Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2019 – Sessió ordinària de data 4 de febrer

L’any dos mil dinou, dilluns, dia 4 de febrer, 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
ordinària celebrada el dia 10 de desembre de 2018.
2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern
en les sessions celebrades els dies 3, 10, 17 i 28 de desembre de
2018, i 7, 14 i 21 de gener de 2019.
3. Proposta de publicació de les resolucions adoptades per la Comissió
Tècnica d’Urbanisme, en relació als recursos d’alçada interposats
contra la publicació de la primera revisió del POUPEE, amb les
modificacions que se’n deriven.
4. D’acord amb els articles 105 i 106 de la LGOTU, proposta d’aprovació
i publicació de l’acord provisional de modificació de la primera revisió
del POUPEE.
5. Proposta d’aprovació del Protocol d’acord modificat entre el Comú
d’Escaldes-Engordany i la resta de propietaris de sòl de la UA-Sunc07, carrer de l’Obac, Part Mitjana, per a les obres d’urbanització de la
unitat d’actuació i la construcció d’un aparcament vertical. Si hi ha
lloc, acord de facultar als Srs. Cònsols per tal que, indistintament,
qualsevol d’ells pugui signar-lo en nom i representació del Comú
d’Escaldes-Engordany.
6. Proposta d’aprovació del contracte per a l’arrendament de part de la
finca “Cal Sec”, situada a la ctra. de l’Obac / ctra d’Engolasters, per a
habilitar-hi un aparcament públic de vehicles. Si hi ha lloc, acord de
facultar als Srs. Cònsols per tal que, indistintament, qualsevol d’ells
pugui signar-lo en nom i representació del Comú d’EscaldesEngordany.
7. Proposta de ratificació dels acords adoptats pel Consell Assessor de
la Vall del Madriu, Perafita-Claror, en el curs de la sessió celebrada el
dia 6 de juliol del 2018.
8. Assumptes de caràcter general.
9. Precs i preguntes.
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Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen
els membres de la Corporació, excepció feta dels Hbles. Srs. Marc Calvet,
cònsol menor, Josep Ramon Tudel i Esteve Vidal què han excusat la seva
absència. Havent-hi doncs el quòrum necessari i essent les 12 hores, es
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
10 de desembre de 2018
La Sra. Cònsol Major demana als presents si tenen alguna esmena o
comentari a formular en relació a l’esborrany de l’acta què 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 10 de desembre de 2018.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la
Junta de Govern en les sessions celebrades els
dies 3, 10, 17 i 28 de desembre de 2018, i 7, 14 i 21
de gener de 2019

Sessió de la Junta de Govern de data 3 de desembre de 2018
Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió
celebrada el dia 26 de novembre del 2018, que serà presentada al
Ple del Comú per a la seva ratificació.
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1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm.
1316 al 1321/2018 (obres menors); del núm. 1322 al 1326/2018
(comerç); del núm. 1328 al 1336/2018 (urbanisme); i núm. 1327 i
del 1337 al 1344/2018 (recursos administratius).
En el moment d’examinar la sol·licitud de llicencia d’obres majors
amb núm. d’expedient 7076551, presentada pel Sr. Josep Ramon Túdel
Fillat, el Sr. Josep Túdel Cuberes ha sol·licitat i ha obtingut
l’autorització corresponent per abandonar la reunió i no
participar al debat ni a la resolució de l’expedient.
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
62/2018 de factures conformades per un import net a pagar de
14.842,84 €. 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 68.436,93 €.
3.- Subvencions.•

•

Es presenta la liquidació corresponent a les següents
subvencions atorgades a favor de l’Entitat Unió Pro-Turisme:
-

Despeses Aplec de sant Romà: 1.195,31 €, - 1.200,00 € en
concepte d’avanç de pagament, 4,69 € (a favor del Comú).

-

Despeses Sant Joan: 7.464,59 €, - 8.300 € en concepte
d’avanç de pagament, 835,41 € (a favor del Comú).

S’acorda assignar una bestreta per l’import de 2.000 €, a favor
de l’entitat Unió Pro-Turisme, sobre la subvenció atorgada pel
Comú a la referida entitat pel concepte d’organització dels
actes de Nadal. A tenor de les liquidacions anteriors,
l’abonament de la bestreta s’efectua per l’import total de
1.159,90 €.

4.- Anul·lació de rebuts i recàrrecs.- S’acorda procedir a
l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a impostos, taxes
o serveis, que figuren detallats a la relació núm. 31/2018, de
data 3 de desembre del 2018, per un import total de 1.769,58 €,
atès que no és possible la gestió de cobrament.
5.- Recaptació de deutes tributaris en període executiu.- Esgotat
el termini d’un mes establert en l’article 51.2 de la Llei
21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari
(LBOT), per a fer efectiu el pagament en període voluntari dels
tributs, preus públics i sancions que figuren a la relació que es
presenta de núm. 11, de data 3 de desembre del 2018, la Junta de
Govern acorda aprovar la provisió de constrenyiment contra els
deutors que hi figuren, liquidar el recàrrec de constrenyiment
reduït sobre el principal dels deutes pendents i requerir-los per
a què facin efectiu el pagament dels imports no ingressats,
principal més recàrrec liquidat, informant-los que en el cas de no
efectuar-se el pagament en el termini d’un mes a comptar des de la
data de notificació de la provisió de constrenyiment, el Comú
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procedirà a embargar els béns o drets del deutor o a l’execució de
les garanties que aquests hagin atorgat.
6.- Recaptació de deutes tributaris, preus públics i sancions en
període executiu. Acord d’Embargament- Transcorregut el termini
d’un mes establert a l’apartat 4 de l’article 51 de la Llei
21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari
(LBOT), a comptar des de la data de notificació de la provisió de
constrenyiment, per a fer efectiu el pagament dels deutes que
figuren a la relació núm. 11, de data 3 de desembre del 2018,
sense que aquests hagin estat satisfets, procedeix, conforme al
que preveuen l’apartat 3 de l’article 107 i l’apartat 1 de
l’article 109 de la LBOT i les Ordinacions Tributària i de Preus
Públics del Comú i el Codi de l’Administració, procedeix adoptar
ACORD D’EMBARGAMENT per part de la Junta de Govern dels béns o
drets que corresponguin, dels que siguin titulars els deutors.
La relació núm. 11, esmentada identifica les persones embargades,
la relació dels deutes pels quals es realitzen els embargaments,
els imports embargats, així com les provisions de constrenyiment
que porten causa de l’embargament.
Conforme a l’apartat 5 de l’article 103 de la LBOT i a l’Ordinació
tributària comunal són objecte d’embargament el principal i el
recàrrec executiu no ingressats, els interessos meritats fins a
l’ingrés efectiu dels deutes i, en el cas de trava o execució de
béns, també els costos en què hagi incorregut el Comú o la persona
en qui aquest delegui l’execució forçosa del cobrament.
D’acord amb l’apartat 2 de l’article 104 de la LBOT es requereix
als deutors que posin en coneixement del Comú una relació de béns
i drets integrants del seu patrimoni en quantia suficient per a
cobrir l’import dels deutes. En cas de què en el termini màxim de
10 dies hàbils a comptar des del dia posterior al de recepció de
la notificació de l’acord d’embargament, els deutors no donin
compliment a aquest requeriment, o ho facin de manera defectuosa,
el Comú pot instar a tercers per a què col·laborin en la
identificació d’actius dels deutors, i també per a què facilitin
l’embargament.
cobrament.
7.Sancions
de
circulació.Examinades
les
al·legacions
presentades, s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els
expedients sancionadors que figuren detallats a la relació
14/ACI/2018, de data 3 de desembre del 2018, incoats per
presumptes infraccions a les normes que regulen l’estacionament i
la circulació de vehicles, quedant desestimades totes les
al·legacions restants i confirmades les respectives propostes de
sanció.
8.- Recursos Administratius.•

Vistos els Recursos Administratius relacionats a continuació,
interposats contra la resolució adoptada per la Junta de
Govern, mitjançant la qual es desestimen les al·legacions
presentades
i es confirmen les propostes de sanció per
incompliment de les normes d’estacionament i circulació:
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Recurrent
PORTA ALFONSIN, Juan Carlos
MATEU LAMAS, Montserrat
GUILLAN GARCIA, Eva María

Núm. Registre
7.077.954
7.077.953
7.077.947

Data entrada
16/11/18
16/11/18
15/11/18

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 3 de
desembre del
2018 adopta una resolució motivada que clou
l’expedient de referència, la part dispositiva de la qual és
la següent:
DESESTIMAR
els
recursos
administratius
relacionats
anteriorment contra les resolucions sancionadores adoptades
per la Junta de Govern.
•

Vistos els Recursos Administratius relacionats a continuació,
interposats contra la resolució adoptada per la Junta de
Govern, mitjançant la qual es desestimen les al·legacions
presentades
i es confirmen les propostes de sanció per
incompliment de les normes d’estacionament i circulació:
Recurrent
MARQUEZ Sylvie
ESPOT VIMARD, Elsa
TRILLO BAFINO, Ana Isabel
M.I. GOVERN D’ANDORRA
MARTINEZ ARTUÑEDO, Francesc

Núm. Registre
7.078.160
7.078.021
7.078.070
7.077.973
7.078.121

Data entrada
29/11/18
20/11/18
22/11/18
16/11/18
27/11/18

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 3 de
desembre del
2018 adopta una resolució motivada que clou
l’expedient de referència, la part dispositiva de la qual és
la següent:
ESTIMAR els recursos administratius relacionats anteriorment
contra les resolucions sancionadores adoptades per la Junta de
Govern.
9.- Personal.•

S’acorda prorrogar el contracte amb caràcter eventual del
Sr. Vladimir MARTINS DOS SANTOS, com a dinamitzador de
l’espai natural d’Engolasters de l’1 de desembre del 2018 al
30 de novembre del 2019.

•

S’informa de la renúncia al lloc de treball presentada per
la Sra. Rosa Ana ANTONINO CLUASSELL
(auxiliar de la Llar
del Jubilat) a comptar del dia 5 de desembre del 2018.

•

S’autoritza la demanda presentada pel Sr. Eloy MARTINEZ
NIETO (alumne del centre de formació professional) per
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realitzar una estada formativa al departament d’Infància
(Espai Lleure), del 7 de gener al 15 de febrer del 2019.
10.- 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. 18 de demandes d’utilització
d’instal·lacions comunals.
11.- Piscines Comunals.- Pel subministrament
de divers material
de fitness, s’ha efectuat una consulta de preus a la que han
postulat les empreses DIRECTE SL, GENMAT ACTIU, i STAGE,
presentant diverses opcions i preus.
Examinades les ofertes s’acorda
partides a les següents empreses:

adjudicar

dit

•

Lot 1: GENMAT ACTIU :

1.200,71 €

•

Lot 2:

DIRECTE SL:

3.418,35 €

•

Lot 3:

STAGE :

material

per

841,06 €

12.- Aparcaments.- Per la compra de 30 caixes d’acer (contra
incendis) així com de 30 pales destinades als aparcaments
verticals (Caldea, Prat Gran, Prat del Roure i Vilars), s’ha
efectuat una consulta de preus pel procediment previst a l’article
46.2 de la Llei de contractació pública al que han postulat les
següents empreses:

MATERIAL

caixa sorra contra incendis

pala per sorra

TOTAL

Preu/u

Total

Preu/u

Total

Total

PROTECVALL

181,60 €

5.448,00 €

61,46 €

1.843,80 €

500,00 €

8.142,43 €

VALLSEGUR

98,00 €

2.940,00 €

(-)

3.072,30 €

MAVID

249,00 €

7.470,00 €

(-)

7.806,15 €

F. I. GR

41,65 €

1.249,50 €

(-)

1.509,50 €

6,50 €

195,00 €

Les empreses Serralleria DIPSA, SEGURTEC, S.G.V,
PRINCIPAT i Materials RIBA, no han presentat oferta.

Ferreteria

Atès que es tracta d’una adquisició de reconeguda urgència
s’acorda, una vegada examinades les ofertes adjudicar aquest
subministrament a l’empresa VALLSEGUR per l’import total de 2.940
€ (Igi no inclòs), al ser l’oferta que millor s’adapta a les
necessitats del departament.
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13.- Recursos Administratius.- Vist el Recurs Administratiu amb
núm. de registre 7077748, interposat el dia 31 d’octubre del 2018
per la Societat Corrado Restauració Italiana SLU, contra la
resolució de la Junta de Govern del Comú d’Escaldes-Engordany de
data 1 d’octubre del 2018 que li va ser notificada el dia 2
següent, i per la qual se l’informava de l’adjudicació de
l’explotació del bar restaurant del Prat del Roure a la societat
LA PAELLA SL,
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 3 de desembre
del 2018 adopta una resolució motivada que clou l’expedient de
referència, la part dispositiva de la qual és la següent:
DESESTIMAR el Recurs administratiu número 70777748, de data 31
d’octubre de 2018, interposat per la societat Corrado Restauració
Italiana SLU contra la resolució de la Junta de Govern del Comú
d’Escaldes-Engordany abans referida.

