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L’any dos mil disset, divendres, dia 29 de setembre, 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’acta corresponent a la sessió 
ordinària celebrada el dia 23 d’agost de 2017. 

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en 
les sessions celebrades els dies 14, 21 i 28 d’agost, i 4 i 11 de 
setembre de 2017. 

3.    Proposta d’aprovació de l’Ordinació reguladora de l’ocupació temporal 
d’espais públics a la zona VIVAND amb finalitat comercial o 
promocional. 

4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació sobre la instal·lació de terrasses a 
les places, els carrers i els espais públics. 

5. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Govern i els 
Comuns per a la concessió del servei de bicicleta elèctrica compartida. 

6. Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració entre el Govern i el 
Comú d’Escaldes-Engordany, per a la construcció d’un edifici destinat 
a tanatori nacional i sales de vetlla comunals. 

7. Proposta d’adjudicar a l’empresa NOVELEC el concurs convocat pel 
lloguer, muntatge i desmuntatge, instal·lació de la il·luminació i 
elements de decoració de Nadal a diferents indrets de la parròquia, 
durant els anys 2017, 2018 i 2019, per l’import de 294.963,70 € 
(Igi inclòs) cada any, d’acord amb la proposta de la Mesa de 
Contractació. 

8. Proposta d’adjudicar a l’empresa PROGEC, SA el concurs convocat per 
a l’execució del projecte de reforma de les instal·lacions de les 
Piscines Comunals, per l’import de 1.749.677,11 € (Igi inclòs), 
d’acord amb la proposta de la Mesa de Contractació. 

9. Proposta d’aprovació del Pla parcial pel desenvolupament de la unitat 
d’actuació de sòl urbà no consolidat núm. 07, carrer de l’Obac, part 
Mitjana. 

10. Conforme a l’article 93.4 de la LGOTU, proposta de resolució de les 
llicències urbanístiques suspeses a tenor de l’aprovació provisional del 
Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial, d’acord amb l’informe del 
Departament d’Urbanisme del Comú. 

11. Informes de caràcter general. 

12. Precs i preguntes. 
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Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen 
tots els membres de la Corporació, excepció feta de l’Hble. Sr. Esteve 
Vidal, què ha excusat la seva absència. Havent-hi doncs el quòrum 
necessari i essent les 16 h, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i 
s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia. 

 

 

 

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’acta corresponent a 

la sessió ordinària celebrada el dia 23 d’agost de 2017 

La Sra. Cònsol Major demana als presents si tenen alguna esmena o 
comentari a formular en relació als esborranys de les actes què es sotmeten 
a la seva aprovació. 

 
 
I no havent-hi cap esmena formulada, per assentiment, el Ple aprova l’acta 
corresponent a la sessió celebrada el dia 23 d’agost de 2017. 

 

 

 

 

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de 

Govern en les sessions celebrades els dies 14, 21 i 28 

d’agost, i 4 i 11 de setembre de 2017 

Sessió de la Junta de Govern de data 14 d’agost de 2017 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia 7 d’agost de 2017, que serà presen tada al Ple del 
Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; del núm. 
1014 al 1017/2017 (obres menors), del núm. 1019 al 1022/2017 
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(comerç), núm. 1023 i 1024/2017 (cadastre), núm. 10 25/2017 
(urbanisme) i núm. 1026/2017 (inscripció electors).  
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions 
núm. 39/2017 i 40/2017 de factures conformades per un import net a 
pagar de 13.585,40 € i 75.555,05 €, respectivament.  I verificades, 
s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al ca pítol 
corresponent del pressupost.  S’aprova també la relació de 
pagaments presentada per un import de 13.798,43 €. 
 
3.- Cursa Pyrénées Stage Run .- Vista la demanda presentada per la 
organització de la cursa “ Pyrenees Stage Run ” (itinerari 
d’iniciativa privada), per a la senyalització amb m arcatges per 
les zones de pas a la Vall del Madriu, Perafita-Cla ror, 
 
Vist l’informe favorable emès per la Directora del Pla de Gestió 
de la Vall del Madriu, Perafita – Claror,   
 
La Junta de Govern acorda autoritzar la cursa confo rme a 
l’Ordinació de senyalització d’itineraris d’iniciat iva privada, 
havent de retirar els organitzadors tot el material  emprat 
immediatament després de la finalització de la prov a.  
 
4.- Arxiu Històric.-  Amb motiu del proper 40 aniversari de la 
creació de la parròquia (14 de juny del 1978 – 14 d e juny del 
2018),  s’acorda acceptar la proposta presentada pe r l’empresa 
Mc+I   (Modula comunicació + Imaginaris), que consisteix  en la 
producció d’una sèrie d’entrevistes a persones cone ixedores de la 
història i dels esdeveniments més rellevants viscut s a Escaldes-
Engordany, amb la finalitat de contribuir a preserv ar i difondre 
la història recent, sota el títol de  “ Memòria viva d’Escaldes-
Engordany ”.  
 
El projecte preveu l’enregistrament de 13 capítols  de 25 minuts, 
amb entrevistes als Ciutadans sobre temes relaciona ts, la creació 
d’un portal web i un arxiu HDD amb el suport adequat. El cost 
d’aquest treball és de 17.765 € 
 
5.- Concentració de motos.- Vista la demanda formulada pel Club de 
propietaris de Harley Davidson Andorra, per la organització de la 
1ª concentració de motos que tindrà lloc els dies 2 2, 23 i 24 de 
setembre del corrent,  s’acorda autoritzar-la i col ·laborar amb 
l’aportació de material i el suport logístic necess ari.  
 
6.- Web Turisme.-  Pels treballs de correcció i traducció en 3 
idiomes dels continguts de la pàgina web de Turisme , s’ha efectuat 
una consulta de preus a les empreses CONTEXT Traduc cions (3.990,33 
€), BORNAL Traduccions (4.798,64 €) i METAFRASI (-) . Examinades 
les ofertes, s’acorda adjudicar els treballs de cor reccions i 
traduccions a l’empresa CONTEXT Traduccions al pres entar l’oferta 
menys dient. 
 
7.- Subvencions.-  S’acorda acceptar la proposta presentada pel 
pilot de motociclisme andorrà Cristian ESPAÑA (Rall ye DAKAR), 
col·laborant amb  una aportació de 1.000 €, a canvi  d’una acció 
promocional que realitzarà a Vivand el proper 18 de  novembre a la 
plaça Coprínceps. 
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8.- Treballs tècnics.-  Per a la contractació dels serveis de 
control de qualitat dels treballs de refacció de le s façanes dels 
edificis del Centre social i recreatiu de l’avingud a Fiter i 
Rossell i de l’edifici de Casa Comuna, s’ha efectua t una consulta 
de preus a les empreses PIRINEU INSPECCIÓ I CONTROL  (3.239,50 €, 
Igi inclòs) i CONTUTOR (4.075,50 €, Igi inclòs). Ex aminades les 
ofertes s’acorda adjudicar a PIRINEU INSPECCIÓ I CO NTROL la 
realització dels treballs tècnics referits, al ser  l’oferta menys 
dient.  
 

 

 

 

 

Sessió de la Junta de Govern de data 21 d’agost de 2017 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia 14 d’agost de 2017, que serà prese ntada al Ple 
del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; del núm. 
1027 al 1029/2017 (obres menors), del núm. 1030 al 1040/2017 
(exoneracions), del núm. 1041 al 1057/2017 (comerç) , del núm. 1058 
al 1061/2017 (cadastre), núm. 1062 i 1063/2017 (urb anisme), i núm. 
1064 i 1065/2017 (inscripció electors). 
 
2.- Personal.-  
 

• S’acorda prorrogar els contractes amb caràcter even tual dels 
Srs. Renato MALVEDA PAGAL i Cecilio ROMERO BELTRAN,  (operaris 
de neteja viària),  del 21 d’agost de 2017 al 20 de  maig de 
2018 i de l’1 de setembre de 2017 al 31 de maig de 2018, 
respectivament. 

 
• S’acorda contractar amb caràcter eventual els serve is de les 

Sres. Judith MANCEBO FOLE i Rosa PASCUAL ESTEBANELL , com a 
puericultores,  del 21 d’agost al 30 de setembre de  2017 i del 
17 d’agost de 2017 al 18 de febrer de 2018, respect ivament 

 
• S’acorda contractar amb caràcter eventual els serve is del Sr. 

Gerard IGLESIAS PONS com a vigilant d’aparcaments, del 14 al 31 
d’agost de 2017. 

 
• S’acorda contractar amb caràcter eventual els serve is del Sr. 

Jaume BELLOSTA CRUELLA com a conserge/op. de manten iment, de 
l’1 de setembre al 31 d’octubre de 2017. 

 
• S’acorda prorrogar la contractació, amb caràcter ev entual, del 

Sr. Josep CAPARRÓS FERNANDEZ com a conserge/op. de manteniment, 
de l’1 de setembre al 31 d’octubre del 2017 . 
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• Vista la situació per baixa mèdica de la Sra. Maris ol MARTINEZ 
BOGAS (recepcionista), s’acorda contractar amb carà cter 
eventual els serveis del Sr. Gregori MARIN BOTELLO,  de l’1 de 
setembre de 2017 fins que la titular de la plaça es  reincorpori 
al seu lloc de treball.  

