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L’any dos mil vint, dimarts, dia 9 de juny, a Casa Comuna d’Escaldes-
Engordany, es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària amb el 
següent ordre del dia: 

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió precedent. 

2. Proposta d’aprovació de l’Estat General de Comptes corresponent a 
l’exercici econòmic 2019. 

3. Proposta d’incorporació al Pressupost 2020 de les obligacions 
pressupostàries romanents de l’exercici 2019. 

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

5.  Precs i preguntes. 

Adjunt a la convocatòria de la sessió, es va trametre als consellers la 
següent documentació: 

i) Acta de la sessió precedent  
ii) Estat General de Comptes 2019 
iii) Informe sobre l’Estat General de Comptes 2019 
iv) Informe sobre romanents de crèdit pressupostari 
v) Ordinació de modificació i refosa de l’ordinació sobre preus públics 
vi) Informe sobre l’Ordinació de preus públics 
vii) Actes de la Junta de Govern 

 

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Rosa Gili, Cònsol Major, assisteixen a 
la sessió tots els membres de la corporació. Havent-hi doncs el quòrum 
requerit i essent les 15.00 hores, es declara oberta la sessió i s’inicia el 
tractament dels punts previstos a l’ordre del dia. 

 

 

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió precedent 

Adjunt a la convocatòria de la present sessió es va trametre als consellers 
l’esborrany de l’acta de la sessió de Consell de Comú precedent, 
celebrada en data 17 d’abril de 2020.  

La Sra. Cònsol Major demana als consellers si tenen alguna esmena o 
observació a formular al respecte. 
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El Sr. Miquel Aleix exposa que en l’apartat Precs i Preguntes de la sessió 
en qüestió ell va fer una intervenció demanant, en nom dels consellers de 
la minoria, que davant la crisi sanitària causada pel Covid-19 s’estudiés 
una rebaixa dels salaris dels càrrecs polítics, i que això es fes de manera 
consensuada. Al seu parer, el redactat de l’acta sobre aquest punt no 
reflexa de forma clara el que ell va demanar i sol·licita, per tant, que o bé 
s’esmeni l’acta anterior en el sentit indicat, o bé que consti a l’acta de la 
present sessió el que acaba de manifestar. 

 

Davant la petició del Sr. Aleix, amb l’assentiment dels consellers, la Sra. 
Cònsol Major disposa posposar l’aprovació de l’acta de la sessió 
precedent fins la propera sessió i encomana al Sr. Secretari General que 
elabori un redactat alternatiu del punt esmenat, fent les consultes prèvies 
que consideri oportunes. 

 

A continuació, la Sra. Cònsol Major exposa que, atès que han 
transcorregut dies d’ençà de la darrera sessió de Consell, vol aprofitar 
l’avinentesa per aportar al Ple un breu complement d’informació sobre 
com ha evolucionat la qüestió dels salaris dels càrrecs polítics plantejada 
pel Sr. Aleix. 

Explica que s’ha mantingut diverses reunions amb els Comuns i el 
Govern, una de les quals a l’Edifici Administratiu amb tots els Cònsols, on 
es va presentar el primer projecte de llei, i en la qual els Cònsols 
d’Escaldes-Engordany van mostrar la seva predisposició a col·laborar en 
el plantejament de la rebaixa de salaris. Aquest primer projecte de llei 
afectava als Comuns, a l’administració de justícia i a altres organismes, 
però, des de Govern, es va decidir posteriorment excloure’n els Comuns i 
a l’administració de justícia. El projecte de llei reformulat es troba en el 
moment de la sessió en tràmit parlamentari. 

D’altra banda, cara a la pròxima Reunió de Cònsols, que se celebrarà en 
data 11 de juny, els Cònsols d’Escaldes-Engordany van sol·licitar la 
inclusió de la qüestió de la rebaixa dels càrrecs polítics a l’ordre del dia. 
Aquesta petició no va ser acceptada, però avança que la plantejaran a 
l’apartat de Precs i Preguntes, entenent que estaria bé que es fes una 
reflexió conjunta i es coordinessin les mesures a adoptar entre tots els 
equips comunals 

 

 

2. Proposta d’aprovació de l’Estat General de Comptes 
corresponent a l’exercici econòmic 2019 
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La Sra. Cònsol major cedeix la paraula al Sr. Cònsol Menor per a que 
informi al Ple sobre l’Estat General de Comptes corresponent a l’exercici 
econòmic 2019, en la seva qualitat de conseller de Finances. 

El Sr. Cònsol Menor exposa el següent: 

Avui se sotmet a aprovació la liquidació del pressupost i tancament de 
comptes de l’exercici 2019 del Comú Escaldes–Engordany, que ha estat 
generat a partir dels registres comptables i d’acord amb la legislació vigent. 

S’ha tancat l’any 2019 amb una liquidació pressupostària que recull un 
resultat de 3,7 milions d’euros, i un nivell d’endeutament de 14 milions 
d’euros. 

L’any 2019 s’han deixat de fer projectes d’inversió per valor de 6,5 milions 
d’euros pressupostats i només s’han executat 4,5 milions d’euros, dels quals 
1,9 milions corresponen a crèdits reconduïts. És a dir, només s’ha executat un 
43,41% dels crèdits pressupostaris d’inversió previstos. 

