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L’any dos mil divuit, dilluns, dia 10 de desembre, a casa comuna 
d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, 
sota el següent Ordre del dia: 

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’acta corresponent a la sessió 
ordinària celebrada el dia 5 de novembre de 2018. 

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en 
les sessions celebrades els dies 22 i 30 d’octubre, i 5, 12, 19 i 26 de 
novembre de 2018. 

3. Proposta d’aprovació de l’Ordinació general del pressupost econòmic 
2019. 

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

5. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació i refosa de 
l’Ordinació reguladora de l’accés de vehicles rodats a la zona Vivand 

6. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació i refosa de 
l’Ordinació sobre la instal·lació de terrasses a les places, carrers i 
espais públics de la parròquia. 

7. Proposta d’aprovació del compromís de despesa per a l’adjudicació del 
concurs de les obres de construcció del Tanatori Nacional i Sales de 
Vetlla Comunals, d’acord amb el conveni establert amb el Govern, de 
data 29 de setembre del 2017. 

8. Proposta d’aprovació del calendari de dies festius de les oficines 
comunals. 

9. Propostad’aprovació del Decret de dies festius de la parròquia 
d’Escaldes-Engordany 

10. Assumptes de caràcter general. 

11. Precs i preguntes. 

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen 
tots els membres de la Corporació. Havent-hi doncs el quòrum necessari, 
essent les 10 hores, es declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels 
assumptes previstos a l’ordre del dia. 
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1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’acta corresponent a 
la sessió ordinària celebrada el dia 5 de novembre 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 5 de novembre de 2018. 

 

 

 

 

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de 
Govern en les sessions celebrades els dies 22 i 30 
d’octubre, i 5, 12, 19 i 26 de novembre de 2018 

Sessió de la Junta de Govern de data22 d’octubre de 2018 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia  15 d’octubre del 2018, que serà p resentada al 
Ple del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; del núm. 
1157 al 1162/2018 (obres menors); del núm. 1163 al 1172/2018 
(comerç); núm. 1173/2018 (exoneracions); i núm. 118 5, 1186 i 
1211/2018 (urbanisme). 
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 
54/2018 de factures conformades per un import net a  pagar de 
13.907,68 €. I, verificades, s’acorda procedir al s eu abonament 
amb càrrec al capítol corresponent del pressupost.S ’aprova també 
la relació de pagaments presentada per un import 21 .174,82 €. 
 
3.- Anul·lació de rebuts.-  S’acorda procedir a l’anul·lació dels 
rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o s erveis, que 
figuren detallats a la relació núm. 29/2018, de dat a 22 d’octubre 
del 2018, per un import total de 11.691,90 €, atès que no és 
possible la gestió de cobrament. 
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4.- Compensacions.- S’aprova la relació núm. 7 d’obligats 
tributaris que han sol·licitat procedir al pagament  de tributs i 
taxes pendents de liquidar, mitjançant el procedime nt de 
compensació previst a l’article 50 de l’Ordinació d e modificació i 
refosa de l’Ordinació Tributària.  
 
5.- Cobrament de sancions de circulació pel procedi ment d’execució 
forçosa.- Transcorregut el termini d’un mes establert a l’art icle 
4 del Reglament sobre el Procediment Administratiu aplicable a les 
sancions d’estacionament i circulació, a comptar de s de la data de 
confirmació de la sanció o sancions, per a fer efec tiu el pagament 
dels imports que figuren a la relació núm. 10, de d ata 22 
d’octubre de 2018, sense que aquests hagin estat sa tisfets, 
procedeix, conforme al que preveu  l’article 5 del Reglament 
anteriorment referit i l’article 51 del Codi de l’A dministració, 
adoptar ACORD D’EMBARGAMENT per part de la Junta de  Govern dels 
béns o drets que corresponguin, dels que siguin tit ulars els 
deutors.  
 
La relació núm. 10 esmentada identifica les persone s embargades, 
la relació dels deutes pels quals es realitzen els embargaments, 
els imports embargats, així com les sancions que po rten 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’emb argament 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 d el Comú una 
relació de béns i drets integrants del seu patrimon i 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 d ia posterior al 
de recepció de la notificació de l’acord d’embargam ent, 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 deuto rs, i també per 
a què facilitin l’embargament. 
 
6.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions 
presentades,s’acorda anul·lar i deixar sense efecte s els 
expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 2018-
ACI-0008, de data 22 d’octubre del 2018, incoats pe r presumptes 
infraccions a les normes que regulen l’estacionamen t i la 
circulació de vehicles, quedant desestimades totes les 
al·legacions restants i confirmades les respectives  propostes de 
sanció. 
 
7.- Personal.- 
 

• Vistes les baixes mèdiques presentades pels Srs. Ma rio 
GRANDVALLET (electricista) i Raül ALVAREZ (operari de 
manteniment), s’acorda contractar, amb caràcter eve ntual, 
els serveis del Sr. Marc PARÍS VIVES,  del 22 d’oct ubre al 
31 de desembre del 2018.  
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• Vista la baixa mèdica de la Sra. Maria Àngels TORRE S 
CARACUEL  (gestora d’aparcaments), s’acorda la cont ractació 
amb caràcter eventual del Sr. Marc PIRES MASIP, del  22 
d’octubre del 2018 fins que la titular de la plaça es 
reincorpori al seu lloc de treball.  

 
• Vista la baixa mèdica de la Sra. Maria SALCEDO UCLE S  (guia 

museístic), s’acorda la contractació amb caràcter e ventual 
de la Sra. Marina CALLEJAS GARCIA, del 18 d’octubre  del 2018 
fins que la titular de la plaça es reincorpori al s eu lloc 
de treball. 

 
• S’acorda la contractació amb caràcter eventual dels  Srs. 

Alexandre FERNANDES GONZALEZ i Armand SZAFRAN HERED IA com a 
conserges i operaris de manteniment, del 22 d’octub re del 
2018 al 14 d’abril del 2019. 

 

• S’acorda la contractació amb caràcter eventual de l a Sra. 
Núria COLELL MORENO, com a monitora de lleure, del 12 de 
novembre del 2018 al 28 de juny del 2019. 

 
• S’acorda la contractació amb caràcter eventual del Sr. Joan 

Carles MANCEBO GUTIERREZ, com a xofer del servei de  neteja 
viària, del 2 de novembre del 2017 al 31 de gener d el 2019. 

 
• S’acorda la contractació amb caràcter eventual del Sr. 

Adolfo SILVA CARVALHO, com a operari de camins de m untanya, 
del 2 de novembre del 2018 al 31 de juliol del 2019 . 

 
• S’informa de la renúncia del Sr. Agustí PALAU SANS (vigilant 

d’aparcaments nocturn) a comptar del dia 21 d’octub re del 
2018. S’acorda contractar al seu lloc, amb caràcter  
eventual,  els serveis del Sr. Eduard ROMERO ROMERO , del 22 
d’octubre del 2018 al 31 de març del 2019.  

 

• S’acorda convocar un concurs pel procediment de pro moció 
interna, per a cobrir una plaça de Caporal del Serv ei de 
Circulació. 

 

• Degut als talls de llum i aigua que comportaran els  treballs 
de reforma de les plantes 1a i 5a així com de la sa la 
d’Actes de Casa Comuna, s’acorda realitzar el següe nt horari 
laboral a les oficines de l’administració comunal, del 5 al 
30 de novembre ambdós inclosos:  
 

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

• S’acorda establir el programa de permanències per a  la 
retirada de neu de les vies públiques entre el dia 12 de 
novembre del corrent i el dia 24 de març del 2019, seguint 
el mateix protocol d’actuació aprovat pel Comú pels  anys 
anteriors. 

 

• S’acorda inscriure les persones que es detallen a 
continuació al curs “Dinamització d’activitats de lleure amb 
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nens i nenes amb diversitat funcional ” impartit pel 
Ministeri d’Afers Socials, Justícia i interior: 

 
� Marc Abelló Garcia (monitor de lleure) 
� Natàlia Porta Vico (monitor de lleure) 
� Manuxac Mergerichian Civanto (monitor de lleure) 
� Emili Garcia Miramontes (educador de lleure) 
� Maria Teixidó Oto (educador de lleure) 
� Iria Torres Ribeiro (monitor de lleure) 
� Isabel Torres Fernández (monitor de lleure) 
� Judith Silvestre Velasco (monitor de lleure) 
� Antoni Carmona Parada (monitor de lleure) 

 
El cost total del curs és de 540 € (60 € per person a) i la 
formació té una durada de 10 hores. 

 

8.- Concursos.-  

• S’acorda convocar conjuntament amb el Comú d’Andorr a la 
Vella, un concurs públic pel subministrament de com bustible 
pels edificis Comunals. A tal efecte, s’acorda facu ltar al 
Comú d’Andorra la Vella  per a la convocatòria de l a 
licitació en nom i representació del Comú d’Escalde s-
Engordany. 

• Vistos els Plecs de condicions administratives i tè cniques 
per a la contractació dels serveis de neteja de les  
diferents dependències i instal·lacions de les pisc ines 
comunals, s’acorda aprovar-los i convocar la licita ció. 

• Vistos els Plecs de condicions administratives i tè cniques 
per a la contractació dels treballs de construcció d’un tram 
de mur de sosteniment del Camí de d’Engolasters, s’ acorda 
aprovar-los i convocar la licitació.  

 
9.- Piscines Comunals.-  Pel subministrament de material divers 
destinat a  les piscines comunals, s’ha efectuat un a consulta de 
preus a les empreses TECSAI (3.025 €) i LAI (3.625 €), BLAUTEC i 
ECOTECNIC (les dues darreres empreses no han presen tat oferta). 
 
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el submin istrament 
d’aquest material a l’empresa TECSAI al ser l’ofert a menys dient.  
 
 
10.- Festa de Tots Sants.-   Per a la contractació d’un servei de 
Bus gratuït per a facilitar el desplaçament dels Ci utadans als 
Cementiris parroquials durant les festes de Tots Sa nts (31 
d’octubre i 1 de novembre), s’ha efectuat una consu lta de preus a 
les empreses AUTOCARS NADAL (-), EXCURSIONS RUBIOL (360 €/24 
places) i Viatges SOLDEVILA (oferta A: 350€/8 place s; oferta B: 
550 €/20 places). Examinades les ofertes s’acorda c ontractar 
aquest servei a l’empresa EXCURSIONS RUBIOL (24 pla ces), al ser 
l’oferta que proposa un major nombre de places amb cost més 
econòmic.  
 
11.- Xarxa d’aigües Pluvials.- Pels treballs de reparació d’una 
canonada de la xarxa d’aigües pluvials situada a la  Ctra. dels 
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Vilars núm.13,  s’ha demanat pressupost a l’empresa  TICC TÈCNIQUES 
I CONTROL DE CANONADES, única empresa a Andorra que  pot dur a 
terme aquests treballs. Examinada l’oferta presenta da, s’acorda 
adjudicar-li el pressupost per un import de 15.779, 50 €.  
 
12.- Reforma de les façanes de Casa Comuna.-  Vist l’informe 
presentat per l’arquitecte dels treballs de reforma  de les façanes 
de Casa Comuna, s’aprova el sobre cost generat per la revisió del 
metratge, l’increment d’alçada de la façana de neol it (3,05 m) i 
l’augment del sistema de substitució de la façana v entilada, tot 
per un import de 53.472,67 €. 
 

 
 
 
 
 

Sessió de la Junta de Govern de data 30 d’octubre de 2018 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia  22 d’octubre del 2018, que serà p resentada al 
Ple del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; del núm. 
1179 al 1184/2018 (obres menors); del núm. 1190 al 1194/2018 
(comerç); del núm. 1195 al 1198/2018 (exoneracions) ; del núm. 1199 
al 1206/2018 (cadastre), i del núm. 1212 al 1216 /2 018 (urbanisme) 
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions núm.  
55/2018 i 56/2018 de factures conformades per un im port net a 
pagar de 3.878,78 € i 218.002,62 €, respectivament.  I verificades, 
s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al ca pítol 
corresponent del pressupost.S’aprova també la relac ió de pagaments 
presentada per un import de 8.013,17 €. 
 
3.- Subvencions.-  S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció 
a favor de l’Agrupació Sardanista Andorrana , en concepte de 
l’organització de les activitats 2018 ,  per l’import de 3.644,44 €. 
 
4.- Recaptació de deutes tributaris en període exec utiu.-  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 vo luntari dels 
rebuts que figuren a la relació que es presenta de núm. 10, de 
data 29 d’octubre del 2018, la Junta de Govern acor da aprovar la 
provisió de constrenyiment contra els deutors que h i figuren, 
liquidar el recàrrec de constrenyiment reduït sobre  el principal 
dels deutes pendents i  requerir-los per a què faci n efectiu el 
pagament dels imports no ingressats, principal més recàrrec 
liquidat, informant-los que en el cas de no efectua r-se el 
pagament en el termini d’un mes a comptar des de la  data de 
notificació de la provisió de constrenyiment, el Co mú procedirà a 
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embargar els béns o drets del deutor o a l’execució  de les 
garanties que aquests hagin atorgat. 
 
5.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions 
presentades,s’acorda anul·lar i deixar sense efecte s els 
expedients sancionadors que figuren detallats a les  relacions 
06/LLA/2018 i  09/ACI/2018, de data 29 d’octubre de l 2018, incoats 
per presumptes infraccions a les normes que regulen  
l’estacionament i la circulació de vehicles, quedan t desestimades 
totes les al·legacions restants i confirmades les r espectives 
propostes de sanció. 
 