 
• Vista la situació per baixa mèdica de la Sra. Eva M ORENO BUIL 

(gestora de central d’aparcaments), s’acorda contra ctar amb 
caràcter eventual els serveis del Sr. David de la F uente 
Fernandez, de l’1 de setembre de 2017 fins que la t itular de la 
plaça es reincorpori al seu lloc de treball.  

 
• Per a la contractació d’una plaça d’auxiliar d’agen t de 

circulació, s’ha convocat un concurs pel procedimen t selectiu 
d’ingrés, al que han postulat un total de 9 candida ts. Vist 
l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda c ontractar 
els serveis del Sr. Jaume GIBERT YTCHART, amb un pe ríode de 
prova de 12 mesos. 

 
• Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Noemí V AZQUEZ 

FABREGAS  (puericultora), per a prorrogar la seva e xcedència 
durant el termini d’un any, s’acorda autoritzar-la a comptar 
del dia 21 de setembre de 2017. 

 
• Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Isabel VARGAS 

MARTINEZ  (puericultora), per a prorrogar la seva e xcedència 
durant el termini d’un any, s’acorda autoritzar-la a comptar 
del dia 1 de novembre de 2017. 

 
• Examinada la demanda d’excedència presentada per la  Sra. 

Concepció RIVERA AMORIN (agent del Servei de Circul ació), 
s’acorda autoritzar-la a partir del dia 28 d’agost de 2017, pel 
període de 3 anys i convocar un concurs pel procedi ment de 
promoció interna, per a cobrir la plaça vacant. 

 
• Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Cristin a GARRIGA 

MARTIN, secretària del departament de Gent Gran, pe r a 
prorrogar el seu permís administratiu de reducció d e jornada 
per atendre al seu fill; vist el reglament de permi sos 
administratius, s’acorda atorgar-li, amb una reducc ió de 
jornada laboral a 30 hores setmanals (de 8.00h a 14 .00h), a 
partir del dia  18 de setembre de 2017. 

 
• S’acorda la inscripció del Sr. Joaquim PUJOL SANCHE Z (tècnic de 

joventut), al curs “ Conflicte i mediació” impartit per la 
Universitat Oberta de Catalunya.  El cost del curs és de 160 € 
i la formació té una durada de 75 hores. 
 

• S’acorda la inscripció de la Sra. Raquel GARCIA CON DE (cap de 
recursos humans), al curs “ Negociació i gestió del conflicte a 
les organitzacions” impartit per la Universitat Oberta de 
Catalunya.  El cost del curs és de 160 € i la forma ció té una 
durada de 75 hores. 
 

• S’acorda la inscripció de les persones que es detal len a 
continuació al curs “Gestió de la bicicleta cap a ciutats 
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sostenibles”  impartit per la Fundació Mobilitat Sostenible i 
Segura: 

 
- Bàrbara ESCUDERO JOURNET (cap de Circulació) 
- Carles MARTI ABAD (oficial de Circulació 

 
El cost total del curs és de 1.350 € (matrícula + d ietes per dues 
persones) i la formació té una durada de 85 hores. 
 
3.- Aparcaments Comunals.-  Per a l’execució dels treballs 
necessaris per la instal·lació de barreres automàti ques a 
l’aparcament de la Plaça Creu Blanca, s’ha efectuat  una consulta a 
les següents empreses constructores: 
 

� Construccions ROCA    19.881,12 € 
� Construccions ENTRIMO    20.682,90 € 
� Germans Fernández  TOT CONSTRUCCIONS     (-) 

 
Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva  a l’Òrgan de 
contractació, i atès que preveu declarar deserta la  partida 
corresponent a la construcció de la caseta d’ubicac ió del caixer 
automàtic, s’acorda, confirmant la proposta, adjudi car els 
treballs a l’empresa que resulta menys dient, - Con struccions 
ENTRIMO -, per l’import de 11.044,34 €, (Igi inclòs )  i executar 
la partida que s’ha declarat deserta per part de la  brigada 
d’obres del Comú. 

 

 

 

 

Sessió de la Junta de Govern de data 28 d’agost de 2017 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia 21 d’agost de 2017, que serà prese ntada al Ple 
del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; del núm. 
1066 al 1069/2017 (obres menors), núm. 1070/2017 (r esolució 
anul·lada), i del núm. 1071 al 1073/2017 (comerç). 
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions 
núm. 41/2017 i 42/2017 de factures conformades per un import net a 
pagar de 18.637,54 € i 219.148,22 €, 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 2.430,36 €. 
 
3.- Personal.-  
 

• S’acorda prorrogar la contractació, amb caràcter ev entual, la 
contractació de la Sra. Angeles ANGULO PICAZO, (cui nera de 
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l’Escola Bressol), del 21  de setembre de 2017 al 3 1 de març 
de 2018. 

 

• S’acorda contractar amb caràcter eventual els serve is del Sr. 
Edgar GUERRA SILVA i de la Sra. Mònica Sofia DE CAS TRO 
FERNANDES, com a puericultor/a,  de l’1 de setembre  de 2017 
al 31 de maig de 2018. 

 

• S’acorda contractar amb caràcter eventual els serve is de les 
Sres. Núria COLELL MORENO I Jennifer PUIG LAZARO, c om a 
monitores de lleure,  de l’11 de setembre de 2017 a l 29 de 
juny de 2018 

 
• S’acorda prorrogar amb caràcter eventual la contrac tació del 

Sr. Sabino CALVO FERNANDEZ, (xofer de Neteja viària ), del 12 
de setembre de 2017 a l’11 de juny de 2018. 

 
• S’acorda prorrogar amb caràcter eventual la contrac tació del 

Sr. Àngel MARTIN JAEN, (paleta), de l’1 d’octubre d e 2017 al 
26 de març de 2018. 

 
• Vist el nombre d’inscripcions per a la primera setm ana de 

setembre a les activitats dels Esports d’Estiu, s’a corda 
reforçar el servei  mitjançant la contractació, amb  caràcter 
eventual, del 4 al 7 de setembre de 2017, de les pe rsones que 
es detallen a continuació: 

 
� Sara Casanova Rodríguez 
� Sara Daniela Soares da Costa 
� Andrea Pulpillo Garcia 
� Cristina Crespo Guillermo 
� Jonathan Gonçalves de Sousa 

 
4.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions 
presentades,  s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els 
expedients sancionadors que figuren detallats a les  relacions 
11/LLA/2017 i  12/ACI/2017, de data 28 d’agost del 2017, incoats 
per presumptes infraccions a les normes que regulen  
l’estacionament i la circulació de vehicles, quedan t desestimades 
totes les al·legacions restants i confirmades les r espectives 
propostes de sanció. 
 
5.- Fraccionament de Tributs.-  S’aprova la relació núm. 22 
d’obligats tributaris que han sol·licitat el fracci onament del 
pagament de tributs i taxes en període voluntari, q uin deute 
tributari serà totalment liquidat en el curs del pr esent exercici.    
 
6.- Anul·lació de rebuts.-  S’acorda procedir a l’anul·lació dels 
rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o s erveis, que 
figuren detallats a la relació núm. 22/2017, de dat a 28 d’agost 
del 2017, per un import total de 16.180,50 €, atès que no és 
possible la gestió de cobrament. 

7.- Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i 
instal·lacions comunals presentades per entitats pa rroquials i/o 
nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cu ltural, social 
o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense l ucre, s’acorda 
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cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, ta l com es 
detalla en la relació núm. 15 de demandes d’utilitz ació 
d’instal·lacions comunals. 
 

8.- 10è Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntany a 2018.- Per la 
contractació dels serveis d’una empresa  per a l’or ganització del 
10è Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya , a celebrar a 
Escaldes-Engordany entre el 21 i el 23 de març de 2 018, s’ha 
convocat un concurs públic al que han postulat les empreses STUDIO 
EVENTIA (31.099,20 €), IDÒNIA (33.941,60 €)  i SEGA RRA & TERÈS 
(60.434,62), presentant diverses opcions i preus. 
 
Vista la proposta de la Mesa de contractació s’acor da adjudicar el 
concurs a l’empresa IDÒNIA, al ser l’oferta que obt é la major 
puntuació. 
 
9.- Carnet Jove.- Vista la demanda formulada per l’Associació 
Carnet Jove Andorra ,  s’acorda oferir als titulars del carnet 
Internacional d’Estudiant (ISIC), un 15% de descomp te sobre el 
preu de l’entrada a les instal·lacions del  Rocòdro m. 
 
10.- Vestimenta Agents de Circulació .- Vista la proposta 
presentada per la Mesa de contractació nomenada pel  concurs 
d’àmbit internacional, convocat pel subministrament  de la 
vestimenta dels serveis de circulació comunals (BOP A núm. 28, del 
10 de maig del 2017). 
 