14.- Recursos d’Alçada.- Es dona lectura al informe requerit per
la
Comissió
Tècnica
d’Urbanisme
en
relació
al
recursos
administratius d’alçada interposats per la Sra. Montserrat SEGALÀS
FONTOVA, contra dues resolucions del Comú d’Escaldes-Engordany
sobre els valors unitaris tipus del Sòl (registre núm. 8869681) i
sobre els eixos de la Canal del Favar amb un terreny propietat de
la recurrent (registre núm. 8848080).
S’acorda trametre els referits informes a la Comissió Tècnica
d’Urbanisme, junt amb el respectiu expedient administratiu.
15.- Delimitacions de terreny privat amb el Comunal.- La Junta de
Govern, en la sessió celebrada el dia 4 de desembre del 2017, va
acordar donar trasllat al Srs. Rosa i Ramon SERRA FARRERO del
plànol 16/087, de data agost del 2017, amb la proposta de límits
que el Comú considerava reals sota el seu criteri, en relació a la
demanda de delimitació d’uns terrenys de la seva propietat amb el
terreny comunal, a la partida d’Engolasters.
Aquesta resolució es va adoptar arrel de la discrepància sobre els
límits
dels
terrenys
respectius,
a
partir
d’una
primera
delimitació efectuada el dia 14 de juny del 2016, i de diverses
reunions posteriors.
Els Srs. Rosa i Ramon SERRA FARRERO han presentat novament al Comú
una proposta sobre els límits de la finca de la seva propietat amb
el Comunal, demanant que es revisi el plànol núm. 16/087, de data
agost del 2017, que contenia la proposta comunal.
Vista la nova proposta presentada pels sol·licitants, s’acorda
revisar-la
sobre el terreny, per la qual cosa es nomena una
comissió integrada pel Sr. Cònsol Menor, el Sr. Josep Túdel i el
Sr. Didier Aleix, a l’efecte que juntament amb els propietaris del
terreny procedeixin a la verificació dels límits de la finca
propietat dels germans SERRA FARRERO amb el terreny comunal.
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S’acorda també
delimitació.

publicar

al

BOPA

la

celebració

de

l’acte

de

16.- 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, s’acorda autoritzar una
ampliació de crèdit a favor de la partida 102-9202000-16320
“Beneficis Socials”, per un import de 29.800 €, per fer front al
pagament de l’import del complement salarial de les baixes per
accident laboral dels Agents de circulació i atenció ciutadana del
Comú d’Escaldes-Engordany, per a donar compliment a l’Aute del
Tribunal Constitucional de data 12 de novembre del 2018.

17.- Efectes de l’anul·lació de l’Ordinació de la creació de la
Mútua dels Agents de Circulació del Comú.- Vist l’acord adoptat
per la Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 19 de
novembre
del
corrent,
en
relació
a
l’aute
del
Tribunal
Constitucional pel qual queda anul·lada l’Ordinació de la creació
de la Mútua dels Agents de Circulació del Comú d’EscaldesEngordany, la Junta Govern acorda procedir al retorn de totes les
retencions practicades als Agents des de la data de la seva
entrada en vigor i assumir l’import d’aquelles baixes per accident
de treball, l’import de les quals van ser carregades al fons
mutual durant la vigència de l’Ordinació indicada anteriorment.
L’import de les baixes que correspon assumir al Comú ascendeix a
l’import total de 34.127,03 €.
L’import corresponent a les retencions practicades que procedeix
retornar als Agents és de 67.200,52 €.

Sessió de la Junta de Govern de data 10 de desembre de 2018
Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió
celebrada el dia 3 de desembre del 2018, que serà presentada al
Ple del Comú per a la seva ratificació.
1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm.
1345 al 1349/2018 (obres menors); del núm. 1350 al 1355/2018
(comerç); del núm. 1356 al 1372/2018 (exoneracions); núm.
1372/2018 (inscripció llistes electorals), i núm. 1374 i 1375/2018
(urbanisme).
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 63/2018 i 64/2018 de factures conformades per un import net a
pagar de 8.206,60 € i 1.308.146,60 €, respectivament. I
verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
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capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de
pagaments presentada per un import de 50.362,80 €.
3.- Transferències de crèdit.- Vist l’article 74 de la Llei de
Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i
els informes emesos per la Interventora, es proposa a la Junta de
Govern autoritzar la següent Transferència de Crèdit, a càrrec del
pressupost econòmic 2018:
•

De la partida 201 9340000 60500 “Mobiliari” 1.395,08 € a
favor de la partida 602 2311001 60500 “Mobiliari” 1.395,08 €
per a fer front al subministrament d’unes taquilles
destinades al personal de la Llar del Jubilat.

4.- Ampliacions de Crèdit.- Vist l’article 73 de la Llei de
Finances Comunals, l’article 5è de l’Ordinació del Pressupost del
2018 i l’informe de la Interventora, es proposa a la Junta de
Govern autoritzar una ampliació de crèdit a favor de la partida
201-9340000-34910 “Comissions serveis bancaris ”, per un import de
4.000 €, per fer front al increment de cobrament per mitjà de TPV
en diferents instal·lacions comunals.
5.- Fons de compensació.- D’acord amb el que estableix la Llei
32/2014,
de
sostenibilitat
de
les
Finances
públiques
i
d’estabilitat pressupostària, s’acorda procedir a l’abonament de
l’import de 29.731,51 € a favor del fons de compensació que
gestiona el Govern, corresponent al pressupost econòmic 2018, del
Comú d’Escaldes-Engordany.
6.- Subvencions.•

S’aprova la liquidació presentada per la UPTEE, per un
import de 7.844,12 €, (93.000 € de subvenció, 100.844,12 €,
cost de l’organització), corresponent a les despeses
d’organització de la Festa Major 2018.

•

S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció consignada a
favor de l’associació Amics dels Orgues, per un import de
4.000 €, en concepte de participació a les despeses
d’organització del XIX Festival Internacional d’Orgue 2018,
celebrat els dies 8 i 20 d’agost a l’Església de Sant Pere
Màrtir, en commemoració del 30è aniversari de l’Orgue de la
parròquia.

•

S’acorda
procedir
a
l’abonament
de
la
subvenció
a
l’Associació de pares del Col·legi Sagrada Família, per un
import de 3.056 € (382 alumnes). El pagament es realitzarà
en el moment que l’Associació completi tota la documentació
que configura l’expedient.

7.- Personal.•

S’acorda prorrogar l’adscripció de la Sra. Aurora BAENA
GARRÓS (guia museístic) a la plaça de secretaria del
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departament de Cultura, en comissió de serveis, de l’1 de
gener del 2019 al 31 de desembre de 2019.
•

S’acorda prorrogar el contracte amb caràcter eventual del
Sr. Lluis AYLLON PANAVERA, com a guia museístic, de l’1 de
gener del 2019 al 31 de desembre de 2019.

•

S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis dels
Srs. Josep MONT VICENTE i Luis Manuel FIGUEIREDO, com a
operaris de neteja viària, del 3 de desembre al 31 d’agost
del 2019 i del 2 de gener del 2019 al 30 de setembre del
2019, respectivament.

•

S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Anna CAELLAS PARÉS, com a auxiliar de la Llar del
Jubilat, del 17 de desembre al 31 d’agost del 2019.

•

Vist que la Sra. Josepa CASAS PUNYET (recepcionista de les
piscines comunals) segueix en situació de baixa mèdica,
s’informa de la contractació amb caràcter eventual de la
Sra. Marina CALLEJAS GARCIA,
del dia 17 de desembre del
corrent fins que la Sra. CASAS es reincorpori al seu lloc de
treball.

•

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Isabel
MOLERO MUÑOZ (funcionaria comunal en situació d’excedència
sense reserva de plaça), per a prorrogar la seva excedència
durant el termini d’un any, s’acorda autoritzar-la a comptar
del dia 19 de gener del 2019.

8.- Expedients sancionadors.- S’acorda incoar un expedient
sancionador a les Sres. Daniela BALSAMO ESPINDOLA. Marta Alexandra
DA SILVA i al Sr. Jose Fernando DUARTE PINTO, per una presumpta
transgressió a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit
d’escombraries a la via pública.
9.- Gent gran.- Per la compra de taquilles destinades al personal
de la Llar del Jubilat, s’ha efectuat una consulta de preus al que
han postulat les següents empreses:

Taquilles amb dues portes
Preu/u

Total

482,00 €

1.511,07 €

UNIPAPER

465,03 €

1.395,08 €

OFIJET

519,37 €

1.558,10 €

OFIMA

882,65 €

1.765,30 €

INFOMOBEL

L’empresa GIL Mobiliari,

no ha presentat oferta.
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Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa UNIPAPER el
referit subministrament al ser l’oferta menys dient.
10.- Sala d’Actes.- Pel subministrament de focus,
d’Actes de Casa Comuna, s’ha efectuat una consulta
empreses LLUM 7 (1.280 € model rectangular i 1.540
GEA (1.295 € model rectangular i 1.089,60 € model
(1.804,00 € model rectangular i (-) model rodó).

per a la Sala
de preus a les
€ model rodó),
rodó), NOVELEC

Les empreses CE LES VALLS i Comercial CAIRÓ no han presentat
oferta.
Examinades
les
ofertes
obtingudes
s’acorda
adjudicar
el
subministrament d’aquest material per partides, a l’empresa LLUM 7
per l’import de 1.280 € (16 Focus model rectangular) i a l’empresa
GEA per l’import de 1.089,60 € (20 Focus model rodó), al ser
respectivament les ofertes menys dients.
11.- Prat Gran.- Per a la realització de diversos treballs
d’adequació i impermeabilització d’una de les terrasses del
Pavelló Prat Gran, s’ha demanat un pressupost a les empreses Q7
(Opció 1: 16.820 € Garantia 10 anys; Opció 2: 13.117,50 € Garantia
10 anys) i TOT CONSTRUCCIONS (7.050 € Garantia 15 anys).
Examinades les ofertes s’acorda encomanar la realització dels
treballs a l’empresa TOT CONSTRUCCIONS al ser l’oferta que ha
obtingut millor puntuació.
12.- Vehicles .•

Pels diversos treballs de reparació del camió lleva neu
“Unimog” que es detallen a continuació, s’ha demanat
pressupost
a
l’empresa
PYRENEES
Industrials,
únic
representant a Andorra de la marca:




Canvi de frens
3.145,17 €
Canvi tub escapament
1.039,30 €
Canvi reixa de l’espargidora de sal 1.163,62 €

Examinada l’oferta s’acorda adjudicar-li el pressupost per
un import de 5.348,09 €.
•

Pels treballs de planxisteria del vehicle OPEL matricula
H8457 del departament d’obres, s’ha efectuat una consulta de
preus a la que han postulat les empreses Garatge NOGREDA
(711,10 €) i MOTAURAUTO SL (735,98€).
Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar els treballs de
planxisteria
a l’empresa garatge NOGREDA al ser l’oferta
menys dient

13.- Piscines Comunals.- Per a la contractació dels serveis de
neteja de les diferents dependències i instal·lacions de les
piscines comunals s’ha convocat un concurs públic al que han
postulat les empreses següents:



DOMESTICA Serveis
PRONET

60.896,97€ anyals
62.259,00 € anyals
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Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de
contractació, s’acorda adjudicar els treballs de neteja a
l’empresa DOMESTICA Serveis, al ser l’oferta menys dient.
14.- Terrasses de bar.- Vist que la societat “9 que bo SL” no ha
procedit al pagament dels preus públics aplicats en concepte
d’aprofitament especial del domini públic amb l’explotació d’una
terrassa, meritats els anys 2017 i 2018,
Vist el que estableix al respecte l’article 13, apartat b), de
l’Ordinació sobre la instal·lació de terrasses a les places, els
carrers i espais públics, s’acorda declarar caducada la llicència
i requerir al titular per tal que retiri immediatament tot el
material i mobiliari instal·lat a la via pública deixant lliure i
a disposició pública l’espai ocupat fins ara.

Sessió de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2018
Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió
celebrada el dia 10 de desembre del 2018, que serà presentada al
Ple del Comú per a la seva ratificació.
1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm.
1376 al 1379/2018 (obres menors); del núm. 1380 al 1384/2018
(comerç); del núm. 1385 al 1391/2018 (exoneracions); del núm. 1392
al 1401/2018 (urbanisme), i del núm. 1420 al 1425/2018 (rescursos
administratius).
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
65/2018 de factures conformades per un import net a pagar de
16.582,46 €. 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 25.897,25 €.
3.- Ampliacions de Crèdit.- Vist l’article 73 de la Llei de
Finances Comunals, l’article 5è de l’Ordinació del Pressupost del
2018 i l’informe de la Interventora, s’autoritza una ampliació de
crèdit a favor de la partida 102-9202000-16320 “Beneficis socials
”, per un import de 2.000 €, per fer front al pagament de l’import
del complement salarial de les baixes per accident laboral dels
agents de circulació i atenció ciutadana.
4.- Subvencions.•

S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
l’UPTEE,
per un import de 13.000 €, per atendre pagaments
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relatius
a les despeses d’organització de la Cavalcada de
Reis 2019.
•

S’aprova la liquidació presentada per la Societat de gestió
col·lectiva dels drets d’autor i drets veïns del Principat
d’Andorra (SDADV), per un
import de 2.772,13 € que
correspon a la part
proporcional que pertoca al Comú
d’Escaldes-Engordany sobre la declaració de l’any 2018 de
l’Entitat Unió Pro-Turisme.

