Sra. Alice, Rose, Marie, Reine
Sazy, contra el Decret del Comú d’Escaldes-Engordany de data 21 de
desembre de 2015 abans referit.

13.- Facturació dels impostos, taxes i preus públics 2016.- 

13.1.- Impostos i taxes de radicació: el període impositiu de
l’impost  de  radicació  d’activitats  comercials,  empresarials  i
professionals és l’any natural. L’impost es merita el dia 1 de
gener  de  cada  any  i  la  quota  tributària  es  calcula
proporcionalment al nombre de trimestres durant els quals s’ha dut
a terme l’activitat, en els casos d’altes o baixes durant l’any
natural. 

Des de fa uns anys, s’ha adoptat una mesura destinada a ajudar als
comerciants, empresaris i professionals de la parròquia atenent a
la  conjuntura econòmica actual, facturant l’impost i les taxes
d’higiene  i  enllumenat  en  dos  venciments.  Per  a  l’any  2016,
s’acorda  facturar  la  primera  part  de  l’impost  amb  el  primer
venciment al mes d’abril, i la segona al mes d’octubre. 

13.2.- Fraccionament de tributs i de Preus Públics: en base als
mateixos criteris que justifiquen l’acord adoptat pels impostos i
taxes de radicació, es podran acollir al regim de fraccionament
sense interès moratori únicament els impostos i els preus públics
que es relacionen a continuació, sempre que l’ajornament o el
fraccionament es sol·liciti en període de pagament voluntari i que
els terminis d’ajornament o fraccionament estiguin compresos dins
de l’any natural:

a) Impostos
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 Impost  tradicional  del  Foc  i  lloc  i  taxes  d’higiene  i
enllumenat.

 Impost sobre la propietat immobiliària.

 Impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i
professionals, així com les taxes associades.

b) Preus Públics

 Terrasses de bar

 Rètols

 Venda dels nínxols i columbaris del Cementiri

 Tallers  Culturals,  tallers  per  la  Gent  Gran  i  Escoles
Esportives que disposen d’una tarifa  trimestral. En aquests
cassos, es podrà fraccionar en períodes mensuals.

 Esports d’estiu. Es permetrà fraccionar el pagament en un
màxim de dos venciments a satisfer en mesos consecutius, a
comptar des de l’inici de l’activitat.

14.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels
rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que
figuren detallats a la relació núm. 1/2016, de data 7 de març del
2016, per un import total de 2.943,16 €, atès que no és possible
la gestió de cobrament.

Sessió de la Junta de Govern de data 15 de març de 2016

Acta  de  la  sessió  anterior.-  S’aprova  l’acta  de  la  sessió
celebrada el dia 7 de març del 2016, que serà presentada al Ple
del Comú  per a la seva ratificació.

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 232
al  240/2016  (obres  menors),  del  núm.  241  al  256  i  264/2016
(comerç), del núm. 258 al 263/2016 (terrasses bar), i del núm. 265
al 272/2016 (cadastre).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 7/2016 i 8/2016 de factures conformades per un import net a
pagar de 9.648,34 € i 37.626,70 €, respectivament. I verificades,
s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al  capítol
corresponent  del  pressupost. S’aprova  també  la  relació  de
pagaments presentada per un import de 9.647,47 €.

3.- Personal.-

 Vista la renúncia del Sr. Eric OBREGON PANTEBRE a la plaça
de  gestor  de  Central  d’aparcaments  nocturn,  s’acorda
acceptar-la a comptar del  dia 10 de març de 2016.

 Vista  la  situació  per  baixa  mèdica  del  Sr.  Alexandre
HERNANDIS  ROS  (gestor  de  Central  d’aparcaments  nocturn),
s’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
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Sr. Jordi MORERA MARTINEZ, del dia 15 de març de 2016 fins
que el titular de la plaça es reincorpori al seu lloc de
treball.

• Atesa la necessitat de reforçar el servei d’obres per a la
realització dels treballs de reforma i embelliment de les
voravies de la parròquia, s’acorda la contractació eventual
del Sr. Àngel MARTÍN JAEN, del 1 d’abril al 31 d’octubre de
2016, per a col·laborar amb els treballs de paleta.

 Vist  que  no  s’ha  presentat  cap  candidat  a  la  plaça  de
responsable de Biblioteca Comunal, convocada pel procediment
de concurs per promoció interna, s’acorda declarar-lo desert
i  convocar  el  mateix  concurs  pel  procediment  de  concurs
selectiu d’ingrés.

 S’acorda la inscripció de les persones que es detallen a
continuació  al  curs  “Primers  Auxilis  psicològics  en
situació de crisi i emergències” impartit per Lidera:

Personal  del  departament  de  Circulació  i  atenció
ciutadana, (24 pax).

El cost total del curs és de 5.400 € (225 € per persona) i
la formació té una durada de 8 hores.

 S’autoritza a les Sres. Aldana MARTINEZ FERREIRA i Judith
IBAÑEZ  RODRIGUEZ  alumnes  de  l’Institut  Joan  Brudieu,  a
realitzar una pròrroga de l’estada formativa al departament
d’Infància, del 29 de març al 29 d’abril de 2016 i del 14 de
març al 31 de març de 2016, respectivament.

4.- Concursos.- 

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

 S’acorda  convocar  un  concurs  pel  procediment  selectiu
d’ingrés  per  a  la  contractació  d’un/a  responsable  de
Biblioteca.

 S’acorda convocar un concurs públic per adjudicar l’execució
dels treballs de reforma i embelliment d’uns trams de les
voravies  dels  carrers  de   Can  Diumenge,  carrer  de  la
Parròquia, Avinguda Copríncep de Gaulle i Carretera dels
Vilars.

 S’acorda convocar un concurs públic per a l’adjudicació del
subministrament de 400 jardineres metàl·liques amb els seus
suports, per a  instal·lar-les al Passeig del riu, en el
tram comprès entre el Pont de l’Av. de les Escoles i el Pont
de l’Av. Copríncep de Gaulle.

5.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció
a favor de l’UPTEE, per un import de 2.759,69.- € en concepte de
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pagament  de  la  factura  presentada  per  l’empresa  TMR  Tallers,
corresponent a la reparació i adequació de les carrosses de la
Cavalcada de Reis.

6.- Expedients sancionadors.-  

 S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Iolanda
SAN MARTIN, Fernanda Maria LEITAO DOS SANTOS, Dominica MAS
GARCIA,  Maria  Dolors  GRANDVALLET  i  als  titulars
administratius dels negocis ALEIX PATRIMONIAL SA i CLUB DE
BILLAR, per una presumpta transgressió a l’Ordinació que
regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública

 Vist l’expedient incoat al Sr. Diego PIRES GARCIA, 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.

7.-  Sancions  de  circulació.-  Examinades  les  al·legacions
presentades, s’acorda  anul·lar  i  deixar  sense  efectes  els
expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 5/2016,
de data 15 de març del 2016, incoats per presumptes infraccions a
les  normes  que  regulen  l’estacionament  i  la  circulació  de
vehicles,  quedant  desestimades  totes  les  al·legacions  restants
presentades fins a la referida data i confirmades les respectives
propostes de sanció.

8.-  Fraccionament  de  Tributs.- S’aprova  la  relació  núm.  1
d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del
pagament  de  tributs  i  taxes  en  període  voluntari,  quin  deute
tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.

9.- Vehicles.- Per a la reparació del vehicle tipus camioneta
“H1711”, destinat al servei de Medi Ambient (Jardineria), s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses GARATGE NOGREDA
(1.899,29  €),  TMR  TALLER  (1.804,74  €)  i  PYRENEES  HERACLES
INDUSTRIAL (5.208,78 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar
la reparació d’aquest vehicle a l’empresa TALLER TRM, al presentar
l’oferta menys dient.