6.- Personal.- 
 

• S’acorda la contractació amb caràcter eventual de l a Sra. 
Victòria OJEA PENA, com a monitora de Joventut, del  5 de 
novembre del 2018 al 30 de juny del 2019. 

 
• S’acorda la contractació, amb caràcter eventual, de ls 

següents monitors d’activitats esportives durant le s 
vacances escolars de Tot Sants, del 29 d’octubre al  2 de 
novembre del 2018 

 
� Aaron Martínez Jiménez (monitor de futbol) 
� Albert Reyes Roig (monitor de futbol) 
� Adrià Monge Boixader (monitor de tennis) 
� Jesús Serrano Ortiz (monitor de tir amb arc) 
 

• Acabat el termini del concurs de promoció interna p er 
proveir una plaça de Caporal del Servei de Circulac ió, 
s’acorda contractar amb un període de prova de 6 me sos a la 
Sra. Sílvia CASALS VILA. Han postulat 8 persones a la plaça. 

 
• Esgotat el termini del concurs convocat per promoci ó interna 

per a proveir una plaça d’operari de la Deixalleria , i vist 
que cap candidat ha postulat a la plaça, s’acorda d eclarar 
el concurs desert i efectuar una nova convocatòria pel 
procediment selectiu d’ingrés. 

 
• S’autoritza la demanda presentada per la Sra. Sara CASTRO 

ALBÓS,  alumna de l’Institut Joan BRUDIEU, per fer una 
estada formativa al departament d’Infància (Escola Bressol 
2), del  5 de novembre del 2018 al 26 d’abril del 2 019. 

 

• S’autoritza la demanda dels Srs. Matias Maximiliano  Cortez, 
Gerard De Castro Prat i Lluís LLorens Mateu,  alumn es del 
Centre de Formació Professional, per fer una estada  
formativa al departament d’Infància (Espai Lleure 1  i 2), 
del 26 de novembre al 21 de desembre del 2018.  

 

7.- Concursos.-  Vistos els Plecs de condicions administratives i 
tècniques per a la contractació del manteniment del s sistemes de 
detecció contra incendis de les diferents dependènc ies i 
instal·lacions comunals s’acorda aprovar-los i conv ocar la 
licitació. 
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8.- Vehicles abandonats.- Vista la relació de vehicles retirats de 
la via pública pel servei de Circulació i atenció C iutadana, els 
quals es troben al dipòsit comunal, sense que els s eus propietaris 
hagin procedit a recuperar-los; vista l’Ordinació de retirada de 
vehicles de la via pública i dels aparcaments comun als i d’abandó 
de vehicles , de data 4 de març del 2010, article 4t, s’acorda 
notificar als propietaris d’aquests vehicles, mitja nçant la 
publicació de la relació al Butlletí Oficial del Pr incipat 
d’Andorra, que disposen del termini inajornable de 30 dies 
naturals, comptats a partir de l’endemà de la publi cació, per tal 
de retirar-los del dipòsit comunal. Transcorregut a quest termini, 
els vehicles que no hagin estat recuperats seran co nsiderats com a 
cosa abandonada i es procedirà a la seva destrucció . 

 
9.- Expedients sancionadors.-  

 
• S’acorda incoar un expedient sancionador als Srs. J osé 

Manuel MARTINS PINTO, Alexandre Eduard BORRA DIEZ i  a la 
Sra. Ariadna TUDEL CUBERES, per una presumpta contr avenció a  
l’Ordinació d’inspecció i control sobre tinença d’a nimals de 
companyia.  

 

• S’acorda incoar un expedient a les Sres. Joana REOL ID 
CASTILLO, Sonia MODESTO OLIVEIRA, Montserrat SAMSO DRAPER i 
al Sr. Rafael ALBERTI RODRIGUEZ, per una presumpta 
transgressió a l’Ordinació que regula l’horari de d ipòsit 
d’escombraries a la via pública 

 
• Vistes les al·legacions formulades pel titular admi nistratiu 

del negoci GELADERIA ITALIANA SLU, en relació al ex pedient 
incoat per una presumpta transgressió l’Ordinació q ue regula 
l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública , 
s’acorda deixar nul i sense efecte el referit exped ient.  

 
 

10.- Cultura i Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les 
sales i instal·lacions comunals presentades per ent itats 
parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’ac tes d’interès 
cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’a ctivitats sense 
lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu p úblic reduït, 
tal com es detalla en les relacions núm. 16 i 19 de  demandes 
d’utilització d’instal·lacions comunals. 
 

11.- Vehicles.- Pel subministrament de pneumàtics d’hivern amb 
claus pel camió lleva neu “ Unimog ”, s’ha efectuat una consulta de 
preus a les empreses GARATGE NOGREDA (4.497,68 €) i  Garatge 
ESTACIÓ PIRINEU (3.160,08 €). Examinades les oferte s s’acorda 
adjudicar a Garatge ESTACIÓ PIRINEU el subministram ent d’aquest 
material, al ser l’empresa que presenta l’oferta me nys dient. 
 
12.- Rocòdrom.-  Per la contractació dels treballs de pintura del 
Rocòdrom de Caldea, s’ha efectuat una consulta de p reus a les 
empreses  Pintures MILLÀS (-), JUCLA (2.330 €) i No va TÈCNICA 
(Opció A: 1.244 €; Opció B: 2.144 €). Examinades le s ofertes 
s’acorda adjudicar a l’empresa Nova TÈCNICA (opció B: 2.144 €), la 
realització d’aquests treballs al ser l’oferta meny s dient. 
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13.- Piscines Comunals.-  
 

• Per la revisió del Robot marca “ Mariner”  destinat a la 
neteja de les piscines comunals, s’ha demanat press upost a 
l’empresa TECSAI adjudicatària del subministrament d’aquest 
aparell. Examinada l’oferta presentada, s’acorda ac ceptar el 
pressupost per un import de 2.355,11 € 

 
• Pel subministrament de 40 braços  i 150 malles  per filtres  

de diatomea, destinats a les piscines comunals, s’h a 
efectuat una consulta de preus a diverses empreses obtenint 
només un pressupost de l’empresa TECSAI (7.300 €) i  
ECOTÈCNIC (-). Examinada l’oferta presentada s’acor da 
adjudicar a l’empresa TECSAI els subministrament d’ aquest 
material, conforme al pressupost presentat. 

 

• Per a la compra de mobiliari  destinat a la sala de  monitors 
de les Piscines Comunals, s’ha efectuat una consult a de 
preus a les empreses COP DISSENY, GIL MOBILIARI, IN FOMOBEL, 
OFIJET, UNIPAPER, OFIMA i FACTOR DISSENY, presentan t 
diverses opcions i preus. 

 
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el submin istrament 
del mobiliari, a l’empresa INFOMOBEL, per l’import total de 
1.928,18 € (opció B),  atès que proposa l’oferta qu e millor 
s’adapta a les necessitats del departament. 

 

14.- Contenidors soterrats.- Pels treballs d’enderroc del 
contenidor soterrat situat al C/ dels Veedors, s’ha  efectuat una 
consulta de preus a les empreses SIMCO (3.997,50 €) , Construccions 
CARRACEDO (4.150,16 €) i CAPICSA (5.429,92 €). Exam inades les 
ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa SIMCO les o bres d’enderroc 
al ser l’oferta menys dient.  

 
15.- Pessebre vivent.-  
 

• Per a la contractació d’un servei de càtering, dest inat als 
actors i personal que participaran a la representac ió del 
“Pessebre Vivent” , s’ha efectuat una consulta de preus a les 
empreses BIO BIO (2.151,30 € ; 7,17 €/u), RESTAURAC IÓ SLU 
(3.550,70 € ; 11,83 €/u), REBOST DEL PADRÍ (1.590,7 5 € ; 
5,30 €/u) i EXE PRISMA (-). Examinades les ofertes s’acorda 
adjudicar el servei de restauració, a l’empresa REB OST DEL 
PADRÍ, atès que proposa l’oferta menys dient. 

 
• Per a la contractació d’un servei de càtering  pel 

subministrament del “vi calent”,  als assistents a 
l’espectacle “Pessebre Vivent”,  s’ha efectuat una consulta 
de preus a les empreses BIO BIO (689,70 €), RESTAUR ACIÓ SLU 
(710,60 €), REBOST DEL PADRÍ (-) i EXE PRISMA(-). E xaminades 
les ofertes s’acorda adjudicar el servei de restaur ació, a 
l’empresa BIO BIO, atès que proposa l’oferta menys dient. 
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• Per la contractació de la il·luminació destinada al  la 
representació del Pessebre Vivent , s’ha efectuat una 
consulta de preus a empreses especialitzades en aqu ests 
sectors al que només han postulat les empreses SERV ER SONOS 
(6.975,00 €). 

 
Les empreses BOTEY Música Audiovisuals Miracle, Tal ler de 
Guitarres i Sònica no han presentat oferta. 

 
Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empr esa 
SERVER SONOS les contractacions de la il·luminació de 
l’espectacle, conforme al pressupost presentat per un import  
total 6.975 €. 

 
• Per la contractació de la sonorització per a la 

representació del Pessebre Vivent , s’ha efectuat una 
consulta de preus a empreses especialitzades en aqu ests 
sectors al que només ha postulat l’empresa i SÒNICA  
(6.897,00 €). 

 
Les empreses BOTEY, Server Sonos, Audiovisuals Mira cle i 
Taller de Guitarres no han presentat oferta. 

 
Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empr esa 
SÒNICA les contractacions de sonorització de l’espe ctacle, 
conforme als pressupostos presentats per un import  total de 
6.897 €. 

 
 
16.- Colors de música 2018.-  
 

• Per a la contractació dels treballs de sonorització , 
il·luminació i assistència tècnica del concert de G OSPEL 
programat pel proper 6 de desembre a l’Església  Sa nt Pere 
Màrtir, s’ha efectuat una consulta de preus al que han 
postulat les empreses SÒNICA (1.306,25 €, BOTEY Mús ica 
(1.149,50 €) i SERVER SONOS (-). Examinades les ofe rtes 
s’acorda adjudicar el pressupost a l’empresa BOTEY Música la 
contractació de la sonorització i assistència tècni ca del 
concert, al ser l’oferta menys dient. 

 

• Dins del programa Colors de Música, s’acorda formal itzar amb 
l’Associació de Músics d’Andorra (ASMA), la contrac tació 
d’una xerrada “Taller per infants i Joves” així com de dues 
xerradesi un  “Jam session” d’innovació musical, que tindran 
lloc el proper dia 17 de novembre. L’import de la 
contractació és de 1.500 €. 

 

17.- Xarxa d’aigües Pluvials.-  Per a la substitució d’una reixa de 
la xarxa d’aigües pluvials situada a la Ctra. dels Vilars, s’ha 
efectuat una consulta de preus a les empreses Mater ials RIBA 
(2.585,44 €) i SIMAC (1.763,44 €). Examinades les o fertes, 
s’acorda adjudicar a l’empresa SIMAC els treballs d e substitució 
de la reixa al presentar l’oferta menys dient.  
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18.- Voravies.-  Pel subministrament de quitrà per a les obres de 
refecció d’una de les voravies de la Ctra. dels Vil ars, s’ha 
demanat pressupost a l’empresa PAVAND, única empres a del mercat, 
la qual ha presentat un pressupost per l’import de 3.124,55 €. 
Vista l’oferta, s’acorda acceptar-la. 
 
19.- Escoles Bressol.-  Pel subministrament i col·locació de 
finestres a l’Escola Bressol 1, s’ha efectuat una c onsulta de 
preus a la que han participat les empreses Serralle ria JOAN 
(6.622,98 €) i Taller LLADÓS (9.798 €). Examinades les ofertes 
s’acorda adjudicar el pressupost presentat per Serr alleria JOAN, 
conforme al pressupost presentat, al ser l’oferta m enys dient. 

 
20.- Xarxa de Clavegueres.-  Per les obres de reparació d’un tram 
de la xarxa de claveguera situada a l’Urb. Can Nogu er, s’ha 
efectuat una consulta de preus al que han postulat les empreses 
SIMCO (12.507,55 €), Construccions CARRACEDO (16.59 2,26 €) i 
CAPICSA (19.973,81 €). Examinades les ofertes,  s’a corda adjudicar 
a l’empresa SIMCO la realització d’aquests treballs ,  al ser 
l’oferta menys dient.  
 

 
 
 
 
 

Sessió de la Junta de Govern de data 5 de novembre de 2018 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia  29 d’octubre del 2018, que serà p resentada al 
Ple del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; núm. 1207 i 
1208/2018 (comerç); núm. 1209 i 1210/2018 (exonerac ions); i núm. 
1217/2018 (recurs administratiu). 
  
2.- Pagaments.- S’aprova la relació de pagaments presentada per un 
import de 640,68 €. 
 
3.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions 
presentades,s’acorda anul·lar i deixar sense efecte s els 
expedients sancionadors que figuren detallats a les  relacions 
07/LLA/2018 i  10/ACI/2018, de data 5 de novembre d el 2018, 
incoats per presumptes infraccions a les normes que  regulen 
l’estacionament i la circulació de vehicles, quedan t desestimades 
totes les al·legacions restants i confirmades les r espectives 
propostes de sanció. 
 
