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L’any dos mil setze, divendres, dia 6 de maig, 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 30 de març del 2016.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les sessions celebrades els dies 21 i 29 de març, i 4, 11 i 18 d’abril
de 2016.

3. Proposta d’aprovació del Pla parcial pel desenvolupament de la unitat
d’actuació de sòl urbanitzable núm. 03-B, els Vilars – rec del Solà.

4. Proposta  d’aprovació  de  l’Ordinació  de  modificació  de  l’Ordinació
sobre llicències urbanístiques.

5. Proposta  d’adjudicació  dels  treballs  de  reforma  i  embelliment  de
diversos  trams  de  voravies  (Can  Diumenge,  c.  de  la  Parròquia,  av.
Copríncep De Gaulle i ctra. dels Vilars) a l’empresa PROGEC, SA per
l’import  de 179.419,18 €,  conforme a  la  proposta  de la  Mesa de
Contractació.

6. Proposta d’arrendament d’una part del terreny conegut per “Camp del
Serrat”,  situat  a  la  partida  d’Engolasters,  propietat  dels  germans
Vergés  Riu  (Cal  Panxut),  per  destinar-la  a  aparcament  públic  de
vehicles.

7. Proposta de reducció d’un 30 %, a partir del dia 1 de juny del corrent,
de les rendes dels despatxos situats a la torre de Caldea, fins i tant el
Comú i la SEMTEE no hagin procedit a la reparació de la torre.

8. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió
de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, en el curs de la sessió celebrada
el dia 1 de març de 2016.

9. Informes de caràcter general.

9.1. Conforme a l’article 98 de la Llei de Finances Comunals, informe
sobre l’Estat d’execució del Pressupost 2016 (primer trimestre).

9.2. Altres informes de caràcter general
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10. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen
tots els membres de la Corporació, excepció feta dels Hbles. Srs. Josep
Ramon Tudel i Didier Aleix què han excusat la seva absència. Havent-hi el
quòrum necessari i essent les 15 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta
la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’acta corresponent a
la sessió celebrada el dia 30 de març 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 30 de març de 2016.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern  en  les  sessions  celebrades  els  dies  21  i  29  de
març, i 4, 11 i 18 d’abril de 2016

Sessió de la Junta de Govern de data 21 de març de 2016

Acta  de  la  sessió  anterior.-  S’aprova  l’acta  de  la  sessió
celebrada el dia 15 de març del 2016, que serà presentada al Ple
del Comú  per a la seva ratificació.
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1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 274
al 277/2016 (obres menors), núm. 278 i 293/2016 (urbanisme), del
núm.  279  al  282/2016  (comerç),  del  núm.  283  al  287/2016
(exempcions fiscals), del núm. 289 al 292/2016 (cadastre), del
núm. 294 al 299/2016 (inscripció llistes electorals) i del núm.
403 al 417/2016 (pagament fraccionat tributs).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
9/2016  de  factures  conformades  per  un  import  net  a  pagar  de
15.455,43 €. 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 11.300,49 €.

3.- Personal.-

 Atesa  la  necessitat  de  reforçar  el  Servei  d’Ajuda  a
Domicili, s’acorda prorrogar la contractació eventual de la
Sra. Ángeles DELGADO TRAIN, del 14 de març al 13 de desembre
de 2016.

 Atesa la necessitat de reforçar el  Servei de Neteja Viària,
s’acorda  nomenar  al  Sr.  Josep  Maria  RIERA  MASANA  per  a
col·laborar  a  la  gestió  de  l’equip  de  treball  d’higiene
viària amb caràcter provisional i per una durada de dos
mesos (abril i maig). Durant el termini que realitzi la
funció complementària que se li assigna, s’acorda atorgar-li
un complement de responsabilitat addicional de 250 €. 

 S’acorda  prorrogar  la  contractació  del  Sr.  Juan  Carlos
MANCEBO GUTIERREZ, amb caràcter eventual, com a xofer del
Servei d’Higiene Viària, del dia 1 d’abril al 31 de desembre
de 2016.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Josep DE HARO JIMÉNEZ, com a conserge/op. manteniment,
del 21 de març al 31 de maig de 2016.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. René BORRÀS RIOJA, com a monitor esportiu (escalada,
fitness i gimnàs)  del 21 de març al dia 4 d’abril de 2016 i
del 21 d’abril al 24 de juny de 2016.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Thaïs MARTINEZ VILAR, com a monitora de fitness i
gimnàs,  del 4 d’abril al 24 de juny de 2016.

 Vista la baixa mèdica presentada per la Sra. Raquel CALULL
GUERRERO (puericultora), s’acorda contractar, amb caràcter
eventual, els serveis de la Sra. Estefania DA ROCHA GARCIA,
del dia 17 de març de 2016 fins que la titular de la plaça
es reincorpori al seu lloc de treball.

 Vistes les necessitats del departament de comunicació i atès
que  la  persona  interessada  ha  manifestat  la  seva
conformitat, s’acorda adscriure en comissió de serveis al
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Sr. Jacob GONZÁLEZ BORRELL, secretari del departament de
Cultura, a la plaça de “Gestor de projectes”, del dia 1
d’abril de 2016 fins al 31 de desembre de 2019.

 Vista la necessitat de cobrir el lloc que deixa vacant  el
Sr. Jacob GONZÁLEZ BORRELL, secretari del departament de
Cultura, amb motiu de la seva adscripció com a Gestor de
projectes  al  departament  de  Comunicació  en  comissió  de
serveis, s’acorda adscriure, a la referida plaça,  al Sr.
Manel ANGRILL AYALA (guia Cultural), també  en comissió de
serveis, del dia 1 d’abril de 2016 fins al 31 de desembre de
2019.

 Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Cristina GARRIGA
MARTÍN,  secretària  del  departament  de  Gent  Gran,  per  a
prorrogar el seu permís administratiu de reducció de jornada
per  atendre  al  seu  fill;  vist  el  reglament  de  permisos
administratius,  s’acorda  atorgar-li,  amb  una  reducció  de
jornada  laboral  a  25  hores  setmanals,  fins  a
l’escolarització obligatòria del seu fill.

4.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de
l’UPTEE,  per  un  import  de  2.717,00.-  €  en  concepte  de
pagament de la factura presentada per l’empresa TMR Tallers,
corresponent a la reparació i adequació de les carrosses de
la Cavalcada de Reis.

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor del
Club de Petanca d’Escaldes-Engordany, per un import de 2.100
€,  d’acord  amb  el  pressupost  presentat  en  concepte  de
pagament dels diferents campionats que s’organitzaran durant
l’any 2016.

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de
l’Associació d’Esports de Muntanya d’Andorra, per un import
de 1.000 €, d’acord amb el pressupost presentat, en concepte
de l’organització de la cursa “Els 2900 Alpine Run”.

5.- Expedients sancionadors.-  

 S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Ainhoa
FERNANDEZ  RUIZ,  Susanna  GEORGI  NIELSEN  i  al  Sr.  Xavier
PUIGCERCÓS, per una presumpta transgressió a l’Ordinació que
regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública.

 Vistes les al·legacions formulades pel Sr. Ivan DOS SANTOS
VEIGA,  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.-  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,

   115



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2016  –   Sessió ordinària de data 6 de maig

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 i
confirmades les respectives propostes de sanció.

7.-  Fraccionament  de  Tributs.- S’aprova  la  relació  núm.  2
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.

8.- Esports de Pasqua i d’Estiu.- S’acorda acceptar el pressupost
presentat per  l’APACEF, relatiu a realitzar el servei de menjador
durant els esports de Pasqua i d’Estiu a raó de 5,07 € (IGI no
inclòs) per àpat.

9.-  Instal·lacions esportives Comunals.- S’aprova del calendari
d’activitats esportives programades per a l’any 2016-2017.

10.- Piscines Comunals.- Pel subministrament i instal·lació d’una
cabina de “Sauna” destinada a les instal·lacions de les  piscines
comunals,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses
TECSAI  (6.879,33  €),  BLAUTEC  (8.096,09  €),  SACE  (6.147,28  €),
GENMAT ACTIU (15.118,00 €) i MS GRUP (8.776,08 €). Examinades les
ofertes  s’acorda  adjudicar  el  subministrament  i  instal·lació
d’aquest  equipament  a  l’empresa  SACE  al  ser  la  que  presenta
l’oferta menys dient.

11.-  Xarxa  d’enllumenat  públic.-  Pel  subministrament  i
instal·lació de dos armaris de maniobra per a la centralització de
la xarxa d’enllumenat públic, s’ha efectuat una consulta de preus
a la que hi ha participat les empreses COMERCIAL ELÈCTRICA DE LES
VALLS  (3.333,55€),  COMERCIAL  CAIRÓ  (2.935.73  €)  i  NOVELEC
(3.999,77 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar aquest
subministrament a l’empresa COMERCIAL CAIRÓ, al ser l’oferta menys
dient.

12.- Productes de neteja.- Per a la compra de material de neteja
destinat  a  les  dependències  i  instal·lacions  comunals,  s’ha
efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses  PRACTICSAC,
RODISNET,  VIDAL,  BOMAR  i   LLEXIU  ANDORRANA,  les  quals  han
presentat diversitat d’opcions i preus.

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

Paper Cel·lulosa i accessoris:

LLEIXIU ANDORRANA  ( accessoris)    131,60 €
PRACTICSAC  (paper cel·lulosa) 1.853,75 €
RODISNET  (accessoris)      64,90 €
PRACTISAC (accessoris)   403,20 €
VIDAL (accessoris)   228,90 €

Proveïdor exclusiu, bosses de plàstic negres i per reciclatge:

LLEXIU ANDORRANA  (bosses reciclatge)   646,88 €
PRACTISAC (bosses negres) 3.275,00 €
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13.- Vestimenta.- Per a la compra de 100 pantalons d’estiu i 100
jerseis d’entretemps destinats al personal extern dels diferents
departaments (Esports, Serveis, Medi Ambient i Aparcaments), s’ha
convocat un concurs públic al que han postulat les empreses DIPSA,
LAFONT, MAUCO,  FAMAGUSTA, GM LAFONT i F. PRINCIPAT les quals han
presentat diversos preus i alternatives.

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de
contractació,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  DIPSA  el
subministrament de pantalons per un import de 26,00 €/unitat, més
6,50 € corresponents a la banda reflectant, i a l’empresa MAUCO el
subministrament de jerseis per un import de 22,57 €/unitat, atès
que  són,  respectivament,  les  ofertes  que  més  s’ajusten  a  les
necessitats dels diferents departaments.