10.-  Centre  Recreatiu  i  Social  Fiter  i  Rossell.- Pel
subministrament i col·locació d’una malla de protecció contra la
caiguda de blocs de pedres (granit) del revestiment de la façana
del Centre Recreatiu i Social de Fiter i Rossell,  s’ha demanat
pressupost  a  l’empresa  CONSTRUCCIONS  CEVALLS  (13.302,80  €  +
porta), Construccions CARRACEDO (9.146,55 €) i Construccions TOT
(8.778,00 € + porta), pel procediment de contractació directa per
obres  de  reconeguda  urgència,  previst  a  l’article  7.1  de
l’Ordinació del pressupost 2016. Examinades les ofertes,  s’acorda
adjudicar  el  subministrament  i  col·locació  de  la  malla  de
protecció de façana a l’empresa  Construccions TOT, al presentar
l’oferta menys dient.
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11.-  Voravies.-  S’informa  que  es  procedirà  a l’execució  dels
treballs de reforma i embelliment d’uns trams de les voravies de
les avingudes  del Pessebre, de les Escoles, de Sant Jaume i de la
Ctra.  dels  Vilars  quins  treballs  realitzarà  directament  la
plantilla d’Obres del Comú.

12.- Material tècnic Urbanisme.- Per a la compra d’una impressora

tipus  “Plotter”  multifuncions,  destinada  al  departament  d’urbanisme,  s’ha
efectuat una consulta de preus entre les empreses del sector. Els pressupostos
obtinguts han estat els següents:

OFI 3 6.296,13 € (1 any de garantia)
OFIJET 5.329,50 € (3 anys de

garantia)
5.087,46 € (2 anys de 
garantia)

SEMIC

Vistes  les  propostes,  s’acorda  adjudicar  el  subministrament
d’aquest  material  a  l’empresa  SEMIC,  al  ser  l’oferta  menys
dient.

13.- Material Informàtic.-

 Per a la compra de 20 llicències del programa MICROSOFT
WINDOWS, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
del  sector.  Els  pressupostos  obtinguts  han  estat  els
següents:

Empresa Preu Total
Infomobel 2.842,40 €
Index 3.000,00 €
Ofima 3.096,00 €
Megahertz 2.940,00 €
Spai 3.340,00 €
Semic 2.805,20 €

Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  aquest
subministrament a l’empresa SEMIC, per l’import de 2.805,20 €
al ser la que presenta l’oferta més econòmica.

 Per a la compra de 10 llicències del programa MICROSOFT
OFFICE  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  entre  les
empreses del sector. Els pressupostos obtinguts han estat
els següents:

Empresa Preu Total
Index 3.990,00 €
Megahertz 4.190,00 €
Spai 4.338,80 €
Semic 3.843,70 €

Vistes les propostes, s’acorda adjudicar el subministrament a
l’empresa SEMIC, per l’import de 3.843,70 € al ser  l’oferta
menys dient.
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 Per a la compra de 30 llicències del programa LOTUS NOTES,
que  s’utilitza com a servidor de correu i aplicacions, s’ha
efectuat  una  consulta  de  preus  a  diverses  empreses
subministradores, de les quals solament ha presentat oferta
l’empresa ANDORSOFT,  per  un  import  total  de  4.577,10  €.
Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  a  la  referida
empresa  el  subministrament  d’aquestes  llicències  per
l’import de la seva oferta. 

 Per a la compra de dos terminals de marcatge destinats a
l’aparcament Caldea i al magatzem 2 Valires, s’ha efectuat
una consulta de preus a diverses empreses subministradores,
de  les  quals  solament  ha  presentat  oferta  l’empresa
MEGAHERTZ,  per  un  import  total  de  990,00  €  (495,00
€/unitat). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a la
referida empresa el subministrament d’aquests aparells per
l’import de l’oferta. 

14.-  Cims  màgics.-  Vista  la  demanda  presentada  per  les
organitzacions de les curses “Cims Màgics: Ultra Trail Vall Nord”
i “Els 2900 Alpine Run” (itineraris d’iniciativa privada), per a
la senyalització de les curses amb marcatges i banderes per les
zones de pas a la Vall del Madriu i Perafita, s’acorda autoritzar-
les  sempre  i  quan  compleixin  amb  l’ordinació  de  senyalització
d’itineraris d’iniciativa privada i es retiri tot el material per
part dels organitzadors immediatament després de la finalització
de les proves sol.licitades.

15.- Andorra Turisme.- Vista la demanda presentada per Andorra
Turisme, relativa a emplaçar una lona publicitària dins del marc
de la campanya del Cirque du Soleil, a la façana de l’aparcament
del Prat Gran, del 15 de març fins al 31 de juliol del corrent,
s’acorda  autoritzar-la.  La  producció  i  col·locació  de  la  lona
anirà a càrrec seu.

16.- Tour de França.- Amb motiu de l’arribada de la prova ciclista
del  Tour  de  França,  s’acorden  les  següents  propostes  de
comunicació visual:

 Per a la producció de quatre tòtems de fusta vinilats, per a
instal·lar-los a la rotonda del Pont Pla i a la Rotonda
d’Engolasters, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses EGRÀFICS (130,42 €), LAFONT (196,46 €) i DINÀMICA
GRÀFICA  (210,05  €).  Examinades  les  ofertes,  s’acorda
adjudicar  la producció dels tòtems indicadors  a l’empresa
EGRÀFICS, per l’import de 130,42 €,  al ser la que presenta
l’oferta menys dient.

 Per a la decoració amb vinil de l’escultura de la Rotonda
d’Engolasters, s’acorda contractar l’empresa RÈTOLS LAFONT,
única  empresa  a  Andorra  que  pot  dur  a  terme  aquests
treballs, conforme al pressupost presentat per un import de
332,31 €.

 Pel subministrament i col·locació d’un vinil publicitari,
per a instal·lar al nou punt rodó situat a la confluència
del carrer Ciutat de Sabadell amb el vial de l’Obac, s’ha

   89



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2016  –   Sessió ordinària de data 30 de març

efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses  EGRAFICS
(226,14  €),  RÈTOLS  LAFONT  (300,96  €)  i  DINÀMICA  GRÀFICA
(461,89 €).  Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar el
subministrament  d’aquest  material  a  l’empresa  DINÀMICA
GRÀFICA, al ser la que presenta l’oferta menys dient.

17.- Cultura i Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les
sales  i  instal·lacions  comunals  presentades  per  entitats
parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès
cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense
lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït,
tal com es detalla en la relació núm. 4 de demandes d’utilització
d’instal·lacions comunals.

18.-  Gestió  Forestal.-  Vist  l’acord  adoptat  per  la  Reunió  de
Cònsols, en el decurs de la sessió celebrada el dia 16 de febrer
del corrent, en relació al concurs pels treballs silvícoles i de
millora forestal als boscos d’Andorra pel període 2017-2019; la
Junta de Govern acorda:

1. Participar a la gestió forestal amb una aportació econòmica
de 20.000 € anyals.

2. Facultar al Comú de la parròquia d’Ordino per a elaborar els
corresponents  plecs  de  bases,  convocar  la  licitació  i
adjudicar  el  concurs  en  nom  i  representació  del  Comú
d’Escaldes-Engordany.

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.

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

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple ratifica
els acords de la Junta de Govern posats a consideració en el dia d’avui.
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3. Proposta  d’aprovació  de  l’Estat  general  de  comptes
corresponent a l’exercici econòmic 2015

A manera de presentació sobre la liquidació pressupostària de l’exercici
2015, la Sra. Cònsol Major adreça al Ple la següent exposició:

Abans de procedir  a la votació per l’aprovació  de l’Estat  General  de
Comptes  corresponent  a  l’exercici  econòmic  2015,  m’agradaria
compartir  amb  tots  vostès  els  principals  eixos  d’aquesta  liquidació
pressupostària. 