4.- Recursos Administratius.-  Vist el Recurs Administratiu 
relacionat a continuació,  interposat contra la res olució adoptada 
per la Junta de Govern, mitjançant la qual es deses timen les 
al·legacions  presentades  i es confirma la propost a de sanció per 
incompliment de les normes d’estacionament i circul ació: 
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Recurrent Núm. Registre Data d’entrada 
MONFORT LOPEZ, Meritxell 7.077.485  16-10-2018  

 
 
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 5  de novembre 
del 2018 adopta una resolució motivada que clou l’e xpedient de 
referència, la part dispositiva de la qual és la se güent: 
 
DESESTIMAR el recurs administratiu relacionat anter iorment contra 
la resolució sancionadora adoptada per la Junta de Govern.  
 
5.- Planta 7ena de la Torre de Caldea.-  S’informa a la Junta de 
Govern del comunicat rebut per part de la societat BOMOSA SAU, 
arrendatària de la planta 7ena de la Torre de Calde a, notificant 
al Comú que no desitja prorrogar l’arrendament més enllà del dia 
30 de novembre del 2019, data contractualment previ sta pel seu 
venciment. No obstant, la societat arrendatària pro posa, per 
motius del trasllat de totes les societats del grup  a un altre 
domicili social, retornar anticipadament la possess ió dels locals 
al Comú, concretament el dia 31 de març del 2019. 
 
S’acorda acceptar la proposta presentada per BOMOSA  SAU sobre el 
retorn de la possessió dels locals situats a la pla nta setena de 
la Torre de Caldea de forma anticipada, a la data 3 1 de març del 
2019.  
 

 
 
 
 
 

Sessió de la Junta de Govern de data 12 de novembre de 2018 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia  5 de novembre del 2018, que serà presentada al 
Ple del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; del núm. 
1218 al 1224/2018 (obres menors); del núm. 1225 al 1240/2018 
(comerç); núm. 1241/2018 (exoneracions); del núm. 1 242 al 
1249/2018 (cadastre), i del núm. 1277 al 1284/2018 (urbanisme). 
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions núm.  
57/2018 i 58/2018 de factures conformades per un im port net a 
pagar de 13.193,81 € i 1.051.098,63 €, respectivame nt. 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 17.583,17 €.   
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3.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció 
puntual a favor del Club “No Límits Club 3X3” , per l’import de 
1.800 €, en concepte d’organització de la nova secc ió de muntanya.  
 
4.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions 
presentades,s’acorda anul·lar i deixar sense efecte s els 
expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 
11/ACI/2018, de data 12 de novembre del 2018, incoa ts per 
presumptes infraccions a les normes que regulen l’e stacionament i 
la circulació de vehicles, quedant desestimades tot es les 
al·legacions restants i confirmades les respectives  propostes de 
sanció. 
 
5.- Personal.- 
 

• S’informa que del 13 de novembre del corrent al 31 de març 
del 2019 la Sra. Meritxell SILVESTRE VELASCO (admin istrativa 
de Finances) treballarà sota les directrius de la 
Interventora comunal realitzant tasques de suport o peratiu a 
nous projectes o projectes en curs, a més de les ta sques que 
té assignades al seu lloc de treball. 

 
• Acabat el termini del concurs de promoció interna p er 

proveir una plaça de recepcionista de les piscines comunals, 
s’acorda contractar amb un període de prova de 6 me sos a la 
Sra. Eva MORENO BUIL. Han postulat 2 persones a la plaça. 

 

• S’acorda la contractació amb caràcter eventual de l a Sra. 
Anna Cristina PIRES COSTA, com a secretària de supo rt a 
diferents departaments (Promoció econòmica i Cadast re), del 
12 de novembre del 2018 al 11 d’agost del 2019. 

 

• Vist el calendari de dies festius de les oficines c omunals 
per a l’any 2019, s’acorda autoritzar 1 dia festiu per 
empleat en relació a les dates que a continuació es  
detallen, de manera alternativa entre els empleats del Comú, 
sempre que quedi garantida la prestació del servei en cada 
departament: 

 
� 15 de març (divendres) 
� 16 d’agost (divendres) 
� 27 de desembre (divendres) 
 

• S’acorda atorgar al personal del Comú la possibilit at de 
realitzar una de les següents mitges jornades festi ves: 
 

�  24 de desembre (dimarts) 
�  31 de desembre (dimarts) 

 
6.- Concursos.-  
 

• Vistos els Plecs de condicions administratives i tè cniques 
pel subministrament de carburant per a la flota de vehicles 
del Comú per a l’any 2019, s’acorda aprovar-los i c onvocar 
la licitació. 
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• Vistos els Plecs de condicions administratives i tè cniques 
per a la contractació de les tasques definides al R eglament 
relatiu als criteris tecnico-sanitaris de les Pisci nes  d’ús 
col·lectiu i al Reglament pel qual s’estableixen le s 
condicions tecnico-sanitàries per a la prevenció i el 
control de la legionel·losis,  s’acorda aprovar-los  i 
convocar la licitació.   
 

• Per a complementar el Plec de condicions tècniques per a la 
contractació del manteniment dels sistemes de detec ció 
contra incendis de les diferents dependències i 
instal·lacions comunals, s’ha demanat un pressupost  a 
l’empresa ASSEGURPREVENCIÓ, adjudicatària del Comú del 
servei de prevenció aliè, la qual ha presentat una proposta 
per l’import de 3.000 € (Igi inclòs). Vista l’ofert a 
s’acorda encomanar la redacció del referit informe.   
 

 
7.- Expedients sancionadors.- S’acorda incoar un expedient 
sancionador a les Sres. Meritxell FLORES GONZALEZ, Blanca TUDELA 
PAREDES i al Sr. Jofre LLORT SAMSO, per una presump ta transgressió 
a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’esco mbraries a la 
via pública 

 
8.- Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i 
instal·lacions comunals presentades per entitats pa rroquials i/o 
nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cu ltural, social 
o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense l ucre, s’acorda 
cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, ta l com es 
detalla en la relació núm. 17 de demandes d’utilitz ació 
d’instal·lacions comunals. 
 

9.- Horaris de les instal·lacions esportives.-  S’aprova la 
proposta d’horaris de les instal·lacions esportives  comunals 
durant les vacances de Nadal (període desembre 2017  – gener 2018). 
 
10.- Esports.-  Per a la contractació d’un servei de socorrisme pe r 
a les piscines comunals, s’ha convocat un concurs p úblic al que 
han postulat les empreses STAGE i Esport Organitzac ió ADVENTS S.L. 
Efectuades les corresponents valoracions sobre les ofertes, la 
Mesa de contractació, aplicant els criteris  d’adju dicació 
establerts al Plec de Bases, atorga a l’empresa STA GE 85,56 punts 
i a l’empresa Esport Organització ADVENTS S.L 90 pu nts.  
 
Vista la proposta de la Mesa, s’acorda contractar e l servei de 
socorrisme per  les Piscines Comunals a l’empresa E sport 
Organització ADVENTS S.L, al ser la millor oferta. 
 
11.- Pessebre vivent.-  Per a la contractació d’uns serveis 
audiovisuals per a l’enregistrament multi càmera de  la 
representació del Pessebre Vivent (dies 15 i 16 de desembre), s’ha 
demanat pressupostos a les empreses IMAGINARIS (1.4 47,33 €), 
FILMIC Audiovisuals (1.975 €) i QUCUT Producció i C omunicació 
(2.006,40 €). Examinades les ofertes s’acorda adjud icar la 
realització d’aquesta producció a l’empresa IMAGINA RIS, al ser la 
proposta menys dient. 
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L’enregistrament i fotografies de l’espectacle Pessebre Vivent es 
lliuraran amb llapis de memòria “USB”, als participants de la 4ª 
Edició del Pessebre Vivent, en reconeixement a la s eva 
col·laboració.  
 
12.- 34è Festival Colors de Música.- En el marc del 34è Festival 
Internacional Colors de Música i la “Saison culturelle Française” , 
s’acorda establir un conveni de col·laboració amb l ’Ambaixada 
Francesa a Andorra per a l’organització del concert  “ Jane Birkin- 
Gainsbourg symphonique ”, que tindrà lloc el proper dimecres 28 de 
novembre a la sala del Prat del Roure,  amb una apo rtació 
econòmica per part del Comú de 23.000 € (a deduir I RNR). La 
totalitat de la recaptació de la venda d’entrades r evertirà a 
l’Ambaixada Francesa  
 
 
13.- Protectors de voravies.-  Pel subministrament de  piquets 
d’acer protectors de voravies, s’ha efectuat una co nsulta de preus 
al que només ha postulat l’empresa SERRALLERIA INDU STRIAL 
(6.244,19 €). 
 
Les empreses Serralleria LOPEZ & LOPEZ (-) i Serral leria MARIN (-) 
no han participat a la consulta.  
 
Examinada l’oferta presentada s’acorda adjudicar a l’empresa 
Serralleria INDUSTRIAL els subministrament dels piq uets, conforme 
al pressupost presentat. 
 
14.- Vivand.-  Pel subministrament i col·locació d’una jardinera  a 
l’interior de la  illeta  del C/Sant Antoni , s’ha efectuat una 
consulta de preus a la que només ha postulat l’empr esa Serralleria 
LOPEZ & LOPEZ (7.497,88 €). 
 
Les empreses Serralleria Joan, Serralleria MARIN i Serralleria ELS 
CORTALS, no han participat a la consulta.  
 
Examinada l’oferta presentada s’acorda adjudicar a l’empresa 
Serralleria LOPEZ & LOPEZ el subministrament i col· locació de la 
referida jardinera, conforme al pressupost presenta t per l’import 
de  7.497,88 €.  
 
15.- Expedients disciplinaris.-  Vist el nombre d’incidències 
notificades pels Caps de Departament i altres empre ses de 
seguretat en relació al manteniment d’edificis Comu nals i 
instal·lacions  en general, s’acorda encomanar a la  Cap de 
Recursos Humans la valoració dels fets constatats p er tal de 
determinar si procedeix adoptar mesures disciplinàr ies mitjançant 
la incoació d’un expedient a la persona responsable . 
 
S’acorda també notificar als Caps de departament qu e en el cas que 
es requereixi intervencions d’urgència, procedeixin  a la 
contractació de les reparacions de manteniment nece ssàries i 
urgents d’acord amb el procediment establert a la L lei de 
contractació pública. 
 
12.- Subvencions.-  S’aprova la relació de les subvencions  per a 
la temporada 2018-2019, a favor de les Entitats esp ortives 
següents: 
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Sessió de la Junta de Govern de data 19 de novembre de 2018 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia  12 de novembre del 2018, que serà  presentada al 
Ple del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; del núm. 
1250 al 1259/2018 (obres menors); del núm. 1264 al 1276/2018 
(comerç); núm. 1285 i 1286/2018 (peticions diverses s); núm. 1287 i 
1288/2018 (urbanisme), i del núm. 1289 al 1295/2018  (recursos 
administratius). 
  
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 
59/2018 de factures conformades per un import net a  pagar de 
19.088,26 €. I, verificades, s’acorda procedir al s eu abonament 
amb càrrec al capítol corresponent del pressupost.S ’aprova també 
la relació de pagaments presentada per un import 1. 655,94 €. 
 
3.- Centre CALDEA.- S’aprova el pagament corresponent a diversos 
treballs de reparacions a l’edifici de Caldea, els quals, d’acord 
amb l’article 4.1.e) del Reglament de funcionament intern 
establert entre el Comú i aquesta societat, ascende ixen a l’import 
de 1.763,7 5€ (16,78% del valor total 10.511 €).  
 
4.- Anul·lació de rebuts i recàrrecs.-  S’acorda procedir a 
l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a i mpostos, taxes 
o serveis, que figuren detallats a la relació núm. 30/2018, de 

Clubs Import 

BASQUET CLUB ESCALDES ENGORDANY 13.215,160 €  

CLUB ARQUERS D'ESCALDES 3.152,24 €  

CLUB ATLÈTIC AMÈRICA (Futbol) 3.152,24 €  

CLUB KARATE FUDO SHIN 8.244,32 €  

CLUB NATACIO ESCALDES 7.274,40 €  

CLUB VOLEI VALLS D'ANDORRA 3.200,00 €  

GRUP D'ESCACS VALLS D'ANDORRA 10.607,12 €  

HANDBOL CLUB ENGOLASTERS 3.031,00 €  

INTER CLUB ESCALDES (Futbol) 19.883,36 €  

IPPON CLUB DE JUDO 3.515,96 €  

SPRINT CLUB ANDORRA 5.455,80 €  

TAEKWONDO CLUB PRINCIPAT 3.031,00 €  

UNIO ESPORTIVA ENGORDANY (Futbol)  5.577,04 €  

TOTAL 89.339,64 €  
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data 149 de novembre del 2018, per un import total de 4.137,05 €, 
atès que no és possible la gestió de cobrament. 

 
5.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions 
presentades,s’acorda anul·lar i deixar sense efecte s els 
expedients sancionadors que figuren detallats a les  relacions 
08/LLA/2018 i  12/ACI/2018, de data 19 de novembre del 2018, 
incoats per presumptes infraccions a les normes que  regulen 
l’estacionament i la circulació de vehicles, quedan t desestimades 
totes les al·legacions restants i confirmades les r espectives 
propostes de sanció. 
 