5.- Anul·lació de rebuts i recàrrecs.- S’acorda procedir a
l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a impostos, taxes
o serveis, que figuren detallats a la relació núm. 32/2018, de
data 17 de desembre del 2018, per un import total de 657,41 €,
atès que no és possible la gestió de cobrament.
6.Sancions
de
circulació.Examinades
les
al·legacions
presentades, s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els
expedients sancionadors que figuren detallats a la relació
15/ACI/2018, de data 17 de desembre del 2018, incoats per
presumptes infraccions a les normes que regulen l’estacionament i
la circulació de vehicles, quedant desestimades totes les
al·legacions restants i confirmades les respectives propostes de
sanció.
7.- Recursos Administratius.•

Vistos els Recursos Administratius relacionats a continuació,
interposats contra la resolució adoptada per la Junta de
Govern, mitjançant la qual es desestimen les al·legacions
presentades
i es confirmen les propostes de sanció per
incompliment de les normes d’estacionament i circulació:
Recurrent
TINTORÉ DOMINGUEZ, María Carme
ORTIZ CARDONA, Oscar

Núm. Registre
7.078.260
7.078.223

Data d’entrada
07/12/18
06/12/18

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 17 de
desembre del
2018 adopta una resolució motivada que clou
l’expedient de referència, la part dispositiva de la qual és
la següent:
DESESTIMAR
els
recursos
administratius
relacionats
anteriorment contra les resolucions sancionadores adoptades
per la Junta de Govern.
•

Vistos els Recursos Administratius relacionats a continuació,
interposats contra la resolució adoptada per la Junta de
Govern, mitjançant la qual es desestimen les al·legacions
presentades
i es confirmen les propostes de sanció per
incompliment de les normes d’estacionament i circulació:
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Recurrent
POL PEDROS, Jaume
GOMEZ MORENO, Joan Jesús
RIBEIRO FERREIRA ALVES, Fátima
BENSALECH, Mohamed

Núm. Registre
7.078.199
7.078.224
7.078.186
7.078.071

Data d’entrada
04/12/18
06/12/18
03/12/18
22/11/18

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 17 de
desembre del
2018 adopta una resolució motivada que clou
l’expedient de referència, la part dispositiva de la qual és
la següent:
ESTIMAR els recursos administratius relacionats anteriorment
contra les resolucions sancionadores adoptades per la Junta de
Govern.
8.- Vehicles abandonats.- Vista la relació de vehicles retirats de
la via pública pel servei de Circulació i atenció Ciutadana, els
quals es troben al dipòsit comunal, sense que els seus propietaris
hagin procedit a recuperar-los; vista l’Ordinació de retirada de
vehicles de la via pública i dels aparcaments comunals i d’abandó
de vehicles, de data 4 de març del 2010, article 4t, s’acorda
notificar als propietaris d’aquests vehicles, mitjançant la
publicació de la relació al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra, que disposen del termini inajornable de 30 dies
naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació, per tal
de retirar-los del dipòsit comunal. Transcorregut aquest termini,
els vehicles que no hagin estat recuperats seran considerats com a
cosa abandonada i es procedirà a la seva destrucció.
9.- Personal.•

S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de la
Sra. Maryna SANCHES, com a monitora de fitness, del 7 de gener
al 21 de juny del 2019.

•

S’informa de la contractació formalitzada amb l’empresa
Temporal Quality, en relació als serveis d’un auxiliar per a la
Llar del Jubilat, per una durada de sis dies (del 10 al 16 de
desembre del 2018 (cost de la contractació 15,44 €/hora,
617,60 €).

•

S’informa sobre l’acord adoptat pel Comú d’Andorra la Vella,
adoptat en relació a l’adjudicació del subministrament,
instal·lació, parametrització, implantació així com de la
formació
del
personal
i
manteniment,
d'una
aplicació
informàtica per a la gestió dels recursos humans per als Comuns
d'Encamp, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany a l’empresa
ENTER SYSTEMS II, SL, adjudicació per la qual havia estat
degudament facultat pel Comú d’Escaldes-Engordany.
El cost d’aquest subministrament i instal.lació ascendeix, pel
Comú d’Escaldes-Engordany, a 56.497,60 € i el cost del
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manteniment anyal a 7.196,16 €; (import a aplicar a partir de
la finalització del període de la garantía)
10.- Expedients sancionadors.•

Vist l’expedient incoat a la Sra. Ariadna TUDEL CUBERES,
per una presumpta transgressió a l’Ordinació d’inspecció i
control sobre tinença d’animals;
atès que la persona
interessada no ha formulat al·legacions en relació al mateix
en el tràmit d’audiència, la Junta de Govern resol imposarli una multa de 60 €, quedant confirmada la proposta de
sanció.

•

S’acorda
incoar
un
expedient
sancionador
al
titular
administratiu de l’empresa Pub TACUBA, per una presumpta
transgressió a l’article 10 de l’Ordinació de Medi ambient i
paisatge urbà (reciclatge dels envasos lleugers).

•

S’acorda incoar un expedient sancionador al Sr. Victor Luis
FERREIRA GONÇALVES, per una presumpta transgressió a
l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a
la via pública.

•

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

•

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

11.- Vehicles.- Pels treballs de planxisteria del vehicle model
KANGO matricula H6745 del departament d’aparcaments, s’ha efectuat
una consulta de preus a la que han postulat les empreses Garatge
NOGREDA (1.293,93 €) i MOTAURAUTO SL (1.249,81 €).
Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar els treballs de
planxisteria a l’empresa MOTORAUTO SL al ser l’oferta menys dient
12.- Enllumenat públic.- Per a la compra de 19 lluminàries LED,
per a instal·lar al C/ Valira, s’ha efectuat una consulta de preus
obtenint només un pressupost de l’empresa Comercial CAIRÓ per
l’import total de 7.035,49 €.
Les empreses NOVELEC, GEA i LLUM 7, no han presentat oferta.
Vista l’oferta presentada per l’empresa Comercial CAIRÓ, s’acorda
acceptar-la i encomanar el referit material.
13.- Mobiliari.- Per a la compra de mobiliari destinat al servei
de tràmits
i vestíbuls de la segona i tercera planta de Casa
Comuna, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
INFOMOBEL. GIL MOBILIARI, OFIMA, COP DISSENY, OFIJET i MOBIPLUS,
presentant diverses opcions i preus.
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Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el subministrament del
mobiliari, a l’empresa MOBIPLUS per l’import total de 2.366,92 €
detallat com segueix,
atès que proposa l’oferta que millor
s’adapta a les necessitats del departament



3 bancades de 2 seients de propilè
3 bancades de 4 seients de propilè

303,05 €/u
485,92 €/u

14.- Piscines Comunals.- Per a la fabricació i instal·lació d’un
rètol lluminós destinat a les piscines comunals, s’ha demanat
pressupost a l’empresa CROMÀTIC, amb caràcter d’urgència, la qual
ha presentat una a oferta per l’import de 2.745 €. Examinat el
pressupost s’acorda adjudicar a la referida empresa la fabricació
i col·locació del rètol conforme a la proposta presentada.
13.- Art al carrer.- Vistos els danys ocasionats a l’escultura “La
tennista” ubicada a la zona del Prat del Roure, s’acorda procedir
a l’abonament de l’import de la reparació a l’empresa CAPA
Esculturas, única empresa que pot dur a terme aquests treballs de
restauració, quin total ascendeix a 3.765 €.
14.- Associació “ADSAPS”.- Vista la demanda de l’Associació “Amics
Solidaris Poble saharauí ADSAPS” referent a poder utilitzar
gratuïtament una plaça d’aparcament per als vehicles que
realitzaran la travessa al Sàhara, s’acorda autoritzar-los, amb
caràcter provisional, per a estacionar el vehicle en un dels
aparcaments comunals.
15.- Convenis.- S’aprova el conveni d’esponsorització entre la
Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i els set comuns
d’Andorra per al desenvolupament del “Projecte Marca Andorra”.
Conforme al mateix conveni, l’aportació econòmica és de 25.000 €
(3.571,40 € cada Comú), que s’abonarà des del compte de
l’associació dels Comuns.
16.- Carrer Sant Antoni.- Per a la fabricació i instal·lació d’un
rètol
lluminós a la Illa del Carrer Sant Antoni, s’ha efectuat
una consulta de preus a les empreses MULTISERVEIS COPRÍNCEPS
(6.149,83 €) i CROMÀTIC (5.398,47 €)
Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de
contractació,
s’acorda
adjudicar
a
l’empresa
CROMÀTIC
la
fabricació i col·locació del rètol, al ser l’oferta menys dient.
17.- Arrendaments.- Vist que els nous propietaris de l’unitat
cadastral 7U06488 de la parcel·lació del Clot d’Emprivat (GRIMSA),
han
donat
la
seva
conformitat
a
prorrogar
el
contracte
d’arrendament de la finca amb els mateixos pactes i condicions que
el Comú tenia establert amb els anteriors propietaris, s’acorda
formalitzar el contracte d’arrendament corresponent.
18.- Pla parcial de la UA-Suble-31.- Vist que en el moment
d’elevació a públic de la reparcel·lació del Pla Parcial de la UASuble-31, Zona del Soqué, s’ha detectat un error en relació a la
descripció de l’aprofitament de dos parcel·les de cessió
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obligatòria i gratuïta a favor del Comú, concretament
parcel·les identificades en els plànols com a CO1 i CO2,

les

Vist l’informe de la Comissió Tècnica d’Urbanisme, de data 10 de
desembre del 2018, en relació a l’aclariment sobre la tramitació
administrativa a efectuar en relació a esmenar un possible error o
omissió en el Pla Parcial aprovat,
La Junta de Govern acorda:
1.- Sol·licitar als promotors del Pla Parcial de la UA-Suble-31,
Zona del Soqué, la correcció de tots els documents en què s’hagi
detectat l’error anteriorment indicat.
2.- Sotmetre novament el Pla Parcial esmenat a informació pública
durant el termini de 20 dies, comptats des de l’endemà de la
publicació de l’Edicte al Butlletí Oficial d’Andorra.

Durant el termini d’informació pública, tots els administrats
poden consultar el projecte i eventualment, formular les
al·legacions i observacions que estimin convenients.
3.- Clos el termini d’informació pública, i abans de la seva
aprovació definitiva, trametre el Pla esmenat a la Comissió
Tècnica d’Urbanisme per tal d’obtenir el preceptiu informe.

Sessió de la Junta de Govern de data 28 de desembre de 2018
Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió
celebrada el dia 17 de desembre del 2018, que serà presentada al
Ple del Comú per a la seva ratificació.
1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm.
1402 al 1406/2018 (obres menors); del núm. 1407 al 1415/2018
(comerç); del núm. ___ al ___ /2018 (exoneracions); del núm. 1416
al 1419/2018 (terrasses bar), i núm. 1426/2018 (urbanisme).
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 66/2018 i 67/2018 de factures conformades per un import net a
pagar de 9.909,75 € i 580.232,12 respectivament. I verificades,
s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol
corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de
pagaments presentada per un import de 12.178,07 €, €.
S’aprova també la liquidació corresponent a diverses reparacions
efectuades a diferents zones del Centre Caldea, per un import
total de 2.322,57 €, quantitat que resulta d’aplicar el 16,78 % de
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participació d’acord amb l’article 4.1.e)
funcionament intern de Caldea (13.841,30 €).

del

Reglament

de

3.- Subvencions.•

Conforme al conveni signat el dia 23 de juny del 2015 entre
els comuns de Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i
Escaldes-Engordany, s’acorda procedir a l’abonament de la
subvenció a favor de l’associació de Ramaders, per un import
de
2.275,03
€,
una
vegada
s’hagi
aportat
tota
la
documentació.

•

S’acorda procedir a la liquidació de la subvenció atorgada a
favor de l’Associació Amics del Pont dels Escalls, en
concepte d’organització de la Festa de la Castanyada 2018,
amb un saldo total a favor del Comú d’Escaldes-Engordany per
l’import de 84,73 €.

•

S’acorda aportar 300 € al programa de Recollida solidària de
joguines per a infants, organitzat per RTVA.

4.- Compensacions.- S’aprova la relació núm. 8 d’obligats
tributaris que han sol·licitat procedir al pagament de tributs i
taxes pendents de liquidar, mitjançant el procediment de
compensació previst a l’article 50 de l’Ordinació de modificació i
refosa de l’Ordinació Tributària.
5.- Personal.•

S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la
Sra.
Patricia
BARBOSA
DA
CRUZ,
com
a
gestora
d’aparcaments, del 12 de gener al 11 d’octubre del 2019.

