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L’any dos mil setze, divendres, dia 8 de juliol, 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 de Comú celebrada el dia 6 de maig de 2016.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les sessions celebrades els dies 25 d’abril; 2, 9, 17, 23 i 30 de maig,
i 6, 13 i 20 de juny de 2016.

3. Proposta  d’acord  de  conformació  del  projecte  modificat  de  Pla
Especial pel desenvolupament de la UA-Sunc-04, “carrer de l’Obac,
part baixa”; si hi ha lloc, publicació i obertura del termini d’informació
pública, d’acord amb els articles 112.1 i 112.2 de la LGOTU.

4. Proposta  d’aprovació  de  l’Ordinació  de  modificació  de  l’Ordinació
sobre preus públics.

5. Proposta de ratificació del veredicte del Jurat qualificador del concurs
d’idees convocat per a la remodelació de l’avinguda del Fener.

6. 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 25 d’abril de 2016.

7. Proposta de delegació, en la seva absència i per aquest ordre, de la
signatura del Secretari General del Comú a favor de la Sra. Mònica
Navarro  Puig,  Interventora  Comunal,  i  de  la  Sra.  Maite  Tauste
Mañosas, Directora de Finances i Administració. 

8. Assumptes de caràcter general.

9. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen
tots els membres de la Corporació, excepció feta dels Hbles. Srs. Josep
Ramon Tudel, Salomó Benchluch i Jordi Vilanova, què han excusat la seva
absència.  Havent-hi  el  quòrum necessari  i  essent  les  16 hores,  la  Sra.
Cònsol Major declara oberta la sessió.

Previ a tot, el Sr. Cònsol Major demana al Ple guardar un minut de silenci
per  tal  d’honorar  la  memòria  de  qui  fou  el  Sr.  Joan  Escaler  Calva,

   151



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2016  –   Sessió ordinària de data 8 de juliol

exconseller general en representació de la parròquia d’Escaldes-Engordany,
què va morir en data recent.

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

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’acta corresponent a
la sessió celebrada el dia 6 de maig 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 6 de maig de 2016.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern en les sessions celebrades els dies 25 d’abril; 2, 9,
17, 23 i 30 de maig, i 6, 13 i 20 de juny de 2016

Sessió de la Junta de Govern de data 25 d’abril de 2016

Acta  de  la  sessió  anterior.-  S’aprova  l’acta  de  la  sessió
celebrada el dia 18 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. 418
al 423/2016 (obres menors), del núm. 424 al 428/2016 (exempcions
fiscals), del núm. 429 al 433/2016 (terrasses bar), del núm. 434
al 439/2016 (comerç), del núm. 441 al 447/2016 (cadastre), del
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núm.  448  al  450/2016  (urbanisme)  i  del  núm.  469  al  473/2016
(fraccionament tributs). La resolució núm. 440/2016 resta sense
contingut.

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
17/2016 de factures conformades per un import net a pagar de
2.451,75 €. 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 50.058,63 €. 

3.-  Ampliacions  de  Crèdit.-  Vist  l’article  73  de  la  Llei  de
Finances Comunals, l’article 5è de l’Ordinació del Pressupost del
2016 i l’informe de la Interventora, la Junta de Govern autoritza
una ampliació de crèdit a favor de la partida 101-9200000-22902
“Indemnitzacions”, per un import de 136.483,90 €, per a fer front
al  pagament  a  la  indemnització  fixada  per  la  Comissió
d’Expropiació, segons la resolució de data 11 d’abril de 2016, en
relació  a  l’eixamplament  del  carrer  de  la  urbanització  de  la
partida dels Vilars, part baixa.

4.- Transferències de crèdit.- Vist l’article 74 de la Llei de
Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i
l’informe emès per la Interventora, la Junta de Govern autoritza
les següents Transferències de Crèdit, a càrrec del pressupost
econòmic 2016:

 De  la  partida  501  1600000  60790  “Altres  actuacions
urbanístiques” 15.575,75 € a favor de la partida 501 3420010
61702 “Millora d’espais públics”, per a fer front a les
obres  d’ampliació i millora del nivell de qualitat de les
rampes i l’aspecte general de la zona esportiva on es troba
ubicada la instal·lació “Skatepark” .

5.- Concursos.- S’acorda convocar un concurs públic per contractar
els serveis de transport destinat als infants que participen a les
activitats dels esports d’estiu.

6.- Expedients sancionadors.-  

 S’acorda incoar un expedient sancionador  a la Sra. Gemma
GRUCETA BONELL i als titulars administratius dels negocis
HUNGARI JOIES i XIULET NC, 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. Rachida EL
BOUAZZATI,  el  Sr.  Oriol  FORTÓ  RIBERA   i  pel  titular
administratiu  del  negoci  CLINICA  DENTAL  FONT  SABOYA,  en
relació al expedient incoat per una presumpta transgressió
l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a
la via pública, s’acorda deixar nuls i sense efecte els
referits expedients.

7.- 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
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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.  7  de  demandes  d’utilització
d’instal·lacions comunals.

8.-  Fraccionament  de  Tributs.- S’aprova  la  relació  núm.  7
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.- Expedients  disciplinaris.-   ATÈS  l’acord  d’incoació  d’un
expedient disciplinari al Sr. Jaume NAVARRO NIETO, adoptat per la
Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 11 de març de 2016,
per la presumpta comissió d’una falta de caràcter greu, tipificada
a l’article 67, apartat b) 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
b) de l’Ordinació de la funció pública comunal, que consisteix
en  la  “la  indisciplina  o  falta  d’obediència  deguda  als
superiors i les autoritats”.

2.- Imposar al Sr. Jaume NAVARRO NIETO la sanció consistent en
la suspensió temporal de funcions i de salari durant quinze
dies.

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

10.- Piscines Comunals.- Per la compra de tovalloles destinades
als usuaris de les piscines comunals, s’ha efectuat una consulta
de preus a les empreses que es detallen a continuació amb les
següents ofertes:

Empresa 500 Tovalloles

TSUNAMI
1.700,73 € 
3.40 €/Unitat

SERIPRINT
2.372,15 €
4.74 €/Unitat

PUBLIMEDIA
2.508,00 €
5,01 €/Unitat

STYL-AND
2.465,16 €
4.93 €/Unitat

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa STYL-AND el
subministrament de les tovalloles per l’import de 2.465,16 € al
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ser  l’oferta  que  millor  s’adapta  a  les  necessitats  del
departament.

11.- Vehicles.- Durant el procés de reparació del vehicle tipus
camioneta  “H1711”,  destinat  al  servei  de  Medi  Ambient
(Jardineria), s’ha detectat importants deficiències a la cabina
del vehicle, a part de les inicialment pressupostades (1.804,74
€), que necessàriament s’han de reparar. Vist el complement de
pressupost (1.410,73 €) s’acorda encomanar a l’empresa TALLER TMR,
adjudicatària  inicial  dels  treballs,  la  realització  de  la
reparació addicional, tot el que representarà un cost total de
3.215,47 €.

12.-  3er  Concurs  de  monòlegs.-  D’acord  amb  el  conveni  de
col·laboració entre el Departament de promoció cultural i política
lingüística del Ministeri de cultura i l’empresa Deu n’hi do, que
té com a objectiu organitzar el 3er Concurs de monòlegs en llengua
catalana,  s’acorda col·laborar en el referit projecte cedint la
Sala  del  Prat  del  Roure  per  tota  la  durada  del  concurs,  el
material tècnic, i els recursos humans necessaris per gestionar la
part tècnica dels espectacles. 

13.- Biblioteca Comunal.-  S’acorda procedir al pagament de les
factures corresponents a la senyalítica de la Biblioteca Comunal i
del CAEE, l’import de les quals, en el seu conjunt, ascendeix a
4.463,39 €. 

14.- Festa de la Parròquia.- Per a la compra de 1.254 plats per a
la Festa de la Parròquia, s’ha demanat pressupost a les empreses
HOTELCO  (4.627,26  €/3,69  €  unitat),  STYL-AND  (-)  i   DECOTEL
(4.702,50  €/3,75  €/unitat).  Examinades  les  ofertes,  s’acorda
adjudicar  a  l’empresa  HOTELCO  el  subministrament  dels  plats
commemoratius de la festa de la Parròquia, al ser la que presenta
l’oferta menys dient.

15.-  Joventut.-  Per  la  creació  d’un  pla  d’usos  d’equipaments
juvenils  i  definició  de  línies  d’actuació  en  l’àmbit  de  la
joventut, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses PEP
MONTES  (1.500  €)  i  NEÒPOLIS  Consultoria  sociopolítica  S.L.
(7.540,00 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar la creació
d’un pla d’usos d’equipaments juvenils, a l’empresa PEP MONTES,
atès que proposa l’oferta que millor s’adapta a les necessitats
del departament.

16.- Material Informàtic.-

 Per  a  la  compra  d’una  llicència  del  programa informàtic
“Vmware  Essentials  Plus  Kit”  que  permet  gestionar  els
servidors del Comú, s’ha efectuat una consulta de preus a
les  empreses  del  sector.  Els  pressupostos  obtinguts  han
estat els següents:

Empresa Preu Total
Megahertz (-)
Andorsoft

3.244,73 €
Semic 3.018,62 €
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Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  aquest
subministrament a l’empresa SEMIC, per l’import de 3.018,62
€ al ser la que presenta l’oferta més econòmica.

 Per  a  la  compra  d’una  llicència  del  programa  informàtic
“Veeam  Backup”  que  permet  fer  còpies  de  seguretat  i
recopilacions dels servidors del Comú, s’ha efectuat una
consulta  de  preus  a  les  empreses  del  sector.  Els
pressupostos obtinguts han estat els següents:

Empresa Preu Total
Megahertz (-)
Andorsoft 2.489,82 €
Semic 1.969,49 €

Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  aquest
subministrament a l’empresa SEMIC, per l’import de 1.969,49
€, al ser la que presenta l’oferta més econòmica.

17.-  CIAM.-  Vist  que  l’empresa  Treballs  públics  UNITAS  és
l’empresa  adjudicatària  per  la  realització  dels  treballs   de
reparació del salt d’aigua del CIAM, s’acorda adjudicar-li els
serveis de manteniment dels equips instal·lats, per un import de
3.525,00 €, pel període d’un any.
 
18.- Pistes de Bàsquet 3x3 Outdoor.- Vist l’acord adoptat per la
Junta de Govern en la sessió celebrada el dia 21 de desembre de
2015, adjudicant el subministrament i muntatge de dues pistes de
bàsquet  3x3 outdoor a l’empresa SINTETIK CARPETS; atès que la
referida empresa ha renunciat al subministrament de l’equipament
que li fou adjudicat, i atès que la  segona oferta presentada per
l’empresa MATE SAU, no compleix els requisits establerts al Plec
de Bases, s’acorda, a tenor del que preveu l’article 46.2.c) de la
Llei de contractació pública, contractar directament a l’empresa
SUPREME FLOORS IBÈRICA SLU pel subministrament i muntatge urgent
de  les  referides  pistes  de  bàsquet,  conforme  al  pressupost
presentat per un import de  24.030.- €.

19.- Recursos Administratius.-  Vista la resolució adoptada pel
departament de Tributs i Fronteres aplicant un recàrrec al Comú
per la presentació extemporània de la liquidació de L’IGI en el
període  2015-M01  (499,50  €).  Atès  que  de  conformitat  amb  la
resolució adoptada per la direcció d’afers generals i recaptació,
per  la  qual  es  compensarien  els  crèdits  fiscals  de  les
autoliquidacions  efectuades  (trimestral  per  mensual),  s’acorda
presentar  recurs  administratiu  davant  la  Comissió  Tècnica
Tributària contra la referida resolució.

20.-  Skate  Park.- Per  tal  d’ampliar  i  millorar  el  nivell  de
qualitat de les rampes i l’aspecte general de l’obra de la zona
esportiva on es troba ubicada la instal·lació “Skatepark”,  s’ha
demanat un pressupost complementari a l’empresa adjudicatària dels
treballs (UTE PROGEC SA i CONGIFE SL), la qual ha presentat un
pressupost per l’import de 15.575,75 €.
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Vist l’informe del departament d’Urbanisme i atès que aquesta obra
complementària al projecte inicial no supera l’increment del cost
establert  a  l’article  22  de  la  Llei  de  contractació  pública,
s’acorda  encomanar  a  l’empresa  adjudicatària  dels  treballs  la
realització d’aquesta millora conforme al pressupost presentat. 

Sessió de la Junta de Govern de data 2 de maig de 2016

Acta  de  la  sessió  anterior.-  S’aprova  l’acta  de  la  sessió
celebrada el dia 25 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. 451
al 457/2016 (obres menors), del núm. 458 al 464/2016 (comerç),
núm. 466/2016 (exempcions fiscals), núm. 467/2016 (terrasses bar),
i núm. 468/2016 (cadastre).

2.- Pagaments.- Es presenta a  la Junta de Govern les relacions
núm. 18/2016 i 19/2016 de factures conformades per un import net a
pagar de 8.557,63 € i 188.722,13 €, respectivament. I verificades,
s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al  capítol
corresponent  del  pressupost. S’aprova  també  la  relació  de
pagaments presentada per un import de 14.669,19 €.

3.- Personal.-

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Oscar PÁEZ GÁLVEZ, com a operari del servei de neteja
viària, del dia 2 de maig de 2016 al 31 de gener de 2017.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. David FERNÁNDEZ MARTIN, com a operari de la deixalleria,
del dia 2 de maig de 2016 al 31 de gener de 2017.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Jesús SERRANO, com a monitor esportiu (tir a l’arc), del
dia 17 de maig al 20 de maig de 2016.

 S’acorda prorrogar, amb caràcter eventual, els serveis de la
Sra. Mercè CANALS PARRELLADA, com a professora d’expressió
corporal, del dia 1 al dia 17 de juny de 2016.

 S’acorda prorrogar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Bienvenido MENDEZ CAMAÑO, com a gestor de la central
d’aparcaments – nocturn), del dia 10 de maig de 2016 al 9 de
febrer de 2017.

 S’autoritza la demanda de la Sra. Driss ZARIOH i del Sr.
Tiago Filipe DA SILVA MOURA,  alumnes del Lycée Comtes de

   157



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2016  –   Sessió ordinària de data 8 de juliol

Foix, per fer una estada formativa al departament de Serveis
(secció enllumenat), del  dia 23 de maig al 1 de juliol del
2016.

 Per  a  cobrir  tres  places  d’informadors  turístics,  amb
caràcter eventual, s’ha convocat un concurs pel procediment
selectiu  d’ingrés  al  que  han  postulat  6  candidats.  Vist
l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar
els serveis de les Sres. Beatriz SORIA ORTEGA, Anna BONETA
HERRERO i Elena SANTIAGO GARCIA, del dia 4 de juliol al 7 de
setembre de 2016.

 Per  a  cobrir  una  plaça  d’assistent  al  departament  de
Cultura, amb caràcter eventual, s’ha convocat un concurs pel
procediment  selectiu  d’ingrés  al  que  han  postulat  13
candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de selecció,
s’acorda contractar els serveis de la Sra. Laia MONTESTRUC
GUIMERÀ, del dia 4 de juliol al 7 de setembre de 2016.

 Per  a  cobrir  tres  places  de  vigilants  pel  circuit  de
footing d’Engolasters, amb caràcter eventual, s’ha convocat
un concurs al que han postulat 5 candidats. Vist l’informe
del  Comitè  tècnic  de  selecció,  s’acorda  contractar  els
serveis  dels  Srs.  Aleix  RABASA  MORENO  i  Marc  OBREGON
PANTEBRE, del dia 1 de juliol al 31 d’agost de 2016.

 Vist  que  el  Sr.  Xavier  ANDORRÀ  HERNÁNDEZ  ha  superat
satisfactòriament el termini d’aprenentatge (lampisteria),
s’acorda modificar el seu nivell de classificació de la
categoria C1 actual a la categoria C2 a comptar del dia
27 d’abril de 2016, tot d’acord amb el plec de bases que
va regir la convocatòria d’aquesta plaça.