6.- Recursos Administratius.-  
 
• Vistos els Recursos Administratius relacionats a co ntinuació,  

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

 
Recurrent  Núm. Registre  Data d’entrada  
POZON GARCIA, MARIA 7.077.989 19/11/2018 
PALOMO SJEDDA, MICHAEL 7.077.753 02/11/2018 
GONZALEZ FUENTES, MARIATERESA 7.077.859 09/11/2018 
MOLES SANS, PERE 7.077.920 14/11/2018 
PASCAL RIERA, ESTER 7.077.844 09/11/2018 

 
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 1 9 de 
novembre del 2018 adopta una resolució motivada que  clou 
l’expedient de referència, la part dispositiva de l a qual és 
la següent: 
 
ESTIMAR els recursos administratius relacionats ant eriorment 
contra les resolucions sancionadores adoptades per la Junta de 
Govern.  

 

• Vistos els Recursos Administratius relacionats a co ntinuació,  
interposats contra la resolució adoptada per la Jun ta de 
Govern, mitjançant la qual es desestimen les al·leg acions  
presentades  i es confirmen les propostes de sanció  per 
incompliment de les normes d’estacionament i circul ació: 

 
Recurrent  Núm. Registre  Data d’entrada  
NADAL NAVINES, JORDI 7.077.711 30/10/2018 
ESPUÑES GRUP SL 7.077.721 30/10/2018 

 
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 1 9 de 
novembre del 2018 adopta una resolució motivada que  clou 
l’expedient de referència, la part dispositiva de l a qual és 
la següent: 
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DESESTIMAR els recursos administratius relacionats 
anteriorment contra les resolucions sancionadores a doptades 
per la Junta de Govern.  

 
7.- Personal.- 

 
• S’acorda la contractació, amb caràcter eventual, de l Sr. 

Josep Miquel SEGOVIA LAVADO, com a operari de 
manteniment/conserge del departament d’Esports, del  21 de 
novembre del 2018 al 20 d’agost del 2019. 

 
• S’acorda la contractació amb caràcter eventual del Sr. Jesús 

ERASO LOPEZ, com a operari d’higiene viària, del 19  de 
novembre del 2018 al 18 d’agost del 2019. 

 
• S’informa de la renúncia del Sr. René BORRÀS RIOJA  

(animador de la Llar del Jubilat) a comptar del dia  16 de 
desembre del 2018.  S’acorda contractar al seu lloc , amb 
caràcter eventual,  els serveis del Sr. Boris RUIZ AMBATLLE, 
del 3 de desembre del 2018 al 31 d’agost del 2019.  

 
8.- Expedients disciplinaris.- Vist l’informe que s’ha requerit a 
la Cap del departament de Recursos Humans, adreçat a la Junta de 
Govern de conformitat amb l’article núm. 72 de l’Or dinació de la 
funció pública Comunal, en relació a les incidèncie s notificades 
pels Caps de Departament i altres empreses de segur etat sobre 
l’estat del manteniment d’edificis Comunals i insta l·lacions  en 
general, 

 
Atès que els fets allí constatats poden ser constit utius d’una 
falta disciplinària de caràcter molt greu per part del Cap 
d’aquest departament,  tipificada a l’article 68, a partat h) de 
l’Ordinació de la Funció Pública, la Junta de  Gove rn acorda: 
 

1.  Incoar un expedient disciplinari al Sr. Rafael DE H ARO 
JIMENEZ, per la presumpta comissió d’una falta disc iplinària 
de caràcter molt greu,  qual expedient se substanci arà amb 
la notificació del corresponent plec de càrrecs. 

 
2.  Encomanar al Secretari General la tramitació de l’e xpedient 

disciplinari. 
 

3.  Notificar aquesta resolució a la persona interessad a. 
 
 
9.- Expedients sancionadors.-  
 

• S’acorda incoar un expedient sancionador al Sr. Lou is Jean 
Etienne, Sra. Ariadna TUDEL i a la Comunitat de pro pietaris 
de l’edifici LES TEULADES, per una presumpta transg ressió a 
l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escomb raries a 
la via pública. 

 
• Vistes les al·legacions formulades per la Sra. Mont serrat 

SAMSO, en relació al expedient incoat per una presu mpta 
transgressió l’Ordinació que regula l’horari de dip òsit 
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d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar nu l i sense 
efecte el referit expedient.  

 
 
10.- Cultura.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i 
instal·lacions comunals presentades per entitats pa rroquials i/o 
nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cu ltural, social 
o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense l ucre, s’acorda 
cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, ta l com es 
detalla en la relació núm. 20 de demandes d’utilitz ació 
d’instal·lacions comunals. 
 

11.- Treballs Zona Engolasters.- Per a la realització dels 
treballs necessaris per a condicionar el tram del c amí que 
comunica el camí de les Molleres amb el camí d’Engo lasters (per 
tal d’arribar a la Font de la Closa, ) s’ha demanat pressupost pel 
transport de terra amb helicòpter a l’empresa Helia nd (26 €/minut, 
Igi no inclòs), única empresa a Andorra que pot dur  a terme 
aquests treballs. El cost aproximat per aquests tre balls serà 
d’uns  2.400 €. Examinada l’oferta presentada, s’ac orda acceptar-
la i encomanar la realització d’aquests treballs.  
 
 
12.- Aparcaments.-  Pel subministrament i instal·lació d’una 
centraleta contra incendis destinada a l’aparcament  les Teulades, 
s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses S.G.V (2.089,16 
€ ; IGI no inclòs), VALLSEGUR (2.177,62 €; IGI no i nclòs) i 
PROTECVALL (3.172,86 €¸ IGI no inclòs). Vistes les ofertes, 
s’acorda adjudicar a l’empresa SGV el subministrame nt i 
instal·lació d’aquesta centraleta, al ser l’oferta menys dient. 
 
13.- Programes Informàtics.- Vista la proposta que presenta 
l’empresa T-INNOVA, subministradora del programa in formàtic de 
gestió de les activitats esportives i culturals del  Comú 
(DEPORWIN), s’acorda encomanar a la referida empres a el 
subministrament i la instal·lació d’un equip de con trol d’accés 
per als usuaris del Centre de Fiter i Rossell, d’ac ord amb el 
pressupost presentat per un import de 1.885,90 €.  
 
14.- Espais Lleure.-  Per a la contractació d’un servei de càtering  
pels dos Espais Lleure, destinat als infants inscri ts pel període 
corresponent a les vacances de Nadal 2018 s’ha efec tuat una 
consulta de preus a diverses empreses obtenint nomé s un pressupost 
de l’empresa BIO BIO (àpat: 5,45 €; Igi no inclòs –  Picnic): 3,75 
€; Igi no inclòs). Examinada l’oferta presentada s’ acorda 
adjudicar a BIO BIO el servei de restauració, confo rme al 
pressupost presentat. 
 
15.- 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 Crèdi t, a càrrec del 
pressupost econòmic  2018: 
 

• De les partides 601 2312000 60500 “Mobiliari ” 700 € i 601 
3210002 21300 “Reparació i manteniment”, 817,10 € a  favor de 
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la partida 601 3210002 60501 “Electrodomèstics” 1.517,10 € 
per a fer front al subministrament d’un rentavaixel les. 

 
 
16.- Escoles Bressol.-  
 

• S’informa a la Junta de Govern que el tancament de les 
Escoles Bressol 2019, per a les vacances del person al 
s’efectuarà durant les dates següents: 

 
- Escola Bressol 1: del 1 al 14 de juliol del 2019 
- Escola Bressol 2: del 5 al 18 d’agost del  2019 

 

• Per la compra d’un rentaplats industrial per la cui na de 
l’Escola Bressol 2, s’han consultat les empreses TE CNIC 
CLIMAX, PALMIR ESPINTA, CUBIC, ANDOELECTRÒNICA, CIM S i 
ELECTROFRED ROSSEL, oferint diverses opcions i preu s. 

 
Examinades les oferts, s’acorda la compra a l’empre sa CIMS per 
l’import de 1.517,10 € al ser la menys dient en rel ació a les 
prestacions que ofereix. 
 
17.- Altres demandes.-  Vista la sol·licitud presentada per 
l’Associació de Pares d’Alumnes de l’escola Sagrada  Família 
(APMA), per a dur a terme el tradicional “Quinto de Nadal”  a la 
Sala del Prat del Roure, s’acorda cedir la instal·l ació a 
l’Entitat sol·licitant. La celebració d’aquest acte  queda subjecta 
en tot moment al compliment del que estableix el Re glament 
regulador del Joc del Quinto i, previ a la celebrac ió, l’Entitat 
sol·licitant haurà de presentar al Comú l’autoritza ció preceptiva 
lliurada per part del Consell Regulador Andorrà del  Joc. 
 
18.- Mútua dels Agents de Circulació.-  Vist l’aute del Tribunal 
Constitucional notificat el dia 14 de novembre del corrent, pel 
qual no s’admet a tràmit el recurs d’empara present at pel Comú 
d’Escaldes-Engordany contra les sentències del Trib unal Superior 
de Justícia en relació a l’Ordinació de la Mútua de ls Agents de 
Circulació comunals, la Junta de Govern acorda: 
 

1.  Suspendre els efectes de l’Ordinació de la Mútua de ls agents 
de circulació i atenció ciutadana del Comú d’Escald es-
Engordany, del 22 de desembre del 2014 la qual ha q uedat 
anul·lada 
 

2.  Cobrir els supòsits previstos a l’article 36.1 de l a Llei 
8/2005,  del 21 de febrer, dels agents de circulaci ó 
comunals, a càrrec del pressupost comunal. 
 

3.  Reemborsar als Agents de Circulació tots els import s cobrats 
en aplicació de l’Ordinació que ha estat esdevingut  nul·la. 
 

4.  Estudiar l’oportunitat d’assumir directament o en e l seu 
cas, contractar mitjançant concurs públic, una asse gurança 
destinada a la cobertura dels supòsits establerts a  
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l’article 36 de la Llei 8/2005,  del 21 de febrer, dels 
agents de circulació comunals.  
 

5.  Notificar la resolució del Tribunal Constitucional al 
Consell General als efectes oportuns, i en particul ar, pel 
que fa a una possible rectificació del text de la L lei 
8/2005 per adaptar-lo al manament constitucional 

 
 

 
 
 
 
 

Sessió de la Junta de Govern de data 26 de novembre de 2018 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia  19 de novembre del 2018, que serà  presentada al 
Ple del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; del núm. 
1296 al 1299/2018 (obres menors); del núm. 1300 al 1308/2018 
(comerç); del núm. 1309 al 1311/2018 (inscripcions cens 
electoral), i del núm. 1312 al 1315/2018 (urbanisme ). 
  
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions núm.  
60/2018 i 61/2018 de factures conformades per un im port net a 
pagar de 12.063,48 € i 220.041,05 €, 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 753,82 €. 
 
3.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions 
presentades,s’acorda anul·lar i deixar sense efecte s els 
expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 
13/ACI/2018, de data 26 de novembre del 2018, incoa ts per 
presumptes infraccions a les normes que regulen l’e stacionament i 
la circulació de vehicles, quedant desestimades tot es les 
al·legacions restants i confirmades les respectives  propostes de 
sanció. 
 
4.- 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 les següents Transferències de Cr èdit, a càrrec 
del pressupost econòmic  2018: 
 

• De la partida 621 3420005 61702 “Millora Espais Públics ” 
30.000 € a favor de la partida 621 3420001 60500 “Mobiliari ” 
30.000 € per a fer front a la compra de mobiliari d estinat a 
les piscines comunals amb motiu de les obres de rem odelació. 
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• De la partida 401 1631000 60400 “Vehicles ” 3.235 € a favor 
de la partida 401 1330000 60400 “Mobiliari ” 3.235 € per a 
fer front al subministrament d’una moto pel servei de 
circulació. 

 

• De la partida 502 1710000 61750 “Conservació arres verdes i 
parcs ” 4.826 € a favor de la partida 502 1620004 60773 
“Contenidors ” 4.826 € per a fer front al subministrament i 
manteniment de contenidors soterrats. 

 
5.- Oficines Comunals.- Ateses les previsions sobre els treballs 
que s’estan executant a les plantes 1a,  5a i Sala d’Actes del 
Comú, s’acorda prolongar fins al 31 de gener del 20 19 l’horari 
d’obertura al públic de les oficines de les 8:00 a les 15:00 
hores. 

 
6.- Expedients sancionadors.- S’acorda incoar un expedient 
sancionador a les Sres. Cristina RIBAS COLL, Josepa  MATEU ROSINA, 
Aurora PEREZ LA HUERTA, al Sr. Jan KUJAWA i als tit ulars 
administratius dels negocis HONG KONG, STAY, TENDÈN CIES, per una 
presumpta transgressió a l’Ordinació que regula l’h orari de 
dipòsit d’escombraries a la via pública. 
 
7.- Vehicles.-  Per l’adquisició d’una motocicleta, motor 125 cc, 
destinada al Servei de Circulació i atenció ciutada na, s’ha 
efectuat una consulta de preus al que solament ha p ostulat 
l’empresa TOYOTA MOTORS, presentat l’oferta següent : 
  

• Model Agility   3.235 € 
• Model People  4.035 € 

 
Les empreses TOP MOTO, MOTORS Andorra, MULTIMOTO, J . GINESTA  i 
MOTORETRO, no han presentat oferta. 
 
Examinada l’oferta presentada, s’acorda adjudicar a  l’empesa 
TOYOTA MOTORS el subministrament de la motocicleta per l’import de 
3.235 € (Model Agility).  
 