El  Comú  tanca  l'any  2015  amb  un  superàvit  pressupostari  de  2,9
milions euros. Enguany, la liquidació d'ingressos corrents i de capital ha
estat de 22,7 milions d'euros, situant-se per sobre el previst en 1,1
milió d’euros. El pressupost de despesa s’ha executat en un 88,9 per
cent  del  previst  i  les  polítiques  de  control  i  racionalització  de  les
despeses corrents han permès un estalvi en la liquidació dels costos de
funcionament d’1,3 milions d’euros. També és important la reducció
del deute, passant dels 34,8 milions d'euros al 2011 als 25,8 milions
d'euros actuals, el que implica situar-se en un 35 per sota del límit
d’endeutament. 

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

El 2015 també es tanca, per tercer any consecutiu, amb xifres positives
respecte a l’obertura de negocis a la parròquia i clou amb la xifra més
alta  de  negocis  instal·lats  a  la  parròquia,  amb  1.300.  I  367  nous
negocis s’han acollit  a la bonificació del 100 % de l’impost des del
2013.

Al marge de la interacció econòmica de la corporació amb el  sector
privat,  el  Comú té  un  paper  cabdal  i  fonamental  en  l’àmbit  social,
cultural i esportiu de la parròquia. Per aquest motiu, durant el darrer
mandat hem treballat per continuar oferint serveis públics de qualitat
com les escoles bressol i espais lúdics, amb més de 250 infants inscrits
durant  el  2015,  o  el  Servei  d’Atenció  a  Domicili,  amb  87  usuaris
arribant a les 11.490 hores d’assistència. 
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Sense deixar de banda l’àmbit social, la corporació escaldenca facilita
l’accés  d’ajudes  a  aquelles  famílies  i  ciutadans  que  passen  per
moments difícils, gràcies al Reglament d’exempcions de caràcter social,
del  qual  el  2015 se’n  van  beneficiar  213 famílies  de  la  parròquia.
Durant els darrers quatre anys de mandat, també hem pogut donar feina
a  144  persones,  optant  per  la  política  de  contractació  d’eventuals,
sempre i quan no es tracti de llocs estratègics.

Durant aquest darrer any, el Departament de Cultura ha encarat nous
reptes com l’organització del “Petit cap de setmana” adreçat a famílies,
o la segona edició del Pessebre Vivent amb algunes novetats a nivell de
guió i decorat. De la mateixa manera, es continua oferint projectes ja
del tot consolidats com el Festival Colors de Música, què va aplegar
més de 16.000 persones amb els cicles al carrer. 

El  novembre  del  2015 obria  les  portes  la  nova  biblioteca  comunal,
situada  als  baixos  del  Centre  d’Art,  unes  instal·lacions  molt  més
còmodes  pels  més  de  10.000  usuaris  anuals  i  que  dupliquen  la
capacitat de l’antiga biblioteca, situada al cinquè pis de casa comuna. 

En  l’àmbit  esportiu,  les  escoles  esportives  són  els  pilars  bàsics  i
apleguen a més de 600 infants i joves, una xifra similar de nois i noies
fan altres modalitats esportives entre els diferents clubs esportius que
tenen la seva seu a Escaldes-Engordany. 

A nivell d’urbanisme, una de les obres més significatives d’aquest 2015
ha estat l’obertura del nou aparcament del Falgueró, què ha permès
arribar  a  les  1.674  places  d’aparcaments  comunals  a  la  parròquia
d’Escaldes-Engordany. 

Una  altra  de  les  accions  importants  d’aquest  2015  ha  estat  la
finalització de les obres de la separativa d’aigües i serveis a l’avinguda
del Pessebre, així com al carrer Josep Viladomat.

I amb la voluntat de continuar millorant els serveis, durant els darrers
quatre anys s’han reformat més de 4.500 metres lineals de voravies,
una tasca que continuarà aquest 2016, com moltes d’altres que tot
seguit detallarà la consellera de Finances. 

No m’agradaria acabar aquesta intervenció sense donar les gràcies tant
als  membres que formaven part  de l’anterior  equip comunal,  com a
totes els treballadors d’aquesta casa què treballen a favor del servei
públic. 
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Closa la seva intervenció, la Sra. Cònsol Major cedeix la paraula a la Sra.
Núria Gomez, consellera de Finances, per que informi amb major detall
sobre l’Estat  General de Comptes 2015. La Sra.  Núria  Gomez exposa el
següent:

Els  crèdits totals del  pressupost  d’aquesta corporació  aprovats per  a
l’exercici 2015, van ser de 24,5 milions d’euros. L’exercici va arrencar
amb un pressupost inicial de 22,9 milions, als quals se li van sumar
1,6 milions  per  modificacions de pressupost  aprovades  durant  l’any,
essencialment per fer front a les reconduccions de crèdit de l’exercici
2014. 

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

Durant  l’exercici  han  estat  autoritzats  i  compromesos  el  92%  dels
crèdits totals previstos i n’han estat liquidats el 89%. El 2015 hem
pogut observar una millora en l’evolució dels ingressos què ha permès
que s’hagin executat les previsions en una mica més del 100%. 

D’aquesta forma, la liquidació pressupostària de l’exercici 2015 s’ha
saldat  amb  uns  bons  resultats  i  un  superàvit  final  de  2,9  milions
d’euros. 

Un superàvit, que tal com ja indicàvem en l’aprovació del Pressupost
2016, el passat 18 de febrer, permetrà a la corporació afrontar nous
projectes  i  especialment,  concórrer  a  l’ampliació  de  capital  de  la
Societat CAPEESA per tal de finançar amb fons propis la construcció
d’un segon nou dipòsit d’aigua potable.

No entraré a detallar l’execució per capítols d’aquest pressupost, detalls
que  han  estat  exposats  en  Comissió  de  Finances  i  també  figuren
extensament  recollits  en  la  Memòria  dels  comptes  anuals  que  es
presenten per aprovació, però si voldria destacar els aspectes que em
semblen  més  rellevants  del  tancament  2015,  i  en  definitiva  del
tancament del mandat anterior.

En primer  lloc,  crec important  destacar  que s’aconsegueix  tancar  el
mandat  2012-2015  donant  compliment  efectiu  al  principi  de
suficiència previst per la Llei de les finances comunals, de forma que
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les despeses corrents han estat íntegrament finançades amb ingressos
corrents.  

Aquesta és una fita que no ha estat fàcil d’assolir, i és el resultat de la
suma de les accions i esforços en el control i la gestió de la despesa de
funcionament  corrent  d’aquesta  administració  al  llarg  dels  darrers  4
anys.

I  aquesta  fita  és  important  també,  i  és  el  segon  aspecte  que  volia
destacar, perquè és gràcies a les diferents mesures impulsades en la
gestió de la despesa corrent, que s’ha pogut reconduir la millora dels
ingressos a finançar projectes d’inversió, què són els que més fortament
es van veure condicionats a l’inici  del  mandat pel context econòmic
desfavorable del moment. D’aquesta manera, durant el passat mandat
s’han  invertit  un  total  de  7,6  milions  d’euros,  dels  quals  3,5,
pràcticament la meitat, en el darrer exercici 2015. 