 S’acorda la contractació dels joves d’edats compreses entre
els 16 i de 17 anys, seleccionats en el marc del concurs
convocat per realitzar diverses tasques durant els mesos de
juliol i agost 2016 (programa d’iniciació dels joves al mon
del treball), que figuren a la relació que segueix:

Juliol Agost
Andrea Falip Jimenez Ronie Mark Sumalbag Paet
Eric Pelfort Fuster Sara Pintó Rubio
Xavier Rojo Porcuna Laura Servera Sires
Patricia Mellado Pérez Michael Meira Figueiredo
Cindy Magalhaes Novo Xènia Ribera
Lluis Llorens Mateu Alba Raad Sinfreu
Natalia Contins Gispert Laia Lara Sala
Mariana Ferreira Dos Santos Xavier Joan Sarrado Roca
Nil Padilla Bofarull Aïda Ortiz Cardona
Jonathan Carneiro Da Cunha Marta Mitjana Rozados
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 S’acorda  la  contractació  eventual  dels  següents  monitors
pels esports d’estiu: 

Nom i Cognoms
04/07 al

29/07
01/08 al

02/09
05/09 al
07/09

Acosta Sabio, Carles X   

Aláez Peña, Jordi  X  

Alba Bernabeu, Aitor X X  

Albarellos Barreira, Alba X X X

Alcalà Batlle, Oriol X X X

Alfaya Garcia, Victor X X  

Alvarez Blasco, Adrià X  X

Alvarez Vidal, Sandra  X  

Atero Fernández, Judith X X X

Bessa Jové, Marc X   

Borrás Rioja, Rene  X  

Cachón De La Rúa, Jonathan X X X

Campaña Iwanczuk, Melina Belén X X X

Canes Cortes, Laura X X X

Casanova Rodriguez, Sara X   

Casanovas Esgleas, Gisela  X X

Castro López, Canòlich X   

Colell Méndez, Mireia X  X

Colell Méndez, Sandra  X X

Colell Moreno, Núria  X X

Coll Ramonet, Maria  X  

Conde Iglesias, Miriam  X  

Cornejo Benito, Raquel  X  

Crespo Guillermo, Cristina  X X

Cumbreras Maza, Alexandre  X  

Da Cunha Gonçalves, Melanie X   

Da Silva Rodrigues, Vanessa X   

Dalleres Mora, Clàudia  X X

De Jesus Matias, Ernesto X   

Dolcet Cordellana, Olga X   

Dorandeu, Gaëlle X X  

Elsen Munuera, Paula X   

Escudero Fernández, Rocio X X  

Estrada Favrel, Ingrid  X  

Expósito Muñoz, Anna X   

Fernandes González, Àlex X   

Fernández López, Àlex  X X

Fernández Ortega, Antoni  X X

Ferreira Cerqueira, Mònica X   
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Fidalgo Machado, Joel  X X

Fumenal Artés, Mireia  X  

Garcia Cobos, Sandra X X  

Gómez Calvo, Sergio X   

Gonçalves Mariano, Paulo  X  

González Baldonedo, Alejandro X   

Guasch Zamora, Jordi X X X

Lasheras Palomares, Sandra X X  

Llorens Mateu, Joaquim X X  

Marqués Godó, Jordi X   

Marsal Molina, Pol X X X

Martín Barquín, Núria X X X

Martin Lozano, Cristel  X  

Medina De Diego, Cristina X X  

Mesquita Pires, Eric X X X

Molné Ripoll, Sergi X   

Moreno Marin, Xavier X X  

Moro Jiménez, Sharon X X  

Moura Fernandes, Juary X   

Muro Riba, Laura  X X

Muro Riba, Marc X  X

Obregon Pantebre, Eric  X X

Ojea Pena, Victoria X X  

Oliveras Gabarre, Gemma  X X

Oliveras Gabarre, Sandra X X X

Oliveros Muelas, Alejandra X X  

Pérez Armany, Maria X X X

Pérez Casas, Sergi X X X

Pinto Molina, Ines  X  

Pons Casalprim, Clàudia  X X

Pons Ibañez, Meritxell X   

Pulpillo Garcia, Andrea X X X

Ramirez Seco, Melania X X  

Reboredo Franco, Jennifer X X  

Ribó Daina, Laura X X  

Rivero Navarro, Ariadna X   

Roca Moreno, Alba  X  

Rodriguez Bartumeu, Anna Mª  X  

Romero Castañeda, Javier X   

Saiz Martínez, Andrea X   

Jordan Fernández, Andrea X   

Oliveros Muelas, Miquel  X X

Sarrado Roca, Carla  X X
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Seco González, Ramon X  X

Serra Peiretó, Carme X   

Serra Tomás, Marc X X X

Soares Da Costa, Sara Daniela X  X

Torné Sánchez, Cristel X X  

Toro Martins, Encarnación X  X

Usubiaga Guimera, Albert X X X

Vázquez Garcia, Lara  X  

Veiga Viana, Jessica X   

Vela Cubillo, Daniel  X X

Ventura Sulit, Richard X X X

Zapatero Clarià, Guillem  X X

Zarza Martín, Héctor X   

Zürcher Otero, Duna X X  

 Examinada la demanda d’excedència presentada pel Sr. Carles
SÁNCHEZ  RODRÍGUEZ  (responsable  de  l’Arxiu  Històric),
s’acorda autoritzar-la a partir del dia 1 de setembre de
2016, pel període de 13 mesos i convocar un concurs pel
procediment  de  promoció  interna,  per  a  cobrir  la  plaça
vacant.

 Vista  la  sol·licitud  presentada  per  la  Sra.  Sabrina
FERNANDEZ PARADA (puericultora), per a prorrogar la seva
excedència durant el termini d’un any, s’acorda autoritzar-
la a comptar del dia 7 de juliol de 2016.

 Per a realitzar les proves d’avaluació de candidats que han
postulat  al  concurs  selectiu  d’ingrés  per  a  proveir  una
plaça  de  responsable  de  Biblioteca,  s’ha  efectuat  una
consulta  de  preus  a  les  empreses  ADECCO  (2.671,89  €),
CERQUEDA  RH  (-),  GAMMA  MANAGEMENT  (271,70  €)  i  LIDERA
(391,88 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar els
treballs d’avaluació i de selecció de personal a l’empresa
GAMMA  MANAGEMENT  al  ser  la  que  presenta  l’oferta  menys
dient.

4.- Concursos.- S’acorda convocar un concurs públic la compra d’un
vehicle elèctric pel Servei d’Ajuda a Domicili.

5.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de
l’UPTEE,  per  un  import  de  6.193,30.-  €  en  concepte  de
pagament  de  les  factures  presentades  per  l’empresa  TMR
Tallers, corresponents a la reparació i adequació de les
carrosses de la Cavalcada de Reis.

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció consignada a
favor de l’Associació de dones d’Andorra, en concepte de
pagament de les despeses de la 6ª cursa de la dona que es
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celebrarà el dia 5 de juny del corrent, per l’import de 500
€.

6.- Expedients sancionadors.-  

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  Sr.  Eugenio
MUÑOZ GRACIA, 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. Susanna
GRASLAUB, Raquel CRUZ ZORRILLA  i pel titular administratiu
del  negoci  BAWANI  IMPORTACIONS,  en  relació  al  expedient
incoat per una presumpta transgressió l’Ordinació que regula
l’horari  de  dipòsit  d’escombraries  a  la  via  pública,
s’acorda  deixar  nuls  i  sense  efectes  els  referits
expedients.

 Vist l’expedient incoat a la Sra. Dominica MAS 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.- 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  la  relació  núm.  7  de  demandes  d’utilització
d’instal·lacions comunals.

8.-  Fraccionament  de  Tributs.- S’aprova  la  relació  núm.  8
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.- Manteniment.- Per a la reparació d’un tram del paviment  del
Passeig del Riu (costat del CIAM), s’ha efectuat una consulta de
preus a les empreses SERRALLERIA ESTEVES (9.562,61 €), SERRALLERIA
INDUSTRIAL  (5.450,00  €)  i  SERRALLERIA  JOAN  (11.097,90  €).
Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  la  realització
d’aquesta  reparació  a  l’empresa  SERRALLERIA  INDUSTRIAL  al  ser
l’oferta menys dient.

10.- Desratització i control de plagues.- Per la contractació del
servei de desratització i control de plagues, s’ha convocat un
concurs públic al que han postulat les empreses ECOTÈCNIC (Opció
A: 4.500 €/any, Opció B: 10.788,00 €), ECOSERVEIS (6.900 €/any),
FLY SERVEIS (4.850 €/any) i PREVENCONTROL (4.800 €/any). Vista la
proposta que formula la Mesa de contractació, s’acorda adjudicar
el  servei  de  desratització  i  control  de  plagues  a  l’empresa
ECOTECNIC (Opció A), al ser l’oferta menys dient.

11.- Xarxa de col·lectors.- Per la contractació dels serveis de
neteja  i  manteniment  de  la  xarxa  pública  de  col·lectors  s’ha
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convocat un concurs públic al que han postulat les empreses NEIDA
I ECONET, les quals han presentat les següents ofertes:

NEIDA:
- Horari laboral:  95,00 €.
- Horari no laboral:  95,00 €.
- Horari nocturn: 100,00 €. 
- Càmera gran:  120,00 €./hora.
- ½ Jornada Càmera gran:  480,00 €.
- Jornada Càmera gran: 864,00 €.
- Càmera petita:  95,00 €./hora.

ECONET:
- Horari laboral:  98,00 €.
- Horari no laboral:  98,00 €.
- Horari nocturn:  98,00 €. 
- Càmera gran: 145,00 €./hora.
- ½ Jornada Càmera gran 540,00 €.
- Jornada Càmera gran: 870,00 €.
- Càmera petita:  86,00 €./hora.

Vista la proposta que la Mesa de contractació, s’acorda adjudicar
a l’empresa NEIDA els referits serveis atès que proposa l’oferta
que millor s’adapta a les necessitats del departament.

12.- Nits del Món 2016.- S’aprova el següent pressupost i programa
d’espectacles  musicals  del  cicle  “Nits  del  món”  (vetllades
temàtiques a celebrar a la plaça Coprínceps):

14 juliol 
Nit a Paris  Trio Fanny 3.030,50 €

11 d’agost
Nit a Londres  Amy’s Big Band 3.824,70 €

25 d’agost
Nit a Cuba Son Caribe 3.030,50 €

Total contractació:      9.885,70€ (Andorra animació).

 En el marc de les  vetllades temàtiques programades a la
Plaça  Coprínceps,  per  amenitzar  la  vetllada  “Nit  del
silenci”, que tindrà lloc el proper dijous dia 21 de juliol,
s’acorda la contractació de 3 DJ’s així com dels equips de
so, a  l’empresa PRODUCCIONS DISCOGRÀFIQUES INCOGNIT, per
l’import de 1.562,28 €.

13.-  Protocol  d’embargament  .-  D’acord  amb el  procediment
establert a l’article 112 de la Llei de bases de l’ordenament
tributari, l’article 7 de la Llei de l’embargament i els articles
45, 46 i 47 del Decret d’aprovació del Reglament de recaptació de
tributs, s’aproven els documents següents:
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a) procediment  normalitzat  d’informació  i  execució
d’embargaments  de  diners  en  comptes  corrents   en  euros
dipositats  en  entitats  bancàries,   per  raó  de  deutes
tributaris i d’altres de dret públic

b) model  de  protocol  de  col·laboració  entre  el  Comú  i  les
Entitats  Bancàries  d’Andorra  per  a  la  retenció  per
embargament de diners dipositats en comptes en euros, per
impagament d’imports de deutes tributaris i de preus públics
no satisfets en període voluntari, i el transferiment dels
imports embargats al Comú.

14.-  Reglament  de  distincions  i  condecoracions  dels  Agents  de
Circulació Comunals.-  D’acord amb l’article 2 del Reglament de
distincions i condecoracions dels Agents de Circulació Comunals
s’acorda  atorgar  les  següents  medalles  de  la  Comissió
Interparroquial per a la dedicació d’anys de servei als següents
Agents de circulació Comunals:

Agent
Classe 1

categoria A
15 anys

Classe 1
categoria B

20 anys

Classe 1
categoria C

25 anys

Classe 3
Parroquial
25 anys

DELGADO SANCHEZ, JOAN JOSEP 1 1 1 1

ORTEGA GISPERT, JOSEP MARIA 1 1 1 1

ORTEGA GISPERT, ALBERT 1 1 1 1

AMBOR VARELA, JAUME 1 1 1 1

FITE NIETO, IGNASI 1 1 1 1

RIBEIRO PEREIRA, ADRIANO 1 1   

PRIETO MAURI, LURDES 1 1   

LEBRON SEGOVIA, MIQUEL 1 1   

BOZZO PRAT, CARLES 1 1   

MORO TORRADO, MANEL 1 1   

CAMPOY RAMOS, JOSEP 1    

SEGURA LOBATO, SONIA 1    

SORIANO BURGUES, TERESA CARME 1    

CASANOVA MARTINEZ, DULCENOMBRE 1    

MARTI ABAD, CARLES 1    

RISPOLIS IBAÑEZ, MIRIAM 1    

ESCUDERO JOURNET, BARBARA 1    

D’acord amb l’article 7 del mateix Reglament s’acorda notificar
aquest acord al departament de Recursos Humans per a la inscripció
dels seus titulars al Registre de la Funció Pública.
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Sessió de la Junta de Govern de data 9 de maig de 2016

Acta  de  la  sessió  anterior.-  S’aprova  l’acta  de  la  sessió
celebrada el dia 2 de maig del 2016, que serà presentada al Ple
del Comú  per a la seva ratificació.

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 474
al 477/2016 (obres menors), núm. 478/2016 (comerç), núm. 479/2016
(terrasses bar), núm. 481/2016 (urbanisme), núm. 482 i 483/2016
(cadastre), i núm. 484 i 485/2016 (fraccionament tributs). 

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
20/2016 de factures conformades per un import net a pagar de
9.256,10 €. 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 120.983,55 €.

3.- Transferències de crèdit.- Vist l’article 74 de la Llei de
Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i
l’informe emès per la Interventora, la Junta de Govern autoritza
les següents Transferències de Crèdit, a càrrec del pressupost
econòmic 2016:

 De  la  partida  501  1600000  60790  “Altres  actuacions
urbanístiques” 2.200,00 € a favor de la partida 601 3420003
60820 “Equipament esportiu”, per a fer front a l’ampliació
de les pistes de bàsquet “3x3”, i ajustar-les al perímetre
del terreny.

4.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció atorgada al
Club de Ball esportiu  Balland, per un import de 2.000 €,
d’acord amb el pressupost presentat en concepte de pagament
de les sessions de ball que s’organitzaran a la sala del
Prat el Roure durant l’any 2016. 

 S’acorda procedir a l’abonament de les següents subvencions
destinades  a  les  associacions  de  pares  d’alumnes  de  les
Escoles:

- APA Escola Andorrana: 5.104 €
- APA Escola Francesa: 4.552 €
- APA Sagrada Família: 3.096 €
- APA Escola Espanyola: 1.096 € 

5.- 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. 8 de demandes d’utilització
d’instal·lacions comunals.
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6.-  Fraccionament  de  Tributs.- S’aprova  la  relació  núm.  9
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.

7.-  Piscines  Comunals.-  Pels  treballs  de  reforma  a  les
instal·lacions  esportives  de  les  piscines  Comunals  (gimnàs,
recepció, passadissos, escala, sala de fitness i sala de spinnig)
s’ha efectuat una consulta de preus a la que han presentat oferta
les empreses CONSTRUCCIONS MODERNES (12.218,32 €), CONSTRUCCIONS
TAUSTE (-) i CONSTRUCCIONS CARRACEDO (9.604.07 €). 

Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar la realització dels
treballs de reforma de les esmentades instal·lacions a l’empresa
CONSTRUCCIONS CARRACEDO al ser l’oferta menys dient.

8.- Pistes de Bàsquet 3x3 Outdoor.- 

 Per tal d’adaptar les pistes de Bàsquet al perímetre del
terreny d’emplaçament, s’acorda encomanar a SUPREME FLOORS
IBÈRICA  SLU,  empresa  adjudicatària  del  subministrament  i
muntatge de les dues pistes, els treballs corresponents a
aquest suplement d’obra conforme al pressupost presentat per
un import de 2.032 €.