S’ha reduït la inversió en separatives en comparació amb anys anteriors; 
Separatives que s’haurien hagut d’acabar l’any 2020, és a dir, que s’ha 
incomplert el compromís envers al Govern. 

La inversió s’ha concentrat principalment en l’eix comercial de Carlemany 
(sobretot en embelliment i barreres antiterroristes) desatenent o deixant en 
segon terme altres zones de la parròquia. 

Destaquen els següents aspectes que resumeixen l’execució del pressupost i 
el tancament financer de l’any 2019: 

- Primer, uns ingressos que han crescut degut al cicle econòmic alcista, 
especialment pel que fa al sector de la construcció. S’ha liquidat 28,8 
milions d’euros totals. 

- Segon, unes despeses de funcionament corrent que s’han contingut, 
descuidant la inversió i el manteniment intern de l’administració. 

- Tercer, una reducció de l’endeutament en 2,8 milions d’euros. Un 
endeutament que se situa en 14 milions d’euros. 

Així, s’ha prioritzat la consecució de resultats pressupostaris positius a costa 
d’una clara desinversió en l’administració, en béns i en serveis públics, en un 
moment en què les finances comunals presentaven un nivell d’endeutament 
reduït a una quarta part del màxim legalment permès (nivell d’endeutament 
del 53,20% sobre 200%). 

 

Entrant en el detall de les xifres, el pressupost inicial per a l’exercici 2019 va 
ser aprovat amb un import de 31,1 milions d’euros. 

Durant l’any s’hi han incorporat les modificacions aprovades en Consell de 
Comú per valor de 2,2 milions d’euros addicionals per fer front essencialment 
a les reconduccions de crèdit de l’exercici 2018. Un pressupost final de 33,3 
milions d’euros que ha estat executat en un 75% del mateix.  

Així, al tancar l’exercici, els ingressos són de 28,9 milions d’euros, el que 
representa un augment de 384.000 d’euros respecte a l’any anterior. 
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Destaquen els següents ingressos: 

• 1,23 milions per la recaptació d’impost de la construcció. La previsió 
pressupostada no recollia la realitat del cicle econòmic del moment (cicle 
alcista), doncs únicament es van pressupostar 670.000 euros  front el 
liquidat finalment d’1.9 milions d’euros. 

• També els ingressos de cessió obligatòria s’incrementen respecte l’any 
2018 en 200.000 d’euros, situant-se en 1,4 milions, havent-se 
pressupostat 1,3 milions. A destacar que els ingressos de cessió de Clot 
d’Emprivat són únicament de l’1,97% del 15%. La resta de cessió s’ha 
cedit en terreny a les cantonades de les illes en espai de xamfrà/voreres 
més amples. 

• 1,3 milions d’euros menys d’ingressos de les transferències de Govern. 
Es van pressupostar 9,3 milions i s’ha liquidat 8 milions. 

 

Pel que fa les despeses de funcionament s’ha liquidat un 92% dels crèdits 
pressupostaris previstos i les despeses es mantenen estables respecte a l‘any 
2017, però a títol de resum volem destacar els següents punts: 

Primer, de tot plegat es desprèn que falten polítiques de millora de la funció 
pública comunal en diferents aspectes formals, com l’adaptació a la Llei de la 
funció pública o la valoració de llocs de treball, que sumat a una gestió 
deficient del clima laboral, deriva en un volum de baixes laborals continues en 
alguns departaments comunals. 

Segon, diferents contractes de manteniment. Com a mostra d’aquesta 
dinàmica de manca d’atenció en la gestió s’ha localitzat de moment 22 
contractes els terminis dels quals han vençut, alguns des de fa molts anys. 
Per exemple, un contracte de manteniment de calderes del edifici de Fiter 
Rossell fa 20 anys que s’hauria d’haver renovat. 

Tercer, un altre aspecte preocupant és el fet que tot i haver encarregat un 
informe extern al 2017, relatiu a l’estat dels edificis en matèria de prevenció 
de riscos i seguretat, es detecten diferents mancances: fins a 200 punts a 
revisar, cap dels quals no s’ha solucionat al final de l’anterior mandat. 

Quart, és constata que no s’ha realitzat cap dels informes d’auditoria 
energètica dels edificis comunals, per donar compliment als requeriments 
establerts per Govern, i que no s’ha traçat tampoc un pla d’estalvi i eficiència 
de recursos en l’administració. 

Cinquè, que a partir de la reforma de les piscines ha augmentat el consum de 
subministraments, especialment carburants, respecte a nivells anteriors a la 
reforma. 

 

Quant a l’execució del programa d’inversions, se n’ha liquidat un 43.41%. Les 
inversions més rellevants del 2019 han estat la cinquena planta de Casa 
Comuna, l’adequació de dos aparcaments nous (el de la Vall del Madriu i el 
de les Molleres a la carretera de l’Obac), instal·lacions de seguretat (barreres 
antiterrorista), adequació d’espais públics (plaça de les Pubilles), millores en 
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l’avinguda Carlemany, inversió en clavegueres i voravies. Tot i això s’ha 
deixat d’invertir 6,46 milions d’euros, és a dir, un 60,60% de la despesa en 
inversions reals. 