Vistos els acords de les Juntes de Govern dels resp ectius Comuns 
facultant al Comú d’Escaldes-Engordany per a la lic itació i 
adjudicació del concurs, 
 
La Junta de Govern acorda adjudicar a l’empresa INS IGNA UNIFORMES 
S.L., única empresa licitant, el subministrament de ls lots 1, 2 i 
la resta de peces per l’import proposat a la memòri a d’oferta, 
declarant desert el concurs pel que concerneix a le s partides de 
subministrament de guants i botes per a temperature s extremes. 

 

 

 

 

Sessió de la Junta de Govern de data 4 de setembre de 2017 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia 28 d’agost de 2017, que serà prese ntada al Ple 
del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; del núm. 
1074 al 1078/2017 (obres menors), del núm. 1079 al 1086/2017 
(comerç), i del núm. 1094 al 1100/2017 (recursos ci rculació). 
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2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 
43/2017 de factures conformades per un import net a  pagar de 
7.122,64 €. I, verificades, s’acorda procedir al se u abonament amb 
càrrec al capítol corresponent del pressupost.  S’aprova també la 
relació de pagaments presentada per un import 391,8 7 €.  
 
S’informa que la Comissió de Manteniment autoritza els pagaments 
sobre els següents treballs realitzats, els quals, d’acord amb 
l’article 85.4/b, de la Llei de Finances Comunals, els actes que 
han donat origen als mateixos no han estat degudame nt 
fiscalitzats: 
 

- 3 factures, presentades per Taller LLADOS, per un i mport 
total de 2.720,15 €, corresponents a treballs de re paració 
dels aparcaments de Les Teulades i de Caldea. 
 

- 16 factures presentades per l’empresa MPLUS, per un  import 
total de 2.340,80 € (146,30 € cada una) per treball s 
corresponents a inspecció tècnica d’ascensors. 

 
 
3.- Personal.-  
 

• S’acorda prorrogar la contractació, amb caràcter ev entual, de 
la Sra. Pilar DOMENS IBAÑEZ, (operària de neteja), del dia 1 
al 3 de setembre de 2017. 

 

• S’acorda prorrogar la contractació, amb caràcter ev entual, de 
la Sra. Dolors MINGORANCE QUILES, (operària de nete ja), del  
4 al 10 de setembre de 2017. 

 
• S’acorda prorrogar la contractació, amb caràcter ev entual, 

del Sr. Paulo GONÇALVES MARIANO, (monitor de l’Espa i Jovent), 
del dia 1 al 7 de setembre de 2017. 

 
• S’acorda contractar els següents professors per a a ctivitats 

organitzades des del departament d’Esports pel curs  2017 - 
2018: 

 

Professor Activitat Hores 
setmanals  Salari Data alta Data Baixa 

Marta Mas Martí Dansa / 
manteniment 16h 1.000 €/mes 11/09/2017 29/06/2018 

Suray Fernández 
Valenzuela Skate 6h 534,90 €/mes 18/09/2017 27/06/2018 

Jose Ignacio Sánchez Skate 6h 534,90 €/mes 18/09/2017 27/06/2018 

Xavier Penido Skate 4h 203,05 €/mes 18/09/2017 27/06/2018 

Alexandre Reolid Escalada 33h 1.330,19 €/mes 11/09/2017 27/06/2018 

 

 
• S’acorda contractar els següents professors per a a ctivitats 

organitzades des del departament de cultura pel cur s 2017 - 
2018: 
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Professor Activitat Hores 
setmanals  Salari Data alta Data Baixa 

Il.luminada Sada Carrillo Música 40h 1.579,32 €/mes 11/09/2017 29/06/2018 

Teresina Serra Vives Música 40h 2.763,45 €/mes 01/09/2017 29/06/2018 

Àngel Garcia Saiz Música 25h 1.220,91 €/mes 18/09/2017 29/06/2018 

Marta López Magallon Dance Step 3h 281,53 €/mes 25/09/2017 29/06/2018 
Mercè Ciaurriz 
Puigcercós Tallers d’art 12,5h 1.026,40 €/mes 25/09/2017 29/06/2018 

Fernanda Estalles 
Arts 
plàstiques  4h 375,37 €/mes 25/09/2017 29/06/2018 

Jacqueline Chassy Line Dance 3h 22,24 €/h 25/09/2017 29/06/2018 
Begoña Márquez  
Guasch Taller Textil 40h 1.579,32 €/mes 01/09/2017 29/06/2018 

 

• S’acorda contractar els següents professors per a a ctivitats 
organitzades des del departament de Gent Gran pel c urs 2017 
- 2018: 

 
 

Professor Activitat Hores 
setmanals Salari Data alta Data Baixa 

Rafel Diez Ioga 5h 33,82 €/h 11/09/2017 22/06/2018 
 
 

• Examinada la demanda d’excedència presentada pel Sr . Rubén 
RAJADELL ROJAS (monitor esportiu), s’acorda autorit zar-la a 
partir del dia 25 de setembre de 2017, pel període de 12 
mesos.  

 
4.- Concursos.- S’acorda convocar un concurs públic per a la 
licitació dels treballs d’adequació de la parcel·la  de terreny 
situada a l’av Escoles/Pessebre per a destinar-la a  aparcament per 
a vehicles. 

 
5.- Transferències de crèdit.-  Vist l’article 74 de la Llei de 
Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i  
els respectius informes emesos per la Interventora,  la Junta de 
Govern autoritza les següents Transferències de Crè dit, a càrrec 
del pressupost econòmic 2017: 

 
• De la partida 603-2314010-61200 “ millora d’edificis ”, 2.900 

€ a favor de la partida 603-2314010-60500, “ mobiliari ”, per 
fer front a l’adquisició de mobiliari per l’Espai J ovent. 

 
6.- Fraccionament de Tributs.-  S’aprova la relació núm. 23 
d’obligats tributaris que han sol·licitat el fracci onament del 
pagament de tributs i taxes en període voluntari, q uin deute 
tributari serà totalment liquidat en el curs del pr esent exercici.    
 
7.- Anul·lació de rebuts.-  S’acorda procedir a l’anul·lació dels 
rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o s erveis, que 
figuren detallats a la relació núm. 23/2017, de dat a 4 de setembre 
del 2017, per un import total de 1.619,70 €, atès q ue no és 
possible la gestió de cobrament. 
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8.- Recursos Administratius.-   
 
• Vistos els Recursos Administratius relacionats a co ntinuació,  

interposats contra la resolució adoptada per la Jun ta de 
Govern, mitjançant la qual es desestimen les al·leg acions  
presentades  i es confirmen les propostes de sanció  per 
incompliment de les normes d’estacionament i circul ació: 

 
Recurrent  Núm. Registre  Data d’entrada  
SOLIVA GARRIC, Marc 7.071.274 31/07/17 
BORRA COMALLONGA, Maria Pilar 7.071.431 10/08/17 
CARMONA TRIGUEROS, Francesc 7.071.052 11/07/17 
CARMONA TRIGUEROS, Francesc 7.071.053 11/07/17 
GOMIS FORCADAS, Ferran 7.071.423 10/08/17 
BALCHANDANI ATHVANI, Hema 7.070.814 29/06/17 

 
 
Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les 
peces que conformen l’expedient, 
 
La Junta de Govern, en la sessió celebrada en data d’avui 
adopta una resolució motivada que clou l’expedient de 
referència, la part dispositiva de la qual és la se güent: 
 
DESESTIMAR els recursos administratius relacionats anteriorment 
contra les resolucions sancionadores adoptades per la Junta de 
Govern.  

 
• Vistos els Recursos Administratius relacionats a co ntinuació,  

interposats contra la resolució adoptada per la Jun ta de 
Govern, mitjançant la qual es desestimen les al·leg acions  
presentades  i es confirmen les propostes de sanció  per 
incompliment de les normes d’estacionament i circul ació: 

 
Recurrent  Núm. Registre  Data d’entrada  
SILVA DA COSTA, MARIA ISABEL 7.071.481 17/08/17 

 
 

Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les 
peces que conformen l’expedient, 
 
La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia d ’avui adopta 
una resolució motivada que clou l’expedient de refe rència, la 
part dispositiva de la qual és la següent: 
 
ESTIMAR el recurs administratiu relacionat anterior ment contra 
la resolució sancionadora adoptada en el seu dia  p er la Junta 
de Govern, declarant nul·la i sense efectes la prop osta de 
sanció. 

 
9.- Mobiliari Espai Jovent.- Pel subministrament de mobiliari 
divers destinat a l’espai Jovent, s’ha efectuat una  consulta de 
preus a la que han postulat les empreses COPDISSENY  (2.840,84 €) i 
OFIJET (incomplert). Les empreses consultades OFIMA , INFOMOBEL i 
SARO no han presentat oferta. 
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S’acorda adjudicar el subministrament del mobiliari  a  l’empresa 
COPDISSENY per l’import  de 2.840,84 € atès que pro posa l’oferta 
que millor s’adapta a les necessitats del departame nt. 
 