 Vist l’informe del departament d’urbanisme i el que preveu
la Disposició addicional cinquena de la llei 5/2008, del 15
de maig, que modifica la Llei de contractació pública, s’ha
demanat pressupostos a tres empreses, pel procediment de
contractació urgent, pel lloguer i muntatge del material
destinat a la organització del campionat Europeu de Bàsquet
3x3  a  la  Plaça  Coprínceps. Les  empreses  consultades  han
estat LA GRESCA (19.000 €), GM PRODUCCIONS (13.532 €) i
ESPECTACLES PIRINEUS (-).

Vist l’informe del departament d’urbanisme sobre les ofertes
presentades,

Atès  que  l’empresa  GM  Produccions  ha  presentat  la  seva
oferta  fora  del  termini  establert,  s’acorda  adjudicar  a
l’empresa  LA  GRESCA,  el  lloguer  i  muntatge  del  material
referit per l’import de l’oferta.

9.- Festa de la Parròquia 2015.- Per a la realització de l’àpat
popular que s’ofereix amb motiu de la celebració de la diada de la
Parròquia, s’ha efectuat una consulta de preus a diverses empreses
obtenint  només  oferta  de  l’empresa  PAELLABUNDI  (5.850  €/1.300
racions).  Examinada  l’oferta  s’acorda  adjudicar  a  la  mateixa
empresa el subministrament i preparació d’aquest àpat així com el
servei de bar al Parc de la Mola.

S’acorda fixar  el preu del àpat a 5 €/persona.

10.- Músiques del Món 2016.-  S’aprova el següent pressupost i
programa d’actuacions musicals del cicle “Músiques del món”, a
celebrar del dia 1 al 30 d’agost a la plaça Coprínceps:
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 1 d’agost Alice & The Wonders 1.724,25 €
 4 d’agost Gipsy Hits 2.225,85 €
 8 d’agost Enric Verdaguer 1.828,75 €
 16 d’agost Sense Sal  2.079,55 €
 24 d’agost Tap Olé 2.643,85 €

Total  contractació  artística:  10.502,25  €  corresponent  a
contractacions amb l’empresa Gatzara Espectacles.

Les despeses corresponents a lloguer dels equips de so i llum
queden pendents de determinar.

11.- Conveni Comú – FEDA.- Per a la utilització d’una superfície
de terreny de la parcel·la situada a la partida dels Vilars (UA-
Suc-20), Carrer de Can Diumenge núm. 54, amb referència cadastral
7U12225,  propietat  del  Comú,  per  a  instal·lar-hi  una  estació
transformadora (ET 622), s’acorda formalitzar un conveni amb FEDA
autoritzant-li la implantació d’aquesta estació, la qual haurà de
retirar  amb  despeses  al  seu  càrrec  en  el  moment  que  el  Comú
decideixi revocar l’autorització.

Sessió de la Junta de Govern de data 17 de maig de 2016

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

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 486
al 492/2016 (obres menors), núm. 493/2016 (urbanisme), del núm.
494 al 498 /2016 (comerç), núm. 500/2016 (terrasses bar), del núm.
501 al 504/2016 (exempcions fiscals) i núm. 505/2016 (cadastre).
La resolució núm. 499/2016 resta sense contingut.

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 21/2016 i 22/2016 de factures conformades per un import net a
pagar  de  23.269,30  €  i  176.567,49  €,  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 2.132,00 €.

3.-  Fraccionament  de  Tributs.- S’aprova  la  relació  núm.  10
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.

4.-  Compensacions.- S’aprova  la  relació  núm.  2  d’obligats
tributaris que han sol·licitat procedir al pagament de tributs i
taxes  pendents  de  liquidar,  mitjançant  el  procediment  de
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compensació previst a l’article 50 de l’Ordinació de modificació i
refosa de l’Ordinació Tributària.  

5.- Expedients sancionadors.-  

 S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Noemí
MONTOTO, Maria DA CONCEIÇAO DAS NEVES, Alfa Grace GANAL,
Jacqueline PÉREZ SANTIAGO, als Srs. Xavier CASALS SIRÉS,
Josep  A.  FERNANDEZ  NAZARA,  Tomàs  PIRES  DE  JESUS,  Oscar
MORAGA MARTINEZ, Diego LLUCH GARCIA i al titular del negoci
EXPO MEDICA 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.  Ainhoa
FERNANDEZ  RUIZ,  Pilar  GRAU  ESTANY  i  pel  titular
administratiu  del  negoci  CLUB  DE  BILLAR,  en  relació  al
expedient incoat per una presumpta transgressió l’Ordinació
que  regula  l’horari  de  dipòsit  d’escombraries  a  la  via
pública, s’acorda deixar nuls i sense efectes els referits
expedients.

 Vist l’expedient incoat al titular administratiu del negoci
CASA  DEL  BISTEC,  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.

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 o amb preu públic reduït,
tal com es detalla en la relació núm. 8 de demandes d’utilització
d’instal·lacions comunals.

7.- Embelliment.- Per a l’adquisició de 400 jardineres amb els
seus suports per a  instal·lar-les vora el riu (tram pont de
l’avinguda de Les Escoles fins al Pont d’Engordany), s’ha efectuat
un  concurs  públic  al  que  han  presentat  ofertes  les  següents
empreses:

 ALDRIM 33.060,00 €
 COMERCIAL CAIRÓ 39.710,00 €
 LA GRANDALLA 42.840,00 €
 FARGA SL 38.169,67 €
 MESA 66.044,00 €
 MULTISERVEIS COPRÍNCEPS 38.017,10 €
 SENYALITZACIONS STOP 28.900,00 €
 SERRALLERIA ARC METALL 41.152,10 €
 SERRALLERIA INDUSTRIAL JJ 30.635,32 €
 SERRALLERIA VENTILACIÓ EUROPA  25.200,00 €

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de
contractació,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  SERRALLERIA
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VENTILACIÓ EUROPA, el subministrament d’aquest material al ser
l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

8.- Marxa de Cap de Rec.- Vista la demanda del Club Muntanyenc de
Sant Cugat, s’autoritza l’organització de la  marxa Cap de rec
(Itinerari d’iniciativa privada) programada pel dia 11 de juny de
2016.  S’acorda  autoritzar  també  el  muntatge  d’un  punt
d’avituallament a la Font de la Closa així com del marcatge de la
competició,  sempre  i  quan  compleixi  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 la prova.

9.- Piscines Comunals.-  S’acorda efectuar la parada tècnica a les
Piscines Comunals entre el dia 24 de juny i 10 de juliol del
corrent, per a la realització dels treballs de manteniment de les
instal·lacions  i  equips.  Per  a  la  realització  dels  referits
treballs,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses
INSTAL·LACIONS  INTEGRALS  (-),  SACE  (1.883.75  €)  i  TERMCALOR
(4.220,00 €). Vistes les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa
SACE els treballs de manteniment, al ser la proposta menys dient.

10.- Subministrament d’aigua potable.- Per a pal·liar el efectes
produïts  per  les  interrupcions  i  restriccions  en  el
subministrament d’aigua potable a la parròquia els passats dies 9
i 10 del corrent, s’informa que s’ha procedit a la compra, amb
caràcter d’extrema urgència, d’aigua potable embotellada (bidons
de 5 litres i ampolles 1,5 litres d’aigua) per a distribuir als
centres Escolars i a tots els Ciutadans que la sol·licitin, a les
empreses Establiments VIDAL  per l’import de 791,84 €, CARBÒNIQUES
per  l’import  de  665,15  €  i  CAVES  ANDORRANES  per  l’import  de
2.243,85 €. 

11.- Publicitat.- S’acorda contractar a l’empresa V,SA,  50 cares
publicitàries de “OPIS”, així com la fabricació, la fixació, el
manteniment i el desmuntatge de la publicitat, per un import de
5.975,31  €  (IGI  inclòs),  destinades  a  campanyes  publicitàries
relatives a les activitats comunals.

12.-  Xarxa  d’enllumenat.-  Pel  subministrament  de  material  i
telegestió  de la xarxa d’enllumenat públic, s’ha efectuat un
concurs públic al que han presentat ofertes les següents empreses:

 GEA  5.178,97 €
 COMERCIAL ELÈCTRICA  8.233,58 €
 NOVELEC 22.728,98 €
 COMERCIAL CAIRÓ 22.869,62 €
 SATA 21.201,48 €

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de
contractació;  Atès  que  cap  de  les  empreses  ha  proposat  la
totalitat del material indicat en el full de Condicions Tècniques,
s’acorda adjudicar el subministrament per partides a les empreses
GEA, per un import de 1.283,00 €,  a COMERCIAL ELÈCTRICA per un
import de 2.217,62 €, a COMERCIAL CAIRÓ per un import de 4.430,50
€, a NOVELEC per un import de 19.566,16 € i a SATA per un import
de 7.773,23 € i per un import de  13.428,25 €.
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13.- Contenidors.-  Pel subministrament de contenidors per a la
recollida de residus sòlids urbans, s’ha efectuat una consulta de
preus a les següents empreses:

 MULTISERVEIS COPRÍNCEPS 5.323,65 €
 ENTORN EFICIENT 5.105,87 €
 RIBA 4.407,50 €
 RODISNET 6.239,65 €

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de
contractació,  s’acorda  adjudicar  el  subministrament  de
contenidors, per partides, a les empreses ENTORN EFICIENT, per un
import de 1.891,45 € i a RIBA per un import de 2.505,58 €, atès
que són, respectivament, les ofertes que millor s’adapten a les
necessitats del departament.

14.-  Mobiliari  Urbà.- Pel  subministrament  de  mobiliari  urbà
(fonts,  dispensadors  i  cendrers  que  s’adaptin  a  les  papereres
instal·lades a la via pública),  s’ha efectuat una consulta de
preus a les següents empreses:

- ENTORN EFICIENT (fonts, dispensadors i cendrers) 3.604,69 €
- GEA (fonts)   680,82 €
- MULTISERVEIS (fonts, dispensadors i cendrers) 3.042,52 €
- RODISNET (dispensadors i cendrers) 4.033,56 €

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de
contractació, s’acorda adjudicar el subministrament del mobiliari
urbà, per partides, a les empreses ENTORN EFICIENT (dispensadors),
per un import de 626,98 €, a GEA (fonts) per un import de 680,82 €
i a MULTISERVEIS (cendrers) per un import de 2.154,27 €, atès que
són,  respectivament,  les  ofertes  que  millor  s’adapten  a  les
necessitats del departament.
 
15.- Reordenació dels sentits de Circulació.- Per a la realització
d’una anàlisi general dels sentits de circulació de la Parròquia,
amb  simulació  de  diferents  opcions  d’ordenació,  el  Govern
d’Andorra i el Comú d’Escaldes-Engordany van encomanar a l’empresa
DOYMO un estudi per avaluar l’efecte sobre la mobilitat, arrel de
l’elevada utilització de l’eix Carrer Valira – Carrer La Unió per
l’afluència de vianants a l’entorn de l’avinguda Carlemany i les
nombroses zones d’aparcament situades a l’entorn. El cost d’aquest
informe ascendeix a 7.263 €, dels quals el Comú n’assumirà el 50%.

16.- Cursets de formació.- Per a la realització de cursets de
formació  sobre  l’aplicació  de  la  Llei  32/2014,  de  bases  de
l’ordenament  tributari,  i  de  les  Ordinacions  comunals  que  la
desenvolupen, de la Llei 43/2014, del Saig, i de la Llei 44/2014,
de  l’embargament,  destinats  als  Directors  d’àrea,  Caps  de
departament, Assessors i responsables de secció, així com tot el
personal  adscrit  als  departaments  que  gestionen  tributs  i  al
departament de Tràmits, s’ha demanat un pressupost a l’empresa
OCPS  (empresa  contractada  per  la  reunió  de  Cònsols  pel
desplegament  de  la  nova  normativa  als  Comuns),  la  qual  ha
presentat un pressupost per l’import de 300 € (IGI no inclòs) per
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sessió.  Vist  el  pressupost  s’acorda  contractar  a  la  referida
empresa 2 cursets per a la formació del personal.

17.-  Treballs  de  Topografia.- S’acorda  renovar,  d’acord  amb
l’article  90  de  l’Ordinació  de  la  funció  pública  Comunal,  el
contracte de prestació de serveis formalitzat el dia 2 de gener
del 2012 amb el Sr. Josep VIÑALS CANO, Enginyer Topògraf, per a la
realització  dels  treballs  de  suport  tècnic  al  departament
d’urbanisme i del Cadastre, fins al 31 de desembre del 2019.

Sessió de la Junta de Govern de data 23 de maig de 2016

Acta  de  la  sessió  anterior.-  S’aprova  l’acta  de  la  sessió
celebrada el dia 17 de maig del 2016, que serà presentada al Ple
del Comú  per a la seva ratificació.

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 506
al 508/2016 (obres menors), del núm. 509 al 513/2016 (cadastre),
del núm. 514 al 522/2016 (comerç), i del núm. 523 al 526/2016
(urbanisme).

2.- Pagaments.- S’aprova la relació de pagaments presentada per un
import de 26.295,34 €.

3.- Personal.-

 Per a proveir una plaça d’animador/a de la Llar del Jubilat,
s’ha convocat un concurs intern, al que ha postulat un sol
Candidat.  Vist  l’informe  del  Comitè  tècnic  de  selecció,
s’acorda contractar els serveis de la Sra. Cristina RAYA
SÁNCHEZ, amb el termini de prova establert a l’Ordinació de
la funció pública.

 Vista la necessitat de cobrir el lloc que deixa vacant  la
Sra.  Cristina  RAYA  SÁNCHEZ,  puericultora,  s’acorda
contractar, amb caràcter eventual, els serveis de la Sra.
Estefania DA ROCHA GARCIA,  del dia 1 de juny al 30 de
novembre de 2016.

 S’acorda prorrogar, amb caràcter eventual, els serveis de la
Sra. Estefania MARTIN GEA, com a puericultora, del dia 1 de
juny de 2016 al 28 de febrer de 2017.

 Vist  que  no  s’ha  presentat  cap  candidat  a  la  plaça
d’auxiliar d’agent de circulació, 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.
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 Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Iurdana ARTOLA
BERROCAL, secretària del departament de Medi Ambient, per a
l’obtenció d’un permís administratiu de dues hores diàries
per  atendre  al  seu  fill  menor  de  nou  mesos;  vist  el
reglament de  permisos administratius,  s’acorda atorgar-li
del dia 7 de juny al 15 de novembre de 2016.

 S’autoritza la demanda de les Sres. Paula VELASCO FARRÉ i
Sílvia BOTEY SERRANO,  alumnes del Lycée Comtes de Foix, per
fer una estada formativa al departament de Gent Gran, del
dia 23 al 27 de maig del 2016.

 S’autoritza la demanda del Sr. Joel DA SILVA MESA i de la
Sra. Fàtima LEMOS,  alumnes del Lycée Comtes de Foix, per
fer una estada formativa al departament de Gent Gran, del
dia 30 de maig al 3 de juny de 2016.

 S’autoritza la demanda de la Sra. Layla AYACH,  alumna del
Lycée  Comtes  de  Foix,  per  fer  una  estada  formativa  al
departament de Gent Gran, del  dia 14 al 20 de juny de 2016.

4.- Concursos.- 

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  adjudicar  la
contractació  dels  serveis  de  neteja  dels  aparcaments
verticals de la parròquia.

 S’acorda convocar un concurs públic pel subministrament de
bombetes pel manteniment de la xarxa d’enllumenat públic.

5.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció
a favor de l’Entitat AINA, en concepte d’aportació anyal a les
activitats organitzades, per un import de 370 €.

6.-  Comissió  de  Gestió  de  la  VMPC.- S’acorda  procedir  a
l’abonament de l’import de 25.000 € a favor de la Comissió de
Gestió de la Vall del Madriu, Perafita – Claror, en concepte de
participació del Comú d’Escaldes-Engordany al funcionament de la
Comissió.

7.- Expedients sancionadors.-  

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular
administratiu del negoci DELÍCIES TURQUES 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.  Aura
FERNANDEZ  DIEZ,  Leonor  DEL  AGUILA  ASENSIO  i  pel  titular
administratiu del negoci HUNGARI, en relació al expedient
incoat per una presumpta transgressió l’Ordinació que regula
l’horari  de  dipòsit  d’escombraries  a  la  via  pública,
s’acorda  deixar  nuls  i  sense  efectes  els  referits
expedients.
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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 o amb preu públic reduït,
tal com es detalla en la relació núm. 9 de demandes d’utilització
d’instal·lacions comunals.