Els comptes comunals tanquen amb un romanent de tresoreria positiu de 14,2 
milions d’euros i un endeutament de 14 milions. Per tant, el Comú d’Escaldes-
Engordany té a tancament una posició positiva de 200.000 euros. 

 

Existeixen dos aspectes nous i rellevants en el tancament d’exercici 2019: 

El primer és l’Ordinació de despesa plurianual per fer front a les obres de 
construcció de l’aparcament de l’Obac, publicada a novembre de 2019, arrel 
del protocol d’acord signat entre el Comú i els propietaris de la UA-SUNC-07 
elevat a públic el novembre de 2019 (signat al febrer de 2019). 

El segon és la signatura amb la SEMTEE d’una addenda amb la pròrroga de 
contractes a 24 de desembre de 2019. 

Pel que fa a l’ordinació de despesa plurianual, de 11,9 milions, es va preveure 
la seva execució en 3 anys, corresponent als exercicis 2020-2023, de la 
següent manera 

Exercici 2020: 3.200.000 €  
Exercici 2021: 4.800.000 €  
Exercici 2022: 3.900.000 € 

Cal destacar la clàusula novena del protocol signat: Clàusula resolutòria del 
protocol de referència que estableix els següents terminis d’execució: 

- Un primer termini per a la licitació i la realització dels treballs d’enderroc i 
d’urbanització integral de l’àmbit que no han de durar més de dos anys, a 
comptar de la data de formalització per escrit dels acords. 

- I un segon termini per a la licitació i realització de les obres de construcció 
de l’aparcament vertical que no ha de durar més de tres anys suplementaris, 
a comptar de la recepció provisional de les obres d’enderroc i urbanització 
integral de la unitat d’actuació. 

Atès que el propi conveni estableix un període d’execució de 5 anys i que la 
Llei 10/2003, de les finances Comunals, en l’art. 77, també estableix un 
període d’execució de 5 anys pels plurianuals, no queda justificada aquesta 
execució ni a nivell tècnic (Departament d’Urbanisme) ni a nivell econòmic 
(pla de viabilitat). 

La mateixa clàusula novena -Clàusula resolutòria del protocol de referència- 
estableix una pèrdua de tots els drets però no d’obligacions, amb la 
impossibilitat de recuperar la inversió ja realitzada per part del Comú si es 
produeix un incompliment en els terminis. 

 

El 24 de desembre del 2019 se signa, amb SEMTEE, SA una addenda 
pactant la pròrroga dels sis contractes vigents. Aquesta pròrroga és des de 
l’any 2042 fins a l’any 2062. Dels sis contractes que es prorroguen en 
l’addenda, quatre van ser pagats a l’avança, i ara generen un compromís de 
pagament anticipat a l’any 2042 per part de SEMTEE, SA. 
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Aquests contractes són: 

- El contracte de cessió de domini útil de les plantes 1, 2 i 3 de la torre de 
Caldea (any 1999). 

- El contracte de cessió de domini útil de l’aparcament planta -1 (any 2003). 

- El contracte de concessió en règim d’ocupació privativa d’un bé de domini 
públic, terreny Parc de la Mola -INUU- (any 2005). 

- El contracte d’arrendament de locals no afectats, locals 1 i 2, també 
coneguts com locals de connexió (any 2006). 

L'import a 31 de desembre del 2019 és l'import actualitzat de la pròrroga de 
les concessions de 11,8 milions. Aquest import s'anirà revisant/actualitzant al 
final de cada exercici fins que sigui coincident a data de 31 de desembre del 
2041 amb l'import a pagar 16.2 milions. 

Els punts que no han quedat tancats a l’addenda signada i que caldrà revisar 
amb la SEMTEE, SA, són els següents: 

- No es va incloure el detall del càlcul actualitzat ni el criteri de valoració de les 
rendes futures. 

- Caldrà vetllar per a que SEMTEE, SA garanteixi el seu compromís a data 
2042. 

- Caldrà revisar el projecte presentat de restauració de la coberta per tal que 
estigui en línia amb la Llei de contractació pública de desembre de l’any 
2000. 

 

Els comptes s’han confeccionat de forma a expressar de manera fidel la 
situació econòmica i financera, i l’estat del patrimoni de la corporació a 31 de 
desembre 2019, i contenen tota la informació necessària i suficient per a la 
seva comprensió i adequada interpretació.  

Cal apuntar que a tancament de l’exercici 2019 no s’ha realitzat l’adequació 
de criteris segons Normes Internacionals de Comptabilitat del Sector Públic 
(NICSP). 

Per tot l’exposat, proposo al Ple l’aprovació de l’Estat General de Comptes de 
l’exercici econòmic 2019, el qual serà tramès al Tribunal de Comptes donant 
compliment al que disposa l’article 13 de la Llei del Tribunal de Comptes i 
l’article 21 de la Llei 32/2014, de sostenibilitat de les finances públiques i 
d’estabilitat pressupostària i fiscal. 

 

Closa la intervenció del Sr. Cònsol Menor, la Sra. Cònsol Major li agraeix 
l’explicació que ha oferit al Ple i, a continuació, demana als consellers si 
volen fer alguna intervenció. S’inicia el torn corresponent. 

