Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2016 – Sessió ordinària de data 12 de gener

L’any dos mil setze, dimarts, dia 10 de gener, a casa comuna d’EscaldesEngordany 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
celebrada el dia 28 de desembre de 2015
2. Proposta de constitució de la Junta de Govern: nomenament dels
membres i delegació de competències.
3. Proposta de creació i composició de les comissions permanents de
funcionament del Comú.
4. Proposta de nomenament dels membres representants del Comú al
Consell d’Administració de CAPESA.
5. Proposta de nomenament dels membres representants del Comú al
Consell d’Administració de la SEMTEE, SA, grup A, Comú d’EscaldesEngordany
6. Proposta de nomenament del Sr. Josep Ramon Tudel com a membre
representant del Comú a la Junta d’Escola de l’Escola Andorrana
7. Proposta de nomenament de la Sra. Sandra Tomàs Marot com a
membre representant del Comú al Consell d’Escola de l’Escola
Francesa d’Escaldes-Engordany.
8. Proposta d’aprovació del calendari de dies festius de les oficines
comunals per a l’any 2016.
9 Proposta d’aprovació del Decret de dies festius de la parròquia
d’Escaldes-Engordany per a l’any 2016
10. Informes de caràcter general.
Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen
tots els membres de la Corporació. Havent-hi el quòrum necessari i essent
les 17 hores, la Sra. Cònsol Major dóna la benvinguda a tots els presents a
la sessió de Consell d’avui, amb la que s’encetarà el nou mandat.
Seguidament declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels
assumptes previstos a l’ordre del dia.

1

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2016 – Sessió ordinària de data 12 de gener

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’acta corresponent a
la sessió celebrada el dia 28 de desembre de 2015
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 28 de desembre de 2015.
En relació a l’acta de la sessió celebrada el dia 21 de desembre de 2015,
la Sra. Cònsol major informa al Ple que, atès que els consellers de
l’anterior mandat no han formulat cap esmena al redactat que se’ls va
trametre, es declara aprovada. Queden doncs aprovades totes les actes de
les sessions corresponents a l’any 2015.

2. Proposta de constitució de la Junta de Govern: nomenament
dels membres i delegació de competències
L’article 12 de l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns
regula la composició de la Junta de Govern, la qual ha d’exercir les
competències que el Ple li delegui i aquelles que li atribueix la legislació
en vigor. D’acord amb això, la Sra. Cònsol Major presenta al Ple la proposta
de constitució de la Junta de Govern, què inclou el nomenament dels
membres, l’enumeració de les competències delegades i la delegació de
signatures.

1) Quant a la composició, es proposa nomenar membres de la Junta de Govern
als següents consellers:
 Hble. Sra. Trinitat Marin Gonzalez, cònsol major - Presidenta
 Hble. Sr. Marc Calvet Sala, cònsol menor
 Hble. Sr. Josep Ramon Tudel Cuberes, conseller major
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Hble.
Hble.
Hble.
Hble.
Hble.
Hble.
Hble.

Sra. Núria Gomez Compte, consellera menor
Sra. Sandra Tomàs Marot
Sr. Salomó Benchluch Ayach
Sr. Esteve Vidal Ferrer
Sra. Laura Lavado Viñas
Sr. Didier Aleix Tugas
Sr. Jordi Vilanova Gonzalez

2) Quant a les competències de la Junta de Govern per delegació del Consell
de Comú, la Sra. Cònsol Major demana al Secretari General en funcions
que faci lectura íntegra de la proposta que es posa a consideració:
1. Resolució de totes les sol·licituds presentades, relatives a activitats
comercials i industrials, llicències urbanístiques en execució del
planejament -exceptuant les llicències d’autorització de Plans Parcials
i Plans Especials-, declaracions de béns immobles i d’inscripció al
cadastre. En general, resolució d’altres llicències i permisos relatius a
fets imposables contemplats a les ordinacions tributàries i de preus
públics.
2. Resolució de llicències pel procediment d’obra menor, de forma
indistinta amb la Comissió d’Urbanisme.
3. Regulació i resolucions relatives a la gestió ordinària del cens de
població comunal i del cens electoral.
4. Informe i seguiment de tots els tràmits precontenciosos
contenciosos iniciats pel Comú o instats contra ell.