9.-  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 8/2016,
de data 23 de maig 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.

10.- Manteniment.- Per la reparació de la solera de la plataforma
mòbil destinada a escenari, s’ha efectuat una consulta de preus a
les  empreses  DECOR  ANDORRA  (4.380,07  €)  i  FUSTERIA  ROSSELL
(4.373,33  €).  Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  a
l’empresa FUSTERIA ROSSELL els treballs referits al ser l’oferta
menys dient.

11.- Maquinària.- Per a la compra i muntatge d’un compressor pel
taller mecànic del Comú, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses Ferreteria INDUSTRIAL (3.499,33 €), CANAL MENDI (Opció A:
3.410,88 € ; Opció B: 3.782,90 €) i TECNOMOBIL (Opció A: 2.123,44
€;  Opció  B:  3.530,00  €).  Examinades  les  ofertes,  s’acorda
adjudicar el subministrament d’aquest aparell a CANAL MENDI, per
l’import  de  3.782,90  €  atès  que  proposa  l’oferta  que  millor
s’adapta a les necessitats del departament (menor nivell sonor).

12.-  Recaptació  dels  aparcaments  Comunals.- Per  la  recollida
diària  i  transport  de  les  caixes  dels  aparcaments  i  dels
parquímetres,  s’acorda  contractar  l’empresa  de  seguretat
SEGURISER, única empresa a Andorra que pot dur a terme aquest
servei, conforme al pressupost presentat per un import de 32,88
€/diaris (de dilluns a divendres)

13.- Remodelació de la Plaça Coprínceps.- Per la realització dels
treballs complementaris de les obres de remodelació de la Plaça
Coprínceps,  s’ha  demanat  pressupost   a  l’empresa  AUXINI  SA,
empresa adjudicatària inicial de les obres, la qual ha presentat
una oferta per l’import de 9.782,11 €. 

     Vist l’article  22.f) de  la Llei  de contractació  pública,
l’informe  del  departament  d’Urbanisme  i  de  la  Interventora
Comunal, la Junta de Govern acorda adjudicar aquests treballs a la
referida empresa per l’import de l’oferta. 

14.-  Festa  de  la  Parròquia  2016.-  Per  a  la  contractació
d’espectacles pel dia 14 de juny, data de commemoració de la
creació de la Parròquia, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses GATZARA ESPECTACLES i ANDORRA ANIMACIÓ. Examinades le
ofertes, s’acorda  contractar a l’empresa GATZARA ESPECTACLES el
grup “Duo Sarau”, per l’import de 495 € per amenitzar el ball de
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tarda, i l’espectacle infantil “Animat i balla”, per un import de
814,87 € (IGI inclós).

15.-  CAEE.-  S’acorda  contractar  l’exposició  “Pablo  Picasso”  a
l’empresa  Evolución  Arte,  constituïda  per  29  esbossos,  12
dibuixos,  20  ceràmiques  i  5  gravats  que  formen  part  de  la
col·lecció   “Suite  Barcelona”:  una  mostra  de  les  diverses
tècniques que va treballar l’artista. Aquesta mostra, tindrà una
durada  de  tres  mesos  (de  juliol  a  setembre  2016)  i  un  cost
aproximat de 27.850 €. El preu inclou el transport, el lloguer,
muntatge,  desmuntatge  i  l’assegurança,  amb  tots  els  impostos
inclosos.

16.- XI Jornades Tèxtils i de Puntaires.-  En el marc de la XIª
edició de les jornades tèxtils i de puntaires, s’acorda procedir a
l’abonament de l’import de la inscripció al taller monogràfic “La
ruta de la seda” realitzat pel duo artístic “Desedamas” que tindrà
lloc el proper dia 14 d’octubre del corrent.

S’acorda fixar el preu del fulard de seda a 5 €/unitat que es
lliurarà  als  participants  al  moment  de  la  inscripció  a
l’activitat.

17.- Circuit de BTT d’Engolasters.- Vista la demanda formulada per
l’Entitat Sprint club Andorra, sol·licitant la realització d’una
prova del campionat d’Andorra de ciclisme infantil al circuit de
BTT  d’Engolasters,  programada  pel  dia  5  de  juny,  s’acorda
autoritzar-la.

18.- Entitats culturals, socials i esportives.- S’acorda mantenir
fins  al  31  de  desembre  del  corrent  la  gratuïtat  sobre
l’estacionament dels vehicles propietat de les Entitats Culturals,
socials  i  esportives,  als  aparcaments  verticals  del  Comú
d’Escaldes-Engordany.

Sessió de la Junta de Govern de data 30 de maig de 2016

Acta  de  la  sessió  anterior.-  S’aprova  l’acta  de  la  sessió
celebrada el dia 23 de maig del 2016, que serà presentada al Ple
del Comú  per a la seva ratificació.

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 527
al 535/2016 (obres menors), del núm. 536 al 550/2016 (comerç), i
del núm. 551 al 559/2016 (exempcions fiscals).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 23/2016 i 24/2016 de factures conformades per un import net a
pagar de 12.252,56 € i 66.348,93 €, respectivament. I verificades,
s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al  capítol
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corresponent  del  pressupost. S’aprova  també  la  relació  de
pagaments presentada per un import de 9.750,96 €.

3.- Personal.-

 S’acorda prorrogar, els contractes eventuals dels Srs. Josep
CAPARRÓS FERNANDEZ, conserge/operari de manteniment i Luis
Manel FIGUEIREDO, operari de neteja viària, del dia 1 de
juny de 2016 al 28 de febrer de 2017.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr.  Jordi  MARTINEZ  MOYA,  com  a  conserge/operari  de
manteniment, del dia 1 de juny de 2016 al 28 de febrer de
2017.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. José DE HARO JIMENEZ, com a operari d’aparcaments, del
dia 1 de juny al 31 d’agost de 2016.

 Per a proveir una plaça de responsable de la Biblioteca,
s’ha  convocat  un  concurs  selectiu  d’ingrés,  al  que  ha
postulat 1 candidat.  Vist l’informe del Comitè tècnic de
selecció i atès que no ha superat les proves d’avaluació,
s’acorda declarar el concurs desert i publicar una segona
convocatòria.

 Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Rosa Maria LOPEZ
GARCIA  (agent  de  circulació),  per  a  prorrogar  la  seva
excedència durant el termini d’un any, s’acorda autoritzar-
la a comptar del dia 19 de maig de 2016.

 Vist que algunes persones han renunciat a treballar com a
monitor dels Esports d’Estiu 2016 en algun dels torns pels
quals  van  ser  seleccionats,  s’acorda  substituir-los  per
altres candidats conforme a la relació següent:

Monitor que renuncia al torn
de treball

Torn de substitució Monitor que el substitueix

Sergi Molné Ripoll Del 04/07 al 29/07 Maria Moraguez Peleija

Sharon Moro Jiménez Del 04/07 al 29/07 Alba Roca Moreno

Sharon Moro Jiménez Del 01/08 al 02/09 Miquel A. Pereira Gega

Claudia Dalleres Mora Del 01/08 al 02/09 Adrià Tudo Germà

Alba Roca Moreno Del 01/08 al 02/09 Oriol Tudó Germà

Claudia Dalleres Mora Del 05/09 al 07/09 Miquel A. Pereira Gega

 S’autoritza  la  demanda  del  Sr.  Emmanuel  PINTO  DA  CUNHA,
alumne  del  Lycée  Comtes  de  Foix,  per  fer  una  estada
formativa al departament de Gent Gran, del  dia 13 al 17 de
juny de 2016.

 S’acorda la inscripció de les persones que es detallen a
continuació al curs  “manipulació d’aliments” impartit per
Altimir:
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Angeles ANGULO PICAZO (cuinera Escola Bressol I)
Miquel LOURENÇO PEREIRA (auxiliar de la Llar)

El cost total del curs és de 100 € (50 € 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  “manipulació  d’aliments  en  les
principals al·lèrgies i intoleràncies alimentàries” impartit
per Altimir:

- Angeles ANGULO PICAZO (cuinera Escola Bressol I)
- Miquel LOURENÇO PEREIRA (auxiliar de la Llar)

El cost total del curs és de 130 € (65 € per persona) i la
formació té una durada de 4 hores.

 S’aprova la inscripció dels monitors d’Esports d’Estiu 2016
al curs “Formació bàsica en Prevenció de Riscos Laborals”
impartit per Assegurprevenció. El cost total del curs és de
200 € (2 sessions: 100 €/sessió).

4.- Transferències de crèdit.- Vist l’article 74 de la Llei de
Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i
l’informe emès per la Interventora, la Junta de Govern autoritza
les següents Transferències de Crèdit, a càrrec del pressupost
econòmic 2016:

 De la partida 601 3210002 22190 “Altres subministraments”
473,77  €  a  favor  de  la  partida  601  3210000  60501
“Electrodomèstics”,  per  a  fer  front  a  la  compra  d’una
rentadora de roba per al departament d’infància.

Vist l’article 74 de la Llei de Finances Comunals, l’article 4t de
l’Ordinació del Pressupost i  l’informe emès per la Interventora,
la  Junta  de  Govern  autoritza  les  següents  Transferències  de
Crèdit, a càrrec del pressupost econòmic 2016:

 De  la  partida  501  1600000  60790  “Altres  actuacions
urbanístiques” 8.115,94 € a favor de la partida 501 3340052
61300 “Preposició i millora maquinària instal. i equip”, per
a   l’adjudicació  del  concurs  pel  subministrament,
instal·lació  i  posada  en  funcionament  d’un  sistema  de
maquinària escènica a la Sala d’actes del Prat del Roure.

5.- Locals comunals del Centre Caldea.- Per a l’arrendament dels
locals propietat del Comú situats a la planta 4a i 8a de la Torre
del centre Caldea, s’ha  convocat, d’acord amb l’article núm. 92
del  Codi  de  l’Administració,  un  concurs  al  que  han  presentat
oferta les empreses següents:

Planta 8a:

- SANDRA MARTINEZ SL:  16,05 €/m2.

- SYSTEMA CAPITAL SL: 15,51 €/m2.
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Vista l’informe de la Mesa de contractació, s’acorda arrendar el
referit local a l’empresa SANDRA MARTINEZ SL, al ser l’empresa que
ofereix  les  millors  condicions,  amb  els  quals  s’establirà  el
corresponent contracte d’arrendament.

Atès  que  no  s’ha  presentat  cap  oferta  al  concurs  per  a
l’arrendament del local situat a la 4ª planta de la torre de
Caldea, s’acorda declarar-lo desert.

6.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció
a  favor  de  l’entitat  Sprint  Club  d’Andorra,  en  concepte  de
l’organització del Campionat d’Andorra de Ciclisme Infantil, per
un import de 300 €.

7.- Expedients sancionadors.-  

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  Sr.  Ricard
TABOADA GARCIA 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.  Susanna
GEORGI  NIELSEN,  el  Sr.  Xavier  PUIGCERCÓS  BRINGUÉ  i  pel
titular administratiu del negoci DONER KEBAB, en relació al
expedient incoat per una presumpta transgressió l’Ordinació
que  regula  l’horari  de  dipòsit  d’escombraries  a  la  via
pública, s’acorda deixar nuls i sense efectes els referits
expedients.

 Vist l’expedient incoat a la Sra. Gemma GRUCETA BONELL, 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.

 Vist que el titular administratiu de l’empresa SPORT HOTEL
HERMITAGE, no ha efectuat el pagament de la sanció imposada
per  una  presumpta  transgressió  a  l’Ordinació  sobre  la
prohibició  de  distribuir  publicitat  gràfica  a  la  via
pública,  s’acorda  procedir  al  seu  cobrament  per  la  via
judicial.

8.-  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 9/2016,
de data 30 de maig 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.

9.-  Fraccionament  de  Tributs.- S’aprova  la  relació  núm.  11
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.
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10.- 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. 9 i 10 de demandes
d’utilització d’instal·lacions comunals.

11- Senyalització.- 

 Pel subministrament material per a la senyalització vertical
de circulació, s’ha convocat un concurs públic al que han
presentat ofertes les següents empreses:

SENYALITZACIONS STOP 3.068,12 €
MULTISERVEIS COPRÍNCEPS 2.578,57 €
EUROSENYALS 2.924,45 €

Vista  la  proposta  que  la  Mesa  de  contractació  eleva  a
l’Òrgan  de  contractació,  s’acorda  adjudicar  el
subministrament del material per partides  a les empreses
MULTISERVEIS COPRÍNCEPS, per un import de 2.166,21 € i a
EUROSENYALS,  per  un  import  de  391,87  €,  atès  que  són,
respectivament, les ofertes més avantatjoses.

 Pel  subministrament  de  pintura  vial  destinada  a  la
senyalització horitzontal, s’ha convocat un concurs públic
al que han presentat ofertes les següents empreses:

EUROSENYALS  9.758,52 €
S. STOP  4.336,02 €
MULTISERVEIS COPRÍNCEPS  4.528,51 €

Vista  la  proposta  que  la  Mesa  de  contractació  eleva  a
l’Òrgan  de  contractació,  s’acorda  adjudicar  el
subministrament  del  referit  material  per  partides   a
l’empresa MULTISERVEIS COPRÍNCEPS per un import de 1.038,20
€ i a S. STOP per un import de 3.027,36 €, atès que són,
respectivament, les ofertes més avantatjoses.

 Pels treballs de senyalització de l’eix de les calçades dels
carrers de la Parròquia, s’ha convocat un concurs públic al
que han presentat ofertes les següents empreses:

EUROSENYALS 2.476,65 €
MULTISERVEIS COPRÍNCEPS 2.717,00 €

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan
de contractació, s’acorda adjudicar els referits treballs a
l’empresa EUROSENYALS, al ser l’empresa que presenta l’oferta
menys dient. 

12- Maquinària.- Per a la compra d’una màquina trituradora de
restes vegetals destinada a la brigada de camins de muntanya s’ha
convocat  un  concurs  públic  al  que  han  presentat  ofertes  les
següents empreses:
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ECOTÈCNIC 12.226,50 € 
EST. MARTI 14.515,05 €
FERRETERIA INDUSTRIAL 15.612,30 €
GARATGE NOGREDA 38.169,67 €

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de
contractació,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  EST  MARTÍ  el
subministrament  de  la  referida  màquina  atès  que  l’oferta
presentada  per  l’empresa  ECOTÈCNIC,  no  compleix  els  requisits
establerts al Plec de Bases.

13.- Partida d’Engolasters.- Per a la instal·lació de 5 sanitaris
públics que s’ubicaran a la Font de la Closa (2), al circuït
esportiu de les Fonts (1)i a l’aparcament del Camp del Serrat (2),
durant els mesos de juny, juliol, agost i primera quinzena de
setembre, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses SDP
(6.688,00 €),  MSP (9.009,21 €), RIBA (-) i MAUCO(-). Examinades
les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  SANITARIS  DELS
PIRINEUS SDP el pressupost del lloguer dels referits sanitaris, al
ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

14.-  Aparcaments.-  Pel  subministrament  de  proteccions
metàl·liques amb proteccions antivandàlics pels parquímetres de la
parròquia,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  la  que  han
participat les empreses TRESEL (4.733,85 €), SERRALLERIA ESTEVES
(2.965,82  €)   i  SERRALLERIA  TECNO-METALL  (-).  Examinades  les
ofertes  s’acorda  adjudicar  l’empresa  SERRALLERIA  ESTEVES  el
subministrament d’aquest material, al ser la que presenta l’oferta
menys dient. 

15.-  Piscines  comunals.-  Pel  subministrament  de  làmpades  de
recanvi pels  “Spas” de les Piscines Comunals així com del seu
manteniment, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
BLAUTEC  (2.121,93  €),  LAI  (1.350,16  €)  i  TECSAI  (1.354,86  €).
Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  LAI  el
subministrament d’aquest equipament al ser l’oferta menys dient.