 
8.- Contenidors soterrats.- Pel subministrament i manteniment de 6 
contenidors soterrats de tipus mecànic, per a subst ituir els 
contenidors instal·lats a la Ctra. d’Engolasters i al C/François 
Miterrand (envasos, vidre i paper per envasos i vid re), s’ha 
convocat un concurs públic al que han participat le s empreses 
següents:  
 

 

 Punt verd François Mitterrand Punt verd  Ctra.Engolasters 
 subministramet Mantenimentan

ual 
Preu/h 
reparació 

subministrament Manteniment 
anual 

Preu/h 
reparació 

Senyalitzacions Stop  22.912,00€ 564,30€ 29,26€ 31.221,00€ 564,30€ 29,26€ 

Multiserveis 
Copríncep (opció 1) 

23.462,34 940,00€ 40,00€ 23.462,34 940,00€ 40,00€ 

Multiserveis 
Copríncep (opció 2) 

21.913,65€ 940,00€ 40,00€ 21.913,65€ 940,00€ 40,00€ 
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Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva  a l’Òrgan de 
contractació, s’acorda adjudicar el subministrament , muntatge i 
posada en funcionament dels referits contenidors, p er partides, a 
les empreses Senyalitzacions STOP, (subministrament  de 3 
contenidors  per l’import total de 22.912 € ; mante niment 564,30 € 
i reparacions 29,26 €/h) del punt verd situat a  l’ av. François 
Miterrand i a Multiserveis COPRÍNCEPS (subministram ent de 3 
contenidors  per l’import total de 21.913,65 €; man teniment 940 € 
i reparacions 40 €/h), del punt verd situat a la Ct ra. 
d’Engolasters,  atès que són, respectivament, les o fertes que 
millor s’adapten a les necessitats del departament.  
 
9.- Piscines Comunals.-  Pel subministrament de divers material 
esportiu aquàtic, s’ha efectuat una consulta de pre us a la que han 
postulat les empreses DIRECTE SL, LA MAISON DE LA P ISCINE, GENMAT 
ACTIU, LEISIS, STAGE i ESPORTALIUS, presentant dive rses opcions i 
preus 
 
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar dit mater ial per 
partides a les següents empreses:  
 

• Lot 1: LA MAISON DE LA PISCINE : 1.800,00 € 

• Lot 2:  STAGE :      471,97 € 

• Lot 3:  GENMAT ACTIU :   2.351,34 € 

• Lot 4:  DIRECTE SL :   1.852,25 € 

 
10.-  Mobiliari .-  
 

• Pel subministrament de prestatges metàl·lics tipus “gàbia”,  
per a l’equipament de les Piscines Comunals, s’ha e fectuat 
una consulta de preus al que només ha postulat l’em presa 
Serralleria ELS CORTALS per l’import de 6.698,56 €.  

 
Les empreses Serralleria LOPEZ & LOPEZ i Tallers LL ADÓS, no 
han presentat oferta. 

 
Examinada l’oferta, s’acorda adjudicar el subminist rament 
d’aquests prestatges a l’empesa Serralleria ELS COR TALS 
conforme al pressupost presentat. 

 
• Per la fabricació i col·locació d’un armari amb por tes de 

mirall destinat a la sala de “Fitness”  de les Piscines 
Comunals, s’ha efectuat una consulta de preus a la que només 
ha postulat l’empresa Fusteria ROSSELL amb un press upost per 
l’import de 2.325,35 €. 

 
Les empreses Fusteria DECOR ANDORRA i Fusteria FREI XES, no 
han presentat oferta. 

 
Examinada l’oferta presentada, s’acorda adjudicar e l 
subministrament d’aquest armari a l’empesa Fusteria  ROSSELL, 
conforme al pressupost presentat. 
 

 
 



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2018  –   Sessió ordinària de data 10 de desembre 281

11.- Revisió del Marc Pressupostari 2016 - 2019.-  D’acord amb 
l’establert a l’article 11.3 de la Llei 3/2014 de s ostenibilitat 
de les finances públiques i d’estabilitat pressupos taria i fiscal, 
la Junta de Govern ha procedit a la revisió del Mar c Pressupostari 
del Comú d’Escaldes-Engordany, pel mandat 2016 -201 9, aprovat pel 
Ple del Comú en la sessió celebrada el dia 12 de fe brer del 2016 i 
pel Tribunal de Comptes el dia 8 de març del 2016. 
 
El marc pressupostari revisat compleix en tots els seus aspectes 
amb les limitacions fixades per la Llei de 32/2014,  i en especial 
en quan al límit d’endeutament, donant compliment a ls principis de 
sostenibilitat financera i estabilitat pressupostàr ia. 
 
Per tot l’anterior i vist que, d’acord amb les prev isions de la 
Llei, el Marc Pressupostari ha de ser revisat i pub licat amb 
anterioritat a l’aprovació del pressupost per a l’e xercici 
econòmic següent, la Junta de Govern acorda publica r-lo al BOPA. 
 

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

 

 
 
 
 
 

3. Proposta d’aprovació de l’Ordinació general del pressupost 
econòmic 2019 

La Sra. Cònsol Major fa la presentació del projecte de Pressupost 2019 
què avui es posa a consideració del Ple. Exposa el següent: 

Permeteu-me que abans de passar la paraula a la consellera de 
Finances, que els explicarà de forma més àmplia els eixos del 
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pressupost per aquest exercici 2019, els hi adreci unes paraules sobre 
la voluntat que ha guiat la confecció d’aquest pressupost.  

A través dels diferents pressupostos que hem fet en els darrers anys hem 
marcat clarament el nostre compromís polític amb els electors. Aquest, i 
els darrers pressupostos presentats al Ple del Comú, són el reflex dels 
compromisos contrets, sempre ajustant-los a les realitats socio-
econòmiques que hem viscut en aquests darrers anys. Unes realitats que 
disten molt entre elles; arribàvem al Comú l’any 2012 amb un context 
econòmic i social delicat, amb la responsabilitat d’ajustar de forma 
raonada els recursos, amb una capacitat d’inversió clarament tocada i 
guiats per la premissa d’obtenir l’equilibri pressupostari, evitant 
incrementar la càrrega financera. Set anys després, gràcies a la 
recuperació i millora del nostre entorn econòmic i financer i al rigor i 
responsabilitat en la gestió dels recursos públics,  que sempre han  guiat 
aquest equip comunal, podem sotmetre a aprovació d’aquest Ple un 
pressupost que sobrepassa els 31 milions d’euros, amb un programa 
d’inversions de 9,5 milions d’euros per aquest 2019.  

En els darrers 3 anys hem fet una inversió important, més de 20 milions 
d'euros, fet que ha comportat una gran transformació i modernització de 
la nostra parròquia, però encara ens queda un any de mandat i aquesta 
transformació i modernització no es poden veure aturades. Per aquest 
motiu, el 2019 veuran la llum o es començaran a forjar projectes 
importants per a la parròquia. Cal recordar que en aquest mandat 
s’haurà invertit més de 33 milions d’euros sense haver augmentat el 
nostre endeutament, sinó reduint-lo.  

És més, si les nostres previsions es compleixen, en aquest últim any de 
mandat estarem en condicions de poder assolir una rebaixa prou 
significativa del nostre endeutament: ni més ni menys que una reducció 
del 50%, passant de 34,7 milions el 2012 a menys de 17 milions quan 
tanquem el 2019.  

El projecte de l’aparcament de la “Part alta” torna a tenir un 
protagonisme especial dins del capítol d’inversions. És un projecte 
complex administrativament parlant, motiu pel qual ha patit un retard 
important i en som plenament conscients. Tanmateix, no ens donem per 
vençuts perquè creiem fermament que serà un equipament de cabdal 
importància pel desenvolupament de la part alta i esmerçarem tots els 
esforços perquè aquest 2019 en puguem veure els primers fruits.  

Com deia, alguns projectes culminaran aquest 2019. És el cas de la 
reobertura de les piscines i el gimnàs comunal després d’una reforma 
integral de les instal·lacions o de l’embelliment de l’avinguda Carlemany 
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per a vianants, on després de festes s’hi faran els darrers retocs. No els 
amagaré la satisfacció de poder veure acabada la transformació d’aquest 
espai per a vianants. Tampoc els recordaré la controvèrsia que va aixecar 
aquest projecte, ja no toca: diuen que el temps sempre acaba donant la 
raó i cicatritza les ferides. Però sí que els hi vull expressar la meva 
convicció entorn d’aquest espai per a vianants. Crec que serà un espai 
que sempre estarà viu, obert a noves propostes, dinàmic i, sobretot, un 
espai de trobada i gaudi per als ciutadans i ciutadanes i de tots els 
agents implicats.  

Amb l’objectiu d’integrar el riu, s’ha previst un concurs d’idees per tal 
de remodelar el passeig del Riu, unificant-lo en tot el seu recorregut. 
L’aigua és vida i volem proporcionar a la ciutadania un espai públic per 
promoure activitats culturals, esportives i recreatives a l’aire lliure, 
creant un nou espai de diàleg i de trobada a la nostra parròquia.  

En aquestes darreres setmanes, alguns veïns d’Escaldes-Engordany 
m’han preguntat si finalment el tanatori i la sala de vetlles es tirarien 
endavant. Ja els puc assegurar que sí. El pressupost per aquest 2019 
inclou una partida important per fer front a les obres de construcció 
d’aquest equipament, d’acord amb el conveni signat amb el Govern 
d’Andorra. Per responsabilitat, per demanda de la nostra ciutadania i per 
compromís, senyores i senyors consellers, hem de tirar endavant aquest 
equipament que estarà en una zona més accessible, de dimensions i 
característiques adequades al nostre país,  funcional i íntim, tal com 
preveu el projecte guanyador. No podem permetre des de l’administració 
pública no acompanyar a la ciutadania en moments tan delicats. Per 
tant, és la nostra obligació treballar perquè aquest equipament torni a la 
nostra parròquia al més aviat possible.  

Altres projectes que protagonitzen el programa d’inversions són la 
projecció de dos nous aparcaments: un a la carretera d’Engolasters i un 
altre a la zona del pont de la Plana per ordenar l’estacionament de 
vehicles en una zona d’alta freqüentació els mesos de bon temps.   

I continuem, continuem treballant amb la reforma de les voravies, amb 
l’adaptació de l’enllumenat públic al sistema led, amb la millora de la 
recollida de residus i la neteja d’espais públics, amb l’eliminació total 
de l’ús de productes químics a les zones i parcs de la parròquia. En 
definitiva, continuem treballant per millorar la qualitat de vida de les 
ciutadanes i ciutadans, per tenir uns carrers i unes avingudes netes, per 
caminar cap a una parròquia sostenible.  

Aquest pressupost, com els precedents, esdevenen una aposta molt 
ferma per consolidar una parròquia més solidària, justa amb els serveis 
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socials per a infants i per a la gent gran, rica en cultura i tradicions, que 
dona suport al teixit associatiu, als clubs esportius, que promou formes 
d’interacció amb la ciutadania i amb la seva joventut. 

No som les administracions les que tenim tots els instruments a les 
nostres mans per fomentar la creació de noves empreses i nous negocis, 
però si que en tenim alguns que poden contribuir a potenciar aquesta 
creació com són les ajudes en l’àmbit fiscal. Per aquest motiu, 
continuarem exonerant els nous negocis perquè la parròquia ha de ser 
emprenedora i creativa. Un any més, apostem per congelar les taxes i 
preus públics per no carregar les economies familiars, ni els comerços ni 
negocis.   

Honorables conselleres i consellers sabent que el present pressupost 
s’ha treballat intensament, i amb una clara responsabilitat de no 
hipotecar la gestió futura del pròxim mandat, s’ha simulat amb molta 
prudència una estimació realista del pressupost del 2019, l’últim del 
present mandat. 

Estem doncs davant un pressupost que continua invertint en els indrets 
que necessiten més inversió publica, un pressupost que sempre hem 
confeccionat amb sentit comú, tocant de peus a terra, procurant forjar 
un camí ordenat i planificat per continuar fent de la nostra parròquia, 
una parròquia moderna, sostenible i, sobretot, solidària.  

Avui, no els hi negaré que és un dia especial per a mii també pel meu 
company de camí, el senyor Marc Calvet, perquè és el darrer pressupost 
que tenim l'honor de presentar juntament amb aquest equip comunal, 
però al mateix temps de satisfacció per la feina feta i ben feta.  

Ens agradaria adreçar també unes paraules als membres de la minoria 
comunal, perquè la seva contribució ha estat un gran complement per 
tal de fer avançar i millorar aquesta parròquia. Sr.  Magallón i Sra. 
Vendrell els hi vull donar les gràcies per la tasca que han portat a terme 
i la que encara queda per fer durant els mesos vinents. 

Aquest pressupost no és la suma comptable de les partides per arribar a 
un resultat final, sinó que és la suma de voluntats polítiques per 
aconseguir uns objectius ben clars, transformar i modernitzar Escaldes-
Engordany deixant-la encara més ben preparada per encarar els reptes 
de futur i la responsabilitat d’aconseguir-los sense comprometre els 
futurs equips de Govern. 

Agraeixo a les treballadores i treballadors del Comú la seva 
professionalitat i la seva contribució, primordial, al bon funcionament 
dels nostres serveis públics. I és que gràcies a la seva implicació podem 
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oferir serveis públics de qualitat per als nostres fills, joves i gent gran, 
podem recuperar tradicions que semblaven en l’oblit o podem gaudir de 
jornades de lleure i diversió. I sí que és una defensa aferrissada a la 
tasca que fan els funcionaris d’aquesta corporació.   