10.- Petit Cap de Setmana.- Per a la celebració de l’esdeveniment  
“ Petit Cap de Setmana” , programat pel dissabte 16 de setembre del 
corrent, s’acorden les següents contractacions:  

 
• Contractar a l’empresa Andorra Animació, l’espectac le 

“Còmix” a càrrec de la  Companyia Teatre Mòbil , que tindrà 
lloc a la Plaça Coprínceps. L’import de la contract ació és 
de 1.691,25 €. 

 
• S’acorda contractar a la Cooperativa d’Escola Andor rana el 

grup Cor de Rock d’Encamp , per amenitzar el “ Vermutet ”, que 
tindrà lloc a la Plaça Coprínceps. L’import de la 
contractació és de 300 €. 

 
 
11.- Piscines comunals.-  Amb motiu del tancament per a la 
realització de les obres de reforma de l’edifici de  les piscines 
comunals, s’acorda aplicar els següents preus a les  activitats de 
Fitness per al curs 2017-2018. 
 

• Tres hores a la setmana: 116,85 €/trimestre 
• Dos hores a la setmana: 77,90 €/trimestre 
• 50% de descompte per als jubilats. 

 
 
12.- Aigua Termal.-  Per la contractació dels serveis d’una empresa 
per la realització dels treballs de lampisteria, pe r a donar 
cobertura a les permanències, les baixes per malalt ia així com del 
període de vacances de l’operari del servei de dist ribució d’aigua 
termal, s’ha convocat un concurs públic al que nomé s ha postulat 
l’empresa INSTAL·LACIONS SANITÀRIES NUÑEZ, presenta t l’oferta 
següent: 
 

• Guàrdies setmanals no presencials:  188,10 € 
• Guàrdies diàries no presencials :     26,87 € 

(en cas de baixa o vacances)       
•  Assistència tècnica presencial (preu hora diürna) 18,81 € 
•  Assistència tècnica presencial (preu hora nocturna ) 25,12 €

  
  
Vista la proposta de la Mesa de contractació, s’aco rda adjudicar a 
l’empresa INSTAL·LACIONS SANITÀRIES NUÑEZ la realit zació dels 
treballs referenciats, conforme al pressupost prese ntat. 
 
13.- Desbrossament de les parcel·les de l’avi. de l es Escoles i 
Av. del Pessebre.- Pels treballs de desbrossament de les 
parcel·les de l’av. de les Escoles i Av. del Pesseb re, que es 
destinaran a aparcament de vehicles, s’ha efectuat una consulta de 
preus les empreses LA GRANDALLA (10.275 €/Igi no in clòs) i AVET 
NEGRE-TOT BOSCOS (4.110 €/ Igi no inclòs).   
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S’acorda adjudicar, a l’empresa AVET NEGRE-TOT BOSC OS els treballs 
de desbrossament referenciats,  al ser la que prese nta l’oferta 
menys dient. 
 
14.-  Expedient urbanització Sant Miquel d’Engolast ers.-  El dia 8 
d’agost del 2016, en compliment del previst a l’art icle 282 de les 
Normes urbanístiques del POUPEE i a l’article 153 d e la LGOTU, el 
Comú va trametre un requeriment al propietari del X alet Arç, 
situat al núm. 36 de la urbanització Sant Miquel d’ Engolasters, 
ordenant-li procedir als treballs de connexió de le s aigües 
residuals provinents de l’edifici de la seva propie tat a la xarxa 
general de col·lectors, atès que s’havia detectat q ue les aigües 
brutes desguassaven directament al bosc. 
 
El Ministeri de Medi Ambient, que fou immediatament  informat per 
part del Comú, ha emès en data recent un informe di ent que ja ha 
cessat el vessament d’aigua residual al medi, i aqu esta s’ha 
conduït amb un tub provisional al col·lector. No ob stant recomana 
que es verifiqui si aquest embrancament provisional  compleix amb 
la normativa sectorial en vigor. 
 
Vist l’informe i la documentació acompanyada, s’aco rda requerir 
novament al propietari de l’edifici, per tal que pr ocedeixi 
immediatament als treballs d’adaptació del desguàs de l’edifici a 
la normativa establerta al Reglament d’Urbanització .   
 

 

 

 

 

Sessió de la Junta de Govern de data 11 de setembre de 2017 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia 4 de setembre de 2017, que serà pr esentada al Ple 
del Comú  per a la seva ratificació.   
 
1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; del núm. 
1087 al 1093/2017 (obres menors), núm. 1101 i 1102/ 2017 
(urbanisme), núm. 1103 i 1104/2017 (inscripció elec tors), i del 
núm. 1105 al 1113 /2017 (comerç). 
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions 
núm. 44/2017 i 45/2017 de factures conformades per un import net a 
pagar de 3.512,02 € i 54.426,92 €, respectivament. I verificades, 
s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al ca pítol 
corresponent del pressupost.  S’aprova també la relació de 
pagaments presentada per un import de 4.183,04 €. 
 
3.- Ampliacions de Crèdit.- Vist l’article 73 de la Llei de 
Finances Comunals, l’article 5è de l’Ordinació del Pressupost del 
2017 i l’informe de la Interventora, la Junta de Go vern autoritza 
una ampliació de crèdit a favor de les partides 102 -2310000-13000 
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“ Sou base personal eventual ”, per un import de 2.316,60 € i 102-
2310000-16050 “ Quota seguretat personal eventual ”, per un import 
de 359,07 €, per a fer front a les despeses derivad es del programa 
de millora de l’ocupació mitjançant el sector públi c. 
 
4.- Personal.-  
 

• Vista la situació per baixa mèdica del Sr. Marc ABE LLÓ GARCIA 
(monitor de lleure), s’acorda contractar amb caràct er 
eventual els serveis de la Sra. Sònia GONÇALVES GOM ES, del 
dia 11 al 27 de setembre de 2017. 

 
• Vist el nombre d’inscripcions per a la primera setm ana de 

setembre a les activitats dels Esports d’Estiu, s’a corda 
prorrogar la contractació, amb caràcter eventual, d e la Sra. 
Anna MITJANA ROZADOS, (monitora), del 2 al 7 de set embre de 
2017. 

 
• Per a la contractació d’una plaça d’administrativa pel Servei 

de  circulació i atenció Ciutadana, s’ha convocat u n concurs 
pel procediment selectiu d’ingrés, al que han postu lat un 
total de 12 candidats. Vist l’informe del Comitè tè cnic de 
selecció, s’acorda contractar els serveis de la Sra . Maria 
PLANA DE LA TORRE, amb un període de prova de 12 me sos. 

 
• Esgotat el termini del concurs convocat per promoci ó interna 

per a proveïr una plaça d’auxiliar d’Agent de Circu lació, i 
vist que cap candidat ha postulat a la plaça, s’aco rda 
declarar el concurs desert i efectuar una nova conv ocatòria 
pel procediment selectiu d’ingrés. 

 
• S’informa que el dia 11 de setembre del corrent com ençarà a 

treballar el Sr. Roberto Carlos VASQUES DIAS, en el  marc del 
“Programa de millora de l’ocupabilitat” . Les tasques que 
realitzarà són de jardineria i el seu contracte fin alitzarà 
el 10 de juny de 2018. 

• S’acorda contractar amb caràcter eventual els serve is de la 
Sra. Anna AGUARELES LEON, en qualitat de professor per a 
activitats organitzades des del departament d’Espor ts pel 
curs 2017 – 2018. 

 
• S’acorda inscriure al Sr. Eduard EXPOSITO SOLÀ (mon itor 

esportiu), al curs “ Comptabilitat bàsica” impartit per la 
Cambra de Comerç.  El cost del curs és de 290 € i l a 
formació té una durada de 20 hores. 

 
• S’acorda inscriure les persones que es detallen a 

continuació al curs “Riscos relacionats amb l’exposició de 
l’amiant durant el treball ” impartit per la Cambra de 
Comerç: 

 
� Carles ORDOÑEZ (Resp, de camins de muntanya i 

Deixalleria) 
� Santi LÓPEZ (operari de Camins de muntanya) 
� Antoni RAYA (operari de Camins de muntanya) 
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El cost total del curs és de 1.695 € (565 € per per sona) i 
la formació té una durada de 20 hores. 

 
• S’acorda inscriure les persones que es detallen a 

continuació al curs “Afectació de les normes internacionals 
de comptabilitat del sector públic (NICSP) a les 
administracions andorranes ” impartit per Lidera: 

 
� Maite TAUSTE (directora d’Administració i Finances)  
� Mònica NAVARRO (Interventora) 

 
El cost total del curs és de 1.300 € (650 € per per sona) i 
la formació té una durada de 20 hores. 

 
• S’acorda la inscripció del personal de diferents 

departaments  al curs “Reciclatge Prevenció i Socors Cívics 
de Nivell 1”  que tindrà lloc durant els mesos d’octubre i 
novembre a les instal·lacions comunals, i que impar tiran els 
formadors del Comú. El cost total de la formació és  de 
2.201,04 € (216 persones x 10,19 €) i tindrà una du rada de 4 
hores. 