16.- Escoles Esportives.- Per amenitzar la Festa de final de curs
de les escoles Esportives, que tindrà lloc al Prat del Roure, s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses GATZARA ESPECTACLES
(Opció 1: 2.400 € i Opció 2: 2.250 €) i VERY NICE (2.105 € IGI no
inclòs).  Examinades  les  ofertes  s’acorda  la  contractació  de
l’empresa  VERY  NICE  pel  muntatge  d’Inflables,  al  ser  la  que
presenta l’oferta menys dient.

17.-  Esports  d’Estiu.-  Per  a  la  contractació  d’un  servei  de
càtering pels Esports d’Estiu, destinat als infants de 3 anys,
s’ha efectuat una consulta de preus a diverses empreses obtenint
només un pressupost de l’empresa BIO BIO (menú infantil: 5,40 €).
Examinada l’oferta presentada s’acorda adjudicar a l’empresa BIO
BIO  el servei de restauració, conforme al pressupost presentat,
atès que compleix amb els requisits exigits per aquest tipus de
prestacions.

18.- Llar del Jubilat.- Per a la contractació d’un servei de
càtering  pels  àpats  a  la  Llar  del  Jubilat,  s’ha  convocat  un
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concurs  públic  s’ha  convocat  un  concurs  públic  al  que  han
presentat ofertes les següents empreses:

 BIO BIO :   (Opció A: 5,534 € ; Opció B: 5,740 €) 
 EL REBOST DEL PADRÍ:  (Opció A: 5,08 € ;   Opció B: 5,38 €)

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de
contractació, s’acorda adjudicar a l’empresa BIO BIO  el servei de
restauració, per l’import de 5,53 €, atès que compleix amb els
requisits exigits per aquest tipus de prestacions.

19.- Prat del Roure.- Pel subministrament, instal·lació i posada
en  funcionament  del  sistema  de  maquinària  escènica  a la  sala
polivalent del Prat del Roure, s’ha convocat un concurs públic al
que només ha presentat oferta l’empresa ASCENSORS F. SALES per un
import  de  122.580,05  €.  Vista  la  proposta  que  la  Mesa  de
contractació eleva a l’Òrgan de contractació, s’acorda adjudicar a
l’empresa postulant, el subministrament de la referida maquinària,
conforme al pressupost presentat. 

20.-  Treballs  de  redacció  de  projecte  i  direcció  d’obra  de
renovació dels serveis de l’av. del Fener.- Per a la contractació
dels treballs d’enginyeria consistents en la redacció de projecte
i direcció de les obres de renovació dels serveis de l’avinguda
del Fener, s’ha convocat un concurs públic al que han participat
les empreses d’enginyeria ATECI SL, ENGINYERIA ASDERÀ, ENGINESA,
AUREA,  ENGINYERIA  BERNABÉ  RODRÍGUEZ,  ENGITEC,  SUPORT  GUILLEM
VALDÉS ENGINYER i CONSULTOR-CLAU SLU, aportant les seves propostes
d’honoraris professionals conforme es detalla a l’informe tècnic
emès pel Cap del departament d’Urbanisme.

Vista la proposta de la Mesa de contractació, s’acorda adjudicar
els treballs de redacció del projecte i posterior direcció de
l’obra  a  ENGINYERIA  BERNABÉ  RODRÍGUEZ,  al  ser  l’oferta  més
avantatjosa.

21.- Mur carretera dels Vilars.- Vist l’informe emès pel Govern en
relació a la precarietat del mur de sosteniment de terres situat a
la carretera dels Vilars (costat Borda Marió), s’acorda autoritzar
a la societat propietària del terreny, SERINSO SL, per a realitzar
els treballs d’urgència necessaris, per a reparar les esquerdes i
efectuar  els  treballs  d’estabilització,  que  s’inclouran  en  el
projecte definitiu en fase de tràmit d’aprovació administrativa. 

22.- Delimitació amb el terreny comunal.-  Vista la sol.licitud
presentada per pels germans Srs. Rosa i Ramon SERRA FEARRERO (Cal
Guem), per a la delimitació d’un terreny de la seva propietat amb
el comunal, a la partida d’Engolasters, s’acorda fixar l’acte de
delimitació pel dimarts dia 14 de juny, a les 10 h., i publicar
l’Edicte de convocatòria pública al BOPA.

23.-  Recaptació de deutes tributaris en període executiu.- Vist
l’article 67 de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació
Tributària, s’acorda iniciar la recaptació en període executiu
sobre el deute tributari dels obligats que figuren a la relació
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núm. 1, de data 30 de maig del 2016, pel procediment administratiu
de constrenyiment.

Sessió de la Junta de Govern de data 6 de juny de 2016

Acta  de  la  sessió  anterior.-  S’aprova  l’acta  de  la  sessió
celebrada el dia 30 de maig del 2016, que serà presentada al Ple
del Comú  per a la seva ratificació.

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 560
al 566/2016 (obres menors), del núm. 567 al 569/2016 (terrasses
bar), núm. 570/2016 (cadastre), núm. 571/2016 (altres), del núm.
572 al 587/2016 (comerç), i del núm. 588 al 592/2016 (urbanisme). 

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
25/2016 de factures conformades per un import net a pagar de
5.352,09 €. 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 265,12 €.

3.-  Concursos.- S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  a  la
cessió en arrendament del local situat a la planta quarta de la
Torre de Caldea.

4.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció
a favor de l’Associació de Vehicles Antics, per un import de 450
€, d’acord amb el pressupost presentat en concepte d’organització
de la trobada “Clàssics al Carrer” que tindrà lloc el vinent dia
12 de juny al C/ dels Veedors.

5.- Expedients sancionadors.-  

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  a  les  Sres.
Cristina GARCIA VIVER, Judith NAVARRO BYARRE i Mª Assumpta
RUEDA SOLER,  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.  Oscar  MORAGA
MARTÍNEZ i pel titular administratiu del negoci XIULET SL,
en  relació  al  expedient  incoat  per  una  presumpta
transgressió  l’Ordinació  que  regula  l’horari  de  dipòsit
d’escombraries  a  la  via  pública,  s’acorda  deixar  nuls  i
sense efectes els referits expedients.

6.-  Fraccionament  de  Tributs.- S’aprova  la  relació  núm.  12
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.

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
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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. 11 de demandes d’utilització
d’instal·lacions comunals.

8.- Tour de França.-  S’acorda  col·laborar juntament amb el Comú
d’Ordino  a  l’organització d’un  acte commemoratiu  del “Tour  de
França” a càrrec del Grup Flaix FM, que tindrà lloc el proper dia
10 de juliol al Prat del Call d’Ordino. Els costos es sufragaran a
parts iguals i la part que correspon al Comú d’Escaldes-Engordany
és de 2.403,50 € (IGI  inclòs).

9.- Contracte de concessió de senyalització direccional i suports
de  comunicació  publicitària  amb  la  societat  V,  SA.-  Vista  la
demanda formulada per la societat  V, SA,  adjudicatària de la
concessió de senyalització direccional i suports de comunicació
publicitària a la Parròquia, proposant al Comú una pròrroga de la
concessió, - que s’esgota el dia 31 d’octubre del 2016 -,  fins al
mes de juliol del 2017; valorades  les raons d’ordre econòmic i
operatiu  exposades  pel  concessionari,  s’acorda  prorrogar  el
termini  de  la  concessió  fins  al  dia  31  de  gener  del  2017,
mantenint  fins  a  la  data  indicada  les  mateixes  condicions
econòmiques avui vigents sobre els mesos de pròrroga.

Sessió de la Junta de Govern de data 13 de juny de 2016

Acta  de  la  sessió  anterior.-  S’aprova  l’acta  de  la  sessió
celebrada el dia 6 de juny del 2016, que serà presentada al Ple
del Comú  per a la seva ratificació.

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 593
al  597/2016  (obres  menors),  núm.  599,  603  i  604/2016
(fraccionament tributs), del núm. 600 al 602/2016 (cadastre), núm.
605/2016 (urbanisme), del núm. 613 al 615/2016 (comerç), i núm.
616 i 617/2016 (exempcions fiscals). La resolució núm. 598/2016
resta sense contingut.

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
26/2016 i 27/2016  de factures conformades per un import net a
pagar de 9.611,58 € i 94.370,94 €, 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 3.308,39 €.

3.-  Fraccionament  de  Tributs.- S’aprova  la  relació  núm.  13
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.
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4.- Personal.- Vista la renúncia al lloc de treball presentada pel
Sr. Amar BEN YOUNES (Xofer del servei de Neteja amb contracte
eventual), s’acorda contractar al seu lloc els serveis del Sr.
Maurici GARCIA BLAZQUEZ, amb contracte eventual, del dia 9 de juny
de corrent al 8 de març del 2017.

5.- Subvencions.- S’acorda atorgar una subvenció de 2.000 € a
favor  de  la  Federació  Andorrana  d’Escacs,  en  concepte  de
col·laboració a l’organització de l’Open Internacional d’Escacs
d’Andorra.

6.- Esports d’Estiu.- Per a la contractació dels serveis d’una
empresa de transport de passatgers, pels infants i joves inscrits
a  l’edició  d’enguany  dels  Esports  d’Estiu,  s’ha  convocat  un
concurs públic al que han postulat les empreses AUTOCARS NADAL,
VIATGES  ESPANYA,  VIATGES  SOLDEVILA  i  LA  HISPANO  ANDORRANA,
presentant diverses opcions i preus. Vista la proposta de la Mesa
de contractació s’acorda adjudicar el concurs per partides a les
següents empreses, que resulten ser les menys dients:

 VIATGES ESPANYA, per l’import de 7.778,39 € (desplaçaments a
Engolasters,  Font  Verd,  Naturlandia,  Vall  Nord,  Cortals
d’Encamp, Vall de Ransol, Llorts, Sorteny, Font de la Closa,
Bombers i El Serrat).

 VIATGES SOLDEVILA, per l’import de 784,69 € (desplaçaments a
Vall d’Incles, Port d’Envalira i a Gran Valira).

7.- Servei de Bus a Engolasters.- Per a la retolació del Bus que
dona servei de transport de passatgers a Engolasters, l’empresa
adjudicatària, - Excursions Pirineu -, ha presentat dues ofertes
per a la retolació del Bus amb el logo del Comú i l’itinerari del
trajecte, per uns imports de 1.150 €, IGI no inclòs (retolació
integral) i 720 €, IGI no inclòs, (retolació parcial).

Vistes les ofertes s’acorda encomanar a l’empresa adjudicatària el
pressupost corresponent a la retolació integral del vehicle. 

8.- Concursos.- 

 S’acorda convocar un concurs públic per a la contractació
dels treballs de pintura dels diferents edificis i altres
espais comunals.

 S’acorda convocar un concurs públic per a l’adjudicació dels
subministrament  del  quadre  de  comunicació  del  grup
electrogen de l’edifici comunal.

9.-  Gestió  dels  Aparcaments.- Per  a  la  compra  d’una  màquina
destinada al comptatge de monedes (sobre un volum setmanal de
7.500), s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses VIPSA
(-), F. PRINCIPAT (2.998,70 €), PROTECVALL (-), DIPSA (3.300,90 €)
i VALLSEGUR (3.135 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar
el subministrament d’aquest aparell a l’empresa F. PRINCIPAT, al
ser l’oferta menys dient.
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10 .- Expedients sancionadors.-  

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

 Vistes les al·legacions formulades pels Srs. Diego LLUCH
GARCIA,  Eugeni  MUÑOZ  GARCIA  i  Tomàs  PIRES  DE  JESÚS,  en
relació al 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 efectes els
referits expedients.

 Vist  que  la  Sra.  Dominica  MAS  GARCIA  i  el  titular
administratiu  de  l’empresa  LA  CASA  DEL  BISTEC,  no  han
efectuat  el  pagament  de  la  sanció  imposada  per  una
transgressió a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit
d’escombraries  a la via pública, s’acorda procedir al seu
cobrament per via executiva.

11.-  Fonts  ornamentals.-  Pel  subministrament  de  500  kg.
d’hipoclorit  càlcic  pel  tractament  de  l’aigua  de  les  fonts
ornamentals, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
BLAUTEC (1.630,20 €), LAI (1.521,10 €), CH QUÍMICA (2.260,49 €)
TECSAI  (1.622,47  €)  i  ECOTECNIC  (1.838,36  €).  Examinades  les
ofertes s’acorda adjudicar el subministrament d’aquest producte a
l’empresa LAI, al ser la que presenta l’oferta menys dient.

12.- Passos de vianants.- Pel subministrament de 5 senyals amb
“leds” d’avís de pas de vianants, per a instal·lar a l’avda. del
Pessebre i a l’avda. Fiter i Rossell, s’ha efectuat una consulta
de  preus  a  les  empreses  S.STOP  (3.265,63  €),  ENTORN  EFICIENT
(2.910,33 €) i MULTISERVEIS COPRÍNCEP (3.108,88 €). Vistes les
ofertes s’acorda adjudicar el subministrament d’aquest material a
l’empresa ENTORN EFICIENT al ser l’oferta menys dient.

13.- Músiques del Mon.- Per a l’edició del programa Músiques del
Món 2016, s’acorda contractar els grups musicals següents:

2 d’agost: Paper de Plàstic  
3 d’agost: The Velvet Blues Band
9 d’agost:  Valentí Moya & Joan Pau Cumellas Quartet
15 d’agost: Bluetonics  
17 d’agost: White Heaven Gospel 
18 d’agost: Quintet.ad 
22 d’agost: Quim Salvat
23 d’agost: Iaraké & Ginger 
29 d’agost: Oscar Léon & Ingrid Martinez 
30 d’agost: Banan’N jug 
31 d’agost:  Patxi Leiva 

El total de les despeses de contractació artística ascendeix a
11.672,50€ (IGI inclòs)
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14.- Colors de música Estiu 2016.- Per a la contractació dels
treballs de sonorització, il·luminació i assistència tècnica dels
concerts programats pel proper estiu, s’ha convocat un concurs
públic al que han participat les empreses SERVER SONOS (22.604.-
€)  i  SETI  (20.800.-  €).  Vista  la  proposta  de  la  Mesa  de
contractació, s’acorda contractar els serveis de l’empresa SERVER
SONOS,  al  ser  la  que  presenta  l’oferta  que  obté  la  major
puntuació.

15.- Arrendament de terrenys destinats a aparcaments de vehicles.-
Després de les converses que s’han mantingut amb els propietaris
de terrenys arrendats pel Comú, destinats a aparcament públic de
vehicles a la urbanització del Clot d’Emprivat, s’acorda renovar
els  contractes  d’arrendament  dels  terrenys  següents,  amb  les
mateixes condicions econòmiques vigents al dia de la data:

 Casa Molines SA (finca VII.b del plànol parcel·lari del Clot
d’Emprivat) fins al 31 de desembre del 2016, 

 Casa Prat (finques XI.a i XII  del plànol parcel·lari del
Clot d’Emprivat), fins al 30 de juny del 2020.

 Fité de Hoste (Illa núm. VI del plànol parcel·lari del Clot
d’Emprivat) fins al 31 de març del 2020.

16.- Jurat qualificador  del concurs d’idees per a la remodelació
de l’Avinguda del Fener.- S’informa a la Junta de Govern que el
Jurat  qualificador  del  concurs  d’idees  convocat  per  a  la
remodelació  de  l’avinguda  del  Fener  va  adoptar  el  veredicte
següent,  d’acord  amb  els  criteris  d’avaluació  establerts  a
l’article 9 del Plec de Bases: 

Primer premi:  Lema “La  importància de  l’ombra”,   391  punts,
autor Sr. Marc Monegal (amb uns honoraris pressupostats a 5,7%).
Segon  premi:   Lema  “Entorns” , 302  punts,  autor  Sr.  Félix
Vicente ((amb uns honoraris pressupostats a 3,5 %).
Tercer premi:  Lema “L’esllavissada del Fener”, 300 punts, autor
Sr. Lluís Ginjaume ((amb uns honoraris pressupostats a 5,5 %).

El quart treball, amb el Lema “Accés rodat a Vivand” va obtenir
259 punts, autor Sr. Miquel Mercè.

 
D’acord amb el Plec de Bases aprovat pel Ple del Comú, s’acorda
ratificar el veredicte del Jurat.