•

S’acorda prorrogar el contracte amb caràcter eventual del
Sr. Randy BOBADILLA GARDUCE, com a operari de neteja viària,
de l’1 de gener del 2019 al 31 de setembre de 2019.

•

S’informa de la renúncia del Sr. Boris RUIZ AMBATLLE
(animador de la Llar del Jubilat) a comptar del dia 31 de
desembre del 2018.
S’acorda contractar al seu lloc, amb
caràcter eventual,
els serveis del Sr. Jonathan GONÇALVES
DE SOUSA, del 7 de gener al 31 d’agost del 2019.

•

Esgotat el període de prova al que ha estat sotmès el Sr.
Abel DOMINGUEZ IBAÑEZ (agent de circulació) i vist l’informe
favorable del Director de Circulació i de la Cap de Recursos
Humans, s’acorda adjudicar-li la plaça de forma definitiva.

•

Vista la sol·licitud formulada per la direcció tècnica dels
Jocs Special Olímpics Andorra i vist l’article núm. 55 de
l’Ordinació de la funció pública, s’acorda concedir un
permís administratiu al Sr. Joaquim Pujol Sánchez (educador
de l’Espai Jovent), dels dies 18 al 22 de març del 2019, per
poder participar en qualitat d’entrenador de bàsquet, als
Jocs Mundials Special Olympics Abu Dhabi 2019.
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6.- Expedients sancionadors.•

•

S’acorda incoar un expedient sancionador als Srs. Paulo
Jorge GOUVEIA, Josep MESALLES RAMOS a les Sres. Enriqueta
MONTAVA, Carmen PUIG, Maria DOS ANJOS PEREIRA i als titulars
administratius dels negocis Perfumeries JULIA i PHO, 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. Josefina
MATEU
ROSINACH,
Cristina
RIBAS
COLL
i
al
titular
administratiu del negoci TENDÈNCIES, 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.- Aparcaments.- Per la compra de nou projectors destinats als
aparcaments comunals, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses que es detallen a continuació:
-

COMERCIAL CAIRÓ:
NOVELEC :
SALTOKI:

Examinades
les
subministrament
dient.

6.019,20 €
5.633,60 €
6.880,70 €

ofertes
s’acorda
adjudicar
el
referit
a l’empresa NOVELEC, al ser l’oferta menys

8.- Subministrament de carburant.- Per a la contractació del
servei de subministrament de carburant pel parc mòbil del Comú,
s’ha convocat un concurs públic al que han participat les empreses
ARTAL SA (-0,063 €/lit.), CADESA (-0,065 €/lit.), Estació ENCLAR
(-0,063 €/lit.) i Petrolis PRINCIPAT (-0,059 €/lit.). Vista la
proposta de la Mesa de contractació, s’acorda adjudicar a
l’empresa CADESA, el subministrament de carburant, atès que és la
que ofereix el major descompte sobre el preu oficial per cada
litre.
9.- Subministrament de Combustible.- Pel subministrament de
combustible de calefacció pels edificis Comunals, el Comú
d’Escaldes-Engordany va facultar al Comú d’Andorra la Vella per a
la licitació del concurs públic de manera conjunta.
S’informa a la Junta de Govern que el Comú d’Andorra la Vella, en
la sessió celebrada el dia 13 de desembre del corrent, va procedir
a l’adjudicació del concurs a favor de l’empresa ESTACIÓ ENCLAR
CARBURANTS ANDORRANS SA, al ser la que va presentar la millor
oferta (descompte de 0,076 € per litre).
10.- CAEE.- Per la compra de 25 “audioguies” sense fil destinades
al CAEE, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses que es
detallen a continuació:


ANDORSOFT

Opció A
Opció B

2.991,57 €
2.435,36 €



SÒNICA

Opció A
Opció B

7.614,92 €
4.718,18 €
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(L’import inclou maleta de transport electrificada i els
carregadors)
Les empreses INFOMOBEL, MUSITRONIC i MARRUGAT
oferta.

no han presentat

Examinades
les
ofertes
s’acorda
adjudicar
el
referit
subministrament
a l’empresa ANDORSOFT (Opció: A), al ser la que
més s’ajusta a les necessitats tècniques (carrega magnètica).
11.- 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. 21 de demandes d’utilització
d’instal·lacions comunals.
12.- Agermanament amb Lalín.•

Dins del marc dels intercanvis culturals de l’agermanament
entre Escaldes-Engordany i la ciutat de Lalín, s’ha efectuat
una consulta de preus als següents hotels de la Parròquia, pel
sojorn de les persones que participen a l’intercanvi:
 Hotel ORIOL
 Hotel COSMOS

23,50 €/persona i nit
30,00€/persona i nit

Els Hotels COMTES D’URGELL i

ESPEL, no han presentat oferta

Examinades les ofertes s’acorda contractar l’allotjament del
grup a l’Hotel ORIOL dels dies 24 al 30 de març de 2019, al
ser l’establiment que presenta l’oferta més avantatjosa.
•

Per la programació d’unes sortides en una estació d’esquí per
al grup d’infants de Lalín, dins del marc dels actes del
programa d’agermanament, s’ha efectuat una consulta de preus a
les empreses següents:
 Vallnord Pal/Arinsal 102,50 €/Persona i Infant
121,20 €/Persona i Adult
30,00€/Persona i lloguer de material
 Grandvalira

230,08 €/Persona i Infant
243,28 €/Persona i Adult
(-)

Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar el pressupost a
Vallnord Pal /Arinsal, al ser la que presenta l’oferta menys
dient.
13.- Camí d’Engolasters.- Per a la contractació dels treballs de
construcció
d’un
tram
de
mur
de
sosteniment
del
Camí
d’Engolasters, s’ha convocat un concurs públic al que han postulat
les empreses Construccions ENTRIMO (75.500,31 €) i SIMCO SAU
(107.165,82 €).
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Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de
contractació, s’acorda adjudicar la realització dels treballs
indicats a l’empresa ENTRIMO, al ser la que presenta l’oferta
menys dient.
14.- Embelliment.- Pel subministrament de jardineres per a
l’avinguda Carlemany, s’ha efectuat un concurs públic al que han
presentat
ofertes
les
empreses
Multiserveis
COPRÍNCEPS,
Senyalitzacions STOP i Comercial CAIRÓ presentant diverses opcions
i preus.
Vista la proposta de la Mesa de contractació, s’acorda adjudicar
el subministrament de les jardineres a l’empresa Comercial CAIRÓ
per l’import de 11.599,50 €, al ser la que obté la millor
puntuació.
15.- Voravies.- S’informa a la Junta de Govern que en el curs
d’execució dels treballs de reforma i ampliació de diversos trams
de
voravies de la parròquia s’han realitzat, a través de
l’empresa
adjudicatària
del
concurs,
determinades
obres
complementàries no previstes inicialment, però ineludibles d’acord
amb el desenvolupament de l’obra. Aquestes obres corresponen a la
descripció següent:
-

Increment de reixes pluvials
Increment d’arquetes
Noves partides de repicar i de subministrament de formigó
pobre per anivellar cotes

L’import total dels treballs complementaris és de 5.367,43 €,
import que representa el 1.19 % del preu del contracte principal.
Vist l’informe del departament d’urbanisme i atès que els treballs
complementaris descrits s’ajusten als marges que permet l’article
22, apartat f), de la Llei de contractació pública (20 % d’obra
complementària
no
prevista
al
projecte
inicial),
s’acorda
formalitzar la contractació amb l’empresa Construccions ENTRIMO
SLU del complement dels treballs de reforma i ampliació de
diversos trams de voravies de la parròquia, per l’import de
5.367,43 € (IGI inclòs).
16.Manteniment
d’edificis.Per
a
la
contractació
del
manteniment dels sistemes de detecció contra incendis de les
diferents dependències i instal·lacions comunals s’ha convocat un
concurs públic al que han postulat les empreses PROTECVALL
(4.445,53), VALLSEGUR (-), GSI (7.321,11) i SEPIR (6.392,16).
Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de
contractació,
s’acorda
adjudicar
el
concurs
a
l’empresa
PROTECVALL, al ser l’oferta menys dient.
17.- Assessorament.- Pels treballs d’assistència i reforç a la
Secretaria General del Comú, s’ha demanat un pressupost al despatx
Montel & Manciet Advocats, que ha presentat un oferta que
consisteix en:
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-

Assistència de forma presencial al Comú durant 3 hores
setmanals (1 cop per setmana, a partir del dia 7 de gener):
1.350 € (mes de gener), i a partir del dia 4 de febrer,
1.800 €/ mes, amb la possibilitat d’incrementar, a partir
d’aquesta base, la prestació de serveis a 2 sessions
setmanals, si fos necessari.

18.- Construcció del Tanatori Nacional i Sales de Vetlla
Comunals.- S’informa que el Govern d’Andorra, en la sessió
celebrada el dia 19 de desembre passat, va procedir a
l’adjudicació a favor de l’empresa PIDASA, l’execució del projecte
del Tanatori Nacional i Sales de Vetlla Comunals, per l’import de
2.905.276,88 €, dels quals el Comú n’assumeix l’import de
1.615.948,19.

19.- Liquidacions pressupostaries i operacions de despesa.S’acorda
procedir
a
l’anul·lació
de
les
liquidacions
pressupostaries anteriors al 31 de desembre del 2015, que no han
estat realitzades, per un import de 596,27 €.
S’acorda anul·lar també aquelles operacions de despesa no
pressupostàries, per un import de 431 €, al ser anteriors al 31 de
desembre del 2015 i no haver estat liquidades.
20.- Regularització de fitxes d’immobilitzat.- Seguit a la
validació corresponent per part dels Caps de departament, i a
proposta de la Comissió de Finances, s’acorda donar de baixa del
Registre d’immobilitzat béns per l’import de 6.267.092,93 €,
quantitat que inclou l’import de 158.400,78 encara pendent
d’amortitzar.
21.- Cadastre i Gestió del Territori.- D’acord amb el procediment
establert a l’article 33 de l’Ordinació del Cadastre Comunal,
s’acorda procedir a l’obertura d’un expedient administratiu de
resolució de divergències en relació als titulars
de la unitat
cadastral 7U13233, situada a l’avinguda Fiter i Rossell.
22.- Pagament SDADV.- S’aprova la liquidació presentada per la
Societat de gestió col·lectiva dels drets d’autor i drets veïns
del Principat d’Andorra (SDADV), per un import de 5.815,51 € que
correspon a la part proporcional que pertoca al Comú d’EscaldesEngordany sobre la declaració de l’any 2018 (Cultura, Esports,
Promoció Econòmica, Gent Gran, Joventut i Infància).
23..- Liquidació d’impostos i taxes 2019.- S’acorda efectuar la
liquidació dels impostos meritats durant el període impositiu
corresponent a l’any 2019 d’acord amb el següent calendari:

IMPOSTOS I TAXES
Impost tradicional del Foc i Lloc, taxes higiene i enllumenat de les
persones censades al Comú
Impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals i
les corresponents taxes d'higiene i d'enllumenat i el preu públic de rètols.
Primer venciment
Impost sobre els rendiments arrendataris

Inici període
voluntari

Fí període
voluntari

16/01/2019

15/02/2019

27/02/2019

29/03/2019

08/05/2019

07/06/2019
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Impost sobre la propietat immobiliària

31/07/2019

30/08/2019

Impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals i
les corresponents taxes d'higiene i d'enllumenat i el preu públic de rètols.
Segon venciment

04/09/2019

04/10/2019

24.- Ampliacions de Crèdit.- Vist l’article 73 de la Llei de
Finances Comunals, l’article 5è de l’Ordinació del Pressupost del
2018 i l’informe de la Interventora, s’autoritza una ampliació de
crèdit a favor de la partida 101-9120000-10000 “Indemnitats de
funcions ”, per un import de 887 €, per fer front al pagament de
la nòmina del mes de desembre del 2018.

Sessió de la Junta de Govern de data 7 de gener de 2019
Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió
celebrada el dia 28 de desembre del 2018, que serà presentada al
Ple del Comú per a la seva ratificació.
1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 1
al 4/2019 (exoneracions).
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 68/2018 i 69/2018 de factures conformades per un import net a
pagar de 11.788,42 € i 11.788,42 €, 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 8.635,98 €.
3.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 1
d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del
pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute
tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.
4.- Subvencions.- S’acorda atorgar una subvenció a favor de
l’Associació Andorrana de Vehicles Antics, per un import de 1.200
€, d’acord amb el pressupost presentat en concepte d’organització
del “Ralli mundial de vehicles antics” que tindrà lloc del dia 1
al 7 de juliol del 2019.
5.- Concursos.•

Vistos els Plecs de condicions administratives i tècniques
per a la
redacció del projecte i direcció dels treballs
corresponents a l’obra d’adequació de la parcel·la de
terreny situada a la Ctra. de l’Obac, per a destinar-la a
aparcament de vehicles, s’acorda aprovar-los i convocar la
licitació.