Com  a  projectes  més  significatius  finalitzats  aquesta  any  passat,
destaca  l’habilitació  del  nou  aparcament  de  propietat  comunal,  el
Falguerò, amb l’embelliment general de la zona i l’adequació d’un parc
infantil.  Aquest  nou  aparcament,  ha  permès  habilitar  70  places
addicionals a les 110 habilitades el mes de març per donar servei a
veïns  i  negocis  de  la  zona,  però  especialment  a  les  necessitats
vinculades al centre hospitalari.

També cal destacar les obres efectuades a l’avinguda del Pessebre per
tal de renovar i adequar les canalitzacions d’aigües potables, la xarxa
d’aigües residuals i pluvials, la xarxa de serveis de telecomunicacions i
elèctrica,  així  com  la  millora  de  l’enllumenat  i  embelliment  de
l’avinguda.  Unes  obres  que  van  finalitzar  el  mes  de  juny  passat.
Recordar  també  les  diferents  actuacions  relatives  a  la  renovació  i
adaptació  de les  voreres  a  Can Diumenge,  el  carrer  dels  Escalls,  la
carretera  d’Engolasters  i  la  urbanització  Sant  Miquel  d’Engolasters,
entre d’altres.

Els treballs de confecció del cadastre comunal, la renovació parcial del
parc de vehicles i ginys, i l’adequació de la nova biblioteca a l’antic
garatge  Valira,  també  han  quedat  definitivament  enllestits  durant  el
darrer trimestre 2015.

Pel que fa l’endeutament, enguany s’han destinat 2,8 milions d’€ a
l’amortització normal de capital, i s’ha formalitzat un préstec per import
de  2  milions  d’euros  per  tal  de  finançar  les  obres  de  l’aparcament
Falguerò.  Així,  en  el  conjunt  del  mandat,  s’ha  reduït  el  nivell
d’endeutament  en  un  25%,  de  forma  que  a  tancament  2015
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l’endeutament efectiu se situa en 25,8 milions, el qual representa un
65% del sostre màxim legalment establert. 

Els comptes comunals tanquen amb un romanent de tresoreria positiu
de 6,2 milions d’euros. No ha estat necessari utilitzar les pòlisses de
crèdit vigents, al no haver-se registrat tensions de tresoreria.

De  forma  general  la  conjuntura  econòmica  continua  sent  certament
delicada, si bé determinats indicadors evolucionen molt positivament.
Hem tingut  la  responsabilitat  de  governar  aquesta  parròquia  en  un
context  en  que  s’han  hagut  de  prendre  decisions  difícils,  però
necessàries per assentar una base financera suficientment sanejada per
afrontar els reptes i futurs projectes d’aquesta corporació. 

Permeteu-me  deixar  constància  com  a  consellera  de  Finances  en
l’anterior mandat, del meu agraïment als membres de l’anterior equip
comunal pel compromís, la responsabilitat i la complicitat en la gestió
de les finances d’aquesta corporació, que van treballar per adaptar-se a
les exigències econòmiques del moment, mirant de fer més amb menys
recursos, i de no perdre, ni en qualitat ni en intensitat, en cadascuna
de les accions empreses. Un treball que avui ens permet presentar un
tancament de comptes equilibrat i més sostenible. 

S’ha fet,  però serà necessari  continuar impulsant accions de millora
continua, per fer d’aquesta, una administració cada dia més eficient i
adaptada  als  canvis  que  imposa  l’entorn  i  les  necessitats  dels
administrats.

Els comptes s’han confeccionat de forma a expressar de manera fidel la
situació econòmica i financera, i l’estat del patrimoni de la corporació a
31 de desembre 2015, i contenen al meu entendre tota la informació
necessària i suficient per a la seva comprensió i adequada interpretació.
En  aquest  sentit,  proposo  al  Ple  l’aprovació  de  l’Estat  General  de
Comptes de l’exercici econòmic 2015, el qual serà tramès al Tribunal
de Comptes donant compliment al que disposa l’article 13 de la Llei
del Tribunal de Comptes.

Closa l’exposició de la Sra. Núria Gomez, intervé a continuació el Sr. Marc
Magallon,  conseller  representant  de  Liberals  d’Andorra  +  Independents.
Exposa el següent:

   95



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2016  –   Sessió ordinària de data 30 de març

Voldria felicitar a l’equip de govern de l’anterior corporació per haver
tancat l’exercici amb aquests números presentats. Penso que és molt
important que les despeses corrents es puguin sufragar amb els propis
ingressos corrents, i així poder destinar la totalitat de les  transferències
que  venen  de  Govern  (ara  que  es  pot  fer)  a  inversions  que  siguin
atractives per la parròquia, i que alhora aquestes mateixes inversions
encara puguin fer millorar els ingressos. 

Seguit  al  Sr.  Marc  Magallon,  és  la  consellera  representant  del  Partit
Socialdemòcrata + Independents, Sra  Cèlia Vendrell, qui exposa al Ple la
seva valoració de l’Estat de Comptes presentat:

Voldria  aprofitar  el  tancament  de  comptes  corresponent  a  l’exercici
2015 i  que també  correspon al  tancament del  mandat 2012-2015
com bé ha dit la Sra. Gomez, per fer una valoració globals dels comptes
d’aquests 4 anys.

En  primer  lloc  vull  manifestar  que  els  comptes  sempre  han  estat
elaborats  i  presentats  amb  molta  seriositat  i  professionalitat.  Vull
reconèixer el treball fet per tot els tècnics del comú implicats de lluny o
de prop en el control  dels comptes comunals,  i  també reconèixer la
professionalitat de la Sra. Núria Gómez, consellera de Finances.

Es va iniciar el mandat amb un pressupost de 18,6 milions d’euros i
s’ha finalitzat amb un pressupost de 24,5 milions d’euros. Per tant, en
4  anys,  els  ingressos  a  les  arques  comunals  han  augmentat  i  han
permès augmentar de forma important els diners destinats al capítol
inversions. I això és evidentment positiu per la parròquia

Tanmateix, si mirem les xifres amb més atenció observem:

En el capítol Personal,  l’impacte sobre el pressupost global d’aquest
capítol  ha  baixat,  passant  del  52% del  pressupost  global  per  l’any
2012, al 40% pel pressupost 2015. 

En xifres absolutes, el 2012 és un xic inferior al 2015, de 150.000 €
Tanmateix també vull recordar que el 2012 hi havia un import total de
9.650.000 € destinat a personal, i el 2015, 9.800.000 €. 

El que vull ressenyar és que durant aquests 4 anys no s’han cobert les
jubilacions i que no s’han publicat edictes externs, a excepció d’un per
cobrir 3 places d’agents de circulació. Això vol dir que malgrat que s’ha
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incrementat aquest import global de desepeses de personal, no s’han
cobert  les  baixes  amb  personal  fixe,  sinó  amb  la  contractació  de
personal  eventual  i/o  personal  del  conveni  de  la  col·lectivitat  amb
Govern. 

En  resum,  d’una  banda  reduïm  la  bossa  de  treballadors  fixes  en
492.000  €,  però  de  l’altra  banda,  s’augmenta  el  capítol  total  de
despeses personal en 150.000 €. Això vol dir que s’estan substituint
places fixes per places de caràcter eventual.     

Vostè  Sra.  Cònsol  ja  ha  dit  avui  i  altres  vegades  també  m’ho  ha
manifestat, que ha preferit donar feina a gent amb caràcter eventual. Ja
he dit altres vegades que jo no comparteixo aquesta visió del treball,
perquè el que necessita una persona per créixer és tenir un treball fixe i
estable per poder-se projectar en un futur

En relació a l’endeutament, s’ha rebaixat efectivament de 7,5 milions
€. Als primers 3 anys de mandat aquesta reducció ha estat  d’uns 2,7
milions € per any, però l’últim any de mandat s’ha reduït unicament
d’uns 800.000€. Vostès em diran que s’ha contractat un nou préstec
de 2 milions € què s’han destinats a condicionar el nou aparcament del
Falgueró.  I  així  és  i  ho  aplaudeixo.  Però  això  el  que vol  dir  és  que
augmentant  la  inversió  a la parròquia,  reduïm l’import  destinat  a  la
reducció de l’endeutament. I això no ho vull criticar, el que vull dir és
que  la  política  que  s’ha  realitzat  els  tres  primers  anys  de  mandat,
política orientada a la reducció de l’endeutament, no ha permès invertir
en la parròquia. 