14.- Material Informàtic.-Per a l’adquisició de dos servidors en
substitució de l’actual equip, s’ha efectuat una consulta de preus
a les empreses del sector. Els pressupostos obtinguts han estat
els següents:

Empresa Preu Total
Infomobel   7.950,36 €
Ofima   9.380,00 €
Megahertz   7.950,00 €
Spai   8.005,74 €
Semic   7.889,06 €
Semic   6.971,88 €
Andorsoft   8.218,22 €
Intecom 17.428,38 €

Vista la precarietat del servidor que disposa actualment el Comú
en  funcionament  i  atès  que  es  tracta  d’una  adquisició  de
reconeguda urgència,

Vist l’article 46.2 de la Llei de contractació pública s’acorda,
una  vegada  examinades  les  ofertes,   adjudicar  aquest
subministrament a l’empresa SEMIC, per l’import de 7.889,06 € al
ser la que presenta l’oferta que més s’ajusta a les necessitats
del departament.

15.- Tour de França.- Per a la col·locació de vinils als bancs i
jardineres de VIVAND, amb la imatge gràfica creada en ocasió de
l’arribada de la prova ciclista del Tour de França, s’ha efectuat
una consulta de preus a les empreses RÈTOLS LAFONT (2.176,74 €),
RÈTOLS  BUTRON  (3.172,83  €),  CROMÀTIC  (5.678,01  €),  EGRÀFICS
(2.356,48  €)  i  DINÀMICA  GRÀFICA  (3.474,63  €).  Examinades  les
ofertes  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  RÈTOLS  LAFONT  el
subministrament i col·locació dels vinils al ser l’empresa que
presenta l’oferta menys dient. 

16.- Turisme.- Per a la impressió de 40.000 mapes turístics en
format A3, a doble cara, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses GRAFIQUES ANDORRANES, IMPREMTA LES VALLS, GRÀFIQES A4,
IMPREMTA  PRINCIPAT  i  IMPREMTA  ENVALIRA.  Vistes  les  ofertes,
s’acorda adjudicar a l’empresa GRÀFIQUES ANDORRANES els treballs
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d’impressió dels referits mapes al ser l’oferta que més s’ajusta a
les necessitats del departament.
17.-  Colors  de  Música.-  Dins  del  programa “Jazz  al  carrer”,
s’acorda formalitzar amb l’empresa Andorra Animació les següents
contractacions dels grups de Jazz, durant la “setmana del jazz”
que tindrà lloc del dia 4  al 8 de juliol del corrent:

 Jordi Rabascall & Oriol Gonzalez “Do the Du Duu” (1.947,50 €
+ lloguer equip de so i el lloguer de piano).

 Pep Poblet & Nito Figueras “Elles” (1.537,50 € + lloguer
equip de so i el lloguer de piano).

 Shakin All  (2.255,00 € + lloguer equip de so i el lloguer
de piano)  

 Mathile Toussaint Quartet (1.947,50 € + lloguer equip de so
i el lloguer de piano).

 La locomotora Negra (7.585,00 € + lloguer equip de so i el
lloguer de piano).

L’import de la contractació artística és de 15.272,50 €.  Les
despeses de lloguer del piano (2.500 € amb afinació) i del lloguer
del equip de so i de llum pels cinc dies romanen pendents de
determinar.

18.- Recurs de reposició.- Vista la resolució adoptada pel Govern
en relació al recurs de reposició interposat pel Comú d’Escaldes-
Engordany contra la sanció imposada pel Ministeri de Salut, Afers
Socials i Ocupació, per incompliment dels preceptes contemplats a
l’article  38,  apartats  11  i  14  b)  (2.001.-  €  i  1.101  €,
respectivament),

Atès que la resolució adoptada pel Govern és desfavorable al Comú,
s’acorda procedir a l’abonament de les sancions imposades.

19.-  Recursos  Administratius.- Per  motius  d’instrucció  de
l’expedient i d’acord amb el que preveu l’article 114, apartat 3r,
del Text refós del Codi de l’Administració, s’acorda prorrogar el
termini de resolució del recurs formulat el dia 29 de gener del
2016 pels Srs. Didier i Nadià Aleix Tugas (registre núm. 7060145),
per tot el dia 29 d’abril del 2016, i notificar aquesta decisió a
les persones interessades.

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

Acta  de  la  sessió  anterior.-  S’aprova  l’acta  de  la  sessió
celebrada el dia 21 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. 300
al 306/2016 (obres menors), del núm. 307 al 310/2016 (cadastre),
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del  núm.  311  al  324/2016  (comerç),  del  núm.  325  al  328/2016
(exempcions fiscals), i núm. 329/2016 (urbanisme),
2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 10/2016 i 11/2016 de factures conformades per un import net a
pagar  de  12.174,30  €  i  128.390,91  €,  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 200,03 €.

3.-  Personal.-  Vista  la  baixa  mèdica  presentada  pel  Sr.  Pere
TORRES  ORPINELL  (vigilant  d’aparcaments  -  nocturn),  s’acorda
contractar,  amb  caràcter  eventual,  els  serveis  del  Sr.  Jordi
PELAEZ CASAL, del 23 de març de 2016 fins que el titular de la
plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

4.- Concursos.- S’acorda convocar un concurs públic per contractar
una empresa de restauració per a la prestació del servei diari de
càtering a  la Llar del Jubilat.
 
5.-  Fraccionament  de  Tributs.- S’aprova  la  relació  núm.  3
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.

6.-  Aparcaments.-  Pel  subministrament  d’un  sistema  de  vídeo
vigilància destinat a l’aparcament “Falgueró”, s’ha efectuat una
consulta de preus a les empreses que es detallen a continuació:

Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el  subministrament
d’aquest  equipament  a  l’empresa  VALLSEGUR  per  un  import  de
1.103,80 €, al ser l’oferta menys dient. 

7.-  Activitats  VIVAND.- Per  a  la  celebració  del  Dia  VIVAND,
programat  pel  vinent  dia  30  d’abril,  s’acorda  acceptar  el
pressupost presentat per l’empresa GRUP MIRÓ ASISTENCIA Y EVENTOS
SL, per a la creació d’un punt d'informació a l’Espai Vivand així
com la decoració de la terrassa del CIAM, atès que és l’única
empresa  que  fabrica  i  subministra  aquest  tipus  de  materials,
conforme al pressupost presentat de 4.050 €.

8.- Assistència Tècnica.-  Vista la factura presentada pel despatx
SILVAGRINA (5.078,70 €), corresponent als honoraris dels treballs
encomanats pel Comú durant el mes de juliol del 2015 sobre les
mesures, preventives i correctores, a adoptar per a pal·liar els
efectes  ocasionats  pels  aiguats  a  la  conca  Claror,  s’acorda
acceptar-la i procedir al seu abonament. 

EMPRESA IMPORT
PROTECVALL 1.227,04 €
MEGAHERTZ 1.781,40 €
VALLSEGUR 1.103,80 €
DIPSA (-)
INFOMOBEL (-)
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Sessió de la Junta de Govern de data 4 d’abril de 2016

Acta  de  la  sessió  anterior.-  S’aprova  l’acta  de  la  sessió
celebrada el dia 29 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. 330
al 332/2016 (obres menors), del núm. 333 al 339/2016 (exempcions
fiscals), i núm. 340 i 341/2016 (comerç).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 12/2016 i 13/2016 de factures conformades per un import net a
pagar de 8.281,27 € i 95.950,07 €, 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 4.532,80 €.

3.- Concursos.- 

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  contractar  una
empresa per a la sonorització, il·luminació i assistència
tècnica pels  3 cicles de concerts previstos durant l’estiu
2016 (Nits i Músiques del Mon).

 S’acorda convocar un concurs públic per a la contractació
dels  serveis  d’una  empresa  de  càtering,  pels  àpats  dels
infants de 3 anys inscrits als Esports d’Estiu. 

4.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció
a favor de l’Equip Andorra  Ondebikes, per un import de 400 €,
d’acord amb el pressupost presentat en concepte d’organització del
campionat de “BTT TRANSPYR 2016”.

5.- Expedients sancionadors.-  

 S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Susanna
Danuta  GRASLAUB,  Kenia  Liseth  MEJIA  RAMOS,  Pilar  GRAU
ESTRANY,  Raquel  CRUZ  ZORRILLA,  Helena  PIERA  GARAY  i  als
titulars  administratius  dels  negocis  BAWANI  IMPORTACIONS
TECNOLÒGIQUES i CLINICA DENTAL Robert i Gil FONT, 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. Felisa REY
ARES, Ruth ORELLANA BERMEJO, el Sr. Didac BARCO NEBREDA i
pels titulars administratius dels negocis CATALANA OCCIDENTE
i  TAGOMAGO  SL,  en  relació  al  expedient  incoat  per  una
presumpta transgressió a l’Ordinació que regula l’horari de
dipòsit d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar
nuls i sense efecte els referits expedients.
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6.- 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, tal com es detalla en la
relació  núm.  4  de  demandes  d’utilització  d’instal·lacions
comunals.

7.-  Fraccionament  de  Tributs.- S’aprova  la  relació  núm.  4
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.

8.- Baranes de protecció Avinguda del Pessebre i Avinguda de les
Escoles.-  Pel  subministrament  i  col·locació  de  baranes  de
protecció per a instal·lar al Pont de l’Av. de les Escoles i a un
tram de l’Av. del Pessebre, s’ha efectuat una consulta de preus a
les  empreses  SERRALLERIA  INDUSTRIAL  (108,94  €/m.l.)  i  TALLERS
LLADÓS  SL  (109,72  €/m.l.).  Examinades  les  ofertes  s’acorda
adjudicar el subministrament i instal·lació d’aquestes baranes a
l’empresa SERRALLERIA INDUSTRIAL, al ser l’oferta menys dient.

9.- Aparcament Falgueró.- Pel subministrament i col·locació de dos
projectors de LED  a la pista de bicicletes de l’aparcament  El
Falgueró, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses que
es detallen a continuació:

- COMERCIAL CAIRÓ (DISANO): 1.779,63 €
- NOVELEC (PHILIPS): 2.952,85 €
- GEA (GUELL) 1.996,22 €
- SALTOKI (DISANO): 2.657,28 €
- COMERCIAL ELÈCTRICA (SITECO) 1.905,39 €
- GRUP LOMI (DISANO): 2.006,40 €

Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el  subministrament
d’aquest equipament a l’empresa COMERCIAL CAIRÓ (DISANO), al ser
l’oferta menys dient.

10.- Flors de temporada.- Pel subministrament de 6.100 geranis per
a les jardineres instal·lades als carrers i espais públics de la
parròquia, s’ha convocat un concurs públic al que han postulat les
següents empreses:

- TOT NATURA 13.298,00 €
- LA GRANDALLA 16.226,00 €

Vista la proposta de la Mesa de contractació , s’acorda adjudicar
el subministrament dels geranis a l’empresa TOT NATURA al ser
l’oferta menys dient.