  
� Recursos Humans (2) 
� Administració (3)  
� Aparcaments (13)  
� Circulació (38)  
� Comunicació (1) 
� Cultura (13)  
� Esports (13) 
� Finances (13)  
� Gent Gran (5)  
� Infància (32)  
� Informàtica (2) 
� Joventut (4)  
� Medi Ambient (13)  
� Secretaria (2) 
� Serveis (56)  
� Turisme (2)  
� Urbanisme (4) 

 
 
5.- Transferències de crèdit.-  Vist l’article 74 de la Llei de 
Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i  
els respectius informes emesos per la Interventora,  la Junta de 
Govern autoritza les següents Transferències de Crè dit, a càrrec 
del pressupost econòmic 2017: 

 
� De la partida 501-2314010-61200 “ millora d’edificis ”, 3.200 

€ a favor de la partida 502-4320003-60320, “ instal·lacions 
turístiques, 3.200 € ”, per fer front a la col·locació de 
senyalització a la partida d’Engolasters. 
 

� De la partida 501-2314010-61200 “ millora d’edificis ”, 35.000 
€ a favor de la partida 621-3420003-61702, “ Millora d’espais 
públics, 28.000 € ”, per fer front al subministrament i 
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col·locació de recrescut de formigó al camp de futb ol del 
Prat del Roure, així com dels treballs necessaris p er la 
renovació de les xarxes perimetrals del camp.  

 
6.- Subvencions.- S’acorda procedir a les liquidacions de 
pagaments corresponents a les subvencions atorgades  a la UPTEE en 
concepte d’organització dels següents actes: 
 

� La Calçotada  
� Revetlla de Sant Joan  

 
Vist que de l’examen dels comptes del conjunt dels actes en 
resulta un saldo favorable a favor de l’UPTEE per u n import de 
3.971,17 €, s’acorda procedir al seu abonament. 
 
7.- Cultura.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i 
instal·lacions comunals presentades per entitats pa rroquials i/o 
nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cu ltural, social 
o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense l ucre, s’acorda 
cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, ta l com es 
detalla en la relació núm. 16 de demandes d’utilitz ació 
d’instal·lacions comunals. 
 
8.- Treballs a la Partida d’Engolasters.-  Per la col·locació de 
senyalització als camins de la Zona Engolasters, s’ ha efectuat una 
consulta de preus a la que han postulat les següent s empreses:  
 

� COPSA      6.857,81 € 
� Construccions CARRACEDO  22.470,89 € 
� Construccions ENTRIMO   7.837,50 € 

 
(Les empreses PROGEC i Treballs públics UNITAS no h an presentat 
oferta). 
 
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar la col·lo cació de la 
senyalització dels camins a l’empresa COPSA per l’i mport  total de 
6.857,81 €, al presentar l’oferta menys dient. 
 
Els costos es sufragaran a parts iguals entre el Co mú d’Encamp i 
el Comú d’Escaldes-Engordany. 

 
9.- Xarxa de clavegueram.-  Pels treballs de reparació d’una 
canonada de la  claveguera situada a l’av. del Pess ebre, cruïlla 
amb el pont Bisbe Alanís,  s’ha demanat pressupost a l’empresa 
COPSA, única empresa a Andorra que pot dur a terme aquests 
treballs, la qual ha presentat una oferta per l’imp ort de 
4.032,41€. Vist que es tracta d’una reparació de re coneguda 
urgència,  s’acorda adjudicar els treballs a la referida empre sa 
pel procediment de contractació directa previst a l ’article 22 de 
Llei de contractació pública. 
 
10.- Coral Escaldes-Engordany.- Per a la contractació dels serveis 
d’una professora de cant per a la Coral d’Escaldes- Engordany, per 
una durada de 9 mesos (del mes de setembre de 2017 a mitjans del 
mes de juny aproximadament), s’ha efectuat una cons ulta de preus a 
les empreses TREBALL TEMPORAL SL (774,48 €/mes), RA NDSTAD (-) i LT 
grup (736,98€/mes), incloent totes elles les despes es de la CASS, 
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vacances i salaris). Examinades les ofertes s’acord a contractar 
aquest servei a l’empresa LT grup, al ser la que pr esenta l’oferta 
menys dient. 
 
11.- Prat del Roure.-   
 

• En la fase d’execució dels treballs per a la substi tució de 
la gespa del Camp de Fútbol del Prat del Roure s’ha  
evidenciat la necessitat de reparació de la solera de la 
pista atès el mal estat del paviment.  

 
Per a la realització d’aquests treballs complementa ris, s’ha 
efectuat una consulta de preus a les empreses UNITA S (27.550 
€ Igi no inclòs) i MS GRUP (29.087,58 € Igi inclòs) . 
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar s’acorda adjudicar 
els treballs l’empresa UNITAS, per l’import de l’of erta, pel 
procediment de contractació directa previst a l’art icle 22 
de Llei de contractació pública. 

 
 

• Per a la col·locació de les xarxes perimetrals del Camp de 
Fútbol del Prat del Roure s’ha efectuat una consult a de 
preus a les empreses que es detallen a continuació:  

 

Co-Prínceps 
Subministrament i col·locació 

6.853,00 € més IGI 

Tot Construccions 
Subministrament i col·locació 

10.741,40 € més IGI 

F. Principat 
Només subministrament 

2.833,60 € més IGI 

Riba 
Només subministrament 

2.691,26 € més IGI 
Genmat 

 
sense resposta 

Directe sense resposta 
 
Vistes les ofertes presentades s’acorda adjudicar e l 
subministrament i col·locació de les xarxes a l’emp resa M. 
COPRÍNCEPS al ser la menys dient. 

 
 
12.- Recursos Administratius.-  Per motius d’instrucció de 
l’expedient i d’acord amb el que preveu l’article 1 14, apartat 3r, 
del Text refós del Codi de l’Administració, s’acord a prorrogar el 
termini de resolució de la sol·licitud presentada e l dia 14 de 
juliol del 2017 per la Sra. Joana Martell Domingo ( registre núm. 
70671118), per tot el dia 14 d’octubre del 2017, i notificar 
aquesta decisió a les persones interessades. 
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La Sra. Cònsol Major demana als presents si tenen alguna esmena, 
comentari o demanda d’informació a formular en relació als acords de la 
Junta de Govern sotmesos a ratificació en el dia d’avui 
 

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

 

 

 

 

 

3. Proposta d’aprovació de l’Ordinació reguladora de 

l’ocupació temporal d’espais públics a la zona Vivand amb 

finalitat comercial o promocional. 

La Sra. Cònsol Major informa als presents sobre la proposta presentada: 

L’article  123 bis, apartat 2, del Codi de l’Administració, tal com queda 
modificat per la Llei 45/2014, del 18 de desembre, estableix que 
“només constitueixen infracció administrativa les vulneracions de 

l’ordenament jurídic que estiguin establertes com a tals per una llei o per 

una ordinació comunal en el marc d’allò que disposa la Llei qualificada 

de delimitació de competències dels comuns”.  

Aquesta modificació del Codi de l’Administració, a partir de la data de la 
seva publicació, comporta que totes aquelles matèries regulades pels 
comuns mitjançant reglaments i que prevegin un procediment 
sancionador, esdevinguin inaplicables davant qualsevol incompliment o 
contravenció, per ser contràries al que disposa la nova legalitat de rang 
superior.  

Per tot l’anterior, es proposa aprovar l’Ordinació reguladora de l’ocupació 
temporal d’espais públics a la zona Vivand amb finalitat comercial o 
promocional, amb el mateix contingut que el Reglament fins avui vigent, 
el qual quedarà derogat junt amb totes les restants disposicions de rang 
igual o inferior que s’hi oposin. 
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I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la 
proposta presentada. L’Ordinació reguladora de l’ocupació temporal 
d’espais públics a la zona Vivand amb finalitat comercial o promocional 
serà tramesa al Bopa per a la seva publicació i posterior entrada en vigor 

 

 

 

 

4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació sobre la instal·lació de 

terrasses a les places, els carrers i els espais públics. 

La Sra. Cònsol Major exposa que, pels mateixos motius i seguint la mateixa 
argumentació emprada en el punt anterior, es proposa ara aprovar 
l’Ordinació sobre la instal·lació de terrasses a les places, els carrers i els 
espais públics, amb el mateix contingut que el Reglament fins avui vigent, 
el qual quedarà derogat junt amb totes les restants disposicions de rang 
igual o inferior que s’hi oposin. 

 

 

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la 
proposta presentada. L’Ordinació sobre la instal·lació de terrasses a les 
places, els carrers i els espais públics serà tramesa al Bopa per a la seva 
publicació i posterior entrada en vigor 

 

 

 

 

5. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el 

Govern i els Comuns per a la concessió del servei de 

bicicleta elèctrica compartida. 

A petició de la Sra. Cònsol Major, el Sr. Cònsol Menor informa al Ple sobre 
la proposta presentada: 
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El Comú d’Escaldes-Engordany vol donar el vistiplau al Conveni de 
col·laboració entre el Govern i els comuns per a la concessió del servei de 
bicicleta elèctrica compartida. D’aquesta manera, Escaldes-Engordany es 
compromet a participar en el desplegament d’aquest model de mobilitat 
sostenible. El conveni inclou el compromís del Comú d’incorporar en els 
pressupostos una despesa plurianual per cinc anys. 