Intervé el Sr. Jordi Vilanova, que exposa el següent: 

Ens satisfà aprovar les xifres amb les que es tanca l’any 2019 i el mandat de 
la Sra. Trini Marin. Ens satisfà més encara tancar un exercici amb el nivell 
més baix d’endeutament dels darrers 20 anys. Concretament 14 milions 
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d’euros, i això després d’haver invertit més de 25 milions d’euros a la 
parròquia. Un endeutament que val la pena recordar que es podia haver 
amortitzat íntegrament amb els 14 milions d’euros que es troben en 
romanents de tresoreria.  

Sense uns comptes sanejats com els que ens ha deixa l’anterior corporació la 
cruesa de la crisi de la Covid-19 hauria pogut tenir uns efectes devastadors 
per l’economia del Comú. Ans al contrari, el Comú compta avui amb la major 
capacitat financera per afrontar projectes importants sense necessitat 
d’endeutament, i inclòs amb la major capacitat d’endeutament dels darrers 20 
anys. Són molt bones dades que posicionen el Comú en una situació lliure de 
tensions per afrontar els reptes futurs i, en especial, un projecte tan rellevant 
com és el de la construcció del futur aparcament de l’Obac a la part Alta. 

Senyora Cònsol, no desaprofiti aquesta situació sanejada i miri a mig i llarg 
termini. Enforteixi la parròquia amb inversions que la projectin cap al futur. 
Inversions tan necessàries com la construcció de l’aparcament de l’Obac, que 
és la clau de volta per revitalitzar el comerç de la part alta de la parròquia, 
amb una via directa d’entrada de turistes des de la carretera de l’Obac. Un 
projecte que va ser aprovat per unanimitat (majoria i oposició) en el darrer 
mandat comunal. Un projecte que és de benefici per als ciutadans, per als 
comerços i per al futur de la parròquia. Que no entén de colors polítics. No 
desestimi un projecte perquè va ser impulsat per un color polític que no és el 
seu. El benefici serà per a la parròquia, no per a cap color polític. L’impacte 
de la Covid-19 no és una bona excusa per aturar-lo. Els diners necessaris hi 
són i en cap cas aquest projecte posa en entredit la capacitat de continuar 
impulsant altres projectes d’interès, perquè el Comú disposa, com he dit 
anteriorment, d’una capacitat de finançament per via directa a la que cal afegir 
una capacitat d’endeutament que no havia tingut en els darrers 20 anys. És 
precisament ara, quan el sector privat patirà, que les administracions que han 
sabut gestionar els estalvis en els temps de vaques grasses han d’estirar la 
promoció de projectes que els privats molt possiblement posposaran. És la 
manera que tindrà el Comú de participar directament en aquest necessari 
impuls i reactivació econòmica del teixit empresarial i, de retruc, a minimitzar 
l’impacte social de la crisi econòmica. 

Donarem el nostre vot favorable, com no podria ser d’una altra manera, a 
l’aprovació dels comptes. Ara bé, des d’un punt de vista tècnic ens agradaria 
deixar constància del neguit que ens genera el tractament comptable que han 
efectuat de la pròrroga dels contactes d’arrendament de la SEMTEE,SA, atès 
que han fet aflorar un deute d’11,8 milions € en els comptes i uns ingressos a 
distribuir en diversos exercicis pel mateix valor, que des del nostre punt de 
vista no s’adiuen a la realitat de la situació econòmica patrimonial al 
tancament de l’exercici 2019, atès que aquests ingressos no es meritaran fins 
l’any 2042. Volem deixar constància dels nostres dubtes sobre que el que han 
efectuat sigui adequat i ajustat als principis comptables aplicables. 

 

El Sr. Cònsol Menor aporta resposta a la intervenció del Sr. Jordi 
Vilanova. En primer lloc agraint l’aprovació dels comptes, molt en 
particular pel fet que una sèrie de circumstàncies han obligat a un dur 
esforç, tan pel que fa al tancament com a l’elaboració del marc 
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pressupostari i el pressupost. Recorda en aquest sentit que a causa de la 
pandèmia viscuda el primer projecte pressupostari s’ha hagut de 
reelaborar completament malgrat no comptar amb la figura de la cap de 
Finances (aprofita per agrair el seu treball a la interventora comunals i a la 
resta de personal del Comú). 

Dit això, el Sr. Cònsol Menor centra la seva resposta en les següents 
dues qüestions: 

Pel que fa a la situació financera del Comú, admet que és bona, tot i que 
alerta del fet que si els ingressos davallen, tal com les previsions indiquen 
degut a la crisi desencadenada per la pandèmia, potser s’haurà de 
recórrer a l’endeutament. Ara bé, posa de relleu que entén que si aquesta 
situació és bona és perquè en general el Comú ha deixat d’invertir en 
moltes coses, algunes d’elles essencials. Ressenya que no s’hagi dut a 
terme la construcció de la xarxa separativa i l’embelliment de l’av. Fiter i 
Rossell (més de 5 milions d’euros d’inversió) o l’arranjament de la plaça 
de la Creu Blanca (més de 600.000 euros d’inversió) que havia de 
complementar les obres de les Piscines Comunals. 