11.-  Circuit  Engolasters.-  Per  la  creació  d’un  “itinerari
Silvícola” al bosc d’Engolasters, a la zona compresa entre el
circuit de les Fonts i la Font de la Closa, s’acorda encomanar els
projecte  a  l’empresa  SILVAGRINA,  empresa  adjudicatària  dels
treballs forestals als boscos d’Andorra, conforme al pressupost
presentat per l’import de 4.796,55 €, que compren el projecte i la
creació de 2 plafons informatius.
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12.- Comunicació.-  Vista la baixa de maternitat presentada per la
Sra.  Anna  BONET  (fotògrafa  adscrita  al  departament  de
Comunicació), s’acorda contractar l’empresa MARTIN IMATGE, per a
la prestació del servei durant 8 hores setmanals (1.200,00 €) i un
servei opcional de 30 hores a la setmana (1.950,00 €), en el cas
d’haver de cobrir més esdeveniments.

13.-  Pessebre vivent.-  Per la organització d’un aperitiu que
s’oferirà als participants de la 2ª Edició del Pessebre Vivent, en
reconeixement a la seva col·laboració, s’ha efectuat una consulta
de preus a les empreses REBOST DEL PADRÍ (1.724,25 €), BIO BIO
(1.755,60  €)  i  RESTAURACIÓ  (-).  Examinades  les  propostes
presentades,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  REBOST  DEL  PADRÍ
l’organització de l’aperitiu, al ser l’oferta menys dient. 

14.-  Coral  d’Escaldes-Engordany.-  Per  a  la  contractació  d’una
empresa de transport pel desplaçament d’un grup de membres de la
Coral d’Escaldes-Engordany a Tudela (NAVARRA), dins del marc dels
intercanvis  culturals  entre  Escaldes-Engordany  i  la  ciutat  de
Tudela iniciats recentment, s’ha demanat ofertes a les empreses
que  es  detallen  a  continuació  havent  obtingut  les  següents
ofertes:

EMPRESA PREU
Viatges SOLDEVILA

   950,00 €
Autocars NADAL 1.150,00 €
NOVATEL 1.570,00 €
Viatges MONTMANTELL 1.850,00 €

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el servei de transport a
l’empresa Viatges SOLDEVILA, al ser la que presenta l’oferta menys
dient.

15.- Inscripcions a les activitats esportives.- Vistes les baixes
que es sol·liciten, per diferents motius, sobre les inscripcions
efectuades  a  les  activitats  esportives,  s’acorda  aplicar  els
criteris següents en relació a les demandes de reemborsament dels
imports de subscripció:

1. Sol·licitud d’anul·lació presentada fins al darrer dia de
subscripció:  reembossament  del  100  %  de  l’import  de
subscripció.

2. Sol·licitud d’anul·lació presentada després del darrer dia
de  subscripció:  reembossament  del  75  %  de  l’import  de
subscripció,   sempre  que  s’acompanyi  el  justificant
corresponent. 

16.- Sanció Ministeri de Salut, Afers Socials i Ocupació.- Vist
l’acord adoptat per la Junta de Govern en la sessió celebrada el
dia 21 de març del corrent, en relació a la sanció imposada pel
Ministeri de Salut, Afers Socials i Ocupació;  vist però que el
mateix  Ministeri  és  deutor  davant  del  Comú  pel  concepte  de
“despeses dels àpats dels menors, generades per l’exoneració de
les taxes sobre activitats que es realitzen durant les vacances
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escolars”,  així  com  de  “les  nòmines  del  programa   Integra”
(3.937,36 € corresponents al període gener - març de  l’any 2016),

Atès el que preveu l’article 50 i següents de l’Ordinació de
modificació i refosa de l’Ordinació Tributària, de data 18 de
febrer  del  2016,  s’acorda  procedir  al  pagament  de  la  sanció
mitjançant la compensació sobre aquest import.

Sessió de la Junta de Govern de data 11 d’abril de 2016

Acta  de  la  sessió  anterior.-  S’aprova  l’acta  de  la  sessió
celebrada el dia 4 d’abril del 2016, que serà presentada al Ple
del Comú  per a la seva ratificació.

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 342
al 350/2016 (obres menors), núm. 351/2016 (urbanisme), del núm.
352 al 358/2016 (cadastre), del núm. 359 al 365/2016 (comerç),
núm.  366  (terrasses  bar),  i  núm.  367  i  368/2016  (exempcions
fiscals).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
14/2016 de factures conformades per un import net a pagar de
7.360,27 €. 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 63.696,86 €.

3.- Personal.-

 Vista la renúncia de la Sra. Judith COROMINAS SERRATS a la
plaça   d’animadora  de  la  Llar  de  Jubilats,  s’acorda
acceptar-la  a  comptar  del   dia  15  de  maig  de  2016,  i
publicar un concurs de promoció interna per cobrir la plaça
que  queda  novament  vacant  (animador/a  de  la  Llar  de
jubilats).

 Vista la renúncia de la Sra. Montserrat GARCIA PEREZ a la
plaça  d’operària de neteja d’edificis, s’acorda acceptar-la
a comptar del  dia 4 d’abril de 2016;  vista la necessitat
de continuar  cobrint la plaça vacant per malaltia de la
Sra.  Lluïsa  ALEJO  DE  LA  IGLESIA  (operària  de  neteja
d’edificis), s’acorda la contractació eventual de la Sra.
Filomena LOPES MARTINS DA SILVA, del dia 5 d’abril de 2016
fins que la titular de la plaça es reincorpori al seu lloc
de treball.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Pere CAVERO MUÑOZ, per realitzar el taller “Història
d’Andorra – finals del segle XIX primera meitat del segle
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XX” destinat al personal del CAEE, el dia 12 de maig de
2016.

 Acabat el termini de prova al que han estat sotmesos els
Srs. Antoni MORAGUEZ LOPEZ, Francesc FRONTAN MORENO i  les
Sres. Faustina MARTINEZ GOMEZ, Mª Angels TORRES CARACUEL a
les places de gestor d’aparcaments diürn, i vist l’informe
favorable de la responsable d’aparcaments i de la Cap de
Recursos Humans, s’acorda adjudicar-los-hi la plaça de forma
definitiva.

 S’autoritza  la  inscripció  de  la  Sra.  Maria  Carmen  PEREZ
ENRECH al curs  “Coaching executiu” impartit per “Cerqueda
Recursos Humans”. El cost total del curs és de 575 €.

4.- Concursos.- S’acorda convocar els concursos públics següents:

 Cessió en arrendament dels locals situats a la planta 4 i 8
de la Torre de Caldea.

 Adjudicació  del  subministrament  de  material  per  a
senyalització viària horitzontal i vertical.

 Contractació dels treballs de senyalització de l’eix de les
calçades dels carrers de la Parròquia.

 Subministrament, instal·lació i posada en funcionament del
sistema de maquinària escènica a la sala polivalent del Prat
del Roure.

5.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de
l’entitat Esbart Santa Anna, en concepte de funcionament,
corresponent al primer i segon trimestre del 2016, per un
import de 19.952,76 € (9.976,38 € per trimestre).

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

6.- Expedients sancionadors.-  

 S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Naeco
YAMAMOTO, Rachida EL BOUAZZATI i als titulars administratius
dels negocis LA CASA DEL BISTEC i FARMÀCIA DE LES VALLS, 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 BORDA GIRAO, en relació al expedient incoat per
una presumpta contravenció a l’Ordinació sobre la prohibició
de distribuir publicitat gràfica a la via pública, s’acorda
deixar nul i sense efecte el referit expedient.
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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 6/2016,
de data 11 d’abril 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.- 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, tal com es detalla en la
relació  núm.  5  de  demandes  d’utilització  d’instal·lacions
comunals.

9.-  Fraccionament  de  Tributs.- S’aprova  la  relació  núm.  5
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.

10.-  CAEE.- S’acorda  ampliar  fins  el  proper  28  de  maig,  la
contractació de  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, d’acord amb el pressupost presentat per un import de 500 €.

11.- Subministraments.- 

 Pel subministrament de bosses de plàstic per a les papereres
instal·lades a la via pública, s’ha efectuat una consulta de
preus a les empreses que es detallen a continuació:

EMPRESA PREU

PRACTICSAC (Carlemany) 2.037,75 €

PRACTICSAC (Inox)    804,65 €

RODISNET (Carlemany) 1.959,50 €

RODISNET (Inox)    579,25 €

Examinades  les  ofertes  s’acorda  contractar  l’empresa
RODISNET per l’import total de 2.538,75 € al ser la que
presenta l’oferta menys dient.

 Pel subministrament de bosses de plàstic pels expenedors,
s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses
PRACTICSAC (2.664,75 €), ESTABLIMENTS VIDAL (9.379,92 €) i
RODISNET  (3.000,00  €).  Examinades  les  ofertes  s’acorda
contractar  l’empresa  PRACTICSAC  al  ser  la  que  presenta
l’oferta menys dient.
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12.- Material d’Higiene viària.-  Pel subministrament de raspalls
destinats  a  les  màquines  de  neteja  viària,  s’ha  efectuat  una
consulta de preus a les empreses que es detallen a continuació:

EMPRESA MODEL PREU
GARATGE NOGREDA Rolba 2020 3.754,16 €
GARATGE NOGREDA Rolba 5006 1.347,22 €
JAREÑO Rolba 2020 4.698,58 €
JAREÑO Rolba 5006 1.564,78 €

Examinades les ofertes, s’acorda adquirir el referit material a
l’empresa GARATGE NOGREDA per l’import total de 5.101,38 € al ser
la que presenta l’oferta menys dient.

 

ACTIVITAT PREU 
PREU AMB C.

JOVE

PREU NO

RESIDENT

PREU NO

RESIDENT 

AMB C. JOVE

100,30 €215 €182,

75 €VELA
330 € 280,50 € 390 € 331,50 €

VOLEI PLATJA118 €

VOLTA AND. A PEU
22 € 18,70 € 26 € 22,10 €

VOLEI PLATJA  +  ANGLÈS  

+ DINAR
100 € 85 € 110 € 93,50 €

TENNIS - PÀDEL
35 € (5 dies)

28 € (4 dies)

29,75 € (5 dies)

23,80 € (4 dies)

40 € (5 dies)

32 € (4 dies)

34 € (5 dies)

27,20 € (4

dies)

TENNIS – PÀDEL + DINAR
72 € (5 dies)

57,60 € (4 dies)

61,20 € (4 dies)

48,96 € (4 dies)

80 € (5 dies)

64 € (4 dies)

68 € (5 dies)

54,40 € (4 dies)

13.- Setmanes Joves 2016.- S’acorda acceptar les noves tarifes
d’abonament de les setmanes Joves 2016 elaborades pel departament
d’Esports  conjuntament  amb  la  resta  de  Comuns,  tal  i  com  es
detallen a continuació:

14.-  Sala  Polivalent  Prat  del  Roure.-  S’acorda  contractar  els
serveis l’empresa d’enginyeria  ELEVA SLU per a la redacció del
projecte  i  direcció  de  les  obres  pel  canvi  i  millora  de  la
maquinària escènica de la sala polivalent del Prat del Roure,
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d’acord amb el pressupost presentat per un import de 5.535,89 €
(IGI no inclòs).