En el cas de la nostra parròquia, els usuaris disposaran de cinc estacions 
situades a la plaça Santa Anna, a l’avinguda Fiter i Rossell, a l’avinguda 
del Fener, al carrer de la Unió i a la rotonda de la Dama de Gel. Escaldes-
Engordany ja va acollir l’estiu del 2014 una prova pilot amb bicicletes 
elèctriques perquè enteníem i entenem que s’han de potenciar les 
alternatives cap a una mobilitat sostenible i respectuosa amb el medi 
ambient. Per aquest motiu, esperem que aquest conveni sigui el primer 
pas cap a una sèrie d’acords més amplis per potenciar el transport 
sostenible.  

 

 

 

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la 
proposta de conveni presentada, facultant indistintament als Srs. Cònsol 
Major i Menor per procedir a la seva signatura. 

 

 

 

 

 

6. Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració entre el 

Govern i el Comú d’Escaldes-Engordany, per a la 

construcció d’un edifici destinat a tanatori nacional i sales 

de vetlla comunals. 

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

Avui sotmetem a aprovació el conveni que donarà resposta a una de les 
reivindicacions de la parròquia, com és la construcció d’un tanatori i una 
sala de vetlles. Després del tancament, per part del SAAS, d’aquestes 
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instal·lacions a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, va quedar palesa la 
necessitat de disposar d’aquest equipament en una zona propera a 
l’hospital, donada la seva major accessibilitat i comoditat per als 
familiars. Tot i que des de la corporació es va adequar la sala de vetlles 
del cementiri de la Plana per donar una alternativa, els ciutadans i 
ciutadanes de la parròquia ens van manifestar la seva inquietud pel 
tancament d’aquest equipament. Sentiment totalment compartit per 
l’anterior i actual equip comunal. Per aquest motiu, ens satisfà 
enormement poder aprovar i tirar endavant el conveni que permetrà 
iniciar les obres de construcció en un espai on actualment s’hi troba un 
aparcament d’ambulàncies i altres vehicles a cel obert. La superfície de 
500 metres quadrats permetrà construir un edifici que integrarà la funció 
de tanatori, què és competència de l’executiu, i de sales de vetlla, 
competència comunal, a més d’una plaça pública.  

És el Govern l’encarregat de licitar i adjudicar el projecte, la tria del qual 
serà mitjançant un concurs d’idees obert als arquitectes. Quant als 
costos, el Govern assumirà l’execució dels fonaments de l’edifici i de la 
planta soterrània, amb els elements instal·lacions necessàries, i el Comú 
farà front a les despeses de la planta baixa, la superior i la plaça pública.  

 

 

 

Intervé a continuació la Sra. Cèlia Vendrell expressant la seva satisfacció 
per l’acord al que s’ha arribat, entenent que dóna resposta a una demanda 
ciutadana del tot justificada. Això no obstant, fa constar el seu desacord 
amb el fet que si bé el Comú assumeix els costos de construcció d’una part 
de l’edifici, aquest finalment quedarà com a propietat exclusiva del Govern. 
Al seu parer, si les despeses de construcció són compartides, calia haver 
negociat que la propietat final també fos compartida. Dit això, posa de 
relleu que tanmateix votarà a favor de la proposta presentada. 

 

Aportant resposta, la Sra. Cònsol Major diu creure que la titularitat sobre 
l’edifici no té major importància, en el benentès que el conveni fixa 
clarament la seva destinació exclusiva com a tanatori i sales de vetlla. 

 

 

 

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova 
la proposta presentada. 
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7. Proposta d’adjudicar a l’empresa NOVELEC el concurs 

convocat pel lloguer, muntatge i desmuntatge, instal·lació 

de la il·luminació i elements de decoració de Nadal a 

diferents indrets de la parròquia, durant els anys 2017, 

2018 i 2019, per l’import de 294.963,70 € (Igi inclòs) 

cada any, d’acord amb la proposta de la Mesa de 

Contractació. 

La Sra. Cònsol Major explica que per a la contractació del lloguer, 
muntatge i desmuntatge de la il·luminació i elements de decoració de 
Nadal a diferents indrets de la parròquia, durant els anys 2017, 2018 i 
2019, el Comú va convocar un concurs públic al que van postular tres 
concursants, aportant les ofertes que figuren detallades a l’acta d’obertura. 
D’acord amb la proposta formulada per la Mesa de Contractació, es proposa 
adjudicar el concurs a l’empresa NOVELEC per l’import de 294.963,70 € 
(Igi inclòs) cada any. 

Dit això, la Sra. Cònsol Major cedeix la paraula a la Sra. Sandra Tomàs, 
consellera de Promoció Econòmica i Vivand, per tal que aporti major 
informació al respecte. 

 

La Sra. Sandra Tomàs exposa el següent: 

Des del Departament de Promoció Econòmica i Vivand hem estat 
treballant amb l’objectiu que durant aquestes festes de nadal l’avinguda 
Carlemany per a vianants i la part alta llueixin com un dels eixos més 
singulars i importants del país. Per aquest motiu, a partir de l’1 de 
desembre i fins mitjans de gener, les persones que passegin per Vivand 
ho faran sota d’un sostre de llum de més de 300 metres lineals. 
L’enllumenat de nadal cobrirà tots els trams de l’avinguda Carlemany fins 
a la part alta, on apostem per una zona familiar amb la col·locació de les 
principals figures de Disney. I a la plaça Coprínceps, un arbre de 12 
metres d’alçada serà l’element de referència. 

L’enllumenat de nadal no només serà el protagonista al centre de la 
parròquia, sinó que des del Comú s’instal·laran motius nadalencs a la 
resta de la parròquia, tal com s’ha fet fins ara 
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La proposta que avui sotmetem a aprovació inclou el lloguer, muntatge, 
desmuntatge, emmagatzematge i instal·lació de l’enllumenat i elements 
de decoració per un període de tres anys. Val a dir que tot el material té 
les certificacions corresponents, especialment en matèria mediambiental, 
i també que s’ha establert un protocol amb el Cos de Bombers d’Andorra, 
en el cas que es produeixi alguna incidència.  

Permeteu-me que assenyali que aquest projecte serà una realitat gràcies 
a l’estat de les finances comunals, que ens permeten encarar propostes 
d’aquest nivell que han de contribuir a la promoció de la parròquia i del 
nostre país.  

 

 

 

Intervé a continuació el Sr. Marc Magallon felicitant al Departament de 
promoció Econòmica i expressant la seva satisfacció pel projecte sobre el 
que se’ls ha informat, què entre altres motius dignes d’elogi permetrà  
subsanar el fet que en anys anteriors la decoració nadalenca de la 
parròquia no resistia la comparació amb la de la parròquia veïna d’Andorra 
la Vella. A més, diu sentir-se també particularment satisfet d’haver pogut 
assabentar-se que des del cos de Bombers s’han felicitat pel fet que per 
primer cop una administració pública els ha consultat en matèria de 
seguretat abans de tirar endavant un projecte d’aquestes característiques (i 
no posteriorment, com desgraciadament sol ser habitual)  

 

Sobre aquesta darrera qüestió i la cura que sempre ha procurat mantenir el 
Comú, la Sra. Cònsol Major ressenya que sempre que s’ha organitzat 
qualsevol esdeveniment a Vivand, s’ha demanat als tècnics tenir sempre 
puntualment informats sobre els preparatius i incidències als serveis del 
Ministeri d’Interior, Policia i Bombers. I pel que fa als possibles dèficits de 
l’enllumenat de nadal de la parròquia en anys anteriors, la Sra. Cònsol 
Major recorda que en funció de la disponibilitat econòmica, els 
responsables comunals han d’establir prioritats, i per ella, projectes com 
per exemple les xarxes separatives o el cadastre, són inversions necessàries 
i que ha calgut prioritzar per damunt d’altres. 

 

La Sra. Cèlia Vendrell diu compartir els motius de satisfacció expressats pel 
Sr. Magallon. Més enllà d’això, tot i deixar clar que votarà a favor de la 
proposta presentada, exposa dues qüestions que la preocupen. D’una 
banda, diu que li “dol” l’elevat cost econòmic del projecte, encara que 
admet que l’actual estat de les finances comunals ho permet i que no ha 
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anat en perjudici d’altres inversions com la de la compra de l’aparcament 
d’avant l’església. D’altra banda es mostra preocupada per la possibilitat de 
causar molèsties als veïns de pisos pròxims, cosa sobre la que s’haurà de 
tenir cura i que caldrà avaluar per tenir en compte cara a l’any vinent. 

 

Pel que fa a eventuals molèsties als veïns, la Sra. Cònsol Major posa de 
relleu que en tot cas el període de nadal dura un mes i mig i que 
l’enllumenat s’apagarà cada dia a mitjanit. Pel que fa a l’import notable d 
la despesa, posa de relleu que les actuals finances comunals ho poden 
assumir i que, d’altra part, aquesta despesa es pot considerar una inversió 
en la promoció econòmica de la parròquia. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

8. Proposta d’adjudicar a l’empresa PROGEC, SA el concurs 

convocat per a l’execució del projecte de reforma de les 

instal·lacions de les Piscines Comunals, per l’import de 

1.749.677,11 € (Igi inclòs), d’acord amb la proposta de la 

Mesa de Contractació. 