17.-  Cadastre  comunal.- En  compliment  de  la  Sentència  núm.
29/2016, de data 21 de març del 2016, del Tribunal de Batlles,
esdevinguda ferma i executiva, s’acorda procedir a l’obertura de
l’expedient administratiu, d’acord amb el procediment a seguir
davant l’existència de divergències, tal com previst a l’article
33 de l’Ordinació del cadastre.

18.- Delimitació amb el terreny comunal.- Per a la delimitació del
terreny comunal amb terrenys de propietat privada,  sol·licitada
pels Srs. Ramon i Rosa Serra Farrero  (Casa Guem), convocada pel
dia 14 de juny del corrent, s’acorda nomenar la següent comissió
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de Membres representants del Comú i Tècnics per a realitzar la
inspecció ocular:

 Sra. Cònsol Major
 Sr. Cònsol Menor
 Sr. Conseller Major
 Sr. Didier Aleix Tugas, Conseller
 Sr. Gerard Calvet Sala (Tècnic departament d’Urbanisme)
 Sr. Josep Viñals Cano, (Topògraf departament d’Urbanisme)

Sessió de la Junta de Govern de data 20 de juny de 2016

Acta  de  la  sessió  anterior.-  S’aprova  l’acta  de  la  sessió
celebrada el dia 13 de juny del 2016, que serà presentada al Ple
del Comú  per a la seva ratificació.

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 606
al 612/2016 (obres menors), núm. 618/2016 (terrasses bar), i del
núm. 619 al 629/2016 (comerç).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
28/2016 de factures conformades per un import net a pagar de
8.325,97 €. 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 32.645,72 €.

3.- Personal.- 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis dels
Srs:

 Jordi ABARCA MORA (neteja viària), del 20 de juny al
19 de març de l’any vinent.

 Begoña VIEITES GARCIA (neteja d’edificis), del dia 15
de juny al 11 de setembre del 2016.

 José  Ignacio  SANCHEZ  i  Soray  FERNANDEZ,  per  a
realitzar un campus de Skate del dia 4 al dia 15 de
juliol del 2016.

 S’acorda prorrogar el contracte eventual de la Sra. Mireia
GRESA SOLSONA (puericultora), del dia 1 de juny al dia 28 de
febrer del l’any vinent.

 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis del
Sr. David DE LA FUENTE FERNÁNDEZ, per a cobrir la baixa de
la Sra. Pepita CASAS PUNYET, fins que la titular de la plaça
es reincorpori al seu lloc de treball.
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 Vist  el  resultat  del  concurs  de  promoció  interna  per  a
proveïr  la  plaça  vacant  de  tècnic  de  l’Arxiu  Històric,
s’acorda  adjudicar  la  plaça  a  la  Sra.  Montserrat  BOTA
PARAROL, amb un període de prova de sis mesos.

 Vista la sol·licitud presentada, s’acorda prorrogar per una
durada de dotze mesos, a comptar des del dia 1 d’octubre del
2016, l’excedència sense reserva de plaça atorgada a favor
de la Sra. Sònia CANO SANSA.

 Vist que algunes persones han renunciat a treballar com a
monitors dels Esports d’Estiu 2016 en algun dels torns pels
quals  van  ser  seleccionats,  s’acorda  substituir-los  per
altres candidats conforme a la relació següent:

Monitor que renuncia al torn Torn a substituir Monitor substitut
Sergi Molné Ripoll Del 04/07 al 29/07 Maria Moráguez Peleijà
Sharon Moro Jiménez Del 04/07 al 29/07 Alba Roca Moreno
Sharon Moro Jiménez De l’01/08 al 02/09 Miquel A. Pereira Gega
Clàudia Dalleres Mora De l’01/08 al 02/09 Adrià Tudó Germà
Alba Roca Moreno De l’01/08 al 02/09 Oriol Tudó Germà
Clàudia Dalleres Mora Del 05/09 al 07/09 Miquel A. Pereira Gega

 S’acorda la inscripció de la Sra. Raquel GARCIA CONDE (Cap
de  Recursos  Humans),  al  curs  “Entrevistes  efectives:
selecció  de  competències”, que  imparteix  l’empresa  Opció
Recursos Humans. El cost del curs és de 295 € i té una
durada de 12 h.

 S’acorda la inscripció de les Sres. Maite TAUSTE MAÑOSAS,
Neus  NAVARRO  MORALES  i  Mònica  NAVARRO  PUIG,  al  curs
“Iniciació  a  Power  Pivot  per  a  finances  i  control  de
gestió”, que imparteix la Cambra de Comerç. El cost total
del curs és de 540 € i té una durada de 9 h.

 S’acorda la inscripció de la Sra Aurora BAENA GARROS, al
curs “Els Museus i el patrimoni en el territori. Didàctica:
noves  orientacions  i  noves  tecnologies”, que  imparteix
l’Universitat de Lleida. El cost total del curs és de 215 €
(matrícula més dietes) i té una durada de 20 h.

 Horari  laboral  intensiu: S’acorda  realitzar  el  següent
horari laboral a les oficines de l’administració comunal,
durant el període comprès entre els dies 1 de juliol i el 7
de setembre de 2016 ambdós inclosos: 

De dilluns a divendres, de 8:00 a 15:00 hores. 

Aquest  horari  s’aplicarà  a  tots  els  departaments  que  ho
permeti  la  seva  estructura  i  organització,  i  sempre  que
quedi  garantit  el  servei  públic.   Pel  que  afecta
especialment als càrrecs de responsabilitat i comandament,
únicament podran realitzar l’horari intensiu els divendres,
sempre que quedi  correctament cobert el funcionament del
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departament i assegurat el servei públic que li correspon
garantir.

4.- Recaptació de deutes tributaris en període executiu.- Vist
l’article 67 de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació
Tributària, s’acorda iniciar la recaptació en període executiu
sobre el deute tributari dels obligats que figuren a la relació
núm. 2, de data 20 de juny del 2016, pel procediment administratiu
de constrenyiment.
  
5.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels
rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que
figuredetallats a la relació núm. 2/2016, de data 20 de juny del
2016, per un import total de 349.910,66 €, atès que no és possible
la  gestió  de  cobrament  i/o  no  és  procedent  per  l’existència
d’errors materials.

6.- Transferències de crèdit.- Vist l’article 74 de la Llei de
Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i
l’informe emès per la Interventora, la Junta de Govern autoritza
les següents Transferències de Crèdit, a càrrec del pressupost
econòmic 2016:

 De  la  partida  501  1600000  60790  “Altres  actuacions
urbanístiques” 2.889,46 € a favor de la partida 621 3420003
60820 “ Equipament Esportiu”, per a fer front als treballs
de pintura de les pistes de Bàsquet 3x3, handbol i Fútbol
sala.

 De la partida 611 4320000 22682 “Promoció Turística” 7.737 €
a favor de la partida 611 4320000 48225 “ Andorra Turisme”,
per  a  fer  front  a  l’Estudi  de  disseny,  implementació  i
explotació d’un producte turístic d’aigües braves al Riu
Valira,  conjuntament  amb  Andorra  Turisme  i  els  Comuns
d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria.

7.- Pistes de Bàsquet 3x3, Handbol i Fútbol sala.- Pels treballs
de pintura de les línies de joc de les pistes de Bàsquet 3x3 (logo
del Comú), Handbol i Fútbol sala, s’ha demanat pressupostos a les
empreses MULTISERVEIS COPRÍNCEPS (2.889,43 €) i VERTIDECOR (-).
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar els treballs de pintura
indicats a l’empresa M. COPRÍNCEPS per l’import de l’oferta.

8.- Patrocinis.- S’acorda participar com a patrocinador, a demanda
del Fútbol Club Encamp, a “l’Estada de Fútbol de platja” que es
tindrà lloc del 2 al 10 de juliol a la localitat de l’Hospitalet
de l’Infant, amb una aportació econòmica de 500 €.

9.- Conveni de col·laboració.- Vist el projecte de conveni de
col·laboració elaborat entre Andorra Turisme SAU i els Comuns de
Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, per a
la realització d’un estudi de disseny, implementació i explotació
d’un producte turístic d’aigües braves al Riu Valira, a càrrec de
l’empresa RACA SLU, s’acorda aprovar-lo. L’import que correspon
assumir al Comú d’Escaldes-Engordany en concepte d’honoraris de
l’estudi és de 7.737 €.
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10.-  Festa de final de curs.- 

 S’acorda autoritzar la sol·licitud presentada  per un grup
de joves per a la celebració de la festa de final de curs i
d’inici de l’estiu, al Hall del Pavelló Esportiu del Prat
del Roure, el dia 2 de juliol del corrent.

 D’acord amb el protocol establert per Protecció Civil per a
l’organització  d’aquest  tipus  d’activitats,  s’ha  demanat
pressupostos  a  diverses  empreses  per  a  l’elaboració  de
l’informe d’idoneïtat, de les quals solament ha presentat
oferta el despatx “Adserà Enginyers”, amb uns honoraris de
400 € (IGI no inclòs). Vista l’oferta s’acorda acceptar-la i
encomanar el referit estudi. 

 S’acorda  contractar  el  servei  de  vigilància  i  adoptar
restants mesures de seguretat que requereix el protocol de
Protecció Civil anteriorment indicat.

11.- Cinema a la Fresca.- Per a la contractació dels equips de so
i imatge per a l’organització de les sessions de  Cinema a la
fresca (10 i 17 d’agost), s’ha efectuat una consulta de preus a
les empreses SERVER SONOS (1.212,37 €) i SÒNICA (1.776,50 €).
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el pressupost presentat
per l’empresa SERVER SONOS, al ser l’oferta menys dient.

12.- Jazz al carrer.- Pel lloguer d’un piano de cua pel cicle de
Jazz al carrer, (del dia 4 al dia 8, i 11 de juliol), s’ha demanat
pressupostos a les empreses MUSICAL ANDORRÀ (3.483 €, IGI inclòs)
i MARRUGAT (2.070 € IGI inclòs). Examinades les ofertes s’acorda
adjudicar el pressupost presentat per MUSICAL ANDORRÀ atès que és
l’empresa  que  reuneix  les  condicions  tècniques  necessàries
exigides pels diferents concerts.

13.- Subvencions.- S’acorda efectuar una bestreta per l’import de
7.400 €, a favor de l’entitat Unió Pro-Turisme, sobre la subvenció
atorgada  pel  Comú  a  la  referida  entitat  pel  concepte
d’organització de la Revetlla de Sant Joan.

14.- 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. 12 de demandes d’utilització
d’instal·lacions comunals.

15.- Vestimenta.- Per a la compra de sabates de seguretat (nivell
S-3) pel personal de les plantilles de serveis i manteniment, s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses que es detallen a
continuació, les quals han presentat les següents ofertes:

Opció A Opció B

Famagusta
OFERTA FORA DE TERMINI

Ferreteria
Principat

Preu unitari
37,30 €

Preu unitari
45,77 €
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Vipsa
OFERTA NO REBUDA

Mauco
Preu unitari

47,97 €
Preu unitari

47,55 €
GM Protecció

Laboral
Preu unitari

31,35 €
Preu unitari

41,80 €

Dipsa
Preu unitari

41,75 €
Preu unitari

41,75 €

F.I.   GR
Preu unitari

33,30 €

Examinats els pressupostos, s’acorda adjudicar el subministrament
d’aquest equipament a l’empresa DIPSA, al ser l’oferta que més
s’ajusta a les necessitats dels diferents departaments.

16.- Aparcament Camp del Serrat.- Pels treballs d’adequació del
terreny  “Camp  del  Serrat”,  per  a  destinar-lo  a  aparcament  de
vehicles,  s’ha  demanat  pressupostos  a  les  empreses  TP.  UNITAS
(14.610,15 €), C. CARRACEDO (15.484,45 €) i CAPICSA (24.330,89 €).
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar els treballs referits a
l’empresa TP. UNITAS, al ser l’oferta menys dient.

17.- Delimitació amb el terreny Comunal.- S’informa a la Junta de
Govern que l'any 2009, el Sr. Xavier ESPOT MIRÓ va presentar una
sol·licitud de delimitació del terreny anomenat “Els Bohigons”,
propietat de Casa Sucarana, acompanyada d’un plànol realitzat per
l'enginyer topògraf, Marc ESTEL, amb núm. 54.089.06, índex B, on
proposava uns límits de propietat amb comunal. L’acte d’inspecció
ocular es va realitzar el dia 15 de juliol 2010, d’acord amb la
convocatòria  pública  efectuada  mitjançant  l’Edicte  publicat  al
BOPA núm. 38, de data 7 de juliol del 2010. 

Els límits proposats en el plànol abans referenciat, no van ser
aleshores aprovats per la Comissió de delimitació, indicant al
propietari els límits correctes al seu criteri. A tal efecte, es
va  procedir  al  marcatge  sobre  el  terreny  dels  punts  que
delimitaven ambdues finques, emplaçant al propietari a presentar
davant del Comú un nou plànol recollint els punts marcats.

El dia 1 de juny del 2016, el Sr. Xavier ESPOT MIRÓ ha presentat
davant del Comú el plànol realitzat per l'enginyer topògraf, Marc
ESTEL,  amb  núm.  54.089.06,  índex  G,  on  indica  els  límits  de
propietat amb comunal, seguint els punts acordats per la comissió
de delimitació l’any 2010.

Vist que la documentació presentada és conforme a l’acord adoptat
en el seu dia per la Comissió, la Junta de Govern acorda donar
continuïtat  a  l’expedient  administratiu  de  delimitació,  i
sotmetre’l a informació pública.
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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:

Sobre el punt 13 de l’acta de la sessió de data 23 de maig, relatiu a
l’adjudicació  per  un  import  de  9.782,11  €  d’uns  treballs
complementaris a les obres de remodelació de la plaça Coprínceps; la
Sra.  Cèlia  Vendrell demana  que  se  l’informi  sobre  l’objecte  concret
d’aquests treballs.

El Sr. Cònsol Menor li respon que tot i que creu recordar que es tracta
de l’ampliació del modulatge d’alguna terrassa i d’algun toldo, podrà
informar-la de manera més fiable i detallada després de la sessió, quan
hagi fet la verificació oportuna.

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

3. Proposta d’acord de conformació del projecte modificat de
Pla  Especial  pel  desenvolupament  de  la  UA-Sunc-04,
“carrer de l’Obac, part baixa”; si hi ha lloc, publicació i
obertura del termini d’informació pública, d’acord amb els
articles 112.1 i 112.2 de la LGOTU

La Sra.  Cònsol  Major  cedeix  la  paraula  al  Sr.  Cònsol  Menor per  a  que
informi al Ple sobre la proposta presentada. Exposa el següent:
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El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 10 de
febrer  del  2014,  va  acordar  donar  conformitat  al  Pla  Especial
d’aquesta unitat d’actuació, que fou publicat al Bopa núm. 14, de data
19  de  febrer  del  2014,  donant  compliment  al  tràmit  d’informació
pública,

A  tenor  de  les  al·legacions  presentades  per  alguns   propietaris  de
terrenys  d’aquesta  unitat  d’actuació,  i  principalment  per  les
modificacions  aportades  al  projecte  de  Pla  Especial  com  a
conseqüència del projecte promogut pel Govern per a la construcció
d’una rotonda a la CG 2, a l’alçada del Carrer Ciutat de Sabadell, s’han
produït alteracions substancials que afecten tant a la vialitat interior de
la unitat  com a la configuració de les finques resultants del  procés
urbanístic.

Per tot plegat es proposa reiniciar el procés d’aprovació administrativa
del projecte, seguint al procediment establert a l’article núm. 67 del
Reglament Urbanístic i als articles 112, 113 i 121 del Text Refós de la
Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme.

La  Sra.  Cèlia  Vendrell demana  ser  informada  sobre  la  data  d’inici  del
termini d’exposició pública.

El Sr.  Cònsol Menor respon que la setmana vinent, el dilluns es trametrà
l’acord al Bopa i dimecres es publicarà.

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

4. Proposta  d’aprovació  de  l’Ordinació  de  modificació  de
l’Ordinació sobre preus públics

La Sra. Cònsol Major cedeix la paraula al Sr. Esteve Vidal per a que informi
al Ple sobre la proposta presentada. Exposa el següent:
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Avui se sotmet a aprovació del Ple de Comú l’Ordinació de modificació
de l’ordinació de preus públics, què estableix els preus de les activitats
que ofereix el Comú d’Escaldes-Engordany en l’àmbit esportiu, social i
cultural per al curs 2016-2017.