 

 

Closa la seva intervenció, la Sra. Cònsol Major cedeix la paraula a la Sra. 
Núria Gomez, consellera de Finances, per a que aporti major informació 
sobre el projecte de pressupost 2019. La Sra. Núria Gomez exposa el 
següent: 

Estem a les portes d’encetar el 4t i darrer any del mandat que ens van 
confiar els electors ara fa 3 anys. El pressupost que avui presentem es la 
culminació d’un treball intens, que s’ha dut a terme no solament 
aquests darrers mesos sinó durant els darrers 3 anys, Perquè encetarem 
aquest darrer any amb els projectes d’inversió més importants ja 
enllestits o executant-se. Amb el cadastre aprovat, la 1a revisió del Pla 
d’urbanisme feta realitat. Haurem avançat en la construcció de 
separatives en zones tan sensibles, com necessàries, com són el carrer 
Sta Anna o l’avinguda del Fener i haurem fet realitat la consolidació 
definitiva del centre comercial en zona per a vianants. També haurem 
complert l’objectiu de consolidar els ingressos recurrents, que ha estat 
possible amb la revisió a principis de mandat dels impostos de propietat 
i rendiments arrendataris, el que ha permès dotar de recursos sostinguts 
en el temps les actuacions a desenvolupar en tots els àmbits d’interès 
comunal Cultura, Comerç, Turisme, Esports, Gent gran, Joventut, 
Infància entre altres. 

Tenim l’oportunitat de presentar un pressupost que novament creix en 
relació a l’any anterior, i ho fa de forma equilibrada i sostenible, i que 
millora els objectius als que ens vam comprometre a l’inici del mandat, 
mitjançant l’aprovació del marc pressupostari 2016-2019. Em satisfà 
poder presentar un pressupost que deixarà als propers mandataris 
comunals unes finances més consolidades i sanejades. 

Així queda plasmat en la darrera revisió anual del marc pressupostari del 
mandat que va ser aprovada per la Junta de Govern el passat 26 de 
novembre i que ha estat tramesa al Tribunal de Comptes per a la 
preceptiva fiscalització.  

Hi ha 4 aspectes que em semblen rellevants destacar (alguns ja els ha 
comentat la Sra. Cònsol). El primer, al respecte del programa 
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d’inversions : a finals del mandat hi haurem destinat prop de 30 milions 
d’euros, xifra que multiplica per 4 vegades la que va ser possible 
executar el mandat anterior, una xifra que representa un augment del 
66%, concretament 12 milions per sobre de la xifra que ens proposàvem 
assolir a l’inici del mandat.  

El segon punt que vull destacar és l’endeutament. Permetin-me situar-
me a l’inici del mandat anterior, és a dir a l’1 de gener 2012, per referir 
la reducció de l’endeutament que es quantifica en més del 50%, 
situant-lo per sota els 17 milions d’euros enfront als 34,7milions 
inicials. Tancarem el mandat amb un nivell d’endeutament que 
representa un terç del límit màxim legalment permès i millora 
substancialment, concretament en 5 milions d’euros, els objectius 
inicials que ens vam proposar.  

Els 2 darrers aspectes que vull posar en valor son precisament els que 
han contribuït a apalancar els alts nivells d’inversió que s’assoliran, tot 
reduint els nivells d’endeutament. Concretament, la gestió responsable 
dels recursos destinats a despeses de funcionament per una banda i per 
altra banda, la revisió de la política fiscal sobre propietat i rendiments 
arrendataris per consolidar ingressos recurrents que han permès que la 
totalitat dels ingressos extraordinaris no s’hagin hagut de veure 
compromesos a cobrir dèficits de funcionament corrent. Així el conjunt 
de recursos econòmics destinats a funcionament haurà estat un 1,6% 
inferior al que prevèiem al confeccionar el marc pressupostari inicial, 
cosa que suposa un estalvi de 1,1 milions d’euros en 4 anys que s’han 
pogut destinar íntegrament al finançament d’inversió, tot evitant nou 
endeutament. A aquesta xifra si suma l’increment d’ingressos sobre el 
conjunt del mandat de pràcticament 13 milions d’euros, un terç dels 
quals provinents precisament de les accions de revisió de la política 
tributària. La resta ha estat possible per la recuperació de les 
transaccions patrimonials, els projectes urbanístics aprovats i altres 
millores generals de l’entorn econòmic.  

En definitiva, abordem el darrer pressupost del mandat des del confort 
d’una situació financera enfortida, lliure de tensions, i amb el gruix dels 
compromisos assolits. I el que em sembla més important, és que al 
darrera d’aquestes xifres i projectes hi ha la finalitat perseguida: 
projectar la parròquia cap al futur i aportar valor afegit a la nostra gent, 
als infants, als joves, a la gent gran, als comerços, als turistes que ens 
visiten, que són un dels elements motors del nostre benestar, als 
ciutadans en general i no podem oblidar, als contribuents, que són als 
qui finalment devem fer-ho possible. 
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El pressupost per a l’exercici 2019 creix un 4,6% (concretament 1,4 
milions d’euros) en relació al de l’exercici 2018. Les despeses de 
funcionament ho fan en un 5,1% per l’impacte de l’IPC i la reobertura 
imminent de les instal·lacions remodelades de la piscina comunal. Els 
estalvis per la reducció de la càrrega financera vinculada a la millora del 
nivell d’endeutament permeten compensar part de l’increment. 

Al programa d’inversions s’hi destina més d’un 30% de la dotació total 
que s’eleva enguany a 9,5 milions d’euros i s’acompanya d’una proposta 
de crèdits plurianuals de 10,12 milions d’euros addicionals per fer front 
a l’execució dels projectes vinculats al desmunt i adequació de la 
parcel·la del futur aparcament de l’Obac a la “Part Alta”, així com la 
construcció de la futura sala de vetlles, projecte en col·laboració amb el 
Govern d’Andorra que inclou la construcció del tanatori nacional. 

Es preveu finançar el 90% del pressupost amb els ingressos corrents i 
de capital que es generaran durant l’exercici (28,1 milions d’euros). La 
resta es finançarà amb la incorporació de romanents de tresoreria 
existents per import de 1,0 milió d’euros i nou endeutament fins a un 
màxim de 2,0 milions d’euros. 

Aquest nou endeutamentno ha de suposar cap augment a la càrrega 
financera actual, ja que és inferior a la quantitat que s’amortitzarà 
normalment durant el propi exercici, quedant els nivells d’endeutament 
previstos a finals del 2019 similars als de tancament 2018. 

 

Un cop comentades les xifres més generals del pressupost que es 
presenta per aprovació, passaré a comentar els aspectes que em 
semblen més rellevants de les dotacions que es preveuen. 

Els ingressos que es preveuen liquidar el 2019 sense considerar el 
finançament alié, es quantifiquen en 28,1 milions d’euros, la xifra més 
important prevista des de l’any 2004 i suposen un augment del 13,4% 
respecte el pressupost 2018, que correspon a 3,4 milions d’euros. 
D’aquest augment, 1,3 milions correspon a la previsió d’ingressos 
vinculats a l’entrada previsible de nous projectes urbanístics, 1,3 
milions addicionals provenen de la consignació en el pressupost de la 
regularització de transferències pendents per part de Govern 
corresponents a l’exercici 2017. Val a dir que les transferències de 
Govern representen un 31% del finançament total del pressupost 2019. 
Als 2,6 milions anteriors si sumen un total addicional de diversos 
conceptes per valor de 700milers d’euros, la meitat dels quals vinculats 
a la reobertura de les piscines comunals, però també es preveu un 
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augment dels ingressos per rendiments arrendataris, aparcaments o 
altres de menor magnitud en base a les xifres reals registrades el 2018.  

La millora en les previsions d’ingressos ens permet presentar un 
pressupost que no preveu cap augment en els impostos i taxes, tampoc 
en els preus públics. A més, es preveu donar continuïtat a les 
bonificacions per impost de radicació que permeten facilitar la 
implantació de nous negocis amb una bonificació total del 100% el 
primer any i del 50% el segon any.  

 

Quant a les despeses de funcionament corrent, les dotacions augmenten 
en 900 milers d’euros, el que representa una variació del 5,1% en 
relació al pressupost de l’exercici 2018.  

L’augment dels consums corrents suposa 600 milers dels 900 
d’increment total. D’aquesta quantitat la meitat s’explica per l’impacte 
de la reobertura de les piscines. Concretament, s’hi quantifica el cost 
dels treballs realitzats per altres empreses (servei de neteja, serveis de 
socorrisme aquàtic i personal tècnic esportiu, entre altres serveis), així 
com l’impacte en el consum de gasoil i energia elèctrica essencialment.  

Per altra banda, el pressupost considera també un augment de la partida 
de lloguers en 170 milers d’euros que inclou reforçar la dotació 
d’enllumenat de Nadal en la modalitat de lloguer, així com 2 partides de 
nova dotació per habilitar un aparcament a l’entrada de la vall del 
Madriu-Perafita-Claror al pont de la Plana, i un aparcament a la part 
baixa de la carretera d’Engolasters. També es preveu una nova dotació 
en lloguers per donar cabuda a la primera àrea d’esbarjo especialment 
habilitada per a gossos. 

El pressupost recull l’augment dels costos de recollida selectiva en 
80milers d’euros per fer front a l’aplicació dels índexs d’actualització de 
tarifes previstos per contracte i la recollida orgànica, que assumirà el 
Comú a partir de 2019. 

Finalment, les dotacions que expliquen l’increment restant corresponen 
a les partides necessàries per organitzar l’edició 2019 de 
l’agermanament previst amb la Commune de l’Étang-Salé amb un import 
de 70 milers d’euros, la convocatòria de dos comicis electorals al llarg 
del 2019 amb una dotació de 30 milers d’euros; l’11a edició del Saló 
de la Gent Gran amb una dotació de 18 milers d’euros. Es reforça la 
dotació en matèria de promoció turística i econòmica per possibilitar 
accions de dinamització comercial i cultural, especialment a les zones 
comercials, un cop finalitzades les obres de consolidació del carrer per a 
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vianants, així com a la zona d’Engolasters, l’impacte de les quals queda 
compensat per l’alliberament de les dotacions especials previstes en el 
pressupost 2018 amb motiu de la commemoració dels 40 anys de 
parròquia. 

La resta de dotacions del capítol 2 es mantenen més o menys estables 
en relació al 2018. 

Les despeses de personal, que representen el 32% del pressupost total 
per a l’exercici 2019 suposen un augment de 374  milers d’euros, el 
que representa un 3,9% d’increment en relació al 2018. 

S’ha previst un increment de les retribucions per aplicació de l’IPC, 
estimat en un 1,7%. L’impacte total vinculat a l’aplicació de l’IPC és de 
290 milers d’euros, considerant també la revisió 2018 que ha estat d’un 
2,6% enfront al 1,3% previst en el pressupost 2018.  

Per altra banda, l’impacte anual de les places de nova creació cobertes 
al llarg del 2018 (2 agents de circulació, i cap de cadastre) expliquen 
l’increment restant junt amb les places de nova creació previstes pel 
2019. Concretament, el 2019 es preveu la contractació fixa d’un tècnic 
per a l’arxiu comunal, un tècnic de recursos humans, així com 3 operaris 
de camins de muntanya eventuals addicionals per reforçar l’equip actual 
i 1 informador turístic eventual. Val a dir que durant l’exercici 2018 han 
estat consolidades definitivament amb personal fix les vacants existents 
a l’escola bressol (3 puericultores i 2 cuineres), higiene viària (2 xofers 
de neteja viària) i medi ambient (2 operaris de deixalleria).  

Es manté una dotació significativa per fer front a les necessitats de 
formació i perfeccionament del personal, i es preveu donar continuïtat al 
programa de contractació de joves de 16 i 17 anys durant els mesos de 
juliol i agost  que es va iniciar el 2012.  

Les retribucions dels càrrecs electes no varien, si bé és preveu la seva 
actualització d’acord amb l’IPC. 

 

Passo ara a comentar les dotacions més significatives del programa 
d’inversions que s’eleva a 9,5 milions d’euros, i s’acompanya d’una 
proposta de plurianuals de 10,12 milions d’euros per als anys 2020-
2023. 

Cal dir abans però, que al finalitzar el 2018 s’hauran executat les 
actuacions de més gran format, com ara les relatives a la consolidació 
de l’avinguda Carlemany i carrers adjacents en zona per a vianants, la 
remodelació i separatives de l’av. Del Fener, la reforma de les piscines i 
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gimnàs comunals. Pel 2019, el pressupost preveu també un pla 
d’actuacions tan o més ambiciós que el del 2018, però amb actuacions 
de format més contingut, si bé destaquen per la seva dotació les 
relatives als projectes plurianuals de construcció de l’aparcament de 
l’Obac, i la construcció de la sala de vetlles. 

El projecte de construcció del nou aparcament comunal de l’Obac 
compta amb una dotació total de 12 milions d’euros, 2 milions dels 
quals sobre l’exercici 2019 i la resta en forma de dotacions plurianuals 
fins al 2023. Aquest equipament públic és una prioritat absoluta per 
l’equip comunal per la seva capacitat transformadora i revitalitzadora de 
la “part alta” com a punt d’entrada a l’eix comercial, però alhora és un 
projecte complex, per la diversitat d’agents implicats. Durant els darrers 
3 anys s’han assolit fites importants com són l’aprovació definitiva del 
pla parcial per part pels propietaris i s’ha consensuat el protocol 
d’entesa per a l’execució del projecte. És voluntat esmerçar tots els 
esforços necessaris per aconseguir licitar el projecte el proper any 2019.  