La Sra. Cònsol Major informa que per a la contractació dels treballs 
d’execució del projecte de reforma de les instal·lacions de les Piscines 
Comunals, el Comú va convocar un concurs públic al que van postular nou 
concursants, aportant les ofertes que figuren detallades a l’acta d’obertura. 
D’acord amb la proposta de la Mesa de Contractació, es proposa adjudicar 
el concurs a l’empresa PROGEC SA per l’import de 1.749.677,11 € (Igi 
inclòs). 
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Dit això, la Sra. Cònsol Major cedeix la paraula al Sr. Jordi Vilanova, 
conseller d’Esports, per tal que aporti major informació al respecte. 

 

El Sr. Jordi Vilanova exposa el següent: 

M’agradaria exposar davant el Ple els principals objectius d’aquesta 
reforma integral de les piscines i el gimnàs comunal, què com ja hem 
apuntat en diverses ocasions són les instal·lacions amb més usuaris de la 
parròquia. Així, els objectius d’aquesta reforma són augmentar 
l’eficiència energètica de les instal·lacions i, com no podia ser d’altra 
manera, millorar l’oferta i la qualitat del servei. Sota aquestes premisses, 
l’espai serà objecte d’una intervenció integral amb la col·locació d’un nou 
sostre d’aïllament tèrmic, la renovació de tota la il·luminació mitjançant 
leds, que permetrà un estalvi del 75%, la instal·lació d’una caldera nova i 
tecnològicament més avançada, que proporcionarà una disminució del 
25% en el consum de gasoil. També es durà a terme una millora en l’ús 
de l’aigua termal o la climatització de tot el centre, entre d’altres.  

Quant a la distribució de les instal·lacions, un dels factors que s’ha tingut 
en compte és el perfil dels usuaris, perquè prop del 70% són escolars 
que fan ús de les piscines. Per tant, la reforma no només contribueix en 
la vessant esportiva, sinó també en la social i educativa. Una de les 
novetats més significatives serà la creació de dos vestidors exclusius per 
a nens i nenes i un vestidor mixt, pensat per als infants que venen 
acompanyats per un familiar que no és el mateix que els ve a recollir, i 
per als usuaris i monitors de l’Escola Especialitzada de Meritxell. A la 
vegada, els vestidors d’homes i dones s’amplien gràcies a l’eliminació 
dels jacuzzis, què seran substituïts per dutxes escoceses.  

Sense deixar de banda la distribució dels espais, els usuaris de les 
piscines i gimnàs comunal es trobaran amb més novetats, com 
l’ampliació del gimnàs que s’equiparà amb màquines multifuncionals, 
ordenant millor l’espai. També s’ha previst una nova sala per ampliar les 
classes de fitness o donar resposta a un eventual augment de la 
demanda.  

Altres aspectes que contribuiran a la millora del funcionament serà la 
monitorització del totes les instal·lacions, que permetrà saber en tot 
moment quants usuaris es troben a l’equipament. De la mateixa manera, 
només hi haurà un sol accés per socis i no socis, proporcionant un major 
control.  
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Respecte a l’afectació dels usuaris pel tancament, els abonats poden 
gaudir lliurament de les instal·lacions comunals d’altres parròquies 
gràcies als acords de col·laboració establerts. Aquesta setmana també 
s’han iniciat les classes d’aquagym a Caldea, on també s’està habilitant 
una sala per poder fer les classes d’spinning. També s'ha sol·licitat al 
Lycée Compte de Foix la seva col·laboració per acollir temporalment el 
Club de Natació d’Escaldes-Engordany. D’altra banda, el Ministeri 
d’Educació s’ha fet càrrec d’oferir el servei de piscina a totes les escoles 
de la parròquia.  

Des del Departament d’Esports també s’està treballant per ampliar 
l’oferta d’abonaments per la reobertura, tenint en compte l’experiència 
dels darrers anys. D’aquesta manera, s’oferirà una abonament aquàtic 
que donarà només accés a la piscina, en tant que molts usuaris agafaven 
l’abonament complert i només utilitzaven la piscina. També es podrà 
optar per un abonament reduït, pensat especialment per atraure persones 
en horaris de poca afluència, i que donarà accés a totes les instal·lacions.  

En definitiva, aquesta reforma contribuirà sens dubte a l’eficiència i 
estalvi energètic, i a millorar el confort dels usuaris que gaudiran d’un 
equipament renovant.  

Per finalitzar la meva intervenció, voldria agrair sincerament tot el suport 
rebut per part de la majoria comunal així com per part dels membres de 
l’oposició 

 

 

 

Intervé a continuació el Sr. Marc Magallon expressant en primer lloc el seu 
agraïment per la informació rebuda al si de la Comissió d’Esports i per la 
possibilitat de participar en la definició del projecte de reforma de les 
Piscines Comunals. Això no obstant, avança que s’abstindrà en la votació, 
en coherència amb el fet que, tal com és conegut perquè ja ho havia 
expressat en anteriors ocasions, opina que l’actual ubicació del les Piscines 
Comunals és del tot inadequada i que el procedent hauria estat destinar la 
inversió a unes noves instal·lacions i descartar la reforma de les antigues. 

 

La Sra. Cèlia Vendrell per la seva part, diu discrepar del punt de vista del 
Sr. Magallon, i que en conseqüència, tal com va fer en el moment de 
discutir-se el pressupost, votarà a favor de la proposta presentada. 
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I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per majoria, el Ple aprova la 
proposta d’adjudicació presentada. 

El Sr. Marc Magallon s’ha abstingut. Han votat a favor la resta de 
consellers presenta a la sala 

 

 

 

 

 

9. Proposta d’aprovació del Pla parcial pel desenvolupament 

de la unitat d’actuació de sòl urbà no consolidat núm. 07, 

carrer de l’Obac, part Mitjana. 

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

En la sessió celebrada el dia 27 de juliol del 2015, el Comú va donar la 
seva conformitat al projecte de Pla Parcial pel desenvolupament de la 
unitat d’actuació de sòl urbà no consolidat núm. 07 (UA-Sunc-07, carrer 
de l’Obac, part Mitjana). 

Vist que en el termini d’informació pública al qual fou sotmès l’expedient 
mitjançant l’edicte publicat al Bopa núm. 58, de data 12 d’octubre del 
2016, no s’ha presentat cap al·legació en relació al mateix, 

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

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

Com sigui que s’ha donant compliment a tots els tràmits previstos a la 
LGOTU i al Reglament Urbanístic, es proposa la seva aprovació i 
publicació. 

L’aprovació d’aquest pla parcial, jurídica i urbanísticament molt complex, 
ens permet fer un pas molt important per fer realitat un dels projectes 
que sempre hem defensat, com és la construcció d’un nou aparcament a 
la part alta, amb una capacitat estimada de 600 places, què unirà la 
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parcel·la situada entre el carrer Mossèn Guillem Adellach i la carretera de 
l’Obac. Aquest nou equipament ha de contribuir al desenvolupament de 
la zona, donar servei als residents, alhora que millorar substancialment 
les facilitats d’entrada i estacionament directe a l’eix comercial per als 
visitants de la parròquia.  

 

Intervé a continuació la Sra. Cèlia Vendrell expressant la seva satisfacció i 
agraint a totes les parts implicades el pas fet cara a desencallar la 
possibilitat de construir un aparcament de 600 places a la part alta de la 
parròquia, possibilitat que li sembla d’interès prioritari per aquesta zona, 
tal com ha manifestat de forma reiterada en aquesta sala  

 

 

 

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova 
el Decret pel desenvolupament del Pla Parcial de la UA-Sunc-07, carrer de 
l’Obac, part Mitjana, facultant als Srs. Cònsols per tal que qualsevol d’ells, 
en nom del Comú, conjuntament amb els propietaris dels terrenys, elevin a 
escriptura pública el conveni d’urbanització, el Decret d’aprovació i els 
plànols del projecte de reparcel·lació, en els què es reflecteix la 
configuració de la nova situació i la titularitat de les finques resultants del 
procés urbanístic, així com els terrenys de cessió obligatòria a favor del 
Comú. 

 

 

 

 

10. Conforme a l’article 93.4 de la LGOTU, proposta de 

resolució de les llicències urbanístiques suspeses a tenor 

de l’aprovació provisional del Pla d’Ordenació i Urbanisme 

Parroquial, d’acord amb l’informe del Departament 

d’Urbanisme del Comú. 

La Sra. Cònsol Major informa al Ple sobre la proposta presentada: 
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En el curs de la sessió celebrada el passat dia 23 d’agost, el Comú va 
aprovar la revisió del POUPEE. Aquest acord va comportar, en aplicació 
de la Llei, la suspensió de totes les sol·licituds registrades amb 
anterioritat a l’acord d’aprovació provisional del POUPEE, referents a 
projectes d’urbanització o construcció, plans parcials o especials i 
consolidació d’edificis ja existents, ubicats en algun dels sectors afectats 
per qualsevol modificació del règim urbanístic anterior.  