15  .-  Camí  del  Pui.-  Vist  l’acord  assolit  amb  els  veïns  de
l’Edifici Residencial CAL VIDAL, situat al camí del Pui, per a
l’execució dels treballs de reparació i embelliment del tram final
del  carrer,  que  ha  quedat  malmès  per  la  circulació  i  gir  de
vehicles, s’acorda assumir el cost corresponent al tram comunal
(5.066,02 €), i la part restant  (2.717,23 €) anirà a càrrec de la
comunitat  de  propietaris  de  l’edifici,  tot  d’acord  amb  el
pressupost que aquests darrers han demanat a l’empresa COPSA.

16.- Revisió del POUPEE.- S’acorda encomanar la realització de la
segona  fase  dels  treballs  de  revisió  del  POUPEE,  a  l’empresa
ENGITEC, adjudicatària del conjunt dels treballs de la revisió del
Pla  d’Ordenació  i  Urbanisme  parroquial  en  virtut  de  l’acord
adoptat pel Comú en la sessió celebrada el dia 24 de novembre de
2014. L’import dels honoraris d’aquesta fase ascendeix a 42.000 €.

Sessió de la Junta de Govern de data 18 d’abril de 2016

Acta  de  la  sessió  anterior.-  S’aprova  l’acta  de  la  sessió
celebrada el dia 11 d’abril del 2016, que serà presentada al Ple
del Comú  per a la seva ratificació.

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 369
al  371/2016  (obres  menors),  núm.  372  i  373/2016  (recursos
administratius), del núm. 374 al 382 i 385, 387, 388, 390, 391 i
393/2016 (comerç), núm. 383, 384, 386, 389 i 392/2016 (cadastre),
i del núm. 394 al 402/2016 (pagament fraccionat tributs).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 15/2016 i 16/2016 de factures conformades per un import net a
pagar de 8.668,23 € i 176.646,02 €, 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 341,78 €.

3.- Personal.-

 Per a cobrir dues places d’operaris de camins de muntanya,
amb  caràcter  eventual,  s’ha  convocat  un  concurs  pel
procediment  selectiu  d’ingrés  al  que  han  postulat  5
candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de selecció,
s’acorda contractar els serveis dels Srs. Albert FLECHA
DABAD i Josep CAMPS LLOBET, del 2 de maig al 31 d’octubre
de 2016.
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• Atesa la necessitat de reforçar la brigada de Camins de
Muntanya, s’acorda prorrogar la contractació del  Sr. José
GUERRA MORENO, amb caràcter eventual, i contractar, també
amb  caràcter  eventual,  els  serveis  del  Sr.  Joan  SERRA
PEIRETÓ, del 1 de maig al 31 d’octubre de 2016.

 Examinada la demanda d’excedència presentada per la Sra.
Elena CESPEDES LLORENS (Caporal del Servei de Circulació),
s’acorda autoritzar-la a partir del dia 10 de maig de 2016 i
pel període de 12 mesos.  

 Atesa l’excedència atorgada a la Sra. Elena CESPEDES LLORENS
(Caporal del Servei de Circulació) i la recent jubilació del
Sr. Pere BELLIDO (agent de circulació), s’acorda convocar un
concurs pel procediment de promoció interna, per a cobrir
les places vacants (1 plaça d’oficial i 1 plaça d’auxiliar
d’agent de circulació).

 Examinada la demanda d’excedència presentada per la Sra.  Mª
Carme  TATO  CARNOTO  (2a  responsable  del  Servei  de  neteja
viària), s’acorda autoritzar-la a partir del dia 1 d’agost
de 2016  pel període de 12 mesos.

 S’acorda  anul·lar  del  Manual  d’ocupacions  professionals
tipus, el lloc de treball de  “2n responsable del Servei
d’Higiene Viària”.

 S’acorda acceptar la demanda de la Sra. Sheila SALES GARCIA
(Educadora  de  l’Escola  Bressol  del  Prat  del  Roure)
presentada per a l’obtenció d’un permís administratiu no
retribuït per raó de maternitat,  pel període comprés entre
el 28 de maig del corrent fins al 27 de setembre del 2016.

 S’autoritza a la Sra. Aline POULAIN DE OLIVEIRA i al Sr.
José Luis RODRIGUEZ GUIJARRO, alumnes del Centre de Formació
Professional,  a  realitzar  una  estada  formativa  al
departament d’Infància (Escola Bressol Prat del Roure), del
24 de maig al 24 de juny de 2016.

 S’autoritza a les Sres. Judith PALOMERAS FERRANDO, Elisabeth
MARTINEZ LOPEZ i Esther OLIVEIRA PEREIRA, alumnes del Centre
de Formació Professional, a realitzar una estada formativa
al departament d’Infància (Escola Bressol II), del 24 de
maig al 24 de juny de 2016.

 S’autoritza a la Sra. Estefania LAGOAS LÓPEZ, alumna del
Centre  de  Formació  Professional,  a  realitzar  una  estada
formativa al departament de Finances, del 23 de maig al 13
de juny de 2016.

4.- Concursos.- 

 S’acorda convocar un concurs públic pel disseny i posada en
funcionament d’una nova pàgina web pel Comú.
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 S’acorda  convocar un concurs d’idees per adjudicar  la
redacció del projecte i direcció dels treballs de reforma de
les plantes 1ª i 5ª així com la reforma de la façana de Casa
Comuna.

5.- Expedients sancionadors.-  

 S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Leonor
DEL AGUILA ASENSIO, Maria Belen FERNANDEZ DIEZ, al Sr. Josep
PALAU MESTRE i al titular administratiu del negoci DONER
KEBAB,  per  una  presumpta  transgressió  a  l’Ordinació  que
regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública.

 Vist l’expedient incoat al titular administratiu del negoci
SOL  I  NEU  LOUNGE,  per  una  presumpta  transgressió  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.

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

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular  del
negoci Discoteca BLUE NIGHT, per una presumpta transgressió
a l’Ordinació sobre la prohibició de distribuir publicitat
gràfica a la via pública

6.-  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 7/2016,
de data 18 d’abril 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.
 
7.- 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  les  relacions  núm.  6,   de  demandes
d’utilització d’instal·lacions comunals.

8.-  Fraccionament  de  Tributs.- S’aprova  la  relació  núm.  6
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.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels
rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que
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figuren detallats a la relació núm. 2/2016, de data 18 d’abril del
2016, per un import total de 29.069,91 €, atès que no és possible
la gestió de cobrament.

10.-  Compensacions.- S’aprova  la  relació  núm.  1  d’obligats
tributaris que han sol·licitat procedir al pagament de tributs i
taxes  pendents  de  liquidar,  mitjançant  el  procediment  de
compensació previst a l’article 50 de l’Ordinació de modificació i
refosa de l’Ordinació Tributària.  

11.- Expedients disciplinaris.-  

  ATÈS l’acord d’incoació d’un expedient disciplinari al Sr.
Eduard ALEMANY PANTEBRE, adoptat per la Junta de Govern, en la
sessió celebrada el dia 29 de febrer de 2016, per la presumpta
comissió d’una falta de caràcter greu, tipificada a l’article
67, apartat o) 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,

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 18 d’abril 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 o) de l’Ordinació de la funció pública comunal, que
consisteix en la “l’incompliment o abandó de les normes i
mesures de seguretat i higiene en el treball, establertes,
quan  d’això  es  pugui  derivar  risc  per  a  la  salut  i  la
integritat física del treballador o d’altres treballadors”.

2. Imposar al Sr. Eduard ALEMANY PANTEBRE la sanció consistent
en la reubicació obligatòria del càrrec d’ecoguarda – pel
que fou nomenat en la sessió de Consell de Comú celebrada el
dia 7 d’abril de 2014-, al seu lloc de treball anterior, amb
l’adaptació corresponent  a l’estructura  salarial d’aquest
lloc de treball i suspensió de funcions i salari durant 15
dies.

3. Notificar la present resolució a l’expedientat, així com al
Cap  del  departament  de  Recursos  Humans  i  al  Cap  del
departament de Medi Ambient, a tots els efectes legals i
organitzatius escaients.

12.- Servei de transport a Engolasters.- Per la contractació d’un
servei  de  transport  de  passatgers  a  Engolasters  (de  juliol  a
setembre), s’ha convocat un concurs públic al que han participat
les empreses,  BUS BLUES (11.511,00 €/IGI no inclòs), EXCURSIONS
DEL  PIRINEU  (8.780,00  €/IGI  no  inclòs),VIATGES  SOLDEVILA
(16.380,24  €/IGI  no  inclòs),  COOPERATIVA  INTERURBANA
(30.800,00€/IGI no inclòs), HISPANO ANDORRANA (13.522,00 €/IGI no
inclòs) i VIATGES RUBIOL (11.644 €€/IGI no inclòs).  Vista la
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proposta  que  la  Mesa  de  contractació  eleva  a  l’Òrgan  de
contractació,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  EXCURSIONS  DEL
PIRINEU  el  referit  servei  de  transport,  al  ser  l’empresa  que
presenta l’oferta menys dient.

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

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

Proveïdors exclusius de productes de neteja:

PRACTICSAC  (netejador per roba )  307,23 €

RODISNET (netejador concentrat, 
rentavaixelles i abrillantador) 1.075,80 €

Proveïdor exclusiu, paper per expenedors:

RODISNET  (paper cel·lulosa) 3.186,30 €

14.- Esports d’Estiu.- Pel subministrament de 2.350 samarretes i
1.000  gorres,  s’ha  convocat  un  concurs  públic  al  que  no  ha
postulat  cap  subministrador.  Vist  el  que  preveu  a  l’efecte
l’article 46.2.c) de la Llei de contractació pública i atesa la
necessitat urgent pel subministrament del material, s’ha efectuat
una consulta de preus a les empreses SERIPRINT, STYL-AND, TSUNAMI,
les quals han presentat diversos preus i alternatives.

GORRES

Adult Infant

Empresa 500 500

P/u Total P/u Total

SERIPRINT 2,99 € 1.430,62 € 2,99 € 1.430,62 €

STYL-AND 3,010 € 1.440,19 € 3,010 € 1.440,19 €

SAMARRETES
Adult Infant

Empresa 350 2000
P/u Total P/u Total

SERIPRINT A 2,20 € 736,84 € 2,20 € 4.210,53 €

B 2,33 € 780,38 € 2,33 € 4.459,33 €
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C 2,40 € 802,15 € 2,40 € 4.583,73 €

D 2,55 € 852,39 € 2,55 € 4.870,81 €

STYL-AND A 3,34 € 1.118,66 € 2,89 € 5.292,92 €

B 3,10 € 993,57 € 3,10 € 5.933,01 €

TSUNAMI A 2,68 € 897,61 € 2,68 € 5.129,19 €

Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  el  subministrament
d’aquest  equipament  per  partides:  a  l’empresa  SERIPRINT,  el
subministrament de les samarretes per un import de 5.436,12 € i a
l’empresa STYL-AND, el subministrament de les gorres per un import
de 2.880,38 €, atès que són, respectivament, les ofertes que més
s’ajusten a les necessitats del departament.