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2019 – Sessió ordinària de data 4 de febrer

•

Vistos els Plecs de condicions administratives i tècniques
per l’execució dels treballs de reforma i embelliment de
diversos trams de les voravies de la parròquia, s’acorda
aprovar-los i convocar la licitació.

•

Vistos els Plecs de condicions administratives i tècniques
pels treballs de reparacions urgents a la xarxa general
d’aigües residuals i pluvials de la parròquia, s’acorda
aprovar-los i convocar la licitació.

•

Vistos els Plecs de condicions administratives i tècniques
per a la
redacció del projecte i direcció dels treballs
corresponents a l’obra de instal·lació d’unes escales
mecàniques i adequació dels entorns del carrer “Peces
Caldes”, s’acorda aprovar-los i convocar la licitació.

6.- Turisme.- S’aprova el conveni de col·laboració entre Andorra
Turisme SAU i el Comú d’Andorra la Vella, pel desenvolupament
d’accions conjuntes amb motiu de la inauguració de l’Eix Central.
Conforme al mateix conveni, l’aportació econòmica que correspon al
Comú d’Escaldes-Engordany és de 25.000 €

7.- Terrasses Plaça Coprínceps.- Per a la redacció del projecte i
direcció dels treballs d’ampliació de les terrasses de la Plaça
Coprínceps, s’ha demanat pressupost a l’arquitecte Miquel MERCÈ,
guanyador del concurs d’idees convocat per la remodelació de la
Plaça Coprínceps (lema Plaça Activa), el qual ha presentat una
oferta mantenint els mateixos honoraris de l’adjudicació inicial.
S’acorda
contractar-li
els
referits
treball,
conforme
al
pressupost presentat, d’acord amb el procediment de contractació
directa previst a l’article 22 de Llei de contractació pública.
8.- Terrasses de bar.- Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern
en el curs de la sessió celebrada el dia 10 de desembre del 2018,
en relació a la declaració de caducitat de la llicència
d’explotació de la terrassa autoritzada a favor de la societat “9
que bo SL”, al carrer de la Constitució, i al requeriment al
titular per tal que retiri immediatament tot el material i
mobiliari instal·lat a la via pública, deixant lliure i a
disposició pública l’espai ocupat fins ara.
Vist que el titular administratiu de la referida llicència no ha
donat compliment del requeriment que el Comú li va adreçar el dia
23 de desembre del 2018, s’acorda procedir a la seva execució per
la via judicial.
9.- Associació de Comuns.- Vist l’acord adoptat per la Reunió de
Cònsols en la sessió celebrada el dia 9 d’octubre del 2018,
s’acorda efectuar una aportació de 12.000 € al compte de
l’Associació de Comuns del Principat d’Andorra, corresponent a
l’any 2019.
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10.- Local Bloc H del centre Caldea.- Vista la demanda que formula
la societat SEMTEE, relativa a ocupar temporalment els locals
comunals situats al Bloc H del Centre Caldea, per a realitzar les
activitats de sala de “spinning” mentre es realitzen unes obres
d’acondicionament projectades al Centre INUU, s’acorda formalitzar
un conveni autoritzant a precari a la dita societat per a fer ús
del local, per la durada dels treballs.
11.- Regularització comptable d’ingressos a distribuir en varis
exercicis.- Vist l’informe de validació efectuat per l’empresa
contractada per a les tasques d’assessorament i suport al
tancament
de
l’exercici
econòmic
2018,
SERAUDIT,
s’acorda
regularitzar
la
diferència
actual
entre
l’amortització
de
l’aparcament de les Teulades i el traspàs al compte de resultats
dels ingressos corresponents a aquesta cessió, per un total de
105.125,18 €.

Sessió de la Junta de Govern de data 14 de gener de 2019
Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió
celebrada el dia 7 de gener del 2019, que serà presentada al Ple
del Comú per a la seva ratificació.
1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 7
al 12/2019 (obres menors); del núm. 13 al 31/2019 (comerç); del
núm. 32 al 36/2019 (urbanisme); i núm. 37 i 38/2019 (inscripció
llistes electorals).
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
70/2018 de factures conformades per un import net a pagar de
20.846,11 €. 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 74.367,74 €.
3.- Subvencions.•

S’acorda procedir
consignada a favor
per un
import de
l’Escudella de Sant

•

S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de
l’Entitat UPTEE, en concepte de despeses de funcionament,
corresponent al primer trimestre del 2019, per un import de
11.125 €.

•

S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de
l’entitat Esbart Santa Anna, en concepte de funcionament,

al pagament d’una de la subvenció
de l’Associació Amics Pont dels Escalls,
8.500 €, en concepte d’organització de
Antoni 2019.
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corresponent al primer trimestre del 2019, per un import de
10.000 €.
4.- Pagament SDADV.- Seguit a la revisió de la declaració
presentada, s’aprova la liquidació definitiva presentada per la
Societat de gestió col·lectiva dels drets d’autor i drets veïns
del Principat d’Andorra (SDADV), per un import de 6.819,76 € que
correspon a la part
que pertoca al Comú d’Escaldes-Engordany
sobre la declaració de l’any 2018 (Cultura, Esports, Promoció
Econòmica, Gent Gran, Joventut i Infància).
5.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 2
d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del
pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute
tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.
6.Sancions
de
circulació.Examinades
les
al·legacions
presentades, s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els
expedients sancionadors que figuren detallats a la relació
16/ACI/2018, de data 14 de gener del 2019, incoats per presumptes
infraccions a les normes que regulen l’estacionament i la
circulació
de
vehicles,
quedant
desestimades
totes
les
al·legacions restants i confirmades les respectives propostes de
sanció.
7.- Cobrament de sancions de circulació pel procediment d’execució
forçosa.- Transcorregut el termini d’un mes establert a l’article
4 del Reglament sobre el Procediment Administratiu aplicable a les
sancions d’estacionament i circulació, a comptar des de la data de
confirmació de la sanció o sancions, per a fer efectiu el pagament
dels imports que figuren a la relació núm. 12, de data 14 de gener
del 2019, sense que aquests hagin estat satisfets, procedeix,
conforme al que preveu
l’article 5 del Reglament anteriorment
referit i l’article 51 del Codi de l’Administració, adoptar ACORD
D’EMBARGAMENT per part de la Junta de Govern dels béns o drets que
corresponguin, dels que siguin titulars els deutors.
La relació núm. 12 esmentada identifica les persones embargades,
la relació dels deutes pels quals es realitzen els embargaments,
els imports embargats, així com les sancions que porten causa de
l’embargament.
Conforme a l’apartat 5 del Reglament són objecte d’embargament
l’import de la sanció i el recàrrec del 20 %. I, en el cas de
trava o execució de béns, també seran objecte d’embargament els
costos en què hagi incorregut el Comú o la persona en qui aquest
delegui l’execució forçosa del cobrament.
Es requereix als deutors que posin en coneixement del Comú una
relació de béns i drets integrants del seu patrimoni en quantia
suficient per a cobrir l’import dels deutes. En cas de què en el
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del dia posterior al
de recepció de la notificació de l’acord d’embargament, els
deutors no donin compliment a aquest requeriment, o ho facin de
manera defectuosa, el Comú pot instar a tercers per a què
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col·laborin en la identificació d’actius dels deutors, i també per
a què facilitin l’embargament.
8.- Personal.•

Vist que el Servei de Prevenció Aliè contractat pel Comú ha
declarat
al
Sr.
Ramon
NOGUER
GILABERT
(operari
de
manteniment/conserge
del
departament
d’Esports),
apte
condicionat per realitzar determinades tasques de la seva
activitat professional habitual, s’acorda contractar amb
caràcter eventual, els serveis del Sr. Eduard MARTIN PUIG,
del 7 de gener al 30 de setembre del 2019, per a dur cobrir
aquelles tasques que el Sr. NOGUER no pot realitzar.

•

S’acorda prorrogar el contracte eventual del Sr. Bernardo
FAELMOCA ROMERO (operari de neteja viària), de l’1 de febrer
al 31 d’octubre del 2019.

•

S’acorda convocar un concurs pel procediment de promoció
interna per cobrir una plaça de professor del Taller Tèxtil
(i suport guia museístic).

•

S’acorda convocar un concurs pel procediment de promoció
interna per cobrir una plaça de Tècnic d’Arxiu Comunal.

•

S’acorda convocar un concurs pel procediment de promoció
interna
per
cobrir
una
plaça
d’operari
de
manteniment/conserge del departament d’Esports.

•

S’acorda convocar un concurs extern per cobrir 1 plaça de
paleta.

•

Examinada la demanda d’excedència presentada pel Sr. Francesc
DOLS PEDROSA (responsable del Servei de Neteja Viària),
s’acorda autoritzar-la a partir del dia 1 d’abril del 2019,
pel període d’un any i convocar un concurs pel procediment de
promoció interna, per a cobrir la plaça vacant.
•

S’aprova la demanda del Sr. Iker MARIN MORENO
(alumne del
Lycée Comte de Foix), per realitzar una estada de descoberta
professional al departament de Serveis (enllumenat), del 4
al 8 de febrer al 2019.

•

Vista la demanda del president de l’Associació d’Amics Pont
dels Escalls, s’acorda concedir un permís administratiu a
les persones que es detallen a continuació, per a
col·laborar a la organització de l’escudella, que tindrà
lloc el proper dia 17 de gener del 2019.


Antoni Barragan Invernon (resp. / op. manteniment dept.
Esports)




David Martínez Sanjaume (Agent Circulació)
Richard Ortega Gispert (Agent Circulació)



Abel Domínguez Ibáñez (Agent Circulació)
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Francesc Martínez Artuñedo (op. manteniment dept.
Serveis)



Enric Chinchilla Blázquez (comptable dept. Finances

• S’acorda la inscripció del següent personal al curs “Afrontar
converses difícils” impartit per Dialoga:
 Comandaments (20 pax).
El cost total del curs és de 3.050 € (1.525 €/grup) i la
formació té una durada de 9 hores.
•

S’acorda inscriure als comandaments del Servei de Circulació
al curs “Desenvolupament del quadre de comandament. Fase II”
impartit per Cerqueda Recursos Humans:
El cost total del curs és de 3.600 € (10 persones) i la
formació té una durada de 16 hores.

•

S’acorda inscriure les persones que es detallen a continuació
al curs “El nou marc regulador de les relacions laborals”
impartit per la Cambra de Comerç:



Jessica de Araujo Santos (secretària de Recursos Humans)
Raquel Garcia Conde (cap de Recursos Humans)

El cost total del curs és de 220 € (110 € per persona) i la
•

S’acorda inscriure a la Sra. Raquel GARCIA CONDE (Cap de
recursos humans), al curs “Taller pràctic de contractació
laboral, nòmines i quitances – Nova legislació laboral”
impartit per la Cambra de comerç. El cost del curs és de 275
€ i la formació té una durada de 16 hores.

9.- Expedients sancionadors.•

S’acorda
incoar
un
expedient
sancionador
al
titular
administratiu del negoci Establiments SUSSI, 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. Maria DOS
ANJOS PEREIRA, Daniela BALSAMO, pels Srs. José Fernando
DUARTE, Josep Maria MESSALES RAMOS i pels titulars
administratius dels negocis PHO i STAY, en relació a
l’expedient sancionador que els hi fou incoat per dipositar
escombraries a la via pública, s’acorda deixar nuls i sense
efectes els referits expedients.

•

Vist l’expedient incoat al titular administratiu del negoci
Pub TACUBA, per una presumpta transgressió a l’article 10 de
l’Ordinació de Medi ambient i paisatge urbà (reciclatge dels
envasos lleugers);
atès que no ha formulat al·legacions
dins del termini legal, la Junta de Govern resol imposar-li
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una multa
sanció.
•

•

de

300

€,

quedant

confirmada

la

proposta

de

S’acorda
incoar
un
expedient
sancionador
al
titular
administratiu de l’empresa Restaurant DON FELIX LOUNGE, per
una presumpta contravenció a l’Ordinació que regula l’horari
del dipòsit del contenidor d’escombraries a la via pública.
S’acorda
incoar
un
expedient
sancionador
al
titular
administratiu de l’empresa Hotel EUREKA, per una presumpta
transgressió a l’article 10 de l’Ordinació de Medi ambient i
paisatge urbà (reciclatge dels envasos lleugers).

10.- Concursos.•

Vistos els Plecs de condicions administratives i tècniques per
l’adjudicació del subministrament de 4.585 geranis per a les
jardineres instal·lades als carrers i espais públics de la
parròquia, s’acorda aprovar-los i convocar la licitació.

•

Vistos els Plecs de condicions administratives i tècniques per
l’execució dels treballs de substitució de diversos trams de
baranes de la parròquia, s’acorda aprovar-los i convocar la
licitació.