o

5. Resolució dels procediments sancionadors.
6. Adopció dels acords de liquidació tributària previstos per la normativa
vigent.
7. Contractació de personal, fixació i modificació dels seus salaris i, en
general, totes aquelles competències que li atorguen les disposicions
de l’Ordinació de la funció pública.
8. Convocatòria de concursos públics i consultes de preus referents a
obres públiques, serveis i equipaments.
9. Per delegació expressa en els termes de l’article 5 de la Llei de
contractació pública i el que preveu l’article 80 de la Llei de finances
comunals; les contractacions administratives de tota mena per
quantitats iguals o inferiors a l’1% del pressupost de despesa, o el
límit inferior que estableixi cada any el text articulat de l’Ordinació
del pressupost comunal.
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10. Contractació de tota mena d’informes tècnics, assessoraments
jurídics, auditories referents a temes que afecten al funcionament del
Comú, a projectes en curs d’execució i a l’activitat administrativa
comunal en general.
11. Les següents competències contemplades a la Llei 8/2005 dels
agents de circulació:
− Article 11, Funcions.
− Títol II, Estructura i organització dels serveis de circulació i dels
agents de circulació comunals (de l’article 16 a l’article 33,
ambdós inclosos).
− Títol III, Règim jurídic de la relació d’ocupació dels agents de
circulació comunals, capítol segon, Sistema de retribució (de
l’article 42 a l’article 44, ambdós inclosos).
− Títol IV, Règim i procediment disciplinari (de l’article 45 a l’article
57, ambdós inclosos)
12. I, en general, tots aquells actes que afectin el funcionament de les
oficines administratives del Comú i dels seus serveis exteriors
referents a l’organització dels departaments, l’atenció al públic i els
horaris d’obertura i tancament.

3) Tot seguit, el Secretari General en funcions dóna lectura a l’apartat de la
proposta relatiu a la delegació de signatures:
1. Delegar la signatura de totes les resolucions i acords adoptats pel
Comú i per la Junta de Govern al Secretari General i, de manera
general, per a la realització de les funcions previstes a l’article 17 de
l’Ordinació d’organització i funcionament dels Comuns. En cas
d’absència del Secretari General, al Sr. Josep Queró Riu.
2. Delegar a la Sra. Maite Tauste Mañosas, cap del Departament de
Finances, la signatura de totes les resolucions adoptades pel Comú i/o
per la seva Junta de Govern en relació a les sol·licituds d’obertura i
tancament d’activitats comercials i industrials, d’exoneracions sobre
tributs i, de manera general, per a tots els actes relacionats amb el
registre de comerç i indústria del Comú d’Escaldes-Engordany.
3. Delegar al Sr. Gerard Calvet Sala, cap del Departament del Cadastre
Comunal i Gestió del Territori, la signatura de totes les resolucions
adoptades pel Comú i/o per la seva Junta de Govern en relació a la
inscripció cadastral de béns immobles, les seves alteracions i
modificacions i, de manera general, facultar-lo per exercir les funcions
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ressenyades als apartats a), b), c), d), e), f), g), i) i j) de l’article 6 de
l’Ordinació del cadastre de la parròquia d’Escaldes-Engordany.
4. Delegació de la signatura de totes les resolucions adoptades pel
procediment d’obra menor a favor del Secretari de la Comissió
d’Urbanisme, amb el vistiplau del President.

Una vegada formulada la proposta, la Sra. Cònsol Major cedeix la paraula a
la Sra. Cèlia Vendrell, què manifesta que s’abstindrà en la votació d’aquest
punt de l’ordre del dia.
El motiu particular que addueix, és el seu desacord en relació al punt 9 del
llistat de competències delegades a la Junta de Govern, el qual fixa el límit
de l’import de les contractacions administratives delegades en un 1% del
pressupost de despesa. Això, continua exposant, suposa un increment
notable del límit en l’import de les contractacions que no estan subjectes
al control previ per part de l’oposició, atès que si fa quatre anys, en la
sessió equivalent a la d’avui, aquest límit es va fixar en 150.000 €; aquell
mateix any l’1% del pressupost de despesa hauria representat 180.000 €,
i l’any 2015 hauria ascendit gairebé a 240.000 €.
Aportant resposta a la Sra. Vendrell, la Sra. Núria Gomez exposa que de fet
no s’augmenta el límit, ja que l’1% que s’esmenta és el màxim fixat, i en el
mateix paràgraf s’estableix que aquest límit (que pot ser igual o inferior) es
regularà a través de l’ordinació del pressupost. Per tant, el límit definitiu
pot ser perfectament que es torni a establir en 150.000 €, si així s’acorda
en el moment d’aprovar dita ordinació del pressupost.
La Sra. Cònsol Major, per la seva part, recorda a la Sra. Vendrell que la
setmana passada ella li va explicar personalment el mateix que ara li ha
exposat la Sra. Gomez.

I clos el torn d’intervencions, per majoria, el Ple aprova la proposta de
constitució de la Junta de Govern del Comú d’Escaldes-Engordany, amb la
composició i les competències enumerades, així com la proposta de
delegació de signatures.
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S’ha abstingut en la votació de la proposta, la Sra. Cèlia Vendrell. Han
votat a favor, la resta de consellers presents a la sala.

3. Proposta de creació i composició de les comissions
permanents de funcionament del Comú
Conforme a l’article 14 de l’Ordinació d’organització i funcionament dels
comuns, la Sra. Cònsol Major presenta al Ple la proposta de creació de les
següents comissions permanents per a l’estudi, deliberació i presentació de
les propostes de les diferents àrees d’organització administrativa comunal:

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

Segueix informant la Sra. Cònsol Major que els membres de les diferents
comissions hauran d’elegir d’entre ells al seu president, mentre que el
càrrec de secretari, conforme a l’article 14.3 de l’Ordinació d’organització i
funcionament dels comuns, ha de recaure en un tècnic dels respectius
departaments.
Pel que fa al càrrec de consellera Presidenta de la Comissió de Finances, es
proposa el nomenament de la Sra. Núria Gomez, assumint les funcions que
li atorga la Llei de les finances comunals

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, amb l’assentiment dels presents,
el Ple aprova la proposta de creació i composició de les comissions
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permanents de funcionament del Comú, conforme al definit en aquesta
acta.