Quant als preus que conté l’Ordinació cal destacar que no s’han aplicat
increments ni modificacions significatives en el gruix de les activitats i
serveis, a excepció dels dos nous abonaments que s’han creat a les
piscines, responent a una demanda dels usuaris. Aquests abonaments
consisteixen,  un  d’ells,  en  10  entrades  de  piscina  per  a  adults,  i
l’laltre, en 10 entrades de piscina per a infants, joves i gent gran.

L’Ordinació preveu també que els vehicles elèctrics puguin gaudir de
dos hores d’aparcament gratuït en zona blava.

D’altra banda, i pel que fa al serveis adreçats a la gent gran, s’ha fet
una aposta per  millorar  la  qualitat  del  servei  de menjador i,  com a
conseqüència, s’ha aplicat un lleuger increment de 25 cèntims al preu
de l’àpat (passa de 5.50 euros a 5,75 euros). 

Vull recordar en darrera instància que el Comú d’Escaldes-Engordany té
disponible el Reglament d’exempcions de caràcter social, mitjançant el
qual  els residents  a la parròquia poden obtenir  la  gratuïtat  o preus
reduïts  per  a  diferents  serveis  o  activitats  comunals.  I  és  que  la
voluntat del Comú d’Escaldes-Engordany és garantir  que cap família
pugui quedar exclosa dels serveis essencials ni de cap de les activitats
comunals. 

En relació a l’increment en 25 cèntims del preu del servei de menjador de
la gent gran, i com a membre de la comissió que va adoptar aquest acord,
la Sra. Cèlia Vendrell explica als consellers que aquest lleuger increment es
va avaluar favorablement en la mesura que suposava una millora qualitativa
del  servei,  amb  la  incorporació  de  productes  ecològics  i  una  major
diversificació dels menús diaris. No obstant això, continua explicant, es va
posar èmfasi en demanar a la cap del Departament que tingués molta cura
en  detectar  si  hi  havia  padrins  que  no  poguessin  fer  front  a  aquest
increment, el qual per algú que fes ús diari del servei representaria uns 60
€ anyals. En aquest sentit, vol insistir, avui davant el Ple, per a que en cas
que alguna usuari tingués problemes per fer front a l’augment del cost, es
faciliti l’acolliment a mesures d’exoneració.

La Sra.  Cònsol Major respon a la Sra. Cèlia Vendrell  que pot estar molt
tranquil·la al respecte, perquè aquest seguiment proper de tots els casos
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on  es  puguin  detectar  dificultats  econòmiques,  en  particular  a  nivell
d’accés a serveis adreçats a gent gran i infants, es fa sempre, ja que es
tracta  d’una  directriu  política  que  es  transmet  a  tots  els  caps  de
departament.

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

5. Proposta de ratificació del veredicte del Jurat qualificador
del  concurs  d’idees  convocat  per  a  la  remodelació  de
l’avinguda del Fener

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

Els dies 19 i 24 de maig del corrent, es va reunir el Jurat qualificador
del concurs d’idees convocat per a la remodelació de l’avinguda del
Fener,  tot en compliment de l’acord adoptat  pel  Comú en la sessió
celebrada el dia 30 d’abril del corrent.

El Jurat va acordar atorgar el primer premi, amb 391 punts, al treball
presentat sota el lema “La importància de l’ombra” del qual va resultar
ser-ne l’autor l’arquitecte Sr. Marc Monegal Blasi, amb una proposta
d’honoraris del 5,7%.

En segon i tercer lloc van ser premiats els treballs següents:

Lema Entorns, presentat pel Sr. Fèlix Vicente Solà (302 punts)

Lema L’esllavissada del Fener (300 punts), presentat pel Sr. Lluís
Ginjaume Gratacós.

Els Srs. Consellers disposen de les actes de constitució del Jurat i del
veredicte, el qual es sotmet avui a ratificació del Ple del Comú.
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I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple ratifica
el veredicte del Jurat qualificador del concurs d’idees per a la remodelació
de l’avinguda del Fener.

6. 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 25 d’abril de 2016

Núm. acta: 3/16

Dia: 25.04.2016

Inici: 9.30 h

Acabament: 11h

Lloc: Casa Comuna d’Encamp

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

Hble. Sr. MARC PONS MARTELL, cònsol menor d’Andorra la Vella

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. 2/16 corresponent a les reunió que va
tenir lloc el dia 1 de març del 2016:  en no haver-hi cap esmena, s’aprova el
projecte d’acta.

2. Freqüentació de la VMPC: vista la necessitat d’adquirir un nou ecocomptador
per poder controlar l’entrada pel camí de la Muntanya i de Coll Jovell; s’acorda
comprar  dos  nous  ecocomptadors,  per  un  import  de  3.076,75€  per  unitat
(impostos  inclosos).  Tanmateix,  s’acorda  ampliar  a  4  equips  la  xarxa
d’ecocomptadors  a  la  vall,  i  l’import  pel  seguiment   i  l’avaluació  d’aquests
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ascendeix a 1.980€/any. Com el pressupost 2016 només contempla l’adquisició
d’un nou aparell, s’aprova realitzar un crèdit extraordinari contra tresoreria per
poder fer front a la despesa.

3. Vídeo curt de la VMPC:  vista la necessitat de disposar d’un vídeo de curta
durada per poder-lo presentar a la candidatura de la cinquena sessió del premi
del Paisatge així com per finalitats turístiques; s’acorda realitzar un vídeo d’una
durada  entre  4  i  5  minuts.  Vistes  les  propostes  presentades  per  la  directora,
s’acorda adjudicar a l’empresa Qucut la realització d’un vídeo de 4 i 5 minuts i
un segon vídeo de 30-40 segons,  per  un import  de 950  €  (impostos  inclosos).
S’informa que les imatges seran gravades amb un drone.

4. Activitats proposades maig-novembre 2016: vista la proposta de la directora;
s’acorda la realització  de les  activitats  presentades  amb la col·laboració  de
l’ICOM, el  CENMA, el  Centre Andorra Sostenible (CAS),  Löle i  FEDA. Tanmateix
s’acorda la seva difusió pels diferents canals que disposen els Comuns. 

5. Autoritzacions d’activitats vàries: vistes les demandes d’autorització per dur a
terme a la VMPC excursions a cavall, cursa els 2900 Alpine Run, cursa Pyrenees
StageRun  i  cursa  Sant  Bernabé.  Vistos  els  informes  tècnics  realitzats  per  la
directora; s’acorda autoritzar aquestes activitats.

6. Ecoguardes: s’informa que com cada any, a partir del 5 d'abril i fins al 29 de
setembre, els ecoguardes de la VMPC realitzaran dos cops per setmana rondes
per  la  vall.  Vista  la  necessitat  d’adquirir  armilles  per  varis  Comuns;  s’acorda
comprar  4  armilles  d’identificació  pels  ecoguardes,  amb un  costa  unitari  de
50,10€. Tanmateix s’acorda que la directora informi a la Comissió de Gestió dels
informes relatius a les rondes.

7. Consell Assessor: s’acorda fixar la reunió amb el Consell Assessor pel dia 28 de
juny a les 9.30 h. 

8. Contractació d’una persona fixa pel Portal de la Vall:  s’acorda començar a
treballar en el plec de bases per la contractació d’una empresa de serveis que
proveeixi una persona pel Portal de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.

Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió i s’acorda convocar la propera
reunió de la Comissió de Gestió, el dia 28 de juny 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 després d’agrair  la tramesa dels
informes annexes a l’acta, s’interessa sobre la contractació d’una persona
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fixa  pel  Portal  de  la  Vall  (punt  8  de  l’acta).  En  concret,  vist  que  la
contractació encara no s’ha dut a terme, sobre quin serà el procediment de
contractació. 

Al seu parer, en ser quatre comuns els responsables de la gestió de la vall,
el que pertocaria i així ho demana, és que la contractació es fes mitjançant
la publicació d’un edicte al Bopa, amb independència de que després es
pugui contractar els serveis d’una empresa de selecció de personal. 

D’altra part, la Sra. Cèlia Vendrell posa de relleu la contradicció entre la
voluntat de contractar una persona fixa pel Portal de la Vall i la preferència
pels contractes temporals  què sempre s’ha expressat  des de l’equip  de
Govern del Comú d’Escaldes-Engordany.

La  Sra.  Cònsol  Major,  per  la  seva  part,  exposa  que  la  contractació  la
tramitarà  el  Comú  que  actualment  ostenta  la  presidència,  el  Comú
d’Encamp, i garanteix que tant si és a través d’un edicte o no, la selecció a
càrrec  d’una  empresa  especialitzada  es  farà  sempre  amb  la  màxima
transparència 

Pel que fa a la preferència per contractes fixes o temporals, posa de relleu
que la decisió en aquest cas és consensuada entre els quatre comuns i no
correspon al Comú d’Escaldes-Engordany en exclusiva, però que tanmateix,
fins a la data i durant un any i mig, les persones que han ocupat la plaça
les proveïa en règim temporal el Servei d’Ocupació a través del programa
d’ajuts a la col·lectivitat

Canviant de tema, després de recordar que en la darrera sessió de Consell
la Sra. Cònsol Major va dir que confiava cara a la propera reunió (ara ja
celebrada)  de  la  Comissió  de  Gestió  podria  disposar  almenys  d’un
esborrany de l’ordinació reguladora de l’accés motoritzat a la vall (entre
altres temes), la Sra. Cèlia Vendrell demana com està aquesta qüestió. 

La Sra.  Cònsol Major respon que encara no disposa de l’esborrany i que
tampoc està en condicions de d’avançar una data al respecte.

El Sr. Marc Magallon es felicita pel fet que, segons es desprèn de les actes
i declaracions a la premsa, el Comú es fixi com a objectiu que la Comissió
hagi  pres  una  decisió  definitiva  sobre  l’accés  rodat  a  la  vall  abans  de
finalitzar el present mandat. Encara que restin tres anys i mig, creu que es
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positiu i de justícia cara als cortalans, sigui quina sigui la decisió, establir
almenys una data límit per acabar amb tants anys d’incertesa.

Finalment, pel que fa a la contractació d’una persona per al Portal de la
Vall, el Sr. Marc Magallon expressa el seu acord amb que es convoqui un
edicte  públic  per  a  cobrir  la  plaça,  en el  benentès que no per  això  el
contracte s’hagi de regir per la Llei de la funció pública, creant-se una nova
plaça de funcionari, cosa amb la qual està en desacord.

I clos el torn d’intervencions, per assentiment, el Ple ratifica els acords
adoptats per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror en
la sessió celebrada el dia 25 d’abril de 2016.

7. Proposta de delegació,  en la seva absència i  per aquest
ordre,  de  la  signatura  del  Secretari  General  del  Comú a
favor  de  la  Sra.  Monica  Navarro  Puig,  Interventora
Comunal, i de la Sra. Maite Tauste Mañosas, Directora de
Finances i Administració 

La Sra. Cònsol Major informa al Ple que en el curs de la sessió celebrada el
dia 12 de gener del 2016, el Comú va acordar delegar la signatura del
Secretari General, en la seva absència, al Sr. Josep Queró Riu. Atès que el
Sr.  Josep  Queró  Riu  ha  assolit  la  situació  de  jubilació  obligatòria,  es
proposa, d’acord amb el que estableix a l’efecte l’article 34 del Codi de
l’Administració,  delegar  la  signatura  del  Secretari  General,  en  la  seva
absència  i  seguint  aquest  ordre,  a  la  Sra.  Monica  Navarro  Puig
(Interventora  comunal)  i  a  la  Sra.  Maite  Tauste  Mañosas,  (Directora  de
Finances i Administració), i publicar al BOPA l’acte de delegació.
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I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta presentada.

8. Informes de caràcter general

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

 El  Tribunal de Batlles  ha dictat  sentència  en el  judici  administratiu
instat  pel  Sr.  Miquel  Àngel  Canturri  contra  el  Comú,  en  relació  a
l’aprovació de la modificació de la unitat d’actuació UA-Suble-01,  el
Falgueró.  La  sentència  desestima  la  demanda  interposada  i  declara
ajustada a dret l’actuació del Comú d’Escaldes-Engordany.

 El  Tribunal de Batlles  ha dictat  sentència  en el  judici  administratiu
instat  per  la  societat  Promocions  el  Soqué,  SA contra  el  Comú,  en
relació a la reclamació de la liquidació de l’import comunal què grava la
transmissió  de  béns  immobles.  La  sentència  desestima  la  demanda
interposada i declara ajustada a dret l’actuació del Comú d’Escaldes-
Engordany

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, 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- :

   199



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2016  –   Sessió ordinària de data 8 de juliol

1) Quina  o  quines  són  les  motivacions  que  han  dut  a  l’equip  de  la  majoria
comunal  a  contractar  els  serveis  del  Sr.  Jordi  Deu?  Quin  és  l’encàrrec  o
encàrrecs que se li han encomanat? Quines seran les seves funcions? Quina és
la vigència d’aquest contracte? Quins són els seus honoraris?

Sr. Cònsol Menor:

Sra. Vendrell, crec que això ja li va explicar la Sra. Cònsol. Les motivacions que ens porten
a la contractació del Sr. Jordi Deu no són altres que la relació estreta que tenim amb ell
des de la torrentada de Claror, el 21 de juliol de l’any passat (suposo que vostè hi ha pujat
i ha vist el que va passar...). Doncs arrel d’aquesta relació de tot un any, juntament amb
Capesa (ja que el Sr. Deu té dos rols, d’una banda amb el Comú i d’altra, com a tècnic de
Capesa) mirem de pal·liar en la màxima mesura els efectes de les torrentades. L’encàrrec
que precisament s’ha fet és per treballs a Claror. 

Per que no quedi cap dubte, passaré a llegir l’objecte del contracte signat amb el Sr. Deu:
“El Comú d’Escaldes-Engordany vol contractar els serveis d’assessorament i assistència
tècnica per a la redacció i execució d’un projecte que contempli l’aplicació de les mesures
preventives i correctores necessàries al riu de Claror, per tal de minimitzar l’arrossegament
de llims i argiles què s’han sedimentat al llit del riu després de les torrentades què es van
produir el mes de juliol de 2015, i que a data d’avui encara afecten a la captació d’aigua
potable de Capesa al riu Madriu. Tots aquests treballs han de realitzar-se de conformitat a
la normativa vigent a Andorra en el moment de la signatura del present contracte ”...

La durada del contracte és fins a final d’aquest any i el cost és de 2.400 € mensuals.

Sra. Cèlia Vendrell: 

Sí que es cert que la Sra. Cònsol el dia 29 de maig em va explicar en que consistien els
serveis a prestar pel Sr. Jordi Deu. Sobre el Sr. Deu, penso que és un professional molt
valuós i com a tal jo li tinc un gran respecte, per tant no és en aquest sentit que he fet les
preguntes. He fet aquestes preguntes en el sentit que amb aquesta contractació se m’està
donant la raó. 

Tenim d’un  costat  la  Llei  de  delimitació  de  competències,  què  diu  que  la  captació,
tractament  i  distribució  de  l’aigua és  competència  comunal,  i  moltes  vegades he  fet
referència  a  aquest  article,  recordant  les  obligacions  jurídiques  que  té  el  Comú  al
respecte, cosa a la que vostè m’ha respost sempre que a Escaldes hi ha una empresa
privada, Capesa, que gestiona l’aigua potable. La lectura que faig sobre la contractació
d’aquesta persona per part del Comú, és la de que és una manera de desacreditar Capesa.
És a dir,  Capesa no està  fent  la  seva  feina i  per  tant,  el  Comú ha de contractar  un
enginyer, el qual alhora és enginyer de Capesa, per tirar endavant aquesta feina. L’altra
lectura que també es pot fer, és que Capesa no té el finançament suficient per fer front a
aquest despesa.  Això darrer  crec que no, perquè 2.400 € mensuals fins al  desembre
tampoc  és  cap  fortuna que  Capesa no  pugui  assumir.  Per  tant,  no  acabo d’entendre
perquè ara el Comú contracta els serveis d’aquesta persona, per la qual, insisteixo, tinc un
gran respecte a nivell professional. 