Pel que fa al projecte de l’aparcament de l’Obac, recrimina que s’hagi 
donat per fet cara a la gent que la majoria comunal l’ha abandonat, quan 
això no és cert, ja que per a ells, tal com van dir en campanya electoral, 
és un projecte estratègic. Ara bé, admet que en el moment actual, 
després de la pandèmia, s’han de replantejar moltes coses, considerant 
també que durant l’anterior mandat es van signar contractes de manera 
precipitada. En particular fa referència al contracte de l’aparcament de 
l’Obac on figura una clàusula que estableix que si no s’han acabat els 
treballs en un termini de cinc anys, cosa ara per ara irrealitzable, tot el 
capital invertit pel Comú passa a mans de la propietat. Assegura que cap 
membre de la majoria assumirà aquesta clàusula. Alhora assegura que 
tampoc s’ha tancat cap porta, i informa en aquest sentit que a principis de 
març es van mantenir reunions amb la propietat que properament es 
reprendran. 

 

Intervé de nou el Sr. Jordi Vilanova que, pel que fa a l’aparcament de 
l’Obac, assegura que els consellers de la minoria en cap moment han dit 
públicament que la majoria hi hagi renunciat. Altra cosa és que ho hagi dit 
algun mitjà de comunicació i que ell avui hagi volgut expressar davant el 
Ple el seu neguit. A més, sobre el mateix tema, recorda al Sr. Cònsol 
Menor que en una reunió de la Comissió de Finances li va dir que entenia 
perfectament i estava a favor d’una revisió del que s’havia signat i de 
trobar els mecanismes més adients, ja siguin financers o contractuals, per 
tirar endavant un projecte de gran importància per la parròquia. 

Quant a la inversió, reconeix que s’han deixat de fer algunes inversions, 
però que al final, quan es fan inversions i es vol mantenir l’equilibri entre 
ingressos, despeses i sanejament creditici, s’han d’establir prioritats. 
Alhora posa també de relleu que a voltes surten coses imprevisibles que 
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obliguen a prendre decisions ràpides que poden alterar les previsions 
financeres. En aquest sentit posa l’exemple de la compra de la parcel·la 
de l’Hotel Casino, una adquisició molt important per la parròquia per una 
import de 4,7 milions d’euros, molt inferior al preu habitual de mercat. 
Aquesta va ser una oportunitat no buscada que va sorgir i que va portar al 
Comú a fer una inversió no prevista inicialment. 

El Sr. Vilanova clou la seva intervenció insistint que respecte al projecte 
d’aparcament de l’Obac la majoria tindrà sempre la mà estesa de la 
minoria, perquè ells creuen en el projecte i creuen que és necessari per la 
parròquia. 

  

El Sr. Cònsol Menor agraeix l’aclariment del Sr. Vilanova i diu entendre 
que és molt negatiu que a nivell de premsa es digui o s’insinuï que es vol 
abandonar el projecte de l’Obac mentre s’està en negociacions amb la 
propietat. 

D’altra banda, insisteix en la necessitat de ser curosos amb les inversions, 
posant l’exemple d’un concert benèfic que es va celebrar al Prat del Roure 
a principi d’any, en què el Comú es va veure obligat a improvisar a corre-
cuita un escenari degut a que l’escenari permanent de les instal·lacions 
s’havia ensorrat, a causa d’unes filtracions d’aigua provocades per la neu. 
N’extreu la conclusió que no s’ha de deixar d’invertir per poder dir que els 
números són millors, i que un té l’obligació d’endeutar-se per al correcte 
manteniment d’espais i edificis. 

 

El Sr. Jordi Vilanova lamenta que no s’informés a la minoria de la 
situació ocorreguda al Prat del Roure, negant-se als consellers de la 
minoria la possibilitat de col·laborar per resoldre el problema sorgit 
respecte a l’escenari.  

Dit això, per la seva part dóna per acabat el debat, deixant clar que 
lamenta que es pugui atribuir als consellers de la minoria coses que no 
han dit, i recordant que aproven els comptes, limitant-se a demanar que 
les inversions futures siguin les millors per la parròquia. 

 

Tanca el torn d’intervencions la Sra. Cònsol Major exposant que en 
relació amb el que s’ha comentat sobre la SEMTEE vol ressenyar que el  
passat dia 27 hi va haver sessió del Consell d’Administració, on es van 
aprovar els comptes, i justament les observacions que s’havien fet des del 
Comú van ser acceptades sense cap objecció  

Com a segona observació, la Sra. Cònsol Major afegeix que està en 
disposició d’afirmar en nom de tots els consellers de la majoria que mai 
descartaran projectes positius per la parròquia, i que només els regeix el 
seu compromís cap als ciutadans al marge de colors polítics. 
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Clos el torn d’intervencions i vist tot allò manifestat pels consellers de la 
minoria, la Sra. Cònsol Major pregunta si algun dels consellers presents té 
inconvenient en que la proposta presentada s’aprovi per assentiment  

I no havent-hi oposició, per assentiment, el Ple aprova l’Estat General de 
Comptes corresponent a l’exercici econòmic 2019.  

Es trametrà un edicte al BOPA informant sobre l’aprovació d’aquest 
document i el seu caràcter públic. 