11.- Oficines Comunals.- Ateses les últimes previsions sobre els
treballs que s’estan executant a les plantes 1a,
5a i Sala
d’Actes del Comú, s’acorda prolongar fins al 29 d’abril del 2019
l’horari d’obertura al públic de les oficines de les 8:00 a les
15:00 hores.
12.- 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. 1 i 1 de demandes
d’utilització d’instal·lacions comunals.
13.- Publicitat Institucional 2019.- S’acorda la contractació de
publicitat institucional als següents mitjans de comunicació per a
l’any 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANA
8.527,20 €, IGI inclòs
Andorra 1/flaix FM
3.310,56 €, IGI inclòs
Andorra Difusió
6.661,87 €, IGI inclòs
Ara.ad
3.762,00 €, IGI inclòs
Diari Bon Dia
9.891,84 €, IGI inclòs
Cadena Pirenaica
3.000,00 €, IGI inclòs
Cadena SER
3.307,42 €, IGI inclòs
Diari d’Andorra
13.794,00 €, IGI inclòs
Dona secret
5.643,00 €, IGI inclòs
Revista Eskapada
2.445,30 €, IGI inclòs
Forum.ad
1.881,00 €, IGI inclòs
El periòdic d’Andorra 10.540,50 €, IGI inclòs.
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•

RNA

TOTAL contractació:

1.881,00 €, IGI inclòs.
74.645,69 €, IGI inclòs.

14.- Comunicació.•

Per a la producció d’una lona publicitària amb el concepte
Vivand, que s’instal·larà a la façana del Prat Gran, s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses Rètols LAFONT
(3.028,41 €), EGràfics (1.661,30 €) i CROMÀTIC (3.454,77 €)
Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar els treballs de
confecció de la lona a l’empresa EGràfics al presentar
l’oferta menys dient.

•

Per a la producció de 250 unitats d’opis per a la promoció
de les activitats i esdeveniments programats en el curs de
l’any 2019, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses E GRAFICS (11,50 €/u), DINÀMICA Creacions (17,77
€/u), Impremta PRINCIPAT (13,59 €/u), CROMÀTIC (27,43 €/u),
Rètols LAFONT (11,29 €/u) i Rètols BUTRON (-).

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar els treballs d’impressió
a l’empresa Rètols LAFONT, al ser l’oferta menys dient.
15.- Piscines Comunals.- Per a la contractació de les tasques
definides al Reglament relatiu als criteris tecnico-sanitaris de
les Piscines
d’ús col·lectiu i al Reglament pel qual
s’estableixen les condicions tecnico-sanitàries per a la prevenció
i el control de la legionel·losis, s’ha convocat un concurs públic
al que han postulat les empreses ECOTÈCNIC i Laboratori i
Assessorament LAI, presentant diverses opcions i preus.
Vista la proposta de la Mesa de contractació, s’acorda adjudicar
el concurs a l’empresa ECOTÈCNIC
al ser la que obté la millor
puntuació.
16.- CAEE.- S’acorda contractar, l’exposició “Barbie i el cinema”,
constituïda per 160 nines de Barbie de col.lecció, amb vesturai
relacionat a les grans pel·lícules de Hollywod de Paloma OLEMEDO
DEL ROSAL. Aquesta mostra tindrà una durada d’un mes i mig
aproximadament (del 18 de febrer al 30 de març del 2019) i un cost
també aproximat de 10.700 €.
El preu inclou el transport, el
lloguer, el material museogràfic així com el muntatge i
desmuntatge de l’exposició amb tots els impostos inclosos.
17.- Neteja del Rocòdrom.- Per a realitzar els treballs de neteja
de la instal·lació del Rocòdrom, s’ha efectuat una consulta de
preus a les empreses WACO (-), CASA NETA (-) i DOMÈSTICA SERVEIS
(2.340 €/any, Igi no inclòs). Vista l’oferta obtinguda, s’acorda
adjudicar a CASA NETA l’execució dels treballs conforme al
pressupost presentat.
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Sessió de la Junta de Govern de data 21 de gener de 2019
Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió
celebrada el dia 14 de gener del 2019, que serà presentada al Ple
del Comú per a la seva ratificació.
1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 39
al 41/2019 (obres menors); del núm. 42 al 48/2019 (comerç), i núm.
49 i 50/2019 (urbanisme).
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions
núm. 71/2018 i 72/2018 de factures conformades per un import net a
pagar
de
24.804,33
€
i
381.159,07
€,
respectivament.
I
verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de
pagaments presentada per un import de 25.426,21 €.
3.- Anul·lació de rebuts i recàrrecs.- S’acorda procedir a
l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a impostos, taxes
o serveis, que figuren detallats a la relació núm. 1/2019, de data
21 de gener del 2019, per un import total de 2.575,14 €, atès que
no és possible la gestió de cobrament.
4.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 3
d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del
pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute
tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.
5.- Associació Eix Central Andorra la Vella Escaldes-Engordany
(ECAEE).5.1. S’acorda aprovar els Estatuts de l’entitat que es denominarà
“EIX
CENTRAL
ANDORRA
LA
VELLA
–
ESCALDES-ENGORDANY”
(abreujadament, ECAEE), agrupació, sense ànim de lucre, que serà
integrada per:
-

COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY
COMÚ D’ANDORRA LA VELLA
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS D’ANDORRA
ASSOCIACIÓ EIX CENTRAL

5.2. S’acorda facultar a la Cònsol Major Sra. Trini Marin
González, per a que, actuant per si sola, en nom i representació
del Comú d’Escaldes-Engordany, pugui comparèixer davant de Notari
per protocol·litzar els esmentats Estatuts i quants altres
documents públics i privats siguin necessaris o convenients en
relació a l’entitat de referència, en els termes i condicions que
estimi convenients.”
5.3. S’acorda autoritzar l’agrupació, sense ànim de lucre, que es
denominarà “EIX CENTRAL ANDORRA LA VELLA – ESCALDES- ENGORDANY”,
amb l’anagrama ECAEE, a utilitzar el nom “Escaldes-Engordany” en
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el conjunt
entitat.

de

paraules

que

conformen

la

denominació

de

dita

6.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
01/LLA/2019 i 01/ACI/2019, de data 21 de gener del 2019, incoats
per
presumptes
infraccions
a
les
normes
que
regulen
l’estacionament i la circulació de vehicles, quedant desestimades
totes les al·legacions restants i confirmades les respectives
propostes de sanció.
7.- Recursos Administratius.- Vistos els Recursos Administratius
relacionats a continuació,
interposats contra la resolució
adoptada per la Junta de Govern, mitjançant la qual es desestimen
les al·legacions
presentades
i es confirmen les propostes de
sanció
per
incompliment
de
les
normes
d’estacionament
i
circulació:
Recurrent
PLA BUREU, María Manuela
MONFORT LOPEZ, Meritxell
LLOSA PUIG, Gerard
MIRANDA PESSOA MEDEIROS, CARLA M
COLL BLECUA, Antoni
FONT ARENY, Marc
BACH PUIG, Concepció

Núm. Registre
7.078.351
7.078.317
7.078.140
7.078.409
7.078.296
7.078.264
7.078.413

Data d’entrada
17/12/2018
13/12/2018
28/11/2018
21/12/2018
11/12/2018
07/12/2018
21/12/2018

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 21 de gener
del 2019 adopta una resolució motivada que clou l’expedient de
referència, la part dispositiva de la qual és la següent:
DESESTIMAR els recursos administratius relacionats anteriorment
contra les resolucions sancionadores adoptades per la Junta de
Govern.
•

Vistos els Recursos Administratius relacionats a continuació,
interposats contra la resolució adoptada per la Junta de
Govern, mitjançant la qual es desestimen les al·legacions
presentades
i es confirmen les propostes de sanció per
incompliment de les normes d’estacionament i circulació:
Recurrent
RISPAL LOPEZ, Salvador
LEITAO DE LA IGLESIA, Andrea
CARO VIDAL, Miracle
BACH PUIG, Concepció

Núm. Registre
7.078.559
7.078.425
7.078.289
7.078.412

Data d’entrada
11/01/2019
27/12/2018
11/12/2018
21/12/2018

Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les
peces que conformen l’expedient,
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La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 21 de gener
del 2019 adopta una resolució motivada que clou l’expedient de
referència, la part dispositiva de la qual és la següent:
ESTIMAR els recursos administratius relacionats anteriorment
contra les resolucions sancionadores adoptades per la Junta de
Govern

8.- Personal.•

Vista la baixa mèdica presentada pel Sr. Marc ABELLÓ GARCIA
(monitor de lleure), s’acorda la contractació amb caràcter
eventual de la Sra. Emilia Celeste DA COSTA MARTINS, del 16
de gener del 2019 fins que el titular de la plaça es
reincorpori al seu lloc de treball.

•

Vista la baixa mèdica del Sr. Joan ANAYA NAVARRO (operari de
manteniment/conserge), s’acorda la contractació amb caràcter
eventual del Sr. Marc RODRÍGUEZ JAREÑO, del 16 de gener del
2019 fins que el titular de la plaça es reincorpori al seu
lloc de treball.

•

Vista la baixa mèdica del Sr. David PANDO BERRUEZO (xofer de
neteja viària, s’acorda la contractació amb caràcter
eventual del Sr. Joan Carles MANCEBO GUTIERREZ, a partir del
dia 1 de febrer del 2019 fins que el titular de la plaça es
reincorpori al seu lloc de treball.

•

Per a la contractació d’una plaça d’operari de deixalleria,
s’ha convocat un concurs pel procediment selectiu d’ingrés,
al que han postulat un total de 5 candidats. Vist l’informe
del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar els
serveis del Sr. Héctor FAJARDO ROCA, amb un període de prova
de 12 mesos.

•

S’informa que el Sr. Jordi CARRION RAMOS, postulant a la
plaça de caporal del Servei de Circulació i Atenció
Ciutadana, iniciarà el dia 1 de febrer de 2019 la prova
d’avaluació contínua per una durada de 6 mesos.

•

Esgotat el període de prova al que ha estat sotmesa la Sra.
Sònia BENET CANAL, cuinera, i vist l’informe desfavorable de
la Cap del departament d’Infància i de la Cap de Recursos
Humans, s’acorda rescindir el seu contracte laboral, amb
efectes a la data 22 de gener del 2019 i convocar un concurs
pel procediment de promoció interna per cobrir la vacant.

•

S’aprova la demanda del Sr. Diogo PEREIRA POSSANTES (alumne
del Lycée Comte de Foix), per realitzar una estada de
descoberta professional al departament d’Esports, del 4 al 8
de febrer al 2019.

9.- Concursos.- Vistos els Plecs de condicions administratives i
tècniques per la contractació dels serveis de producció,
instal·lació, seguiment i retirada de banderoles publicitàries del
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Comú d’Escaldes-Engordany,
licitació.

s’acorda

aprovar-los

i

convocar

la

10.Calendari de tancament Llar del Jubilat.- S’aprova
calendari dels dies festius de la Llar de Jubilats pel 2019.

el

11.- Activitats de la Llar del Jubilat.- Per la organització de
sessions de Balls de tarda durant tots els diumenges de l’any 2019
així com per la contractació del servei de càtering per organitzar
el berenar de Nadal de la Llar del Jubilat, s’ha efectuat una
consulta de preus al que han postulat les següents empreses:

Preu per sessió de ball

Preu ball i Berenar Nadal

Carlos Manuel Lima Durao

160,00 €

400,00 €

GATZARA Espectacles

188,10 €

(-)

L’empresa Andorra ANIMACIÓ no ha presentat oferta
Examinades les diferents opcions, s’acorda contractar a l’empresa
Carles Manuel LIMA DURAO les sessions de ball així com el servei
de restauració, per l’import total de 3.920,00 € (22 sessions de
ball i berenar de Nadal), atès que proposa l’oferta més
avantatjosa.
12.- Piscines Comunals.- Pel subministrament de divers material
esportiu aquàtic, s’ha demanat pressupost a l’empresa “La Maison
de la Piscine”, única empresa que disposa aquest tipus de
material, la qual ha presentat un pressupost per l’import de
2.417,15 €. Vista l’oferta, s’acorda acceptar-la i encomanar el
subministrament del material.
13.- Contenidors soterrats.- S’informa que pels treballs de
reparació, amb caràcter d’urgència, del contenidor soterrat de
l’av. Fiter i Rossell així com de la revisió del sistema de
seguretat, es va demanar un pressupost a l’empresa adjudicatària
del manteniment d’aquests contenidors (Senyalitzacions STOP). El
cost d’aquesta reparació ascendeix a 4.071,32 €.