El Decret de suspensió de sol·licituds de llicència fou publicat al Bopa 
núm. 58, del 6 de setembre del 2017. 

D’acord amb l’article 93.4 de la LGOTU, si es suspèn sol·licituds amb 
motiu de l’aprovació provisional del POUP, el Comú ha d’atorgar la 
llicència per aquells projectes que s’ajustin a les previsions de la 
planificació provisionalment aprovada i denegar motivadament totes 
aquelles que no s’hi adaptin, tot i publicant al Bopa les resolucions 
adoptades en qualsevol sentit. A l’apartat 2n del mateix article s’estableix 
que aquesta resolució del Comú sobre les sol·licituds de llicència 
suspeses s’ha d’adoptar dins del termini de 30 dies comptats des de la 
data de l’acord de suspensió. 

A tenor de l’informe que presenta el Departament d’Urbanisme del Comú, 
totes les sol·licituds que figuren a l’annex del Decret de suspensió de 
llicències són conformes a la normativa anterior i a la del POUP 
provisionalment aprovada. 

No obstant, tot i la precisió de la Llei quant a terminis, cal esmentar que 
aquestes sol·licituds de llicència conformes amb les dues normatives, no 
disposen dels informes sectorials favorables que ha de lliurar el Govern, 
preceptius per a l’atorgament de la llicència. 

Per tot plegat, es proposa publicar al Bopa l’acord pel qual es 
restableixen les sol·licituds suspeses a tenor del Decret d’aprovació 
provisional del POUP revisat, i atorgar individualment les llicències en el 
moment que disposin dels informes favorables sobre la normativa 
sectorial. 

 

 

 

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

A petició de la Sra. Cònsol Major, conforme a l’article 98 de la Llei de 
finances comunals, la Sra. Núria Gomez, consellera de Finances, informa al 
Ple sobre l’Estat d’execució del Pressupost 2017 (segon trimestre): 

 

El balanç d’execució del pressupost tancat a 30 de juny és positiu i en 
destacaré els principals motius. 

En primer lloc, cal dir que ha augmentat la liquidació d’ingressos en un 
12,8%, el que representa un augment d’1,7 milions € en relació al 
mateix període de l’exercici anterior. Han estat liquidats un total de 15 
milions € d’ingressos, el que representa un 63% de l’import total previst 
per aquest any 2017. L’augment és fruit de la millora en 660 mil € de la 
recaptació de l’impost sobre rendiments arrendataris derivada de la 
modificació del gravamen, l’increment en 572 milers € de la facturació 
per ITP i un increment de 233 mil € en concepte de cessió obligatòria 
vinculada a autoritzacions de construcció concedides. Comentar que en 
aquests primers 6 mesos de l’any s’ha assolit l’import total pressupostat 
per l’any 2017 per aquests 2 últims conceptes agregats, situació que ens 
fa encarar el 2n semestre amb molt bones perspectives. 

Per altra banda, les despeses corrents liquidades s’ajusten a les 
previsions pressupostàries i han estat de 7,3 milions €, amb un 
increment respecte a l’any anterior de 336 mil €, un 4,8%. Increment 
planificat i que ve essencialment motivat per l’impacte dels nous 
lloguers, com són els destinats a l’aparcament Veedors (que dit de pas 
aprofito per indicar l’excel·lent ocupació experimentada per la zona 
destinada a autocaravanes), també el nou aparcament Bordes de Cal Prat 
a l’entrada de l’avinguda del Fener, i els locals del Museu Carmen 
Thyssen a la part alta. Aprofito per destacar l’estalvi d’un 30% en les 
despeses financeres respecte a l’any anterior per la reducció progressiva 
dels nivells d’endeutament, què han permès un estalvi acumulat en 
aquest primers 6 mesos de l’any de 50 mil €.  

En qualsevol cas i sens dubte, si un aspecte ha marcat significativament 
l’execució del pressupost aquest 1r semestre, és la liquidació de la 
compra de la parcel·la de l’antic hotel Casino per un import total de 4,96 
milions €. Les ordinacions de crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
per fer front a l’adquisició de la parcel·la i per fer front a les obres de 
prolongació  del carrer Sant Antoni, han elevat a més de 11,6 milions € 
el pressupost d’inversions per aquest exercici. A 30 de juny, un 80% del 
capítol d’inversions havia estat autoritzat i un 75% definitivament 
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compromès. D’entre els projectes d’inversió destaquen, a banda de 
l’adquisició de la parcel·la de la família Rossell (4,96M€), l’execució dels 
treballs de remodelació de l’av. del Fener (1,6M€), els del pont del 
Madriu (303 milers €), la prolongació del carrer Sant Antoni (271 milers 
€), la licitació de la reforma de les piscines (460 milers €), l’adequació 
de l’aparcament dels Veedors (223 milers €) i el de les Bordes de Cal 
Prat (90 milers €), així com el subministrament de maquinària de neteja 
viària i renovació del parc de vehicles. A 30 de juny també figuraven 
compromesos el subministrament i instal·lació de nous jocs infantils, la 
reforma de diferents trams de voreres i diverses millores a la zona 
d’Engolasters, amb la pavimentació d’aparcaments i adequació de serveis  
com a més destacables. 

 

Pel que fa l’endeutament, aquest 1r semestre han estat amortitzats 1,5 
milions €, el qual permet situar el nivell d’endeutament total en 21,2 
milions € a 30 de Juny; una quantitat que es situa per sota el 50% del 
límit legal establert. Concretament un 93% respecte al 200% de la 
mitjana d’ingressos dels darrers 3 exercicis.  

La bona execució dels ingressos i el control de la despesa corrent, 
juntament amb els romanents de tresoreria existents, ens porten a revisar 
el plantejament de finançament de l’adquisició de la  parcel·la de l’antic 
Hotel Casino que podria ser íntegrament assumida amb el superàvit de 
l’exercici i els romanents de tresoreria existents.  

Així, el tancament a 30 de juny, després de liquidar íntegrament 
l’adquisició de la parcel·la amb recursos propis, se salda amb un dèficit 
net provisional que no supera els 400 milers €. En aquest segon 
semestre de l’any se seguirà curosament l’execució del pressupost que 
podria permetre evitar formalitzar el deute inicialment plantejat i finançar 
la parcel·la íntegrament amb recursos propis existents, tot sense 
comprometre la capacitat d’inversió i la bona marxa dels projectes en 
curs i a venir. 

 

 

 

 

12. 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 
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comuns, el Sr. Marc Magallon, Conseller del Partit Liberal d’Andorra + 
Independents, ha registrat a la secretaria general del Comú una pregunta a 
la què el Secretari General donarà lectura a continuació: 

 

Referent a la proposta de ratificació de l’acord institucional entre els grups 

parlamentaris, el Govern i els Comuns, relatiu a la revisió de les lleis 

qualificades de delimitació de competències dels comuns i de transferències 

als comuns, que el passat 23 d’agost vèrem acordar per unanimitat dels 

presents en el Ple de Comú, des de la minoria, representant Liberals d’Anorra + 

Independents, voldríem saber, una vegada aparegut l’anomentat “informe 

Aparicio”, el qual qüestiona la constitucionalitat del texte proposat i 

consensuat entre les tres bandes afectades el passat mes de juny de 2017, si 

l’equip de govern comunal segeuix en la mateiza línia respecte al suport al text 

consensuat 

 

 

La Sra. Cònsol Major repon a la pregunta formulada en els següents termes: 

La majoria comunal segueix donant suport al text consensuat. Si bé és 
cert que el Comú de Sant Julià de Lòria ha fet pública un nota (no un 
imforme) posant en dubte la constitucionalitat de certs aspectes del text, 
també és ben cert que el Govern té a disposició dos informes exhaustius 
que avalen la constitucionalitat dels dos texts legislatius de competències 
i transferències. Per tant, no en tenim cap dubte de la seva 
constitucionalitat i justament aquet matí se’ns han fet arribar aquests dos 
informes, els quals passaré tant a la Sra. Vendrell com a vostè una 
vegada finalitzat el Ple, junt amb la nota que ens va enviar des del Comú 
de sant Julià de Lòria 

 

 

El Sr. Marc Magallon posa de relleu que fa tot just 48 hores que va entrar 
aquesta pregunta i que ahir, com qui diu immediatemant després, els 
titulars dels principals mitjans del país ja informaven sobre els dos 
contrainfromes de que disposa el Govern. Fa palesa la seva preocupació al 
respecte, recordant que en la sessió del 23 d’agost va dornar suport a 
l’acord institucional, tot i fer constar les seves reserves, i diu que restarà a 
l’expectativa des que succeirà al Consell General durant la discussió i 
tramitació dels textos legislatius. 
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Clos el torn d’intervencions i no havent-hi altre prec ni pregunta formulats, 
s’esgota l’ordre del dia de la reunió. Essent les 16:50 hores, la Sra. Cònsol 
Major aixeca la sessió 

 

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