 

 

 

3. Proposta d’incorporació al Pressupost 2020 de les 
obligacions pressupostàries romanents de l’exercici 2019 

La Sra. Cònsol major cedeix la paraula al Sr. Cònsol Menor per a que 
informi al Ple sobre la proposta presentada, en la seva qualitat de 
conseller de Finances. 

El Sr. Cònsol Menor exposa el següent: 

La proposta de reconducció de crèdits pressupostaris 2019 a l’exercici 2020, 
d’acord amb el que preveu l’article 63 de la Llei de finances comunals, és d’un 
import total de 1.995.478,54 euros. La relació detallada d’aquests crèdits ha 
estat facilitada a la resta de consellers.  

De forma resumida, els crèdits que es proposa reconduir corresponen a: 

Un 90%, és a dir 1,8 milions d’euros, són relatius a crèdits per a inversions 
compromeses i en curs al tancament de l’exercici.  

Dels compromisos adquirits que es troben en curs de realització, els més 
rellevants són les obres en curs relatives a la sala de vetlles del Tanatori 
Nacional (1,38 milions d’euros), l’adequació d’aparcaments (151.000 euros), 
la conservació de clavegueres (134.000 euros) i altres obres i equipaments 
que sumen un total final d’1,77 milions d’euros. 

Un 10%, és a dir 187.000 euros, corresponen a diversos compromisos de 
despesa corrent per serveis o subministraments en curs i pendents de 
liquidar a data de 31 de desembre 2019. 

Aquests compromisos s’haurien de liquidar en la seva totalitat durant l’any 
2020. 

La incorporació d’aquests crèdits al pressupost 2020 serà finançada 
íntegrament amb càrrec al romanent de tresoreria existent. 
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Closa la intervenció del Sr. Cònsol Menor, la Sra. Cònsol Major demana 
als consellers si volen fer alguna intervenció. S’inicia el torn corresponent. 

El Sr. Jordi Vilanova exposa els dubtes que li sorgeixen en relació amb 
la reconducció de dues partides, la destinada al parc de gossos (8.400 
euros) i la destinada als Jocs dels Petits Estats d’Europa 2021, en 
entendre que no hi havia compromisos ferms al respecte. 

El Sr. Cònsol Menor respon que aquestes reconduccions s’havien de fer 
perquè les partides figuraven al pressupost de l’exercici 2019 i no s’ha 
volgut buidar de contingut els compromisos adquirits. Tot i que per 
exemple, els Jocs segurament no se celebraran, diu considerar que 
mentre això no sigui oficial s’han de mantenir al pressupost. 

El Sr. Cònsol Menor i el Sr. Jordi Vilanova, acorden seguir parlant sobre 
aquests temes més endavant al si de la Comissió de Finances. 

Pel que fa al parc de gossos, la Sra. Cònsol Major subratlla que el Comú 
no renuncia a aquest projecte, tot i que en aquets moments encara no es 
pugui vincular a una ubicació precisa.  

 

 

Clos el torn d’intervencions i vist tot allò manifestat pels consellers de la 
minoria, la Sra. Cònsol Major pregunta si algun dels consellers presents té 
inconvenient en que la proposta presentada s’aprovi per assentiment  

I no havent-hi oposició, per assentiment, el Ple aprova la proposta 
d’incorporació al Pressupost 2020 de les obligacions pressupostàries 
romanents de l’exercici 2019. 

 

 

 

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

La Sra. Cònsol Major cedeix la paraula al Sr. Cònsol Menor per a que 
informi al Ple sobre la proposta presentada, en la seva qualitat de 
conseller de Finances. 

El Sr. Cònsol Menor explica que la idea sobre la que ha treballat l’equip 
de la majoria, tal com es va dir durant la campanya electoral, és la de no 
augmentar l’import dels preus públics si no és estrictament necessari. El 



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2020  –   Sessió ordinària de data 9 de juny 47

resultat és una ordinació amb pocs canvis sobre els preus públics fins ara 
en vigor. Quan es produeixen aquests canvis són a la baixa, com en els 
casos següents: 

• S’introdueix un descompte important en el preu de les targetes AD+ 
d’aparcament, vist que el preu anterior era excessiu en comparació 
amb els preus d’altres parròquies i amb la finalitat d’intentar que la 
gent del país adquireixi més abonaments. 

• Es rebaixa el preu de l’aparcament del Madriu a 1 € per cada 12 hores 
d’estacionament (2€ per tot el dia) amb l’objectiu que els visitants 
respectin la zona d’aparcament i deixin d’estacionar a la carretera; un 
problema que ha generat moltes queixes. 

• Es rebaixa el preu dels contenidors d’envasos, en considerar que el 
seu preu anterior estava per sobre del preu de mercat. 

• Es rebaixen els preus de les instal·lacions de les Piscines Comunals, 
vist que a causa del Covid-19 el seu funcionament s’ha reduït i es fa 
necessari adequar el preu al servei ofert. 

 

Closa la intervenció del Sr. Cònsol Menor, la Sra. Cònsol Major demana 
als consellers si volen fer alguna intervenció. S’inicia el torn corresponent. 