El segon gran projecte plurianual previst en el pressupost és el relatiu a 
la construcció de la futura sala de vetlles, i s’hi destina un 16% del 
programa d’inversions previst, concretament 1,6 milions d’euros i 
l’adjudicació hauria de poder fer-se efectiva abans de finalitzar aquest 
any 2018.  

El pressupost d’inversió preveu actuacions en diversos àmbits i punts de 
la parròquia , com ara: 

Dos nous aparcaments comentats anteriorment, un a la zona del pont de 
la Plana, prop de l’accés de la vall del Madriu-Perafita-Claror, amb 
l’objectiu d’ordenar l’estacionament de vehicles en una zona molt 
freqüentada durant els mesos d’estiu, l’altre, a la part baixa de la 
carretera d’Engolasters, per tal de respondre a les necessitats creixents 
dels veïns de la zona 

El pressupost també preveu les obres d’embelliment i renovació de 
voravies i enllumenat de diversos trams de l’avinguda del Pessebre, 
l’avinguda de les Escoles, el cementiri i la urbanització de La Plana. Es 
preveuen també les darreres intervencions en la xarxa d’enllumenat 
públic, que quedarà completament dotada d’enllumenat de tipus led 
afavorint la reducció dels consums energètics i de manteniment i una 
millor qualitat d’il·luminació. 

En quant a les Obres de millora d’espais públics, destaco: 
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L’ampliació i reforma de la plaça de les Pubilles. Es pretén renovar 
aquest espai i modificar la seva configuració de manera que es millori la 
circulació de vehicles en aquest sector. 

Al carrer Peces Caldes s’hi instal·larà un sistema de transport de 
persones mecànic, tot renovant les escales actuals. Aquestes obres 
milloraran la connexió per a vianants entre les avingudes del Pessebre i 
de les Escoles, i facilitaran l’accés a l’escola de la Peletera. 

Com a complement de la reforma de l’avinguda Carlemany, es preveu la 
instal·lació del sistema de seguretat de l’avinguda. El projecte 
s’adjudicarà conjuntament amb el Comú d’Andorra la Vella.  

També com a complement de la plaça Coprínceps, es construiran noves 
estructures per la instal·lació de noves terrasses cobertes, i es preveu 
dissenyar una coberta per a l’escenari actual.  

Per tal d’afavorir la convivència en l’espai públic, també es preveu 
l’adequació d’una àrea especialment dedicada a l’esbarjo dels gossos. 

El pressupost compta amb una dotació per fer front a l’eventual 
necessitat d’impermeabilitzar la plaça de la Creu Blanca. 

Altres diverses partides configuren el pressupost final d’inversions, com 
són la millora dels parcs infantils o la renovació del parc de vehicles i 
ginys i altres actuacions menors que es descriuen àmpliament en la 
memòria que acompanya el pressupost.  

 

Per tancar la meva intervenció, diré que el pressupost per a l’exercici 
2019 del Comú d’Escaldes-Engordany, és un pressupost que entenem 
realista i assumible, nogensmenys novament ambiciós. Per tant, no puc 
deixar d’encoratjar els diferents equips comunals i al personal que farà 
possible, directa i indirectament, la bona consecució en temps i forma 
dels diferents projectes programats que aposten per continuar donant 
resposta a les necessitats dels ciutadans i fer d’Escaldes-Engordany una 
parròquia moderna, atractiva i competitiva.  

Agraeixo també la complicitat dels Srs. Consellers pel seu compromís en 
la revisió i equilibri final del pressupost que avui presentem. El 
pressupost s’ha elaborat sota el marc pressupostari definit i revisat per 
al mandat 2016-2019, i el marc legal vigent, en especial en quant a les 
disposicions previstes per la Llei 32/2014 de sostenibilitat de les 
finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal. 
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Senyores i senyors Consellers, per tot l’exposat, demano el seu vot 
favorable a l’aprovació del Pressupost per a l’exercici 2019.  

 
 
 
 
Seguit a la presentació de la proposta de Pressupost 2019 a càrrec de la 
Sra. Cònsol Major i la Sra. Núria Gomez, s’inicia el torn d’intervencions: 
 
 
El Sr. Marc Magallon pren la paraula i abans que res diu que vol agrair les 
paraules de la Sra. Cònsol Major en relació amb la minoria o minories. Tot i 
que al seu parer està clar que amb el sistema electoral actual a les 
minories se’ls reserva un paper molt limitat, diu que les paraules de la Sra. 
Cònsol sempre són d’agrair. Afegeix que pel que fa a ell, pensa que durant 
aquests tres anys de mandat sempre ha exercit una oposició constructiva. 

Dit això, el Sr. Magallon expressa la seva satisfacció pel fet que durant 
aquest mandat s’hagin destinat més de 30 milions € a inversions (una 
bona notícia per la parròquia, subratlla, i més tenint en compte que en 
paral·lel s’ha aconseguit reduir l’endeutament) i valora molt positivament el 
seguit d’inversions (9 milions €) previstes per a l’exercici vinent.  

En contrapartida però, diu lamentar que no s’hagi inclòs al pressupost la 
construcció de la xarxa separativa d’aigües a l’av. Fiter i Rossell. En la seva 
opinió el pressupost és ambiciós, però vist que només estem a un terç del 
límit d’endeutament, aquesta inversió s’hauria d’haver previst per tal de 
mantenir el compromís adquirit amb Govern cara a finals de l’any 2020. 
Diu pensar que es tracta d’una inversió “poc atractiva”cara al públic i 
d’execució complicada i que s’ha preferit transferir-ne la responsabilitat als 
cònsols del proper mandat. 

 

 

La Sra. Cònsol Major aporta resposta al Sr. Magallon posant en valor tot el 
realitzat en l’àmbit de construcció de la xarxa separativa durant l’actual 
mandat i l’anterior (Fener, Santa Anna, Pessebre, part alta Carlemany...), 
ressenyant que l’execució d’alguns d’aquests projectes ha estat 
particularment complicada i explicant que, en definitiva, una vegada fets 
els estudis pertinents, són criteris tècnics els que han portat a la decisió de 
no realitzar l’obra de l’av. Fiter i Rossell aquest any 2019. Demana per 
tant, que no es posi en dubte el compromís del Comú en la construcció de 
les xarxes separatives i que es tingui en compte que el percentatge d’obra 
feta és molt elevat 
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A continuació, la Sra. Cònsol Major cedeix la paraula a la Sra.Cèlia Vendrell 
que adreça al Ple la següent exposició: 
  
 
 

Per començar vull afegir-me al dit pel Sr. Magallon, agraint les paraules 
de la Sra. Cònsol adreçades a la minoria. Comparteixo  també amb ell la 
reflexió sobre la llei electoral, que no dóna cap pes a la minoria dins els 
comuns. Tots sabem que el repartiment dels escons sempre dóna 
majoria absoluta a la llista més votada encara que la diferència sigui 
només d’un vot. Això de democràtic ni de representatiu dels ciutadans 
no en té res i deixa la minoria només amb “dret de pataleta”. És el que 
hi ha a banda del dret a participar en comissions de treball, encara que 
en aquestes comissions no sempre s’hi pot participar de la manera que 
nosaltres voldríem, com en tenim la prova avui en dos ordinacions que 
es debatran i votaran. 

Dit això, passo a explicar les meves consideracions sobre el pressupost 
econòmic 2019, com s’ha dit, l’últim pressupost d’aquest mandat.Com 
en anys anteriors, l’he analitzat amb molta atenció ja que malgrat el dit 
sobre l’escàs paper que es reserva a les minories, nosaltres representem 
ciutadans que ens han votat i som l’expressió del que ells ens 
transmeten. 

L’import total del pressupost 2019 és de més de 31 milions d’euros 
(31.131.163,88 €) que representa un augment del 4,6% respecte al 
pressupost 2018.  

És un pressupost que presenta un programa d’inversions important que 
si es porta a terme serà beneficiós pel conjunt de la parròquia. Es preveu 
9,5 milions d’euros per l’any 2019 i més de 10 milions d’euros 
plurianuals pels anys 2020-2023. 

Però durant aquest any 2018 malauradament no s’han realitzat tots els 
projectes que es van preveure just fa un any, amb l’aprovació del 
pressupost 2018. 

Dels projectes estrella per l’any 2018, que eren la reforma de les 
piscines, l’embelliment de l’avinguda Carlemany, l’enderroc dels edificis 
existents en la parcel·la situada al carrer Mossèn Adellach i el seu 
condicionament per la construcció d’un aparcament comunal amb una 
capacitat de 600 places, i l’inici de les obres de millora de les xarxes 
d’aigües pluvials i residuals de l’avinguda Fiter i Rossell, únicament se 
n’ha realitzat dos.  
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D’una part, la reforma de les piscines,que ja és una realitat i ben aviat 
estaran obertes al públic i, d’altra part, l’embelliment de l’avinguda 
Carlemany. Un projecte fet realitat que converteix definitivament 
l’avinguda Carlemany en un eix exclusiu per a vianants i reforça la seva 
característica d’eix comercial per excel·lència. Enhorabona pel projecte 
assolit! 

El segon projecte que es pretenia fer era l’enderroc dels edificis 
existents a la parcel·la situada al carrer Mossèn Adellach i el seu 
condicionament per la construcció d’un aparcament comunal de 600 
places. No s’ha fet res del previst. Però cal remarcar que durant els anys 
2017 i 2018, s’ha finalment aprovat el pla parcial pel desenvolupament 
de la unitat d’actuació de sol urbà no consolidat i s’ha signat el protocol 
d’acord entre el Comú d’Escaldes-Engordany i els altres propietaris 
implicats, donant així el tret de sortida tan esperat al projecte. Esperem 
doncs, que d’aquí un any s’hagin enderrocat els edificis existents així 
com el condicionament de la parcel·la per ubicar-hi la futura 
construcció. Seria una gran victòria! 

El tercer projecte estrella eren les obres de millora de les clavegueres de 
l’avinguda Fiter i Rossell. Aquest projecte no ha vist la llum aquest 
2018 i el més trist, que tampoc la veurà l’any 2019. 

Per aquest pressupost 2019 les inversions estel·lars seran per nous 
aparcaments. D’una banda, el tant esperat aparcament de 600 places 
situat al carrer Mossèn Adellach i la carretera de l’Obac i per altra banda 
dos nous aparcaments, l’un a la zona del pont de la Plana, que vol 
facilitar l’aparcament als visitants de la vall del Madriu Perafita i Claror, 
i l’altra a la part baixa de la carretera d’Engolasters, per donar serveis als 
veïns d’aquesta zona. Per aquests tres projectes es preveuen 3 milions 
d’euros. 

També es preveu 1,6 milions d’euros pel pagament de les obres que el 
Govern adjudicarà abans del final d’aquest any per la construcció del 
tanatori nacional i de la sala de vetlles. Aquesta era una demanda de la 
població que finalment serà una realitat. El Govern assumeix el 
pagament del tanatori per 1,3 milions d’euros i el Comú d’Escaldes-
Engordany el pagament de més d’1,6 milions d’euros per les sales de 
vetlla. 

Aquest pressupost també contempla altres petites inversions fins arribar 
a un import total d’inversions previstes per la parròquia de 9,5 milions 
d’euros. 

Entre altres, es vol remodelar la plaça de les Pubilles, instal·lar unes 
escales mecàniques al carrer Peces Caldes i millorar varis trams de 
voravies. 
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En relació a la preservació i conservació del medi natural, aquest 
pressupost preveu únicament una acció concreta, finalitzar el canvi per 
llums leds de tota la il·luminació pública de la parròquia i fer-ne la seva 
telegestió. 

Però que passa amb el compromís pres pel Comú d’Escaldes-Engordany 
el 23 de febrer de 2005 i l’Addenda d’aquest compromís aprovada el 22 
de novembre de 2012, amb els vots en contra (per no estar d’acord amb 
l’allargament dels termini) dels consellers del Partit Socialdemòcrata + 
Independents? El compromís signat el 23 de febrer de 2005 estipula 
que l’any 2015 totes les aigües residuals generades en el país han de 
ser recollides i abocades als col·lectors exclusius d’aigües residuals, i 
conduïdes fins a les depuradores per al seu tractament. Per la seva 
banda, les aigües pluvials han de ser recollides en col·lectors exclusius 
per aigües pluvials i abocades al medi receptor. L’addenda aprovada el 
22 de novembre de 2012, ampliava amb 5 anys aquest termini, donant 
com a data final l’any 2020. 

Ens poden dir, Srs. Cònsols, quins carrers i avingudes de la nostra 
parròquia no compleixen encara els requisits establerts en el compromís 
de data 23 de febrer de 2005 i la seva Addenda del novembre de 2012? 