15.-  Casa  Comuna.- Vist  el  resultat  de  l’informe  encomanat  a
l’empresa PIRINEU PAYMA, s’ha efectuat una consulta de preus pel
subministrament i col·locació d’una malla de protecció contra la
caiguda de blocs de pedres (granit) del revestiment de la façana
del Comú, pel procediment de contractació directa per obres de
reconeguda urgència, que regula l’article 7.1 de l’Ordinació del
pressupost 2016, a les empreses CONSTRUCCIONS CEVALLS (10.782,45
€),  Construccions  CARRACEDO  (7.857,05  €)  i  Construccions  TOT
(5.434,00  €).  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.

16.- Desplaçaments.-  Pel desplaçament a Màlaga de  l’equip de
promoció turística del Comú d’Escaldes-Engordany, programat del 9
de maig fins al 12 de maig de 2016, s’ha efectuat una consulta de
preus a  les agències VIATGES EMOCIONS (563,25 €) i VIATGES KEOPS
(553,82  €).  Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  la
contractació de les reserves a l’empresa Viatges KEOPS  al ser la
que presenta l’oferta menys dient.

17.-  Revisió  del  POUPEE.- La  Junta  de  Govern  en  la  sessió
celebrada el dia 1 de febrer del 2016,  va acordar encomanar a
l’equip redactor dels treballs de revisió del POUP, un estudi per
a  la  identificació  de  les  edificacions  construïdes  amb
anterioritat  a  la  promulgació  del  Decret  del  Govern  pel  qual
s’aproven  els  estudis  i  la  zonificació  relativa  a  riscos
naturals, geològics i geotècnics, que puguin resultar afectades,
per tal de poder actuar mitjançant els instruments que preveu la
LGOTU i el Reglament Urbanístic, dins les seves àrees perimetrals
per a la seva protecció. 

Vist l’informe presentat s’acorda encomanar e l’empresa ENGITEC
l’estudi de riscos per l’import de 28.550 € i l’estudi ambiental
per l’import de 16.800 €.
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18.- Recursos Administratius.- 

Previ a l’exposat d’aquest primer apartat del punt 18 de l’Ordre
del Dia, el Sr. Didier Aleix Tugas, després d’obtenir la pertinent
autorització,  ha  abandonat  la  reunió  al·legant  que  es  troba
afectat per un dels supòsits d’abstenció obligatòria previstos a
l’article 115 del Text refós del Codi de l’Administració: 
 

18.1.- Vist el Recurs Administratiu amb núm. de registre 7060145,
interposat el dia 29 de gener del 2016 pels Germans ALEIX TUGAS,
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 entra en vigor el Cadastre Parroquial, 

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 18 d’abril 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 7060145, de data 29 de
gener  de  2016,  interposat  pels  Germans  ALEIX  TUGAS  contra  el
Decret del Comú d’Escaldes-Engordany de data 21 de desembre de
2015 abans referit.

18.2.- Vist el Recurs Administratiu amb núm. de registre 7061129,
interposat el dia 23 de març del 2016 pel Sr. Oscar MAS GARCIA,
contra la resolució adoptada per la junta de Govern en la sessió
celebrada el dia 29 de febrer de 2016, mitjançant el qual es resol
l’expedient disciplinari que li fou incoat per acord de data 29 de
desembre de 2015 i se’l sanciona amb la suspensió de funcions
durant un mes, amb pèrdua de les retribucions, per la comissió
d’una falta disciplinària de caràcter greu, tipificada a l’article
67, apartat d), de l’ordinació de la funció pública comunal,

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 18 d’abril 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 7061129, de data 23 de
març  de  2016,  interposat  pel  Sr.  Oscar  MAS  GARCIA  contra  la
resolució sancionadora adoptada per la junta de Govern del dia 29
de febrer de 2016, en relació a l’expedient disciplinari que li
fou incoat el dia  29 de desembre de 2015.

19.- Activitats VIVAND.- Per a l’organització dels actes previstos
pel dia 30 d’abril del 2016 a VIVAND, s’acorden les següents
contractacions: 
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 Per a la decoració dels punts d'informació,  photocalls, i
altres,  s’acorda  contractar  els  serveis  de  l’empresa
ESTUDIBLANC (2.455,75 €), única a Andorra especialitzada en
la creació d'objectes en poliestirè d'alta densitat.

 S’acorda contractar el servei d’un vehicle Ford Woody, dels
anys 1940,  així com el subministrament de taules de Surf  a
l’empresa  PUBLICLASSIC,  única  empresa  que  ofereix  aquest
servei i tipus de material a Andorra, per l’import total de
3.220 €

 Per amenitzar el dia de   Vivand,  s’acorda  contractar a
l’empresa ANDORRA ANIMACIÓ l’espectacle a càrrec del “Grup
Ori Here”. L’import de la contractació és de 2.315,25 € (IGI
inclòs).

20.- Captació d’aigua de CAPESA.-  Pels serveis d’assessorament i
assistència tècnica per a l’aplicació de les mesures preventives i
correctores  al  Riu  de  Claror,  per  tal  de  minimitzar
l’arrossegament de llims i argiles que s’han sedimentat al llit
del Riu després de les torrentades que es van produïr durant el
mes de juliol del 2015 i que encara poden afectar la captació
d’aigua  de  CAPESA  al  Riu  Madriu,  s’ha  demanat  un  pressupost
d’enginyeria  a  l’empresa  SILVAGRINA,  que  ha  presentat  uns
honoraris per l’import de 28.000 € l’any. Examinat el pressupost,
s’acorda acceptar-lo i contractar aquest servei fins i tant no
quedi resolta l’afectació sobre la captació d’aigua potable. 

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 del Pla parcial pel desenvolupament
de la unitat d’actuació de sòl urbanitzable núm. 03-B,  els
Vilars – rec del Solà

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

En la sessió celebrada el dia 21 de desembre del 2015, el Comú va
donar  la  seva  conformitat  al  projecte  de  Pla  parcial  pel
desenvolupament de la unitat d’actuació de sòl urbanitzable núm. 03-B
(UA-Suble-03-B) “els Vilars – rec del Solà”.

Vist  que  en  el  termini  d’informació  pública  al  qual  fou  sotmès
l’expedient mitjançant l’edicte publicat al BOPA núm. 88, de data 30
de desembre del 2015, no s’ha presentat cap al·legació en relació al
mateix,

Vist  que  els  informes  que  el  Comú  va  requerir  simultàniament  als
ministeris  del  Govern afectats  per  llurs  competències  sectorials,  són
favorables a l’aprovació del Pla parcial,

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

Com sigui que s’ha donant compliment a tots els tràmits previstos a la
LGOTU i al Reglament urbanístic, es proposa: 

Aprovar i fer públic el corresponent Decret d’aprovació del Pla parcial
de desenvolupament urbanísitc de la UA-Suble-03-B, “els Vilars – rec
del Solà”, facultant als Srs. Cònsols par tal que, indistintament i en
nom del Comú, conjuntament amb els propietaris dels terrenys, elevin a
escriptura pública el conveni d’urbanització, el Decret d’aprovació i els
plànols  del  projecte  de  reparcel·lació  en  els  què  es  reflecteixin  la
configuració de la nova situació i la titularitat de les finques resultants
del procés urbanístic, així com els terrenys de cessió obligatòria a favor
del Comú.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta presentada.
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4. Proposta  d’aprovació  de  l’Ordinació  de  modificació  de
l’Ordinació sobre llicències urbanístiques

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

La  darrera  modificació  del  Reglament  de  construcció  va  comportar
l’anul·lació de la figura de llicència d’avantprojecte. No obstant, fins a
la data,  aquest  tipus de llicència  urbanística segueix contemplada a
l’Ordinació comunal sobre llicències urbanístiques.

Per tal d’adaptar la normativa comunal a les disposicions de la LGOTU i
dels seus Reglaments, es proposa suprimir aquesta figura mitjançant
l’Ordinació de modificació que es presenta a la consideració del Ple.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta presentada. L’ordinació aprovada es trametrà al BOPA per a la
seva publicació i posterior entrada en vigor.

5. Proposta  d’adjudicació  dels  treballs  de  reforma  i
embelliment de diversos trams de voravies (Can Diumenge, c.
de  la  Parròquia,  av.  Copríncep  De  Gaulle  i  ctra.  dels  Vilars)  a
l’empresa  PROGEC,  SA  per  l’import  de  179.419,18  €,
conforme a la proposta de la Mesa de Contractació

A petició de la Sra. Cònsol Major, el Sr. Cònsol Menor informa al Ple sobre
la proposta presentada:
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El  Comú va  acordar  convocar  un  concurs  públic  per  a  la  reforma i
embelliment de diversos trams de voravies de Can Diumenge, carrer de
la Parròquia, avinguda Copríncep De Gaulle i carretera dels Vilars, al
què van postular un total de 14 empreses constructores.

Conforme a la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’òrgan de
contractació, en aquest cas el Ple del Comú, es proposa l’adjudicació
dels treballs a l’empresa PROGEC, SA conforme a l’oferta presentada
per un import de 179.419,18 €.

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

6. Proposta d’arrendament d’una part del terreny conegut per
“Camp  del  Serrat”,  situat  a  la  partida  d’Engolasters,
propietat  dels  germans  Vergés  Riu  (cal  Panxut),  per
destinar-la a aparcament públic de vehicles

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

El Comú ha estat negociant amb els germans Vergés Riu la possibilitat
d’arrendar una part del terreny “Camp del Serrat”, situat al final de la
carretera d’Engolasters, per tal de poder adequar-hi un aparcament per
a vehicles. L’objecte principal de l’arrendament és permetre ordenar i
adequar una zona molt freqüentada durant tot l’any per turistes què
accedeixen  al  llac,  utilitzant  aquesta  finca  com  a  aparcament  de
vehicles o simplement com a punt giratori.

L’arrendament  d’una  part  del  terreny  i  la  seva  utilització  de  forma
ordenada permetrà al Comú, a part de dotar-la dels serveis turístics més
essencials i de mobiliari urbà, potenciar l’atractiu de la zona propera al
llac, a la que hi convergeixen actualment la major part de les activitats
d’esbarjo que es realitzen en tot aquest sector. 

Les condicions econòmiques de l’arrendament són:

Durada de l’arrendament: 10 anys.

Renda: 0,39 €/m2 durant els dos primers anys i 0,50 €/m2 pels
anys restants.
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Intervé a continuació el Sr.  Marc Magallon expressant la satisfacció que a
Liberals d’Andorra els fa sentir la proposta presentada, en tant que en el
seu programa electoral ja indicaven que la zona on finalitza la carretera
d’Engolasters, pel seu atractiu natural i esportiu, és importantíssima per la
parròquia i ha de ser potenciada. Anima a la corporació per tant, a que
aquest no sigui més que un primer pas en l’esmentat objectiu de potenciar
els atractius i les possibilitats d’aquesta zona

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

7. Proposta de reducció d’un 30 %, a partir del dia 1 de juny
del corrent, de les rendes dels despatxos situats a la torre
de  Caldea,  fins  i  tant  el  Comú  i  la  SEMTEE  no  hagin
procedit a la reparació de la torre

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

A la coberta de la torre de Caldea s’han detectat certes deficiències
com a conseqüència  del  seu tipus de construcció,  ja  que es  tracta
d’una estructura en vidre, i sobretot com a conseqüència del pas del
temps.  El Comú i la SEMTEE hauran de procedir necessàriament a la
seva reparació. Aquestes deficiències generen certs inconvenients als
llogaters, principalment per filtracions d’aigua.