El Sr. Jordi Vilanova es limita a informar que els consellers de la minoria 
donen suport a la proposta presentada. 

 

Clos el torn d’intervencions i vist el manifestat pels consellers de la 
minoria, la Sra. Cònsol Major pregunta si algun dels consellers presents té 
inconvenient en que la proposta presentada s’aprovi per assentiment. 

I no havent-hi oposició, per assentiment, el Ple aprova l’Ordinació de 
modificació i refosa de l’ordinació sobre preus públics, que serà tramesa 
al BOPA per a la seva publicació i posterior entrada en vigor. 

 

 

 

5. Precs i preguntes 

Malgrat que no s’ha registrat a la Secretaria General del Comú cap prec ni 
pregunta d’acord amb el procediment regulat a l’article 23.2 del l’Ordinació 
sobre organització i funcionament dels Comuns, la Sra. Cònsol Major 
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concedeix als consellers la possibilitat de formular precs i/o preguntes si 
ho desitgen: 
 
• En relació amb el punt 5 de l’acta de la Junta de Govern de data 27 

d’abril, on consta la contractació d’IDEAN com a empresa encarregada 
del software dels Stop-Lab, per un import a determinar entre 6.000 i 
8.000 €, el Sr. Jordi Vilanova demana quin ha estat l’import pagat 
finalment.  

La Sra. Cònsol Major informa que s’està a l’espera de la factura 
definitiva, entenent que aquesta estarà dins els marges acordats 
d’entre 6.000 i 8.000 €. Afegeix que vol aprofitar l’avinentesa per agrair 
la col·laboració de tot el personal del Comú, que ha fet possible el bon 
funcionament dels Stop-Lab, amb una magnífica predisposició. Fa 
extensiu aquest agraïment als col·laboradors externs que han 
participat en el funcionament dels Stop-Lab. 

• En relació amb el punt 6 de l’acta de la Junta de Govern de data 27 
d’abril, sobre l’adjudicació de la compra de bosses per a la gestió de 
residus, el Sr. Jordi Vilanova constata que  el redactat de l’adjudicació 
no es correspon amb la taula de preus oferts que s’adjunta.  

Feta la verificació, el Sr. Secretari General respon que, en efecte, hi 
ha una errada de transcripció que es corregirà, atès que els imports 
correctes són els que consten a la taula. 

• En relació amb el punt 6 de l’acta de la Junta de Govern de data 4 de 
maig, pel que s’aprova el canvi de nom dels “Esports d’Estiu” pel de 
“Escaldes a l’Estiu”, el Sr. Jordi Vilanova expressa la seva tristesa, a 
les portes de la 32a edició, pel canvi d’un nom que considera molt 
arrelat. Això tot i estar d’acord amb la nova orientació més cultural i 
artística de les activitats. 

Al respecte, la Sra. Meritxell Massoni exposa que el Sr. Vilanova ja 
s’havia expressat en el mateix sentit al si de la Comissió i que ella va 
complir amb el seu compromís de traslladar aquesta opinió a la Junta 
de Govern. Recorda al mateix temps que el canvi de nom ha estat una 
decisió transitòria i que es podria canviar en vista a properes edicions. 
En canvi, diu, sobre el que sí hi ha una acord ferm és sobre la nova 
orientació de les activitats amb un major enfocament cultural. 

La Sra. Cònsol Major explica que el seu grup ja portava al programa 
la voluntat d’ampliar l’espectre d’activitats i expressa que, sens dubte, 
els 30 anys dels Esports d’Estiu han estat un èxit i han donat una 
servei importantíssim als infants i les famílies de la parròquia 

La Sra. Cèlia Vendrell expressa la seva satisfacció pel fet que amb la 
nova orientació dels Esports d’Estiu, finalment s’hagi atès una 
demanda que ella va plantejar reiteradament durant els dos mandats 
anteriors. Cosa que no treu, afegeix, que els Esports d’Estiu hagin 
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estat i continuïn essent una molt bona proposta, que ara senzillament 
s’enriquirà amb una major diversificació. 

El Sr. Antoni Fernandez, havent estat usuari dels Esports d’Estiu i 
havent gaudit de l’esforç dels monitors per fer les activitats accessibles 
a les persones amb tipus diversos de discapacitats, diu que vol retre 
homenatge als monitors que fan possible les activitats d’estiu i que 
enguany, a més, es veuran obligats a treballar en unes condicions 
incertes. 

La Sra. Cònsol Major se suma a l’expressat pel Sr. Antoni Fernandez.  
Ressenya alhora els obstacles que s’han hagut de superar cara a 
l’organització d’Escaldes a l’Estiu 2020, donades les especials 
circumstàncies que enguany afecten a l’organització de tot tipus 
d’activitats. 

El Sr. Valentí Closa diu creure que malgrat canvi del nom, s’ha 
mantingut l’essència dels Esports d’Estiu que ve dels temps del 
consolat del Sr. Beal. Expressa que calia canviar el nom per mantenir 
la fidelitat a l’essència de la proposta. 

• En relació amb el punt  de l’acta de la Junta de Govern de data 2 de 
juny on consta la contractació del Sr. Marc Rodríguez Ramos, la Sra. 
Núria Barquin exposa que la Comissió de Recursos Humans va 
aprovar aquesta contractació per 10 hores setmanals. Si no han 
canviat les condicions, diu creure que aquest extrem hauria de constar 
a l’acta. 