Després també voldria comentar la intervenció que recentment va fer vostè a la ràdio,
sobre la que he tingut informació a través de la premsa, en la qual declara (i se’m torna a
donar la raó) que finalment Capesa s’està plantejant establir la figura del director general
(jo el vaig denominar director tècnic, però suposo que les funcions seran les mateixes).
M’alegro molt d’aquesta decisió de la junta de Capesa, perquè realment des de fa anys
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Capesa necessita d’aquesta figura, tal com ja els vaig dir en la reunió de Comú pocs dies
després  de  l’esllavissada  de  l’any  passat.  Una  xarxa  que  està  subministrant  aigua  a
14.000 habitants necessita d’aquesta figura. Això ja ho havia dit als antics presidents en
èpoques professionals passades, quan treballava al Ministeri de Salut. Per tant, en aquest
aspecte estic molt satisfeta, aplaudeixo aquesta decisió i espero que ben aviat sigui una
realitat que tinguem una figura tècnica al capdavant de Capesa, perquè Capesa té molts
reptes cara al futur què ha d’assumir i necessita d’un tècnic que els dirigeixi. 

Quant a  la  contractació  del  Sr.  Jordi  Deu,  evidentment  entenc que el  Comú la tirarà
endavant i estic segur que ell farà molta bé la seva feina, però continuo dient que aquesta
contractació és una manera de desacreditar Capesa.

Sr. Cònsol Menor:

Justament  vostè  ha  dit  el  que  volia  evitar  que  digués,  perquè  no  té  res  a  veure  la
contractació del Sr. Deu amb el fet de desacreditar Capesa. Capesa es mereix un gran
respecte per part del Comú, i més després de la feina que es va fer arrel de l’imprevist del
21 de juliol a Claror. La contractació del Sr. Jordi Deu obeeix al seu coneixement màxim
del terreny i de les tècniques que s’han d’implementar per evitar que les argiles i llims
passin al riu i, en no poder filtrar-se, obliguin a tallar el subministrament d’aigua. Aquesta
és la funció del Sr.  Deu amb el Comú. La seva funció és per sobre de la distribució
d’aigua, què és el rol que té Capesa. El que li demanem a aquest tècnic és que, vist el
que  va  passar  a  Claror  (pugi-hi  i  veurà  el  que  està  passant!)  es  necessita  fer  una
intervenció sobre el terreny amb tècniques específiques de bioenginyeria sobre les que ell
és especialista. Aquesta feina correspon al Comú i per això s’ha fet aquesta contractació.

En referència al que va sortir a la premsa, realment no reflexa amb exactitud el que vaig
dir. De fet, sobre aquest tema vostè hauria d’estar-ne al corrent, perquè quan vostè era a
la Junta, ja es contemplava en els pressupostos la contractació d’un “director”, i jo no
vaig fer més que dir el que Capesa en aquell moment ja preveia. Ara ja es veurà com es fa
la gestió  amb els  nous dipòsits  i  nova  xarxa...  però  això  és  una decisió de  Capesa i
nosaltres , el Comú, no volem ni desacreditar-los per una banda, ni per altra, imposar-los
la manera de funcionar.

Sra. Cèlia Vendrell: 

Desacreditar és una paraula que he fet servir, però abans he fet les preguntes sobre les
funcions del Sr. Jordi Deu, per saber exactament si havia d’utilitzar-la o no. Se m’està
dient que actuarà en la conca que recapta l’aigua Capesa i això fa part també de la gestió
de la xarxa. Tota la conca de captació fa part de la xarxa, per tant aquestes feines també
fan part del que ha de ser responsabilitat de Capesa. Que ho vulgui fer el Comú, per la
Llei,  ho entenc i també ho podria compartir,  però continuo dient que el  fet de fer-se
aquesta contractació per part del Comú i no directament per part de Capesa, per a mi
desacredita Capesa. 

D’altra  part,  sí  que  és  cert  que  durant  el  mandat  anterior,  l’any  2012,  quan  jo  era
delegada del Comú a la Junta de Capesa, hi havia un pressupost, què en aquell moment
em va alegrar molt, què contemplava que un moment o altre per fi hi hauria aquella figura.
Fins  i  tot  recordo  l’import  que  el  gener  de  2012  es  va  pressupostar  per  aquesta
contractació,  i  també  recordo  les  paraules  de  la  representant  de  l’empresa  externa
encarregada dels comptes de Capesa, indicant que es tractava d’una despesa important i
que no tenia clar que Capesa pogués assumir-la. Espero realment que així sigui i que la
premsa hagi transcrit el que vostè potser no volia dir però que el seu subconscient sí que
volia dir:  que Capesa contractés un enginyer per fer front a la gestió de la xarxa.
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Sr. Cònsol Menor:

Torno a lo de desacreditar perquè ho trobo greu. I a més vostè sap que allà estem en zona
tripartita, on no hi pot anar a fer obres Capesa, sinó que hi ha d’anar el Comú d'Escaldes-
Engordany com a tal i informant al Govern i als comuns amb els que comparteix titularitat.
Per tant,  no estem desacreditant  Capesa sinó que estem aportant  un complement de
treball. I no em va trair el subconscient, sinó que no ho vaig dir exactament com s’ha
transcrit.  Vam parlar una hora i  mitja i vaig dir que un dels futurs de Capesa que es
preveia ja feia uns anys, era aquesta figura

2) En relació al nou aparcament que l’equip de la majoria comunal té la voluntat
de  dur  a  terme  al  final  de  l’avinguda  del  Fener,  se’ns  pot  explicar  on
exactament es vol ubicar aquest aparcament? Què hi ha actualment en aquest
espai?

Sr. Cònsol Menor:

Com vostè ha vist, avui hem aprovat al punt 5è de l’ordre del dia el projecte de reforma de
l’avinguda del Fener, una avinguda què ara ha passat a ser una avinguda cèntrica de la
parròquia i un punt bàsic d’accés al centre urbà des del carrer de la Unió. Es tracta d’un
projecte d’embelliment integral què inclou les xarxes de serveis i que implica nous traçats
i nous accessos. En el tram d’accés des del carrer de la Unió hi ha uns edificis afectats
per  alineacions,  i  com recordeu  (ho  vam  discutir  amb  motiu  del  tancament  de  l’av.
Carlemany) s’havia dit que l’av. del Fener no era un punt d’accés digne per a Escaldes...
Vam decidir arreglar i eixamplar aquest punt. Hi ha uns edifici afectats per alineacions, es
va  parlar  amb  la  propietat,  vam  acordar  l’enderroc  d’aquests  edificis  a  càrrec  de  la
propietat, i al mateix temps es va creure oportú llogar aquests espais per destinar-los a
equipaments, ja sigui un aparcament, una plaça o un parc infantil. Això està per decidir,
l’acord previ que sí hi ha, és l’enderroc i el lloguer per quatre anys.

Sra. Cèlia Vendrell: 

Se’ns pot dir l’import del lloguer, si us plau 

Sra. Cònsol Major:

Això també li vaig explicar el passat 29 de juny. S’ha tractat amb la propietat, tal com li
ha explicat el Sr. Cònsol Menor, però encara no s’ha concretat ni el preu ni el destí de
l’espai

Sra. Cèlia Vendrell: 

Efectivament això em va dir  aquell dia, però com que ara m’ha dit que s’havia pactat el
lloguer...

Sr. Cònsol Menor:
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Tenim un acord de lloguer, però no s’ha concretat el preu. En tot cas no estarà per sobre
dels preus dels lloguers que tenim actualment  amb els mateixos propietaris i altres. No
estarà per sobre de 3 € x m2

Sra. Cèlia Vendrell: 

Tal com també vaig comentar en aquella reunió, jo voldria abans fer un petit històric sobre
el que ha passat. El 3 de juny de 2013, el Consell de Comú va aprovar, amb els vots del
meu grup en contra, la descatalogació de la borda de cal Guem. Es tractava d’un preacord,
perquè la qüestió havia de traslladar-se al Consell Assessor del Patrimoni. Aquest òrgan va
descatalogar aquesta borda, fins llavors classificada com a Edi-01 al catàleg comunal de
patrimoni cultural i en la sessió de Consell del l’11 de novembre, el Comú va aprovar
definitivament la descatalogació d’aquesta borda per permetre el seu enderroc. Entremig,
l’octubre de 2013, va haver-hi una polèmica a nivell  nacional perquè a es va produir
l’enderroc de l’edifici que albergava la impremta i editorial Casal i Vall. En aquell moment
també, al mateix consell de comú de l’11 de novembre, es va aprovar, també amb els
nostres vots en contra, la proposta d’aprovació del text de modificació de la Llei 9/2003,
del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra, què es va elaborar a iniciativa de la
Reunió de Cònsols. Aquesta llei va entrar al Consell General, malauradament, i el 24 de
juliol de 2014 es va aprovar, també amb els vots en contra del Partit Socialdemòcrata.
Aquesta llei va permetre reduir els perímetres de protecció dels béns d’interès cultural,
passant  de  100 metres  a  20 metres.  Actualment  estem presenciant  (ja  ha  finalitzat)
l’enderroc  de  l’edifici  de  la  caserna  dels  bombers  d’Andorra  la  Vella  i  també  estem
presenciant, arran d’aquest enderroc, que els frescos de Santa Coloma estan a hores d’ara
a l’espera d’una nova ubicació que encara desconeixem. També actualment estem veient
al pont romànic de la Margineda, la construcció autoritzada d’una estació de servei dins el
perímetre de protecció que es va definir l’any 2008 amb el Partit Liberal governant. 

Tot això són exemples recents de la poca sensibilitat de Demòcrates d’Andorra vers el
nostre patrimoni històric  i  cultural,  què ara es torna a repetir,  perquè els edificis que
parlem són bordes; bordes que representen el nostre passat. Ara volen emplaçar en aquest
lloc un aparcament, una plaça o un parc infantil. És igual, el que es fa, vostè ho acaba de
dir ara, es acordar l’enderroc. Vostè em va dir, Sra. Cònsol, que aquest edifici no estava
inclòs al catàleg comunal del patrimoni cultural i no entenc perquè, perquè realment són
les úniques bordes al centre d’Escaldes d’aquesta època passada nostra. Jo puc entendre
que un privat vulgui treure profit del seu patrimoni, però el que no puc entendre de cap
manera és que l’administració, tan sigui general com local, no posi en marxa mecanismes
reals  de  protecció  d’aquest  patrimoni.  Els  hi  demano,  perquè  son  vostès  que  estant
governant tant al Comú com al Govern, que tinguin una visió a llarg termini i que pensin
en les generacions futures, que pensin en el patrimoni que ens han llegat els nostres
avantpassats i en el que nosaltres llegarem als nostres fills.

Sr. Cònsol Menor:

No puc entrar ara en tots els casos que ha citat què no són competència del Comú, però el
que no puc permetre es que ens vulgui confondre comparant, degut a la nostàlgia que li
pot produir, una borda vella sense cap interès històric i un edifici considerat patrimoni
cultural  nacional.  Hi  ha  una  diferència  substancial  a  nivell  de  valor  històric  i
arquitectònic, valor que aquestes bordes no tenen, a part del mal estat en què es troben.
Aquestes  bordes  no  estan  classificades  ni  al  catàleg  del  Comú  ni  al  del  Govern.  La
propietat està d’acord en enderrocar-les per que nosaltres puguem llogar el terreny, i crec
que és un bon acord per Escaldes-Engordany. I no em sembla just que algú pugui dir a un
privat  el  que ha de  fer  amb el  seu  patrimoni,  perquè entenc que a  vostè  tampoc li
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agradaria que li diguessin el que ha de fer a casa seva. Aquestes bordes no tenen cap
interès històric i en canvi, obtindrem una millora urbanística per accedir a Escaldes des
del carrer de la Unió.

Sra. Cèlia Vendrell*: 

[ * Nota: només s’ha pogut reproduir la part final d’aquesta intervenció, atès que la resta
no va quedar enregistrada] 

[ ...  ] són unes bordes que estan situades al centre d’Escaldes, les quals jo crec que
arreglant-les (evidentment estan en mal estat perquè ningú n’ha fet el manteniment) els hi
podríem donar el valor que tenen, com a mínim històric.

Ens molesta aquest sentiment d’haver de dir que Demòcrates d’Andorra (DA) no està fent
res pel patrimoni cultural d’aquest país

Sr. Cònsol Menor:

Vostè fa una comparació entre DA, què no fa res pel patrimoni, i el PS, però hi hauria molt
a parlar, sobretot si veiéssim la feina que en el seu moment va fer el PS, la seva ministra
de Cultura, què va ser zero entorns o dos. I aquí rau tot el problema amb els entorns i tot
el treball que s’ha de fer amb els entorns. 

Però almenys pel que fa a Escaldes-Engordany, hauria d’estar tranquil·la, perquè ja vaig
tenir ocasió d’explicar-li a la Sra. Rosa Gili (quan també va criticar la reforma de la llei)
que a Escaldes el 15% de cessió de tots els terrenys, sempre que es pot, s’està fent al
voltant dels nostres monuments, justament per preservar-los. I molts d’ells van més enllà
dels 20 metres. És adir, no és un problema que tingui Escaldes en concret, sinó que a
Escaldes  ja  vam  preveure  (amb  aquella  visió  a  llarg  termini  de  la  què  parla  vostè)
salvaguardar el nostre patrimoni. Quan es tracta de patrimoni, i no de nostàlgia, què crec
que és el que teniu amb certs edificis, sobretot quan no són vostres (això també es veu
bastant).

Sra. Cèlia Vendrell: 

Bé, aquest és un tema, a l’igual que el de les contractacions laborals, sobre el què no ens
posarem d’acord. Ja he exposat el meu parer, vostès el seu, i crec que podem deixar-ho
aquí.

Sr. Marc Magallon:

A mi, el que se’m va fer avinent fa uns dies per part del Sr. Cònsol Menor és que, entenc,
no és el Comú qui fa enderrocar aquestes bordes, sinó els privats. Cadascú a casa seva pot
fer el que vulgui, tractant-se d’una construcció que no està protegida Entenc que una
vegada el privat ha decidit l’enderroc, és el Comú qui en vol fer ús o un profit. I penso que
un  bon  ús.  L’entrada  del  Fener,  vist  el  projecte  de  remodelació,  serà  un  punt  molt
important per a Escaldes-Engordany, 

Sr. Cònsol Menor:

Sí,  és en aquest  sentit,  però realment és el  projecte el  que afecta les bordes,  i  som
nosaltres  els  que  ho  expliquem i  la  propietat  pren  la  decisió  l’enderroc.  El  cost  de
l’enderroc i l’estudi previ anirà a càrrec de la propietat. I a partir d’aquí nosaltres pensem
que és un bona ocasió per aprofitar aquell espai a l’entrada del poble

Sra. Cèlia Vendrell: 
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El que ha explicat el Sr. Magallon, en realitat, jo crec que ha estat justament al revés. És
perquè el Comú tenia aquest projecte que els privats enderroquen les bordes, i no al revés.
És el Comú que ha “facilitat” (entre cometes) al privat que enderroqui aquestes bordes

Sr. Cònsol Menor:

No. Hem aprovat avui la remodelació de l’avinguda del Fener i estem tots d’acord en la
importància  que  té  aquest  carrer  per  accedir  al  centre  i  la  necessitat,  per  tant,  de
reformar-lo.  Fa  tres  anys,  abans  d’entrar  en  funcionament  Vivand,  ens  criticàveu  que
l’entrada pel Fener no era bona, que s’entrava pel Bronx vaig arribar a sentir... i ara que es
vol millorar, ara resulta que el Bronx no està tan malament

Sra. Cèlia Vendrell: 

Per al·lusions:  mai hem dit  nosaltres que això fos el  Bronx. Això ho deien altres que
s’oposaven  al  projecte.  Nosaltres,  torno  a  repetir,  no  ens  oposàvem  al  projecte,  ens
oposàvem a les maneres de fer el projecte, cosa molt diferent

Sra. Cònsol Major:

Gràcies a tots. Avui s’ha pres la decisió de dur a terme el projecte de remodelació de
l’avinguda del Fener i jo penso que serà una gran obra. Durarà temps, 4 o 5 mesos, però
al final estic segura que quedarà tot molt bé.

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 16:55 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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