Vist  que  la  reparació  de  la  coberta  exigirà  tant  al  Comú com a  la
SEMTEE un esforç econòmic important i que els treballs, per la seva
arquitectura, seran complexes i de llarga durada, es proposa aplicar als
llogaters de despatxos una condonació parcial del 30 % sobre el preu
actualitzat  de  la  renda,  fins  que  no  s’hagi  reparat  degudament  la
coberta de l’edifici.

Aquesta condonació parcial i temporal sobre les rendes dels despatxos
s’aplicaria a partir del dia 1 de juny del 2016.
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Intervé a continuació la Sra. Cèlia Vendrell per demanar tant a la SEMTEE
com al Comú que els treballs de reparació previstos es facin en el termini
més breu possible,  tenint en compte que les filtracions a la torre ja fa
massa  anys  que  duren  i  que  la  reducció  dels  lloguers  (mesura  què
considera  justificada  degut  a  les  deficiències  de  la  torre)  suposa  una
“manque à gagner” per al Comú.

Responent a la petició de la Sra. Vendrell, la Sra. Cònsol Major informa que
en el darrer Consell d’Administració de la SEMTEE ja es va tractar aquest
tema i els treballs de reparació, sens dubte, tiraran endavant.

El Sr.  Marc Magallon per la seva part, insisteix també en la necessitat de
tirar endavant quan abans millor amb els treballs de reparació, i més en
tractar-se d’un edifici emblemàtic, malgrat ser conscient de la importància
de la despesa que es generarà. D’altra part, tal com ja va manifestar als
membres de la Comissió, diu considerar que donat que pel mateix motiu
els llogaters ja gaudien actualment d’una reducció del 20% en el preu del
lloguer, mantenir aquesta reducció hauria estat suficient.

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

8. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió de la
Vall del Madriu-Perafita-Claror, en el curs de la sessió celebrada el dia 1 de
març de 2016

Núm. acta: 2/16

Dia: 01.03.2016

Inici: 15h30

Acabament: 16h30

Lloc: Casa Comuna d’Encamp

Assistents: Hble. Sr.  JORDI TORRES ARAUZ, cònsol major d’Encamp, president de
torn de la Comissió de Gestió.
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Hble. Sra. CONXITA MARSOL RIART, cònsol major d’Andorra la Vella

Hble.  Sr.  JULIÀ CALL REIG,  cònsol  menor  de  Sant  Julià  de  Lòria.
L’acompanya  de l‘Hble. Sr. JOAN VISA TOR, conseller major de Sant
Julià de Lòria

Hble.  Sra.  TRINITAT MARIN GONZALEZ,  cònsol  major  d’Escaldes-
Engordany

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

Sra.  MONTSERRAT ALONSO ZAMARREÑO,  secretària general  del Comú
d’Encamp i secretària de torn de la Comissió de Gestió

Sra.  NOÈLIA CARRIÓN TOR,  tècnic de Secretaria General del Comú
d’Encamp

Els temes tractats en aquesta reunió han estat:

1. Lectura i aprovació de les actes núm. 7/15 i 1/16 corresponents a les reunions
celebrades el dia 13 de novembre del 2015 i el 12 de febrer del 2016:  en no
haver-hi cap esmena, s’aprova el projecte d’ambdues actes.

2. Aprovació del Pressupost 2016: tenint en compte que a la Comissió de Gestió
núm. 7/15, del 13.11.2015 es va donar el vist i plau al pressupost presentat per a
l’exercici 2016, i en compliment del que estableix el Pla de gestió de la VMPCV,
prèvia convocatòria del Consell Assessor, en data 13.11.2015; s’acorda aprovar
el pressupost per a l’exercici 2016, per un import de 145.505,28 €. 

3. Pagaments:  vist  que  fins  a  l’actualitat,  i  segons  acord  de  la  reunió  de  la
CGVMPC,  del  30.03.12,  tots  els  pagaments  derivats  de la gestió  necessiten  la
signatura  del  president,  de  l’interventor  de  torn,  i  del  següent  cònsol  a  la
presidència;  tenint  en compte que aquest  procés sovint  bloqueja l’agilitat  en
l’execució dels pagaments;  s’acorda que en endavant els pagaments només
vagin signats pel president de torn i l’interventor de torn, eliminant l’obligació de
la signatura del cònsol següent. Tanmateix, s’informa a la Comissió que s’estan
realitzant les accions pertinents per actualitzar les dades dels titulars del compte
anomenat “Comissió de la Gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror” que hi ha
a l’entitat bancària de Crèdit Andorrà.

4. Signatura conveni de col·laboració amb Centre d’Estudis de la Neu i de la
Muntanya d’Andorra (CENMA): vist que s’ha obtingut la validació per part dels 4
comuns del conveni que formalitza i dóna continuïtat a la col·laboració entre la
VMPC i el CENMA que es porta a terme des de fa 2 anys; s’acorda que cada
Comú el sotmeti a ratificació abans de la seva signatura. 

5. Reunió entre el Servei de Policia, Cos de Banders i Servei de Circulació del
Comú Escaldes-Engordany: tenint en compte que la directora ha informat de la
reunió conjunta amb el  Servei  de Circulació d’Escaldes-Engordany, el  Cos de
Banders i el Servei de Policia per analitzar l’accés amb vehicles motoritzats a la
vall, a la vista de la normativa existent; s’acorda organitzar reunions amb les 4
parròquies per tractar aquest tema, així com per organitzar futures actuacions a
la vall del Madriu-Perafita-Claror.

6.  Participació  a  les  activitats  dins  del  marc  d’Andorra  la  Vella,  Capital
Iberoamericana de la Cultural 2016: vista la proposta de programa presentada
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per la directora en col·laboració amb la Comissió Nacional Andorrana per a la
Unesco i el  Govern d’Andorra,  que consisteix  en una trobada de directors de
paisatges culturals de països iberoamericans, així com en activitats lligades a la
pedra seca; vist que aquesta activitat té un cost aproximat de 7.000€; s’acorda
la seva realització i  que el  seu cost sigui assumit a parts  iguals entre el  Comú
d’Andorra la Vella i la CGVMPC.

7.  Itineraris  interpretatius: vist  que  s’està  treballant  conjuntament  amb  el
Departament de Cultura del Govern, en un itinerari interpretatiu sobre la ruta del
Ferro de la VMPC; s’acorda demanar al Ministeri de Cultura que inclogui aquest
itinerari  dins  de  l’itinerari  cultural  del  Consell  d’Europa,  La  ruta  del  Ferro  als
Pirineus. 

Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió i s’acorda convocar la propera
reunió de la Comissió de Gestió, el dilluns 25 d’abril del 2016, a les 9.30 h, al Comú
d’Encamp.

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 pren la paraula i exposa el següent:

En primer lloc, aquest cop els hi vull agrair que per primera vegada en
4  anys  i  4  mesos,  hem  tingut  els  documents  adjunts  que  es  van
nomenant en l’acta.  Espero que continuem en aquesta línia i  els  hi
dono les gràcies, tot i que d’altra part, considero que aquesta era la
seva obligació.

Dit  això,  el  que  volia  és  comentar  aspectes  del  pressupost  què  no
deixen de validar el que nosaltres pensem sobre la gestió que s’està
fent de la vall del Madriu:

De l’examen del pressupost de la Comissió de Gestió de la vall, veiem
que s’incrementen de forma important els ingressos per transferències
corrents,  passant  de 80.000 € a  144.505 €,  el  que representa  un
increment del 80%.

Llegint la memòria, constatem que aquest augment ve donat per dos
fets. 
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El  primer,  que cada comú augmenta en 5.000 € la  seva aportació,
passant de 20.000 a 25.000 €.

D’aquest total de 100.000 €, 62.600 € estan destinats a salaris. Es
preveu aquí la contractació d'una persona per al Portal de la Vall. La
resta,  segons  la  memòria,  es  destinaran  a  comprar  un  nou  eco-
comptador i  a  realitzar  un pla de conservació  i  un estudi d’impacte
paisatgístic amb l'objectiu de resoldre el tema de l’estratègia d’accés a
la part baixa de la vall. Esperem que així sigui i que per fi posem fil a
l'agulla d’una vegada per totes sobre aquest tema. Això sí, espero que
aquest estudi d’impacte paisatgístic amb l’objectiu de resoldre el tema
de l’estratègia d’accés a la part baixa de la vall, sigui compartit amb
tots els agents implicats.

El segon fet que ha permès aquest augment significatiu del pressupost,
és l’obtenció d’unes possibles subvencions que a la data de redacció
del pressupost no eren segures, ja que en el redactat de la memòria del
pressupost es diu que “durant l’exercici 2016 es preveu una subvenció
de  22.252  €  del  Ministeri  de  Cultura  per  al  manteniment  de  les
cabanes  de  la  vall  del  Madriu-Perafita-Claror.  I  el  comú d’Escaldes-
Engordany  farà  una  aportació  complementaria  pel  mateix  import,
22.252 €, per fer front a les despeses de mà d’obra generades per
aquests treballs”. La lectura que en faig és que si no hi ha subvenció
del ministeri  de Cultura,  no hi  haurà l’aportació complementaria del
Comú d’Escaldes i doncs, no s’arreglaran les cabanes. Pregunto, s’ha
obtingut aquesta subvenció per part del Ministeri de Cultura?

Un altre ingrés del què es parla i sobre el què s’està a l'espera, però
que  aquest  cop  no  s’ha  pressupostat,  és  una  subvenció  a  diverses
entitats, sense especificar quines. Si es disposa d’aquestes subvencions
es  destinaran  a  mesures  genèriques  de  “conservació  integrada,
conservació i restauració, manteniment i millora del patrimoni cultural”.
En la memòria no es detalla en que consistirien aquestes mesures.

No es pot continuar així, està clar, i queda reflectit novament en aquest
pressupost que no s’aposta de forma valenta i decidida per la vall del
Madriu-Perafita-Claror.  Actualment,  pels  quatre  comuns,  la  vall  del
Madriu continua essent un os que estan obligats a rosegar. 

La Sra. Cònsol Major respon a la intervenció de la Sra. Vendrell: 

Per contestar a la primera pregunta, relativa a la subvenció atorgada pel
ministeri de Cultura per arreglar les cabanes; si hagués mirat les actes
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de l’any passat hauria vist que el Comú ja va fer llavors una proposta
per a que el seu personal de Medi Ambient col·laborés en la reparació
de les cabanes. Aquestes obres està previst fer-les o bé entre els mesos
de juliol i agost, o bé entre agost i setembre.