Les Inversions reals durant aquest 4 anys han sigut, durant els primers
2 anys al voltant de 800.000 €, el tercer any de 2.300.000 i aquest
últim any de 4.900.000

Per il·lustrar això, voldria recordar les principals inversions que s’han
fet:

L’any 2012 (amb 800.000 € poques coses es van poder fer)

- Finalització dels treballs de renovació de la xarxa d’aigües residuals i
pluvials  dels  carrers  de  la  Font,  Josep  Viladomat  i  François
Mitterrand (obres  iniciades  l’any  2011 i  per  tant  pressupostades
l’any 2011).

- Condicionament de l’aparcament de Caldea.(189.127,18€).

- Enderroc de l’antiga deixalleria i adequació de l’aparcament.
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L’any 2013

- Reconversió  avinguda  Carlemany  per  a  vianants.  (300.000€):
conceptualització  (nom de  Vivand),  sistema  de  seguretat  i  accés
(càmeres de vigilància) i embelliment

- Embelliment del Pont de la tosca.

L’any 2014: 

- Darrera fase embelliment av. Carlemany (obra a la que vam donar tot
el nostre suport al considerar que era una necessitat urgent per la
globalitat de la parròquia).

- Escenari permanent de la plaça Coprínceps

- Nou enllumenat plaça Coprínceps

- Reforma i ampliació voreres d’una part de l’avinguda de les Escoles.

- Canvi  dels  equips  de  control  d’accés  als  aparcaments  comunals
(600.000 €)

- Pintura del paviment de la zona Vivand

L’any 2015:

- Aparcament de Falgueró (2,4 milions d’euros, dels quals 900.000 a
càrrec del pressupost 2014)

- Voreres avinguda Fiter i Rossell

- Reforma i ampliació voreres d’una part de l’avinguda del Pessebre.

- Parc infantil avinguda Fiter i Rossell.

- Nova biblioteca a l’antic garatge Valira

Però  si  ens  referim  al  programa  electoral  de  DA  per  les  eleccions
comunals  del  2011,  podem  constatar  que  de  les  inversions  fetes,
únicament estaven previstes les següents:

- La darrera fase d’embelliment de l’av. Carlemany

- L’aparcament del Falgueró

- L’embelliment del Pont de la Tosca,.

Altres projectes que s’anunciaven en el programa electoral de DA a les
comunals 2011 no s’han realitzat, tot i ser d’un notable interés per la
ciutadania. Com per exemple, el nou passeig del riu que havia de unir
els ponts, els espais públics de la parròquia, els equipaments, unint el
CIAM,  el  Comú,  Caldea,  Prat  del  Roure,  les  escoles,  el  rocòdrom,
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l’hospital.  El  CIAM  per  la  seva  part,  havia  de  ser  l’edifici  que
contribuiria  decisivament  a  revitalitzar  la  part  alta  de  la  parròquia;
objectiu que no s’ha aconseguit

En canvi, s’ha convertit l’avinguda Carlemany en un eix per vianants,
sent el projecte estrella de DA, quan aquest no estava ni insinuat en el
programa electoral 2011.

Un altre aspecte que voldria també recalcar són els petits estalvis fets a
costa de la gent, dels treballadors del Comú, però també a costa dels
infants de la parròquia i de les entitats sense ànims de lucre com la
Creu Roja, Caritas Parroquial i Voluntaris Nostra Senyora de Meritxell. 

Pels anys 2014 i 2015 no s’han abonat els imports pressupostats per
aquestes tres entitats. En desconec els motius, però el que veig és que
els imports estan pressupostats però no s’han liquidat.

Els  treballadors del  comú han tingut el  salari  congelat  durant els 4
anys,  des  de  l’any  2012  fins  ara  al  2016,  també  es  retira  el
complement CASS que gaudien des del  1992 sense cap negociació
prèvia amb ells.

Els infants de la parròquia, sobretot els infants nascuts els anys 2000 i
2002, no van poder optar a poder gaudir del viatge a Lalin (2000) i
al’Etang-Salé a l’illla  de la Réunion (2002),  ja  que amb la voluntat
d’estalviar 30.000 € per Lalin i 65.000€ per l’illla de la Réunion, és a
dir un estalvi de vora 100.000 € pels 4 anys, la freqüència dels viatges
a aquestes dues ciutats agermanades ha passat de cada 2 a cada 4
anys. 

En resum, amb l’objectiu de reduir en un 25% l’endeutament comunal,
s’ha dut a terme una gestió austera, efectuant petits estalvis  sobre  el
personal del comú, els infants de la parròquia, sobre les entitats sense
ànims de lucre, realitzant, a l’excepció de l’embelliment de la part alta
de l’av. Carlemany i de l’aparcament del Falgueró, petites inversions en
la  parròquia  i  sobretot,  no s’ha  complert  amb el  programa electoral
presentat als ciutadans per les eleccions comunals 2011.

No comparteixo la totalitat de les decisions que s’han pres per part de
l’equip de la majoria del mandat anterior. Ho torno a dir, ja que ho he
manifestat  en  altres  ocasions,  la  parròquia  ha  de  continuar  sent
capdavantera, s’ha d’invertir en els seus espais i en la seva gent. La
gestió  ha  estat  al  meu entendre  massa  austera.  Per  tant,  tot  i  que
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considero que els comptes han estat ben preparats i presentats, no puc
donar el meu suport a aquest tancament de comptes, i m’abstinc en
l’aprovació d’aquests comptes.

Closa la intervenció de la Sra. Cèlia Vendrell, la Sra. Cònsol Major li aporta
rèplica:

En  l’únic  que  potser  li  dono  la  raó  és  quan  diu  que  nosaltres  al
programa prevèiem una inversió per 10 milions € i finalment aquesta ha
estat  de 7,9 milions  €.  Sempre  havíem dit  que aquesta  inversió  la
faríem,  sempre  i  quan  fos  necessària,  als  llocs  on  realment  fos
necessària, ja que el 2012 la situació econòmica era molt complicada,
Veníem d’un endeutament de 34 milions € i calia posar fil a l’agulla per
afrontar la situació.

Pel que fa a la contractació de treballadors eventuals, com vostè bé ha
dit no ens posarem d’acord, i durant aquest mandat jo continuaré amb
la mateixa política, ja que considero que donar feina a 140 persones
necessitades no és el mateix que donar-ne a 10 amb caràcter fix; el
qual no treu que per cobrir places que requereixin d’un treballador fix,
es publiqui el corresponent edicte. 

Pel  que fa  a  l’av.  Carlemany per  a  vianants,  jo  per  res  canviaria  la
decisió adoptada el  passat  mandat,  què ha portat  a la parròquia un
desenvolupament econòmic excepcional.  Hem invertit  300.000 € en
aquest projecte, i  a la vista dels resultats fins a data d’avui i a una
acceptació que no es limita a la parròquia sinó a tot el país, no canvio
per res la decisió adoptada.

Pel que fa a la part alta de la parròquia, on vostè diu que no s’hi ha fet
inversió. Doncs miri:

- Es va fer la remodelació de l’avinguda del Pont de la Tosca.

- Es va fer la remodelació de la part alta de l’avinguda Carlemany.