4. Proposta de nomenament dels membres representants del
Comú al Consell d’Administració de CAPESA
D’acord amb els estatuts de la societat, la Sra. Cònsol Major proposa al Ple
nomenar al Sr. Cònsol Menor i al Sr. Jordi Vilanova, com a membres
representants del Comú al Consell d’Administració de CAPESA.
I, per assentiment, el Ple aprova la proposta formulada.

5. Proposta de nomenament dels membres representants del
Comú al Consell d’Administració de la SEMTEE SA, grup A,
Comú d’Escaldes-Engordany
Per a cobrir les tres places que corresponen al Comú al si del Consell
d’Administració de la SEMTEESA (grup A, Comú d’Escaldes-Engordany), la
Sra. Cònsol Major proposa el nomenament del Sr. Cònsol Menor, de la Sra.
Núria Gomez i d’ella mateixa.
I, per assentiment, el Ple aprova la proposta formulada.

6. Proposta de nomenament del Sr. Josep Ramon Tudel com a
membre representant del Comú a la Junta d’Escola de
l’Escola Andorrana
Vista la proposta presentada, per assentiment, el Ple acorda nomenar al Sr.
Josep Ramon Tudel com a membre representant del Comú a la Junta
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d’Escola de l’Escola Andorrana, conforme al previst a l’article 11 del
Reglament regulador de la participació en la gestió de les escoles.

7. Proposta de nomenament de la Sra. Sandra Tomàs com a
membre representant del Comú al Consell d’Escola de
l’Escola Francesa d’Escaldes-Engordany
Vista la proposta presentada, per assentiment, el Ple acorda nomenar a la
Sra. Sandra Tomàs com a membre representant del Comú al Consell
d’Escola de l’Escola Francesa d’Escaldes-Engordany, conforme al previst a
l’article 11 del Reglament regulador de la participació en la gestió de les
escoles.

8. Proposta d’aprovació del calendari de dies festius de les
oficines comunals per a l’any 2016
La Sra. Cònsol Major informa al Ple sobre la proposta presentada,
consistent en l’adaptació a l’any 2016 del mateix calendari aprovat en anys
precedents.
I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta de calendari 2016 de dies festius de les oficines comunals. Es
trametrà un edicte al Bopa informant al respecte.

9 Proposta d’aprovació del Decret de dies festius de la
parròquia d’Escaldes-Engordany per a l’any 2016
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Conforme al que preveu el Decret del Govern de data 21 d’octubre de
2015, d’aprovació del calendari laboral corresponent a l’any 2016, la Sra.
Cònsol Major presenta al Ple la proposta de Decret sobre dies festius de la
parròquia d’Escaldes-Engordany per a l’any 2016.
La proposta estableix com a dies festius, retribuïts i no recuperables, per a
tots els sectors no relacionats directament amb el turisme, la diada de la
parròquia, dia 14 de juny, i les diades de Sant Jaume i Santa Anna, Festa
Major, els dies 25 i 26 de juliol.
Atès que el dia 14 de juny s’escau en dimarts, conforme a l’acord adoptat
pel Comú en la sessió de Consell del dia 9 de gener de 1997, aquesta
festa es trasllada al diumenge següent, dia 19 de juny.

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

10 Informes de caràcter general
La Sra. Cònsol Major informa al Ple sobre les disposicions que ha adoptat
en matèria de delegació de la seva signatura i funcions, en mèrits al que
preveu l’article 34 del Text refós del 29 de març de 2015, del Codi de
l’Administració:
1. En la seva absència, conforme a l’article 10.4 de l’Ordinació
d’organització i funcionament dels comuns; delega la signatura per a
assumptes de tràmit corrent (correspondència, certificats, fes de vida,
baixes de cens, etc.) als membres de la Junta de Govern. La
precedència s’estableix d’acord amb l’ordre protocol·lari establert pel
seu nomenament.
2. En la seva absència o quan li sigui expressament sol·licitat, conforme a
l’article 32 de la Llei qualificada del matrimoni; delega les seves
funcions en la celebració dels matrimonis civils a qualsevol dels
membres del Consell de Comú.
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3. Conforme a l’article 3 de la Llei 8/2005 dels agents de circulació
comunals; en la seva absència, delega les facultats que li atorga
aquesta Llei al Sr. Josep Ramon Tudel, Conseller Major.
4. Conforme a l’article 19.4 de la Llei de contractació pública; delega la
presidència de les meses de contractació als presidents de les
comissions de forma indistinta.

I essent les 17:30 hores, s’esgota el tractament dels assumptes previstos a
l’ordre del dia de la reunió d’avui. La Sra. Cònsol Major aixeca la sessió
Vist i plau
LA CÒNSOL MAJOR

P. o. del Comú
EL SECRETARI GENERAL
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