El Sr. Secretari General respon que es contrastarà amb el 
Departament de Recursos Humans com s’ha fet aquesta contractació i 
si s’adequa a les condicions previstes. 

• En relació amb els punts 1 i 2 de l’acta de la Junta de Govern de data 
4 de maig, pels que s’aprova (punt 1) l’adjudicació del servei de 
transport col·lectiu de passatgers per cobrir el trajecte des del centre 
de la parròquia d’Escaldes-Engordany fins a Engolasters, des de l’1 de 
juny fins al 30 de setembre de 2020, prorrogable durant dos mesos, i 
seguidament, s’aprova (punt 2) afegir una parada (Pont dels Escalls) a 
les inicialment previstes, remunerant a l’empresa guanyadora del 
concurs per 1.100 € addicionals en contraprestació del referit servei, el 
Sr. Miquel Aleix demana si els concursants van ser informats sobre la 
clàusula afegida al punt 2 i sobre la possible pròrroga. Expressa alhora 
la seva preocupació pel fet que es pogués haver vulnerat el principi 
d’igualtat de condicions de concurrència, vist que cap de les dues 
condicions afegides figuraven a l’edicte publicat al BOPA. A més, 
després de revisar el plec de bases i vist que és per un període de fins 
a 6 anys, avisa sobre el fet que no hi figura cap clàusula sobre revisió 
de preus, tal com hauria de ser en qualsevol contracte de durada 
superior a un any. Finalment, el Sr. Aleix també expressa la seva 
sorpresa pel fet que la Junta de Govern que va aprovar l’adjudicació 
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definitiva se celebrés el mateix dia que ell va sentir parlar per primera 
vegada d’aquesta adjudicació al si de la Comissió de Turisme i 
Promoció Econòmica. 

El Sr. Secretari General demana al Sr. Aleix poder fer indagacions 
sobre el tema després de la sessió d’avui, i aprofita per recordar als 
consellers la conveniència de plantejar els precs i preguntes amb 
l’antelació que prescriu el Reglament de funcionament dels Comuns 
per tal de poder respondre de forma correcta i amb tota la informació 
necessària a les preguntes formulades pels consellers. 

La Sra. Meritxell Massoni ofereix resposta al Sr. Aleix dient que el 
contracte establert amb l’empresa adjudicatària s’ha cenyit en tot 
moment al plec de bases del concurs. Es van presentar quatre 
empreses al concurs i es va adjudicar a l’empresa que presentava 
l’oferta més ajustada als criteris del plec. Pel que fa a la parada 
addicional, diu que respon a una voluntat posterior a l’adjudicació amb 
la finalitat de donar servei als alumnes d’Engolasters i  la Plana que al 
mes de juny van a les escoles i no gaudeixen de transport escolar. 
Expressa que la possibilitat d’alterar el servei afegint parades ja 
figurava al plec de bases. 

El Sr. Miquel Aleix opina que la petició de plantejar les preguntes amb 
antelació  feta pel Sr. Secretari General és molt encertada, però que 
en contrapartida, caldria que les actes de la Junta de Govern fossin 
trameses als consellers de la minoria també amb l’antelació necessària 
per revisar-les adequadament i poder exercir les seves tasques de 
control. 

El Sr. Secretari General argumenta que en tots els casos, tant pel que 
fa a la convocatòria de la sessió d’avui com a la tramesa d’informació, 
s’han acomplert els terminis legals establerts pel Reglament 
d’organització i funcionament dels comuns. 

La Sra. Núria Barquin, tot i reconèixer que des del punt de vista legal 
es compleix amb els terminis establerts, se suma a la petició formulada 
pel Sr. Aleix per tal que els consellers de la minoria puguin disposar 
amb major anel·lació de les actes de la Junta de Govern. Afegeix que 
així es feia en els mandats anteriors i que la Sra. Cèlia Vendrell ho pot 
corroborar. Pel que fa a l’adjudicació del transport d’Engolasters, se 
suma també a les reserves expressades pel Sr. Miquel Aleix. 

El Sr. Jordi Vilanova argumenta que si no s’ha registrat cap de les 
preguntes a la Secretaria General és perquè totes elles estan 
relacionades amb la documentació facilitada per la present sessió. 
Expressa que alguna d’aquestes preguntes seria innecessària si els 
consellers de la majoria fessin la revisió dels esborranys de les actes 
de la Junta de Govern abans de la seva aprovació. 

Sobre els terminis per a la presentació de precs i preguntes, la Sra. 
Cònsol Major i el Sr. Secretari General coincideixen en argumentar 
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que el problema no és tant l’acompliment de les prescripcions legals, 
com el fet que resulta impossible escatir moltes qüestions sense 
documentar-se prèviament i poder fer les consultes oportunes. 

 
 
 
 
No havent-hi altre prec ni pregunta s’esgota l’ordre del dia de la reunió. 
Essent les 16:20 hores, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió. 
 
       Vist i plau            P. o. del Comú 
LA CÒNSOL MAJOR                                        EL SECRETARI GENERAL 
 
 
 
 
 