14.- Treta de neu.- Pels treballs de retirada de neu de les vies
públiques i aparcaments, s’ha efectuat una consulta de preus a la
que han participat les empreses següents:

PERSONAL
PROGEC
UNITAS
INTERSERVEIS

BOBCAT

CAMIO 6X6

CAMIONETA

20 €

45 €

70 €

45 €

22,84 €

55,41 €

73,88 €

52 €

25 €

65 €

68 €

59 €
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D’acord
amb
les
necessitats
que
puguin
plantejar
i
les
disponibilitats de personal i material de les empreses postulants,
s’acorda contractar els serveis proposats per les tres empreses,
donant prioritat sempre a la que ha presentat el preu hora menys
dient.
15.- Llei de transferències.- Per tal de procedir a la validació
del càlcul de la distribució de la transferència
2017 per part
del departament d’Intervenció, i a tenor del que preveu l’article
5 de la Llei qualificada de les transferències als Comuns,
s’acorda demanar al Ministeri de finances i funció pública el
detall del càlcul efectuat, per tal de poder dur a terme
correctament els treballs de fiscalització.
16.- Compte de compensació.- S’acorda notificar al Ministeri de
Finances i funció pública que cal procedir a la regularització de
l’import de 2.707,96 €, a favor del Comú, d’acord amb els imports
definitius de liquidació dels exercicis econòmics 2016 i 2017, en
relació al compte de compensació previst a la Llei 32/2014, del 27
de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i
d’estabilitat pressupostària i fiscal.
17.- Convenis.•

S’aprova el conveni per a la prestació dels serveis amb la
plataforma de mobilitat intermodal entre l’ens públic FEDA i
el Comú d’Escaldes-Engordany.

•

S’aprova el conveni de col.laboració en matèria d’educació
viària entre el Govern (Ministeri d’Educació i Ensenyament
Superior i Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i
Sostenibilitat) i els Comuns d’Andorra.

18.- Servei de lloguer de bicicletes tot terreny a Engolasters.El dia 25 de juny del 2018, el Comú d’Escaldes-Engordany, junt amb
el Comú d’Encamp, van adjudicar en règim d’ocupació privativa a
l’empresa
ESPORTS
ELIT,
uns
terrenys
situats
a
la
zona
d’Engolasters, en els quals l’adjudicatària explotaria un servei
de lloguer de bicicletes tot terreny.
Per causes alienes a l’adjudicatari, aquest no ha pogut explotar
l’activitat projectada durant la temporada d’estiu 2018. Per tot
el qual, la Junta de Govern acorda no exigir a l’adjudicatari del
pagament del cànon establert pel període referit.

Vistos els acords de la Junta de Govern sotmesos a ratificació en el dia
d’avui, la Sra. Cònsol Major demana als presents si tenen alguna esmena,
comentari o demanda d’informació a formular al respecte
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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 de publicació de les resolucions
adoptades per la Comissió Tècnica d’Urbanisme, en
relació als recursos d’alçada interposats contra la
publicació de la primera revisió del POUPEE, amb
les modificacions que se’n deriven
La Sra. Cònsol Major informa al Ple sobre la proposta presentada,
consistent en incorporar a la primera revisió del POUPEE (Decret pulicat
al Bopa núm. 44, del 18 de juliol de 2018) les modificacions a les que han
donat lloc les resolucions adoptades per la CTU en relació amb els
recursos d’alçada presentats. Aquestes resolucions són d’obligat
compliment per part del Comú, atès que han esdevingut fermes.

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

4. D’acord amb els articles 105 i 106 de la LGOTU,
proposta d’aprovació i publicació de l’acord
provisional de modificació de la primera
modificació del POUPEE
La Sra. Cònsol Major informa al Ple sobre la proposta presentada:
A diferència del procediment seguit en el punt anterior, aquesta
proposta d’acord fa referència a la necessitat d’esmenar errors
materials i mancances de petita entitat que es detecten al POUPEE,
que és necessari corregir per evitar possibles interpretacions diferents
o fins i tot contradictòries. Cap d’aquestes modificacions afecta a
aspectes o continguts essencials del Pla.
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El procediment de modificació està regulat als articles 105 i 106 de la
LGOTU, i consisteix bàsicament en que el Comú, en la primera fase del
procediment, acordi aportar aquestes modificacions al Pla, les quals
han de ser publicades al BOPA amb la justificació que les sustenta, i
simultàniament han de ser sotmeses a l’aprovació prèvia del Govern.
Una vegada el Govern s’ha pronunciat favorablement, el Comú les
aprova definitivament i torna a publicar al BOPA el Decret que conté les
modificacions aprovades.
Les modificacions que es presenten a la consideració del Ple per
aquest procediment estan exposades en els informes i els annexos que
els Srs. Consellers han rebut conjuntament amb la restant
documentació de l’ordre del dia.

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

5. Proposta d’aprovació del Protocol d’acord
modificat entre el Comú d’Escaldes-Engordany i la
resta de propietaris de sòl de la UA-Sunc-07, carrer
de l’Obac, Part Mitjana, per a les obres
d’urbanització de la unitat d’actuació i la
construcció d’un aparcament vertical. Si hi ha lloc,
acord de facultar als Srs. Cònsols per tal que,
indistintament, qualsevol d’ells pugui signar-lo en
nom i representació del Comú d’EscaldesEngordany
La Sra. Cònsol Major informa al Ple sobre la proposta presentada:
En la sessió celebrada el dia 25 de juny del 2018, el Comú va aprovar
el Protocol d’acord entre el Comú d’Escaldes-Engordany i la resta de
propietaris de sòl de la UA-Sunc-07, carrer de l’Obac, Part Mitjana, per
a les obres d’urbanització de la unitat d’actuació i la construcció d’un
aparcament vertical, facultant a l’ensems als Cònsols per tal que,
indistintament, cadascun d’ells pogués signar-lo.
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Posteriorment a l’acord del Ple, d’una part, els propietaris de l’àmbit van
demanar d’introduir una modificació al conveni, que consisteix en
constituir a títol gratuït un dret permanent de pas (entrada i sortida) per
a vehicles i vianants per permetre l’accés al polígon cadastral propietat
del Sr. Estanislau Sangrà Font a través de l’edifici de futura
construcció.
D’altra part, calia també modificar la Clau 5a de les Normes
Urbanístiques del POUPEE, que regula les edificacions al llarg del vial
de l’Obac, establint una transició entre les unitats de la part baixa de la
carretera i la part alta (cruïlla del vial amb la carretera d’Engolasters),
eliminant la llargada indeterminada de les façanes amb el vial i adaptar
el croquis d’implantació de l’edifici.
En el curs de l’esmentada sessió del 25 de juny vaig manifestar que
qualsevol modificació que s’introduís al protocol d’acord aprovat, la
sotmetria novament a la consideració del Ple. Per aquest motiu,
malgrat que les modificacions proposades no són rellevants ni
constitueixen cap alteració substancial dels pactes del conveni, sotmeto
novament a la consideració del Comú l’aprovació del Protocol d’acord
rectificat, i l’acord de facultar als Cònsols per signar-lo.

Intervé a continuació la Sra. Cèlia Vendrell, que desprès d’avançar que
dóna suport a la proposta presentada, demana informació sobre els
propers passos i calendari que seguirà el Comú cara a iniciar la
construcció de l’aparcament.
La Sra. Cònsol Major respon que una vegada aprovada la proposta el dia
d’avui, molt properament (probablement aquesta mateixa setmana) es
procedirà a la signatura del protocol i seguidament, atès que ja està
preparada, es portarà tota la documentació a la Notaria. A partir d’aquí,
des del Departament d’Urbanisme es començarà a treballar en el plec de
condicions cara a la publicació de l’edicte, i en la realització de tots els
estudis complementaris que es considerin necessaris o que es reclamin
des de Govern.
La Sra. Cèlia Vendrell demana a continuació si, vist que al protocol hi
consta que el Comú es farà seus els estudis elaborats fins a dia d’avui
des de la part privada, en endavant el Comú liderarà el projecte? O dit
d’una altra manera, si els estudis que s’hagin de realitzar els encomanarà
el Comú o els privats?
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La Sra. Cònsol Major respon que, en efecte, al protocol hi consta que el
Comú assumeix els estudis que prèviament s’havien elaborat encomanats
des de la part privada, i que en endavant serà el Comú qui encomanarà
tots els estudis o projectes complementaris als que ja es disposa.

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

6. Proposta d’aprovació del contracte per a
l’arrendament de part de la finca “Cal Sec”, situada
a la ctra. de l’Obac / ctra. d’Engolasters, per a
habilitar-hi un aparcament públic de vehicles. Si hi
ha lloc, acord de facultar als Srs. Cònsols per tal
que, indistintament, qualsevol d’ells pugui signar-lo
en nom i representació del Comú d’EscaldesEngordany
La Sra. Cònsol Major informa al Ple sobre la proposta presentada:
Mitjançant contracte d’arrendament signat amb la societat
ANAXIMANDRE, SA de data 2 de gener del 2009, el Comú va habilitar
un parc infantil i una zona d’esbarjo dins d’una porció de terreny (590
m2) de la finca de major extensió (3.143 m2) situada a la carretera de
l’Obac / carretera d’Engolasters, coneguda per Cal Sec.
El Comú ha mantingut diverses reunions amb la societat propietària del
terreny, per tal d’estudiar la possibilitat d’habilitar un aparcament públic
de vehicles a la part restant de la finca. A tenor de les característiques
del terreny, el Comú va adjudicar els treballs de redacció d’un projecte
d’enginyeria per tal de determinar quina superfície de la parcel·la es
podria destinar a la finalitat esmentada, atesa la necessitat de crear
aquest equipament pels veïns de la zona.
A manca de conèixer els metres quadrats de superfície que es podran
destinar a la creació de l’aparcament, es sotmet a l’aprovació del Ple la
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proposta d’arrendar la part que resulti apta pel desenvolupament del
projecte, facultant als Cònsols per a signar-lo conforme a les bases que
consten al projecte de contracte lliurat als Srs. Consellers.

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

7. Proposta de ratificació dels acords adoptats pel
Consell Assessor de la Vall del Madriu-PerafitaClaror, en el curs de la sessió celebrada el dia 6 de
juliol del 2018

CONSELL ASSESSOR DEL PLA DE GESTIÓ DE LA VALL DEL MADRIU-PERAFITA-CLAROR
Núm. acta:
Dia:
Inici:
Acabament:
Lloc:
Assistents:

01/18
06.07.2018
09.08 h
10.34h
Comú de Sant Julià de Lòria
 Hble. Sr. Josep Miquel VILA BASTIDA, cònsol major de Sant Julià
de Lòria, actuant en qualitat de President de torn de la Comissió
de Gestió.
 Hble. Sr. Julià CALL REIG, cònsol menor de Sant Julià de Lòria.
 Hble. Sr. Jordi TORRES ARAUZ, cònsol major d’Encamp
 Hble. Sr. Marc PONS MARTELL, cònsol menor d’Andorra la Vella.
 Hble. Sra. Trinitat MARIN GONZÁLEZ, cònsol major d’EscaldesEngordany
 Sr. Jean Michel ARMENGOL secretari general de la CNAU
 Sra. Meritxell FONT, representant dels propietaris privats de
terrenys radicats a la zona del bé declarat i dels cortalans.
 Sra. Susanna SIMON TORRALBA, directora del Pla de gestió de la
vall del Madriu-Perafita-Claror
 Sra. Judith ALBÓS RAYA, secretaria de torn de la Comissió de
Gestió
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S’excusa l’absència de la M. I. Sra. Olga GELABERT FÀBREGA, ministra de Cultura,
Joventut i Esports.
Els temes tractats en aquesta reunió han estat:
1) Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior 2/17, del 4 de desembredel
2017.
En no haver-hi cap esmena, s’aprova l’acta 2/17, del 4 de desembre del 2017.
2) Recordatori pressupost 2018 i estat de les propostes.
La Directora procedeix a explicar la situació actual de les diferents partides
d’ingressos i despeses que composen el pressupost per a l’exercici 2018, el qual
és de 140.500,00 Euros, el qual queda incorporat a la documentació de la reunió
d’avui.
Per una altra banda, comenta que per aquest any 2018 no es preveu que
Govern faci cap subvenció a la VMPC, ja que primer hem de tancar les dues
subvencions que tenim pendents d’executar d’anys anteriors.
La Sra. Meritxell Font pregunta quines accions s’estan fent a fi d’activar les
activitats tradicionals a la Vall, tal com es preveu en el Pla de Gestió i Pla de
Conservació que donen com a premissa l’agricultura i la ramaderia i
concretament l’activitat de pastura de bestiar.
Tot i l’interès mostrat pels cortalans per a reiniciar aquesta activitat, recorda que
l’obstacle més important que tenen és l’accés a la Vall.
Comenta que el Ministeri d’Agricultura de Govern hauria d’atorgar subvencions
a fi d’ajudar als cortalans en el desenvolupament d’aquestes activitats de
ramaderia.
En relació amb la conservació de les bordes també s’haurien de preveure ajudes
i mostra la seva preocupació en relació amb el Pla de Conservació, en curs
d’elaboració que marcarà com s’hauran de fer les reformes i/o conservació de
les bordes de la Vall.
En aquest punt deixa palès que el President actual de la Comissió posa de relleu
la importància de la reactivació de les activitats tradicionals de la Vall, la
ramaderia i els prats de dall.
Deixar palès també que la Sra. Font expressa un cop més el neguit pel tema de
l’accés a la Vall i a les propietats privades.
La Directora comenta que no es podrà presentar l’itinerari interpretatiu de la
siderúrgia el 28 de juliol com estava previst, ja que s’està pendent de rebre el Pla
de conservació de la vall i la resposta que ens donarà Patrimoni Cultural, a fi
d’establir la conservació de la farga i el procés de preservar i divulgar aquest
punt dins de l’itinerari.
El Sr. President de torn comenta que s’hauria de potenciar la farga existent a la
Vall.
La Directora respon que segons Patrimoni Cultural de Govern no volen fer
reconstruccions que consideren un fals històric, a no ser que, es tingui
documentació, fotos o altres que donin una idea de com era en el seu passat, i
això s’aplica a tots els elements de patrimoni, ja siguin orris, la farga, etc.
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La Sra. Meritxell Font demana quan podran disposar dels dos blocs que manquen
del Pla de Conservació.
La Directora respon que la comissió de gestió està a l’espera de rebre aquests
blocs, la redacció dels quals s’ha retardat perquè els redactors van voler esperar
a tenir la reunió amb els cortalans per poder acabar les seves consideracions.
Tant bon punt es rebin, se’ls farà arribar.
El Sr. Jean Michel Armengol demana la possibilitat d’obtenir les dades de la
capacitat de càrrega de la Vall així com les dades dels ecocomptadors.
La Directora respon que de memòria no recorda el total de la capacitat de
càrrega de la Vall però que li farà arribar i pel que fa a les dades dels
ecocomptadorsresta a l’espera de rebre la informació.
El Sr. Jean Michel Armengol demana si prossegueix les gestions d’Agermanament
amb Causses-et-Cevennes.
L’Hble. Sr. Jordi Torres comenta que va endavant les gestions, però manca un
darrer informe de la Directora, a fi d’establir els punts definitius per
l’Agermanament.
3) Aprovació del document “Zonificació de la Vall”.
La Directora presenta, tal com es va acordar, el document definitiu i validat pels
Comuns i pel departament de Patrimoni Cultural de Govern de la “Zonificació de
la Vall” per a la seva aprovació. Fa menció que en data d’avui queda pendent
de que passi algun cortalà a revisar les fitxes de zonificació de la Vall.
La Sra. Meritxell Font comenta que tornarà a contactar als propietaris que
encara no han anat a revisar la documentació per a que ho facin en la major
brevetat possible i demana a tal efecte, una reunió de treball per tractar els
comentaris i/o dubtes que poden tenir els propietaris.
No obstant manifesta que des d’un inici ja ho va dir que, no es pot aprovar per
separat la Zonificació de la Vall sense el Pla d’ús públic, són dos documents que
van vinculats i s’han d’aprovar conjuntament.
La Directora li farà arribar el Pla d’ús públic amb la major brevetat possible
perquè ambdós documents es puguin aprovar en la propera reunió.
4) Demanda de patrocini a Andbank per a realitzar un concurs artístic.
La Directora informa de la demanda efectuada a l’entitat bancària “Andbank”
pel patrocini d’un concurs internacional d’art. En aquest sentit comenta que
s’està a l’espera d’una resposta però que es contactarà amb l’entitat a veure si
poden dir alguna cosa al respecte.