- Es va negociar amb els propietaris per embellir les façanes.

- Es va ampliar i embellir la plaça Santa Anna.

- El Sr. Cònsol Menor junt amb el Departament de Cultura han fet
possible el museu Thyssen a l’antic hotel Valira.

- Amb els tràmits i negociacions que es duen a terme, segurament
serà una realitat l’aparcament amb més de 600 places amb accés
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des de la ctra. de l’Obac i el carrer Mn. Guillem Adellach, què pel
desenvolupament econòmic de la zona té un caràcter primordial.

- S’ha ubicat la Biblioteca comunal al CAEE

Per  nosaltres  l’av.  Carlemany  és  molt  important,  però  això  no  ha
implicat  eludir  esforços  i  inversió  a  la  part  alta,  tot  i  admetre  que
malgrat dur-lo al programa, no s’ha construït el passeig del Riu.

Pel que fa a les subvencions a Caritas i  la Creu Roja, l’informo que
actualment per a l’obtenció de subvencions les entitats han d’informar
al Comú sobre la seva situació econòmica i aportar els seus comptes.
Acomplint  aquestes  condicions,  no hem deixat  mai  de  subvencionar
qualsevol entitat radicada a la parròquia.

Pel que fa als agermanaments, li torno a recordar el motiu de la decisió
adoptada i tan de bo puguem tancar el tema. El 2012, quan parlo amb
el maire de l’Étang Salé, em fa saber que si la situació econòmica del
nostre  Comú era  dolenta,  la  seva  encara  era  pitjor,  i  és  ell  qui  em
demana que en endavant els intercanvis d’infant es facin només un cop
per mandat.

Li agraeixo,  per acabar,  el  reconeixement a la feina feta per la Sra.
Núria Gomez. Tots estem d’acord en que ha estat impecable.

Clou  el  torn  d’intervencions  la  Sra.  Cèlia  Vendrell,  puntualitzant  alguns
aspectes del que acaba d’exposar la Sra. Cònsol Major:

Sobre el tema de Vivand, en cap cas he criticat la inversió feta. M’he
limitat a constatar que la inversió de 300.000 € de l’any 2013 era un
punt que vostès no portaven al programa electoral. Jo també considero
que ha estat una decisió positiva per la parròquia, tot i que, repeteixo,
les formes no em van agradar, no les vaig compartir i en el seu moment,
ja vam tenir les nostres discussions al respecte.

Sobre el tema de les inversions a la part alta de la parròquia, li agrairé
que no digui el que no he dit. Jo no he dit que no s’hagin fet inversions.

Sobre el tema dels agermanaments, en efecte, vostè em va informar
sobre el contingut de les seves converses amb el maire de l’Étang Salé,
però  jo  ja  vaig  alertar  en  el  si  d’una  Comissió  que  podria  haver-hi
infants de la parròquia que es quedarien sense la possibilitat de fer el
viatge a l’illa. Se’m va dir que ja es trobaria una manera per que això no
passés. Però això finalment ha passat i hi ha hagut nens què s’ha sentit
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dolguts. Jo ho lamento i no estic d’acord en que el Comú hagi actuat
així només per aconseguir un estalvi de 100.000 € en quatre anys 

I clos el torn d’intervencions, per majoria, el Ple aprova l’Estat General de
Comptes corresponent a l’exercici 2015. 

La Sra. Cèlia Vendrell s’ha abstingut. La resta de consellers presents a la
sala, han votat a favor.

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

4. Proposta  d’incorporació  al  pressupost  2016  dels  crèdits
relatius a compromisos de despesa i d’inversió no realitzats
durant  l’exercici  anterior,  per  un  import  total  de
802.333,52 €, d’acord amb els articles 63 i 64.3 b), de la
Llei de les finances comunals

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

Es presenta a la consideració i  aprovació,  si  escau,  d’aquest Ple,  la
proposta  de  reconducció  de  crèdits  pressupostaris  2014 a  l’exercici
2015  per  un  import  de  802.333,52€,  d’acord  amb  el  que  preveu
l’article  63  de  la  Llei  de  finances  comunals.  La  relació  detallada
d’aquests crèdits ha estat facilitada als Srs. Consellers i la proposta ha
estat tractada en comissió de finances. 

De forma resumida els 802 milers d’euros de crèdits que es proposen
reconduir corresponen al següent :
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 Un  74%,  és  a  dir  591  milers  d’€,  són  relatius  a  crèdits  per
inversions compromeses i en curs al tancar l’exercici. Els projectes
més importants corresponen a les obres de construcció del pont del
Madriu,  les  obres  de  remodelació  i  embelliment  de  la  plaça
Coprínceps, l’habilitació del nou skate parc i  l’adjudicació de les
pistes de bàsquet 3x3,

 Un 14%, és a dir 114 milers d’€, corresponen a les transferències
de capital aprovades a favor de la UPTEE per procedir a la millora
tècnica de les carrosses de la cavalcada de reis, què acabaran de
liquidar-se durant el 2016.

 Un  12%,  és  a  dir  97  milers  d’€,  corresponents  a  diversos
compromisos de despesa corrent per serveis o subministraments en
curs i pendents de liquidar a 31 de desembre 2015.

Aquests compromisos s’haurien de liquidar en la seva totalitat durant
aquest any 2016.

La incorporació d’aquests crèdits al pressupost 2016, serà finançada
íntegrament amb càrrec al romanent de tresoreria existent.

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

5. Proposta  d’aprovació  del  Decret  de  modificació  de  les
normes urbanístiques i normativa complementària del Pla
d’ordenació i urbanisme d’Escaldes-Engordany

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

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 21 de
desembre  del  2015,  va  acordar  la  modificació  provisional  de  les
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normes urbanístiques i normativa complementària del POUPEE (BOPA
núm. 88, del 20 de desembre de 2015) .

El Govern, en la sessió del dia 2 de març del 2016, de conformitat
amb els articles 10, 99 i 106 de la LGOTU, va acordar l’aprovació
prèvia de les modificacions proposades pel Comú.

Havent-se  complimentat  tots  els  tràmits  establerts  per  la  Llei,  es
proposa  al  Ple  l’aprovació  d’aquesta  modificació  del  POUPEE,  que
afecta  als  apartats  4.3  i  4.4  de  l’article  214  de  les  normes
urbanístiques i normativa complementària, i publicar el corresponent
Decret de modificació al BOPA.

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

6. Proposta d’acord per  a la  remodelació de l’avinguda del
Fener, mitjançant la convocatòria d’un concurs d’idees 

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

Per acord de la Junta de Govern, el Comú d’Escaldes-Engordany ha
convocat un concurs públic per a contractar els serveis d’Enginyeria
per a la renovació de les infraestructures dels serveis a l’avinguda del
Fener;  serveis  què  comprenen,  les  xarxes  d’aigua  pluvial  i  aigua
residual,  l’enllumenat  públic,  i  si  s’escau,  recollida  d’escombreries,
per part del Comú; la xarxa d’energia elèctrica per part de FEDA, la
telecomunicació per cable a càrrec d’ANDORRA TELECOM i la xarxa
d’aigua potable de CAPESA. 

Atesa la proximitat de l’avinguda amb la zona de VIVAND, es proposa
convocar  aquest  concurs  d’idees per  la  remodelació  d’aquest  espai
amb l’objectiu que el tractament arquitectònic de l’avinguda del Fener
sigui  compatible  i  complementari  amb  el  concepte  desenvolupat  a
l’avinguda Carlemany.
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I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta  presentada. Es  trametrà  un  edicte  al  BOPA  fent  pública  la
convocatòria del concurs d’idees en qüestió.