Després, quan vostè parla de les subvencions, passa el mateix que amb
qualsevol altra administració quan es sol·licita una subvenció del tipus
que sigui: pots fer una previsió, però res és definitiu fins que no es resol
l’atorgament.

Amb el que discrepo i em sembla que no arribarem mai a un acord, és
que jo considero que s’ha fet una gran feina en aquests quatre anys,
durant els que s’havia de desenvolupar el pla de gestió (zonificacions,
pla d’ús, eco-comptadors per a l’estudi de la capacitat de la vall ...).
S’ha fet molta feina, potser difícil  de visualitzar,  però necessària pel
desenvolupament del pla de gestió

Intervé de nou la Sra. Cèlia Vendrell dient: 

Té raó quan diu que no ens posarem d’acord sobre el tema de la vall del
Madriu,  perquè per  a nosaltres  a aquest  bé no se li  està donant la
importància  que  mereix.  Estan  passant  els  anys,  fent-se  el  mínim
perquè no es digui que no es fa res. Aquesta és la sensació que tenim;
no  hi  ha  una  aposta  decidida  per  desenvolupar  la  vall.  Exemples
similars  tenim no gaire  lluny d’Andorra en els  que realment s’hi  ha
apostat, i que a nivell turístic han representat un bé per la zona. Per
tant,  nosaltres  demanem  que  d’una  vegada  per  totes  s’aposti
decididament per la vall del Madriu

En aquest punt s’incorpora al debat el Sr. Marc Magallon exposant: 

En aquest punt coincidim amb la Sra. Vendrell. Penso, com ha dit ella,
que  sembla  o  fa  la  sensació  que  no  només  per  a  la  corporació
escaldenca, sinó per a totes les que hi estan involucrades, el tema sigui
un os. Penso que en conjunt, i en particular a Escaldes què és l’entrada
a la vall, no se’n treu el profit que se’n podria treure, quan realment la
vall podria ser un atractiu turístic de primer ordre. Està clar que s’ha
augmentat  la  dotació  de 20 a  25.000 euros per  Comú,  però  s’està
avançant a passos de tortuga i penso que si realment es cregués en la
vall i en que és un atractiu turístic importantíssim, caldria fer esforços
més importants que els que actualment s’estan fent.
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Intervé de nou la Sra. Cònsol Major dient: 

Referent a altres zones de les que ha parlat  la  Sra.  Vendrell,  on el
desenvolupament turístic ha avançat molt, aquesta ha estat una cosa
que m’ha preocupat molt. Sempre he mirat que han fet els països veïns.
Per arribar a desenvolupar-se i tenir èxit com a atractiu turístic, hi ha
zones declarades Patrimoni de la Humanitat que han tardat 10 o 15
anys.  Durant l’elaboració  del  pla de gestió aquests exemples es van
estudiar,  i  recordo  que  nosaltres  amb  el  pla  gestió  aprovat  portem
només 4 anys

Canviant de tema i tancant el torn d’intervencions, la Sra.  Cèlia Vendrell
demana  en  quin  punt  es  troba  la  redacció  (encomanada  a  un  despatx
d’advocats)  de  l’ordinació  que  regularà,  entre  altres  temes,  l’accés
motoritzat a la vall. La Sra. Cònsol Major respon que el despatx d’advocats
encara  hi  està  treballant,  però  que confia poder  disposar  almenys  d’un
esborrany cara a la pròxima reunió de la Comissió de Gestió

I clos el torn d’intervencions, per majoria, el Ple ratifica els acords adoptats
per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror en la sessió
celebrada el dia 1 de març de 2016.

Ha votat en contra, la Sra. Cèlia Vendrell, fent constar que el motiu és el
seu desacord amb el pressupost aprovat. 

Han votat a favor, la resta de consellers presents a la sala

9. Informes de caràcter general

9.1. Conforme a l’article 98 de la Llei de Finances Comunals, informe
sobre l’Estat d’execució del Pressupost 2016 (primer trimestre).
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La Sra. Cònsol Major cedeix la paraula a la Sra. Núria Gomez, consellera de
Finances, per a que presenti al Ple el referit informe: 

El pressupost per a l’exercici 2016 va ser aprovat pel Ple de Comú el
passat 18 de febrer, ara fa tot just 2 mesos i escaig, amb un import
total de 24,2 milions d’euros. El mes següent, concretament el 30 de
març,  i  coincidint  amb  l’aprovació  del  tancament  de  comptes  de
l’exercici 2015, el Ple va aprovar la proposta de reconducció a l’exercici
2016 dels crèdits pressupostaris per compromisos pendents de liquidar
per  valor  de 800 milers  d’euros,  fent  que el  pressupost  total  per  a
l’exercici 2016 sigui de 25 milions d’euros.

El grau d’execució del pressupost d’ingressos a 31 de març és del 32%,
el que suposa que han estat reconeguts drets per valor de 8 milions
d’euros. El pressupost d’ingressos previst s’està executant a bon ritme i
enregistra una millora en relació a l’exercici anterior del 2,64% (el què
representa  uns  200  mil  €  en  relació  al  2015).  La  liquidació  dels
impostos directes (Foc i lloc i Radicació d’activitats) representa un 33%
dels ingressos liquidats fins ara, les taxes i els ingressos derivats de la
prestació  de  serveis  representen  pràcticament  un  40%  i  les
transferències rebudes del Govern un 25% del total. 

Destacaré  que  s’enregistra  una  millora  en  la  recaptació  dels
aparcaments,  derivat  de  l’obertura  del  Falguerò,  què  es  va  obrir  el
24/03/2015,  i  per  l’habilitació  de  nou  de  l'aparcament  de  Nacions
Unides, què va romandre tancat l’any anterior fins el 5/03/2015 per la
instal·lació de la roda itinerant. És interessant indicar que s’ha observat
un lleuger augment en la durada de les estades als aparcaments, el
qual és una dada destacable i positiva , i que entenc significativa de la
millora  de  l’activitat  comercial  i  turística  de  la  parròquia.  També
s’enregistra  un  augment  en  la  facturació  de  l’impost  de  radicació
d’activitats empresarials derivat dels nous negocis que s’han establert
el darrer any. 

Pel  que  fa  el  pressupost  de  despesa,  s’ha  liquidat  un  16%  del
pressupost total,  el que correspon a 4 milions d’euros. Compte tingut
que  s’han  liquidat  8  milions  d’euros  d’ingressos,  tanquem doncs  la
liquidació del 1r trimestre amb un superàvit de 4 milions d’euros.

En relació a l’execució de les despeses, és d’interès assenyalar que les
despeses de funcionament corrent representen un 68% del pressupost
total  i  el  ritme de liquidació s’està  ajustant al  previst,  registrant  un
lleuger augment de l’1,6% (50 mil €) en relació al mateix període del
2015.  Aquest  augment  ve  motivat  per  l’augment  de  la  partida  de
lloguers,  tenint  en compte els  nous  espais  destinats  a  la  biblioteca
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comunal i l’arrendament del terreny destinat a la zona d’aparcament i
esbarjo del Falgueró, què el 2015 vam començar a pagar a partir del
mes de març.

Pel que fa el capítol d’inversions, amb una dotació total per a l’exercici
de 3,5 milions, al finalitzar el primer trimestre figuren autoritzats un
26,8% dels crèdits totals (940 mil €). D’aquesta quantitat, 281 mil €
corresponen  a  diversos  concursos  en  curs  de  licitació  al  tancar  el
trimestre. El més significatiu i que tot just ha estat adjudicat avui, és el
que correspon als treballs de reforma i embelliment de diversos trams
de voreres de la parròquia, per un import final de 179 mil €.

I pel que fa l’endeutament, aquest 1r trimestre s’han amortitzat uns
740 milers d’€, el què representa un 7,6% més que l’exercici anterior,
degut a que l’import de la quota corresponent a capital és major a mida
que va madurant el deute. L’endeutament efectiu de la corporació se
situa en 25 milions, de forma que el grau d’endeutament en relació al
límit  màxim  legal  establert  (recordo  que  és  el  200%  de  la  mitja
d’ingressos dels darrers 3 exercicis) és del 59%.

Al tancar el 1r trimestre no ha estat necessari utilitzar les pòlisses de
crèdit vigents, al no haver-se registrat tensions de tresoreria. 

9.2. Altres informes de caràcter general

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

 El Tribunal Superior  de Justícia  ha desestimat  l’incident de nul·litat
d’actuacions  presentat  pel  Sr.  Manel  Moro,  contra  la  sentència  del
mateix Tribunal per la qual es declarava ajustada a dret l’Ordinació de
creació de la Mútua dels Agents de Circulació del Comú d’Escaldes-
Engordany. 

 El  Tribunal  Superior  de  Justícia  ha  dictat  sentència  en  el  judici
administratiu  instat  pels  agents  de  circulació  del  Comú  d’Escaldes-
Engordany, contra l’aplicació de l’Ordinació de creació de la Mútua dels
Agents de Circulació del Comú. La sentència declara ajustada a dret la
retenció aplicada a la nòmina dels agents de circulació, en aplicació de
l’ordinació esmentada.
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 El  Tribunal  de Batlles  ha dictat  sentència  en el  judici  administratiu
instat  pel  Sr.  Ricard  Camprodón  contra  el  Comú  i  la  CTU  per  la
denegació  d’una  llicència  de  construcció  d’un  edifici  a  la  partida
d’Engolasters. La sentència desestima la demanda i declara ajustada a
dret i als fins que legitimen l’activitat administrativa, la denegació de la
llicència per part del Comú i de la CTU.

 El  Tribunal  de Batlles  ha dictat  sentència  en el  judici  administratiu
instat  per  la  societat  AERCO contra  el  Comú,  per  l’adjudicació  del
subministrament i instal·lació dels equips de control als aparcaments
comunals. La sentència desestima la demanda i declara ajustada a dret
i als fins que legitimen l’activitat administrativa, l’acord d’adjudicació
del Comú d’Escaldes-Engordany.

 El Comú d’Encamp, en la sessió celebrada el dia d’ahir, va procedir a
l’adjudicació  (acte  pel  qual  fou  facultat  en  el  seu  dia  per  tots  els
Comuns) del concurs públic per a la concessió del servei de recollida de
diferents residus al Principat d’Andorra, a favor de l’empresa Pirinenca
de Serveis, SA,.