INFORMATIU
Assistència a la 20a reunió dels tallers per a la implementació del Conveni
Europeu del Paisatge- 19 a 21 juny, a Riga
S’informa que els passats dies 19 al 21 de juny, els Cònsols de Sant Julià de Lòria,
com a Presidents de Torn i la Directora, van assistir a la 20a reunió dels tallers per
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a la implantació del Conveni Europe del Paisatge, en la qual es va fer una petita
presentació de la Vall.
En aquest punt e Sr. President de torn, informa breument del desplaçament i
felicita a la Sra. Simon per la presentació realitzada en l’esmentada reunió.
Cal destacar que una de les premisses per potenciar aquests paisatges, com és
el cas de la Vall del Madriu – Perafita – Claror i tenint en compte les diferents
ponències efectuades al llarg dels tallers, caldria destacar el fet que alguns
d’aquests paisatges cobren per accedir a aquestes zones protegides, aquest fet
li dóna un valor afegit, que el poble es senti orgullós del seu paisatge i projecte.
Pla Conservació
La Sra. Meritxell Font demana en quina fase està el Pla de Conservació, ja que
solliciten una presentació general del Pla.
La Directora informa que s’està a l’espera de la resposta per part dels redactors
del projecte i rebre el primer esborrany del Pla de Conservació.
La Sra. Meritxell Font demana si s’està gestionant des de la Comissió del Pla de
Gestió de la Vall, voldria saber com està la personalitat jurídica, ja que aquesta
no en té.
La Directora manifesta que manca instruments per a poder arribar a donar
personalitat jurídica a la Comissió i que s’està treballant en aquest sentit.
La Sra. Meritxell Font comenta que l’estructura i gestió actual de la Comissió es
feixuga i hauria de ser més àgil alhora de poder prendre decisions.
Continua manifestant que el Pla de Conservació crea neguit entre els propietaris
i tenen dubtes, com per exemple, no volen que sigui una obligació més;
s’atorgaran subvencions?;el tema de l’accés és molt important si es vol procedir
a reparar o millorar les bordes existents. En cas contrari, finalment, aquestes
bordes acabaran a terra o en procés d’abandonament.
El Sr. Jean Michel Armengol lliura un document de presentació per a la
celebració durant el mes de juliol del 2019 d’un camp internacional a la Vall del
Madriu – Perafita – Claror, amb una durada de 16 dies per a joves dels països
iberoamericans, que s’emmarqui dins de les propostes d’Andorra per a la
Cimera.
Es pretén comptar amb el suport del Govern, Comuns, Andorra Telecom, ONG’S
etc. i en especial amb el suport i la implicació directa dels Comuns amb territoris
a la Vall del Madriu – Perafita – Claror, que mitjançant els seus departaments de
joventut, cultura, esports, turisme, medi ambient podrien participar activament
en el desenvolupament del camp.
És per aquest motiu que demana la possibilitat d’afegir al pressupost de l’any
2019 la quantia de 4.000,00 euros d’aportació per part de cada Comú per a
l’organització de l’esmentat camp.
La Comissió estudiarà el projecte i es donarà una resposta a la major brevetat
possible.
La Sra. Meritxell Font demana com estan els informes de seguiment de Patrimoni
Mundial.
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La Directora respon que aquest tema el gestiona directament Patrimoni
Culturalde Govern i no pot donar-li cap resposta ja que la Sra. Ministra no ha
pogut assistir avui a la reunió.
Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió.

La Sra. Cònsol Major demana als presents si respecte al contingut de
l’acta i els acords posats a consideració, tenen alguna esmena, comentari
o demanda d’informació a formular:
Intervé la Sra. Cèlia Vendrell dient que vol incidir sobre diverses
qüestions. En primer lloc, demana a la Sra. Cònsol Major sobre al tema de
l’accés a la vall, a la vista que a l’acta hi consta que la Sra. Font va
expressar el seu neguit al respecte, però que en canvi, no hi consta la
resposta que se li va donar.
La Sra. Cònsol Major respon que consti o no de forma clara a l’acta, a la
Sra. Font se li va contestar que en tant no finalitzi l’elaboració del Pla de
conservació, no es podran començar a definir les possibilitats d’accés a la
vall.
De nou la Sra. Cèlia Vendrell, diu que vol recordar que a l’inici del
present mandat l’equip de govern es va comprometre a que abans de
finalitzar el mandat el tema de l’accés de la vall seria un tema tancat, amb
l’adopció d’una solució definitiva en un sentit o altre. Vol saber per tant si,
trobant-nos ja en el darrer any del mandat, aquest compromís es manté o
no.
D’altra part i canviant de tema, la Sra. Vendrell exposa que consta a l’acta
una demanda del Sr. J. M. Armengol per poder organitzar a la vall un
camp internacional amb joves iberoamericans, comptant amb l’aportació
de 4.000€ per part de cada Comú. Atès que la contesta en el moment de
la reunió va ser que se li donaria una resposta més endavant, la Sra.
Vendrell pregunta si en aquests moments ja se li ha donat al Sr. Armengol
dita resposta.
Contestant primer la segona pregunta, la Sra. Cònsol Major exposa que
durant la reunió anyal de traspàs de la presidència de la Comissió,
celebrada el 22 de gener, es va acorda que en la següent reunió la
directora aportarà informació detallada sobre les característiques del
camp internacional projectat, a fi de poder prendre una decisió que pel

44

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2019 – Sessió ordinària de data 4 de febrer

moment no s’ha pres. Diu que mantindrà informada al respecte a la Sra.
Vendrell.
Pel que fa a l’accés a la vall, la Sra. Cònsol Major explica que s’han
mantingut reunions conjuntes amb els cortalans i els redactors del Pla de
conservació on aquests van deixar clar que fins que no acabi la redacció
dels dos blocs (d’un conjunt de 4 blocs) que resten per a la finalització de
l’estudi, no es poden definir les modalitats d’accés a la vall.

Intervé per darrera vegada la Sra. Cèlia Vendrell dient que vol posar de
relleu que li sobta que l’última acta aprovada de la Comissió de Gestió
sigui de l’11 de setembre de 2017, deduint d’això que des de llavors, fa
més d’un any, com a màxim hi ha hagut una sola reunió de la Comissió.
Creu que això és un clar exemple de l’escàs interès per la vall que ella ja
ha denunciat en altres ocasions, i de que no hi ha voluntat de tirar
endavant el Pla de Gestió. Al seu parer l’estructura actual per a la presa
de decisions i la seva execució no és prou àgil, i la sensació que es té a
través de la lectura de les actes (l’única font que disposa) es força
negativa, donat que sembla que s’estigui treballant sobre el mateixos
temes des de fa vuit anys.
Contra aquest estat de coses, diu que des del Partit Socialdemòcrata es
continua creient en el potencial de la vall i que des del primer dia s’ha
denunciat que el Pla de Gestió no és un pla de gestió com a tal, sinó un
pla sobre com s’organitzen les reunions i poca cosa més. Des de PS es
creu que el Pla de Gestió hauria de tenir un funcionament més àgil i
esdevenir mes executiu i més inclusiu, això darrer amb la incorporació a la
Comissió dels agents implicats i en particular, del Ministeri de Cultura.
L’objectiu del PS si arriba a governar, és que el Pla de Gestió es canviï en
aquest sentit.

Pel que fa a les reunions de la Comissió de Gestió, la Sra. Cònsol Major
explica que n’hi han hagut dues durant l’any 2018, però s’ha produït un
retard en l’aprovació de les actes degut a que la darrera reunió va
coincidir amb l’incendi dels Serradells i el Cònsol d’Andorra la Vella es va
haver d’absentar. Segurament, cara a la propera sessió de Comú es
podran presentar totes les actes pendents.
Dit això, la Sra. Cònsol Major acaba la seva intervenció demanat que no
es posi en dubte el compromís amb la vall del Comú d’EscaldesEngordany, i com a demostració d’aquest compromís posa en valor tota la
feina feta des de l’aprovació del Pla de Gestió l’any 2011.
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Clou el torn d’intervencions el Sr. Marc Magallon recordant, a l’igual que
ha fet a Sra. Vendrell, que a l’inici del mandat es va dir que abans de la
seva finalització s’hauria donat per tancat el tema de l’accés rodat a la
vall. Demana per tant que, aprofitant que enguany la presidència de la
Comissió recaurà en la Sra. Cònsol Major, es doni un major impuls a la
finalització dels dos blocs pendents del Pla de conservació i a partir
d’aquí, es sigui valent al l’hora de prendre una decisió sobre l’accés a la
vall, sigui la que sigui. Cara a la propera campanya electoral comunal, diu
esperar que aquest tema ja no sigui motiu de debat i que, en tot cas, sigui
el poble d’Escaldes qui valori l’encert d’una decisió ja adoptada.

I clos el torn d’intervencions, per assentiment, el Ple ratifica els acords
adoptats pel Consell Assessor del Pla de Gestió de la Vall del MadriuPerafita–Claror en la sessió celebrada el dia 6 de juliol de 2018.

8. Assumptes de caràcter general
La Sra. Cònsol Major informa al Ple que durant aquest matí s’ha rebut
l’informe favorable de la CTU a la modificació de la unitat d’actuació UASuble-11, Étang Salé, aprovada provisionalment pel Comú mitjançant
acord adoptat en la sessió celebrada el dia 5 de novembre del 2018.
Malgrat la urgència que requereix l’aprovació d’aquesta modificació del
POUPEE per permetre la redacció del posterior Pla Parcial als promotors
d’aquesta unitat d’actuació, l’Ordinació de funcionament dels comuns
solament permet la introducció d’un nou punt a l’ordre del dia amb una
antelació mínima de dos dies hàbils, motiu pel qual properament es
convocarà un Ple extraordinari per a tractar aquest punt.
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9. Precs i preguntes
La Sra. Cònsol Major informa als presents que a la secretaria general del
Comú no s’ha registrat cap prec ni pregunta a formular en la reunió d’avui.

S’esgota per tant, l’ordre del dia de la reunió. Essent les 12.40 hores, la Sra.
Cònsol Major aixeca la sessió.
Vist i plau
LA CÒNSOL MAJOR

P. o. del Comú
EL SECRETARI GENERAL
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