7. Proposta  de  ratificació  dels  acords  adoptats  per  la
Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, en
el curs de les sessions celebrades els dies 13 de novembre
de 2015 i 12 de febrer de 2016

Núm. Acta: 7/15 
Dia: 13 de novembre de 2015
Hora: 11.45 h
Acabament: 12.20 h
Lloc: Comú d’Escaldes-Engordany 
Assistents: 

 Sra. Trini MARIN, presidenta de torn de la Comissió de Gestió durant l’any 2015.
 Sr. Jordi MAS, cònsol major d’Encamp.
 Sr. Eron ESTANY, cònsol menor d’Andorra la Vella, en representació del Sr. Jordi

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

Claror.
 Sr. Àngel GRAU, secretari general del Comú d’Escaldes-Engordany, secretari de

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

1. Lectura i aprovació de l’acta núm. 6/15 corresponent a les reunió celebrada el dia 22
d’octubre de 2015. Sense cap esmena formulada, s’aprova l’acta en qüestió.

2. Aprovació del Pressupost 2016

Es presenta per a la seva aprovació el Pressupost per a l’exercici 2016, què ascendeix a
145.505,28 €, cosa que suposa un increment d’un 75 % respecte a l’exercici anterior.
L’aportació per part de cada Comú serà de 25.000,00 €. S’incrementa per tant, en 5.000
€ per Comú respecte a l’exercici anterior. A més, el Comú d’Escaldes-Engordany farà una
aportació  extraordinària  per  fer  front  a  les despeses de mà d’obra generades per  la
rehabilitació de les cabanes en el seu territori.

La directora ressenya que malgrat  que per l’elaboració del  Pla de conservació  s’han
pressupostat  6.000  €,  els  darrers  contactes  mantinguts  fan  preveure  que  el  cost
d’aquests treballs (què seran objecte d’un concurs internacional) serà notablement major,
situant-se al voltant dels 60.000 €. Davant aquesta eventualitat, els presents debaten la
possibilitat  d’augmentar  l’aportació  dels  comuns inicialment  pressupostada.  Finalment
acorden no modificar aquesta aportació, però amb el compromís per part dels comuns
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d’augmentar  l’aportació  pressupostada  a  partir  del  moment  que  es  lliuri  del  Pla  de
conservació i s’exigeixi el seu pagament.

La Comissió de Gestió dona el vistiplau al pressupost presentat per a l’exercici 2016,
deixant la seva aprovació pendent a la propera reunió.

3. Aprovació del pressupost per a l’elaboració de l’Ordinació reguladora de la VMPC

Amb càrrec al Pressupost 2016, la Comissió de Gestió aprova el pressupost d’honoraris
per  un  import  de  6.897  €  (IGI  inclòs),  lliurat  per  Montel  &  Manciet  Advocats  per  a
l’elaboració d’una ordinació reguladora de la VMPC.

4. Despeses personals

S’aprova la relació de despeses personals per un import de 7,81 € (corresponents a
despeses de desplaçament i altres) presentada per la direcció.

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

5. Mapes de senderisme

Ja estan  a  disposició  els  mapes d’itineraris  (senderisme)  de  la  VMPC elaborats  per
l’editorial La Comarcal. Se’n lliura diversos exemplars als presents i s’acorda fixar en 2 €
el preu de venda al públic. 

6. Ampliació de la zonificació de la VMPC - zona propietats privades

Govern acaba de lliurar  els resultats de les prospeccions patrimonials relaitzades els
2013-2014. Així, Ambiotec, que ja ha realitzat per cada unitat cadastral, una fitxa amb la
informació natural, podrà incloure-hi aquesta informació i acabar la feina encomanada
per la Comissió de Gestió.

7. Balanç afluència 2015 (resultat eco-comptadors)

Ja es disposa del Balanç d’afluència 2015 a la VMPC, en base a les dades registrades
pels eco-comptadors situats a Fontverd i  al riu dels Orris. De moment, s’ha lliurat als
presents l’estudi provisional, en espera de fer-los-hi arribar el definitiu ben aviat.

8. Balanç enquestes visitants 2015

S’ha lliurat als presents el document “Resum, resultats i conclusions de les enquestes
realitzades durant la campanya d’estiu juny-setembre 2015”. La direcció ressenya que
les demandes més repetides en relació a mancances apreciades pels enquestats, són
les relatives a mapes detallats d’itineraris i a la indicació dels accessos a la vall.

9. Memòria-balanç d’activitat de la Comissió de gestió 2012-2015 

S’ha lliurat als presents el document memòria-balanç d’activitats de la CGVMPC durant
el període 2012-2015

10.  2a  convocatòria  a  les  Subvencions  per  la  Conservació  del  Patrimoni  Cultural
d’Andorra

El passat 14 d’octubre, el Govern va aprovar una segona convocatòria d’ajuts destinats a
la conservació del patrimoni cultural de la VMPC. La CG de la VMPC demanarà aquesta
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subvenció per dur a terme el pla de conservació de la vall, així com l’estudi d’impacte
paisatgístic, ambdues eines necessàries per dur a terme la conservació de la vall. 

11. Projecte GEOPYRHE

S’ha  donat  suport  al  projecte  GEOPYRHE  que  el  CENMA  presenta  al  programa
POCTEFA 2014-2015. Aquest  projecte ha de contribuir  a millorar  el  coneixement  del
patrimoni geològic de la vall. 

 Fora l’ordre del dia – La direcció informa als presents sobre els següents assumptes:

12. Estratègia Nacional de la Biodiversitat

S’informa als  membres  de la  Comissió  de Gestió  que es forma part  de la  comissió
redactora  de  l’Estratègia  Nacional  de  la  Biodiversitat,  juntament  amb  diversos
departaments de Govern, el CENMA i els altres espais protegits del país. Les reunions
són mensuals i la data prevista per tenir el document acabat, és finals del 2016.

I sense altre tema a tractar, la Sra. Presidenta de torn aixeca la sessió. 

Núm. acta: 1/16

Dia: 12.02.2016

Inici: 10h

Acabament: 10h30

Lloc: Casa Comuna d’Encamp

Assistents: Hble. Sr. JORDI TORRES ARAUZ, cònsol major d’Encamp, president de torn
de la Comissió de Gestió

Hble. Sra. CONXITA MARSOL RIART , cònsol Major d’Andorra la Vella

Hble. Sr. JOSEP MIQUEL VILA BASTIDA, cònsol major de Salt Julià de Lòria

Hble. Sr. JULIÀ CALL REIG, cònsol menor de Sant Julià de Lòria

Hble. Sra. TRINITAT MARIN GONZÁLEZ, cònsol Major d’Escaldes-Engordany

Sra.  MÒNICA NAVARRO PUIG,  interventora  del  Comú  d’Escaldes-
Engordany

Sr. ÀNGEL GRAU , secretari general del Comú d’Escaldes-Engordany

Sra. SUSANNA SIMON TORRALBA, directora del Pla de Gestió de la vall del
Madriu-Perafita-Claror

Sr.  JOAN

PIJUAN

TARRAGONA,
interventor  del
Comú
d’Encamp

Sra.  MONTSERRAT ALONSO ZAMARREÑO,secretària  general  del  Comú
d’Encamp, secretària de torn de la Comissió de Gestió
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La Sra. Trinitat Marín González, cònsol major d’Escaldes-Engordany, i Presidenta de torn
de la Comissió de Gestió durant l’any 2015, fa el traspàs de la presidència al Sr. Jordi
Torres Arauz, cònsol major d’Encamp, com a President de torn de la Comissió de Gestió
de l’any en curs, en compliment del que preveu l’article 25 del Pla de Gestió de la vall del
Madriu-Perafita-Claror.