L’import total de l’adjudicació és de 2.985.768,79 €, dels quals el
Comú d’Escaldes-Engordany n’assumirà 612.339,42 € 

10. 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, la Sra. Cèlia Vendrell,  com a consellera representant del Partit
Socialdemòcrata  i  Independents,  ha registrat  a la secretaria  general  del
Comú les següents preguntes, a les què el Secretari General donarà lectura
a  continuació  –es  transcriuen  seguides  en  cada  cas  de  les  respostes  i
intervencions subsegüents -:

1) El 18 de gener passat va jurar el càrrec la Sra. Consol Naudí com a secretària
de  Relacions  Institucionals.  Entre  les  seves  tasques,  té  encomanada la  de
liderar la modificació de la Llei qualificada de les competències comunals. Han
passat més de tres mesos des de la seva presa de jurament i ara coma ara no
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se  m’ha  convocat,  com  a  consellera  de  l’oposició  del  Comú  d’Escaldes-
Engordany, a cap reunió per tractar sobre aquesta qüestió. Ens pot explicar el
Comú quines  comunicacions  han  tingut  des  del  mes de gener  amb la  Sra.
Naudí, quin calendari de treball està previst i quan es creu que es disposarà
d’un esborrany de Llei?

Sra. Cònsol Major:

A principis del mes de febrer d’aquest any es va mantenir una reunió amb el Govern en la
que es van fixar de forma conjunta les bases per iniciar els treballs que han de portar a la
redacció  de  la  proposta  de  Llei  qualificada de modificació  de  la  Llei  qualificada  de
delimitació de competències dels comuns.

D’ençà d’aquesta reunió, els primers treballs han consistit, per part del Govern, en recabar
informació econòmica als comuns per tal de poder efectuar les corresponents valoracions
sobre els costos que suposa cada competència.

Tota aquesta documentació i informació s’ha anat lliurant al Govern i actualment s’està en
la fase d’unificació dels criteris de valoració emprats per cadascun dels comuns a fi de
poder obtenir unes dades comparables.

Així les coses i responent als punts concrets que em formula en la seva pregunta, puc
manifestar-li que el Comú està contínuament en comunicació amb la Sra. Naudí per la
tramesa d’aquestes dades, sense que pel moment s’hagi fixat un calendari de treball, cosa
que m’impedeix informar-la de la  data en què es pugui disposar  de l’esborrany o del
projecte de Llei.

En qualsevol cas, no dubti que en el moment en què el Comú hagi de manifestar la seva
postura sobre qualsevol aspecte d’aquesta Llei, tant vostè com el Sr. Marc Magallon seran
convocats a participar-hi.

Sra. Cèlia Vendrell: 

Contestaré sobre aquesta pregunta quan se m’hagi respost a la segona, atès que per a mi, 
ambdues estan relacionades

2) Vist que en la sessió de Consell de Comú de data 8 de maig de 2015, es va
aprovar una Ordinació de suplement de crèdit per fer front al pagament de la
contractació de l’estudi sobre la creació de l’organisme de recaptació comunal
per  un  import  de  12.000  €,  sol·licito  que  s’exposi  en  quina  fase
d’implementació està aquest organisme i quan serà operacional.

Sra. Cònsol Major:

Efectivament el dia 8 de juny (no de maig), el Comú va aprovar un suplement de crèdit
per l’import de 12.000 €, destinat a la  partida “Reunió de Cònsols” per a la contractació
d’un  estudi  conjunt  relatiu  a  l’organisme  de  recaptació  comunal.  Aquest  import  fou
aportat també per cadascun dels 6 Comuns restants.

L’objecte d’aquesta aportació econòmica, com tots coneixem molt bé per haver aprovat
recentment  l’Ordinació  tributària  comunal,  ha  servit  per  a  la  contractació  de
l’assessorament necessari per adaptar les ordinacions tributàries i de preus públics, amb
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els seus sistemes informàtics i organitzatius, a la nova legislació en matèria tributària, què
ha entrat  en vigor  el  dia  1 de  gener passat.  Concretament  es  va  haver  d’adaptar  les
antigues  normatives  a  la  Llei  de  bases  de  l’ordenament  tributari,  a  la  Llei  de
l’embargament, a la Llei del saig i al Reglament de recaptació de tributs.

Aquesta feina responia a una obligació legal dels comuns, que per motius d’eficiència i
d’optimització de costos es va voler realitzar de manera conjunta. Tant és així que els
treballs realitzats fins a la data ens permeten avui iniciar les negociacions amb el Govern
per a donar compliment a la disposició final quarta de la Llei de bases de l’ordenament
tributari, la qual preveu que abans del dia 1 de gener del 2017, el Govern, previ acord
amb els Comuns, presentarà un projecte de Llei de creació de l’Agència Tributària Única.

Per altra part, considerant que aquesta qüestió és suficientment important, per tractar-la
més  profundament,  li  proposo,  cosa  que  també  faig  extensiva  al  Sr.  Marc  Magallon,
convocar una reunió de la Comissió, com ja es va fer durant el mes d’octubre del 2015,
per tractar exclusivament aquest punt amb tot detall i poder donar resposta a tots els seus
dubtes.

Sra. Cèlia Vendrell: 

Previ a tot, moltes gràcies per convocar aquesta reunió a la qual assistirem, de la mateixa
manera que vàrem assistir a la celebrada la passada tardor.

En sessió del Consell de Comú del dia 8 de juny de 2015, l’equip de la majoria comunal
va  votar  favorablement  l’Ordinació  de  suplement  de  crèdit  a  favor  de  la  partida
pressupostària  “Reunió  de  Cònsols”,  per  un  import  de  12.000  €,  per  fer  front  a  la
contractació  de  l’estudi  relatiu  a  la  creació  de  l’Organisme  de  Recaptació  Comunal.
Nosaltres, el Sr. Mañosas i jo, consellers del Partit Socialdemòcrata a l’oposició del Comú,
vam votar en contra.

Avui, quasi un any més tard, i considerant les recents notícies de premsa dient que el
Govern demana als Comuns de no continuar amb la implementació d’aquest organisme,
he cregut convenient demanar en quina fase d’implementació es troba aquest Organisme
de Recaptació Comunal. La meva pregunta ve motivada per tres fets. 

El primer, és que segons la reunió que vam mantenir a l’inici de la tardor passada amb la
consellera de Finances i la Interventora, ens van explicar que l’organisme seria aviat una
realitat i que en tot cas, al gener de 2016, l’organisme estaria funcionant en forma virtual.
És a dir,  que no hi hauria un lloc físic de l’organisme però que mitjançant les noves
tecnologies, ja estaria en funcionament. 

El segon motiu de la meva demanda, és que no hi ha res implantat però s’ha invertit
12.000 € per Comú, és a dir 84.000 €, per no obtenir cap resultat.

El tercer és que els motius pels quals vam votar en contra al 8 de juny de 2015 continuen
vigents avui encara.  Fa un any, vam exposar que no creiem en la necessitat  de crear
aquest  organisme,  ja  que  cada  Comú ja  disposava  i  continua  disposant  dels  mitjans
tècnics  i  humans per  continuar  fent  la  tasca  que es  volia  assignar  a  l’Organisme de
Recaptació Comunal. Per nosaltres, el més important era i continua sent, abans de crear
aquesta nova estructura recaptadora, definir les competències comunals i d’aquí definir
els impostos que continuaran sent o no, comunals o estatals. I en aquest punt, creiem que
el més calent continua a l’aigüera i francament, poca voluntat política hi veig per part de
les majories actuals de treballar de forma decidida en aquesta reforma. Quatre mesos han
passat i encara, des de la majoria del Comú, no se’ns ha convocat a cap reunió per tractar
temes de competències comunals (només ara mateix se'ns acaba d'informar sobre una
propera convocatòria). A que s’està esperant? Tornarem a passar 4 anys més sense fer res
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o poca cosa? Espero francament equivocar-me i que es debati al Consell General la nova
Llei qualificada de delimitació de competències comunals. Ja que cal recordar que és una
Llei i a més una Llei qualificada i que la única institució habilitada per modificar-la és el
Consell General. No els hi cal doncs el vistiplau dels comuns, el que sí els hi cal és la
valentia política de mirar cap al futur, de deixar enrere una passat que ha servit per  arribar
fins on som avui, però no ens permet continuar. 

Sra. Cònsol Major:

Només  li  voldria  aclarir  que  els  12.000  €  de  referència  no  eren  per  la  creació  de
l’Organisme de Recaptació Comunal, sinó que han servit per la implantació de la Llei de
bases tributàries, cosa què era molt important de fer. En la decisió presa aquell moment
es parla de l’organisme, però el destí dels 12.000 € no era pròpiament per a la seva
creació,  sinó  per  treballar  conjuntament  amb els  altres  comuns en  l’adaptació  de les
ordinacions de preus públics i tributàries a la nova llei de bases tributària. Per tant, no és
que no s’hagi fet res, ja que aquesta feina s’ha fet, i calia fer-la abans de l’1 de gener de
2016.

Sra. Cèlia Vendrell: 

Doncs aleshores el 8 de maig de 2015 s’hagués hagut de redactar amb una altre títol
l’ordinació de suplement de crèdit aprovada, ja que el títol era “Ordinació de suplement
de crèdit per fer  front al  pagament de la contractació de l’estudi sobre la creació de
l’Organisme  de  Recaptació  Comunal”.  La  idea  era  anar  cap  a  la  creació  d’aquest
organisme i nosaltres, ja el maig de 2015, hi vàrem votar en contra explicant que en la
nostra  opinió  primer  calia  parlar  de  competències,  per  després  poder  definir  quins
impostos continuen essent comunals, quins deixen de ser-ho i quins es poden crear nous,
per finalment implantar aquests impostos a través d’un organisme únic, que és justament
el que els darrers dies ha dit a la premsa el ministre Cinca. El ministre ho ha dit ara i
nosaltres al maig del 2015 ja anàvem en el mateix sentit; a que hi hagués un organisme
únic per minimitzar costos i optimitzar recursos, ja que no hem de perdre de vista que
Andorra finalment som 70.000 habitants que poden gestionar-se perfectament amb un
únic organisme de recaptació. Espero doncs que  aquests 12.000 € per Comú hagin servit
per posar les bases de la nova normativa, i que no s’hagin posat en un sac sense fons, sinó
justament per avançar en la cooperació amb Govern cap a la creació d’un únic organisme
de recaptació.

Sra. Cònsol Major:

Només  recordar-li  que  quan  vam  fer  la  reunió  amb  la  consellera  de  Finances  i  la
Interventora, el que li van explicar és tot el que s’havia fet des del mes de juny, quan es va
aprovar, fins a data d’avui

Sra. Cèlia Vendrell: 

Sí que se’ns va explicar el que s’estava fent fins a la tardor, quan es va fer la reunió. Fins
a data d’avui, suposo que se’ns explicarà en la propera reunió. En aquella reunió, com en
el  Consell  de  Comú,  el  que  vàrem  manifestar  és  que  nosaltres  consideràvem  més
interessant  pel país un únic òrgan de recaptació, i això és el que ara el govern demòcrata
també pensa, i així han demanat als comuns demòcrates que deixin de banda la idea de
crear més d’un organisme. 
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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 15.45 hores, la Sra. Cònsol
Major aixeca la sessió

       Vist i plau P. o. del Comú
LA CÒNSOL MAJOR EL SECRETARI GENERAL
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