S’informa que tota la documentació original  de la Vall  del  Madriu-Perafita-Claror  està
ubicada a Andorra la Vella.

La Sra. Mònica Navarro, interventora del Comú d’Escaldes-Engordany, explica l’estat de
comptes del Pla de Gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror, el qual presenta, a 31 de
desembre del 2015, un resultat pressupostari  positiu de 7.840,67 €.  No obstant  això,
informa que hi ha pendent el pagament de l’estudi de capacitat turística, per un import de
4.120 €, que es troba en curs de realització i s’ha reconduït per a l’exercici 2016. 

S’acorda convocar la propera reunió de la comissió el dia 1 de març, a les 15h, al Comú
d’Encamp.

I  sense  cap  altre  tema  a  tractar,  el  President  aixeca  la  sessió,  de  la  qual,  com  a
Secretària, estenc aquesta acta.

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

La Sra. Cèlia Vendrell expressa la seva queixa pel fet que tal com passa de
forma reiterada,  no  se  li  ha  lliurat  la  documentació  relativa  als  acords
adoptats per la Comissió. Ni el pressupost, ni el tancament de comptes, ni
la memòria-balanç d’activitats de la CGVMPC. Demana per tant, que se li
faci arribar aquesta documentació.

El  Sr.  Marc  Magallon exposa  per  la  seva  part,  que  donada  la  manca
d’informació  què  ha  posat  de  relleu  la  Sra.  Vendrell,  considera  una
temeritat ratificar els acords adoptats i que, per tant, en la votació optarà
per abstenir-se. 

La Sra. Cònsol Major assegura als consellers de l’oposició que el detall del
pressupost els hi serà tramés a partir del moment que estigui aprovat, atès
que pel moment l’aprovació definitiva no ha tingut lloc, i la mateixa només
és possible a partir  del moment que els comuns hagin aprovat els seus
respectius pressupostos
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I clos el torn d’intervencions, per majoria, el Ple ratifica els acords adoptats
per  la  Comissió  de  Gestió  de  la  Vall  del  Madriu-Perafita-Claror  en  les
sessions celebrades els dies 13 de novembre de 2015 i 12 de febrer de
2016.

S’han abstingut els Sr. Marc Magallon i la Sra. Cèlia Vendrell. Han votat a
favor la resta de consellers presenta a la sala

8. Informes de caràcter general

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

 El  Tribunal  Superior  de Justícia  ha dictat  sentència  en  el  marc del
judici administratiu seguit a la demanda formulada pel Sr. Manel Moro
Torrado,  en  representació  del  col·lectiu  dels  Agents  de  Circulació,
contra l’Ordinació de creació de la Mútua dels Agents de Circulació del
Comú. La sentència declara que la referida Ordinació és ajustada a dret
i als fins que legitimen l’actuació administrativa.

El  Sr.  Manel  Moro  ha  presentat  un  recurs  de  nul·litat  d’actuacions
davant del mateix Tribunal, contra la referida sentència.

 Es fa constar el reconeixement del Comú envers l’entitat Mora Banc per
la seva col·laboració econòmica en l’organització dels Esports d’Estiu
2016

 Mitjançant comunicació de data 9 de març del 2016, el Tribunal de
Comptes  ha  aprovat  per  unanimitat  l’informe  relatiu  al  marc
pressupostari general del Comú d’Escaldes-Engordany, pel mandat que
comprèn els exercicis del 2016 a 2019
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9. Precs i preguntes

La Sra. Cònsol Major informa que d’acord amb el procediment regulat a
l’article  23.2  del  l’Ordinació  sobre  organització  i  funcionament  dels
comuns,  el  Sr.  Marc  Magallon,  representant  de  Liberals  d’Andorra  +
Independents, ha registrat a la secretaria general del Comú les següents
preguntes  a  les  què  el  Secretari  General  donarà  lectura  a  continuació,
relatives al projecte de llei de designació de carreteres i gestió de la xarxa
viària què es troba en tràmit parlamentari; preguntes:

“En el projecte de llei de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària,
podem llegir:

Títol I de disposicions generals
Capítol segon: competències
Article 4 
(...)
3. Les competències sobre les carreteres secundàries 
són exercides pels comuns.

En  l’annex  III  del  mateix  projecte  de  llei  s’enumeren  les  carreteres
secundàries,  i  pel  que  fa  a  la  parròquia  d’Escaldes-Engordany,  estaríem
parlant  de  les  carreteres  secundàries  dels  Vilars  i  d’Engolasters
respectivament.

L’actual projecte de llei  no precisa les competències pròpies del  comú en
referència a les  carreteres secundàries.  Segons el  nostre criteri  no queden
clarificades quines són les competències del Comú pel que fa a qüestions com
el manteniment, la treta de neu, la senyalització, aspectes de seguretat, etc,
deixant sobreentendre que tot queda a càrrec del Comú,

Des de la minoria, representant Liberals d’Andorra + Independents, voldríem
saber:

 Què  en  pensa  la  majoria  del  Comú  Escaldes-Engordany  sobre  aquest
projecte de llei?

 El  Comú  té  clares  quines  són  les  competències  en  referència  a  les
carreteres secundàries en aspectes com el manteniment, la treta de neu,
la senyalització, la seguretat, etc?”
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Respon  el  Sr.  Cònsol  Menor fent  una  valoració  globalment  positiva  del
projecte  de  llei,  en  la  mesura  que  té  per  objectiu  aclarir  ambigüitats,
corregir mancances i actualitzar la legislació en matèria de carreteres. Cita
en aquest  sentit  problemes que es corregiran,  com els  dubtes sobre  la
titularitat i gestió, la diferenciació entre carrers i carreteres, la precisió, i
modificació si s’escau, de les amplades de les carreteres, la possibilitat
d’inscriure’n de noves, etc.

Més enllà d’això, anant a la preocupació principal què es desprèn de la
pregunta, el Sr. Cònsol Menor explica que en tot cas el projecte de llei no
incideix en les responsabilitats que actualment té el Govern en relació el
manteniment, senyalització i retirada de neu a les carreteres secundàries.
Com fins ara, aquestes actuacions continuaran corresponent als serveis de
Govern i, en tot cas, qualsevol canvi al respecte caldria tractar-lo en altres
àmbits.

El Sr. Marc Magallon agraeix els aclariments aportats i exposa la relació de
la qüestió plantejada amb temes tan importants i que ara estan sobre la
taula, com el de les transferències i competències dels comuns. Ressenya
que en el cas que el manteniment d’aquestes carreteres ara es transferís al
Comú, suposaria  un pas enrera en relació  al  fet  que abans,  parlant  de
l’estat  de  comptes,  es  felicitava  perquè  amb  els  ingressos  corrents  es
pogués fer front a les despeses corrents. Demana per tant, que el Comú es
mantingui a l’aguait sobre aquest tema, en defensa dels interessos de la
parròquia.

El  Sr.  Cònsol  Menor ressenya  que la  qüestió  que preocupa,  en tot  cas,
s’haurà de tractar a la taula de transferències i competències entre Govern
i Comuns, on sens dubte, el Comú procurarà defensar els interessos de la
parròquia. Ara bé, el projecte de llei en qüestió no té a veure amb això i no
perjudica els interessos de la parròquia. Ben al contrari, per exemple, la fi
de dubtes sobre la titularitat dels vials permetrà fer la pavimentació de
l’avinguda Carlemany.

Clos el torn d’intervencions i no havent-hi altre prec ni pregunta formulats,
s’esgota l’ordre del dia de la reunió. Essent les 17:55 hores, la Sra. Cònsol
Major aixeca la sessió
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       Vist i plau P. o. del Comú
LA CÒNSOL MAJOR EL SECRETARI GENERAL
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