Com a mínim una avinguda. L’avinguda Fiter i Rossell, que fa just un 
any, s’havia previst un plurianual per aquesta obra però que finalment, a 
data d’avui, no s’ha invertit un sol euro en aquesta obra. Però el més 
greu, és que en el pressupost 2019 no està ni previst. Deixen doncs pel 
proper mandat, per la propera majoria comunal, una obra important i no 
gens fàcil de realitzar, que hauran d’executar tant sols entrar al Comú. 
Tinc els meus seriosos dubtes que a finals de l’any 2020 la parròquia 
d’Escaldes-Engordany compleixi amb els seus compromisos en matèria 
d’aigües residuals i pluvials. Fa just un any, els aplaudia per aquest 
projecte. Ara, estic trista perquè veig que la preservació del medi 
ambient, en concret dels nostres rius, no és una prioritat per l’equip de 
la majoria comunal. Potser pensen ja en clau electoral i no volen tenir 
crítiques pel soroll, pols i molèsties que generen les obres. 

 

Una altra partida que trobo a faltar novament és la partida que el 
pressupost 2017 tenia destinada a CAPESA. Aquest any, a l’igual que 
l’any passat, la majoria comunal no creu necessari complir una de les 
seves promeses electorals, que era ampliar el capital social de CAPESA i 
que el Comú tingués el 23% de les accions de la societat. Avui sí que 
podem dir que Demòcrates per Andorra ha tirat la tovallola. Tornaré a 
repetir i repetir que CAPESA no és una societat privada com qualsevol 
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altra, CAPESA assumeix una responsabilitat que per llei correspon al 
Comú. La Llei de competències comunals ho diu ben clarament negre 
sobre blanc. L’equip de la majoria comunal no afronta el problema. 
Necessitem que CAPESA faci la seva feina, necessitem que CAPESA 
sigui forta per fer front a les despeses importants que ha d’assumir. No 
podem esperar una pròxima crisi per  fer un altre pas. Els hi demano 
que no deixin CAPESA de costat. Saben perfectament, i el Sr. Calvet el 
qui més, que en aquest camí em tindran al seu costat. Però són vostès 
qui han d’exigir explicacions a CAPESA. Els hi demano (com ja vaig fer 
fa un any) de reconduir aquesta situació, de treballar per aconseguir 
l’ampliació de capital de CAPESA i de garantir la disponibilitat dels 1,3 
milions d’euros per destinar-los a l’augment de capital de CAPESA. 

 

Una altra actuació que també ha quedat fora d’aquest pressupost és 
Caldea. Durant el Consell de Comú passat  vam tenir una discussió sobre 
les necessitats d’intervenció en les finestres de tot l’edifici per evitar les 
filtracions d’aigua. Vaig exposar la necessitat de començar a estudiar les 
possibles solucions per aquest problema i vaig demanar que pel 
pressupost 2019 es destinés una partida per això. No hi ha res en 
aquest sentit en el pressupost que es presenta avui. I així, passarà un 
any més sense fer-se front a les filtracions d’aigua i deixant per més 
endavant la solució d’aquesta situació. És evident que no comparteixo 
de cap de les maneres la vostra visió en aquest tema. 

Tanmateix, no tot és negatiu en aquest pressupost. Moltes coses les 
comparteixo i aplaudeixo, com el fet de que l’any 2019 sigui, per fi, 
l’any on es començarà a materialitzar el nou aparcament del carrer 
Mossèn Adellach, però les accions que considero importants pel futur de 
la nostra parròquia no estan reflectides en aquest pressupost. No puc 
donar el meu vot favorable a aquest pressupost i pels últims motius 
exposats, votaré en contra. 

 

 

 

Closa la intervenció de la Sra. Cèlia Vendrell, la Sra. Cònsol Major diu que 
el Sr. Cònsol Menor li aportarà resposta i precisions tècniques sobre el 
sol·licitat, però abans posa de relleu l’enorme esforç realitzat en l’extensió 
de la xarxa separativa des de l’any 2012, i més tenint en compte que s’ha 
fet en un context econòmic molt complicat.  

Pel que fa als problemes a l’edifici Caldea, exposa que la situació no és tan 
dramàtica ni catastròfica com a vegades es vol donar a entendre, sense 
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deixar de reconèixer l’existència de problemes en un edifici que ja té 25 
anys. Tanmateix dóna a conèixer que s’ha sol·licitat un informe al respecte 
a la direcció de Caldea, del que se’n farà part a la Sra. Vendrell quan es 
tingui a disposició. 

 

 

Tal com ha dit, a continuació la Sra. Cònsol Major cedeix la paraula al Sr. 
Cònsol Menor per a que aporti resposta a la Sra. Cèlia Vendrell. Exposa el 
següent: 

 

Intentaré explicar perquè hem posposat les obres de Fiter i Rossell. 
Imagino Sra. Vendrell que vostè ha vist el projecte, el qual s’ha fet en la 
seva totalitat, des del punt més alt al més baix de l’avinguda (1,5 km 
aproximadament) i està dividit en 9 fases.  

Durant tot aquet any el que no hem pogut solucionar és un tema cabdal: 
l’embrancament final. Vostè sap que  quan fem les diferents separatives, 
les aigües residuals les enviem a la claveguera i les pluvials al riu. En els 
diferents trams de Fiter i Rossell les connexions amb el riu són molt 
difícils, perquè si visualitza l’avinguda hi ha molts pocs trams en el que 
puguem connectar amb el riu. I un dels més difícils és al punt més baix, 
a l’indret de la Dama de gel, on s’ha de preveure una connexió amb les 
aigües que vindran d’Andorra la Vella, ja que es tracta d’un tram en 
contrapendent. Doncs vist que no hi ha una solució que sigui ni fàcil ni 
àgil, i que implica dos comuns entre els quals s’ha de parlar per trobar 
una solució, s’ha posposat el projecte. Anar obrint carrers amb 9 trams 
per arribar a un punt on no es pot embrancar, no semblava la solució 
més adient, però és que a més, aquesta obra s’haurà de començar al 
revés, s’haurà d’iniciat des del punt de connexió al riu per tirar 
endavant.  

És a dir, hem posposat el projecte per raons bàsicament tècniques, 
perquè al revés del que deia el Sr. Magallon, si bé és veritat que és poc 
atractiu fer una claveguera, en contrapartida té bastant d’atractiu el fet 
que un cop acabada aquesta obra, el carrer el pots embellir, fer voreres 
més amples... Per tant, val la pena fer aquest tipus de treballs, però en 
aquest cas concret la dificultat explicada no permet trobar una solució 
en un temps breu. Entenem que durant aquest anys es trobarà una 
solució a l’embrancament de la part més baixa i els propers cònsols 
podran tirar endavant els treballs 
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Referent a Capesa, la Sra. Vendrell ha dit que vol un augment de 
capital, però jo li diria per fer front a què? Perquè realment Capesa ha 
pogut fer front a l’ampliació dels dipòsits i ara farà front a la creació de 
la nova Etap amb recursos propis, sense fer falta aportacions de capital. 
En un moment precís es plantejava l’aportació del Comú perquè es 
temia que no es pogués fer front  a les inversions que calia fer, però 
finalment Capesa les ha pogut fer amb els seus propis recursos. No és 
tant que el Comú aporti diners a Capesa, com que puguem estar 
tranquils i que Capesa tingui-la capacitat per fer les seves inversions. I 
amb els canvis que s’han previst, el Comú ha pogut agafar la presidència 
de la societat i també s’ha demanat un canvi d’estatuts. És a dir, no 
anem en el camí d’aportar més capital sinó en el camí de canviar la 
manera de funcionar, entenc que també tal com vostès pensen, amb 
l’objectiu de modernitzar la companyia, donar un servei excel·lent i 
sobretot pal·liar o poder donar resposta a imprevistos com els que vam 
tenir a Claror 

 

 

Intervé de nou la Sra. Cèlia Vendrell demanat en primer lloc que no sé la 
interpreti malament, ja que en cap cas ha dit que el Comú no hagi fet la 
seva feina en matèria d’aigües residuals i fluvials. Al contrari, pensa que 
s’ha fet molta feina i algunes obres certament molt complicades, i ella 
justament ha defensat al Comú davant molts ciutadans que se li han 
adreçat amb queixes, intentant fer entendre que es tracta d’obres 
necessàries tan a nivell mediambiental com d’embelliment i millora de la 
superfície. L’únic que ha volgut dir respecte a les obres a Fiter i Rossell en 
concret, és que estaven previstes pel 2018 i que no entén que es faci un 
pressupost i després s’al·legui que han sorgit problemes tècnics respecte a 
la connexió de la part baixa de l’avinguda, o la necessitat de contactar i 
compaginar els treballs amb Andorra la Vella, ja que aquestes dificultats fa 
un any ja existien i es coneixien. 

Dit això, seguidament insisteix en demanar, tal com ha fet abans, quins 
altres carrers de la parròquia resten pendents per completar la xarxa 
separativa d’aigües pluvials i residuals 

Pel que fa l’informe sol·licitat sobre l’estat de l’edifici Caldea que ha 
esmentat la Sra. Cònsol, la Sra. Vendrell expressa la seva satisfacció per 
assabentar-se que,arrel de la seva intervenció en el transcurs de la passada 
sessió, ja s’ha fet aquest primer pas per obtenir un diagnòstic, 
imprescindible per al que ella espera que sigui una posterior actuació. 

Pel que fa a Capesa expressa que ella i el seu partit, en definitiva, el que 
voldrien és que el Comú disposés d’un 51% de les accions, entenent que 
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l’aigua és un bé públic i l’administració n’ha de garantir la perfecta 
distribució i subministrament. Celebra assabentar-se que ara es plantegi un 
canvi d’estatuts, però recorda que per això cal aconseguir el quòrum 
necessari per a que l’assemblea extraordinària sigui vàlida. I en aquest cas, 
diu esperar que al temps que es canvien els estatuts s’aprofiti per ampliar 
el capital de Capesa, i al marge del que facin els particulars, el Comú 
aprofiti per ampliar la seva participació en la societat. 

 

 

El Sr. Cònsol Menor respon  a la Sra. Vendrell que creu que sobre el 
desenvolupament de les obres projectades a Fiter i Rossell confon el que 
són els “timings”, ja que com en qualsevol altra obra primer cal fer un 
projecte, i un cop fet el projecte es veuen les dificultats que sorgeixen 
sobre el terreny i les solucions que cal donar-hi per a la posterior execució. 

Pel que fa als carrers que resten pendents per completar la construcció de 
la xarxa separativa de la parròquia, el Sr. Cònsol Menor informa que a més 
de l’avinguda Fiter i Rossell, resten pendents l’avinguda Copríncep De 
Gaulle i algunes parts d’Engolasters i Can Diumenge. 

 

 

 

 

I clos el torn d’intervencions, per majoria, el Ple aprova l’Ordinació general 
del pressupost per a l’exercici econòmic 2019. 

S’ha abstingut en la votació, el Sr. Marc Magallon. Ha votat en contra, la 
Sra. Cèlia Vendrell. Han votat a favor, la resta de consellers presents a la 
sala. 

 

 

 

 

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

A petició de la Sra. Cònsol major, el Sr. Jordi Vilanova informa al Ple sobre 
la proposta presentada: 
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Després de 14 mesos d’obres, i amb una inversió que fregarà prop de 
2 milions d’euros, el pròxim 7 de gener tornem a obrir les portes de les 
piscines i el gimnàs comunal. El que en un principi havia de ser una 
tímida reforma, ha acabat sent una reforma integral de l’equipament 
esportiu amb més usuaris de la parròquia. Una intervenció necessària 
per poder oferir a la ciutadania unes instal·lacions més còmodes, 
funcionals i, sobretot, energèticament més eficients i sostenibles. Els 
anys passen i els equipaments, tan esportius, socials com culturals, 
s’han d’anar millorant i adaptant a les noves necessitats dels seus 
usuaris per poder oferir un servei de qualitat. I aquestes han estat les 
premisses que ens han guiat en la reforma d’aquestes instal·lacions.  

Abans de passar a descriure les noves modalitats d’abonaments que 
recull aquesta Ordinació de preus públics que avui sotmetem a 
aprovació, m’agradaria exposar davant del Ple les principals novetats 
d’aquesta reforma.  

Com deia, la intervenció ha permès la instal·lació d’un nou sostre aïllat 
tèrmicament, la renovació de tota la il·luminació mitjançant tecnologia 
led, que ha d’aportar un estalvi del 50%, el canvi de tota la 
maquinària obsoleta i de la calefacció per aigua, que ara es farà amb 
sistemes d’aire, i la millor en l’ús de l’aigua termal i de la climatització 
de tot el centre, han de permetre una reducció energètica important. 
Els nous dipòsits també permetran adaptar-nos a la nova 
reglamentació de legionel·la.  

Quant a la distribució de les instal·lacions, un dels factors que s’han 
tingut en compte és el perfil dels usuaris, perquè prop del 70 per cent 
són escolars. Per tant, la reforma no només contribueix en el vessant 
esportiu, sinó també en el social i educatiu. Una de les novetats més 
significatives és la creació de dos vestidors exclusius, un per a nens i 
l’altre per a nenes, i un vestidor mixt què dona resposta a la demanda 
de molts pare, pensat per als infants que vénen acompanyats per un 
familiar que no és el mateix que els ve a recollir. A la vegada, els 
vestidors d’homes i els de dones s’amplien gràcies a l’eliminació dels 
jacuzzis que han estat substituïts per dutxes escoceses. Cal afegir que 
el 70% de les taquilles instal·lades són més amplies, responent una 
vegada més a les demandes dels usuaris.  

Sense deixar de banda la distribució dels espais, els usuaris de les 
piscines i gimnàs comunal es trobaran amb més novetats, com 
l’ampliació del gimnàs, que s’ha equipat amb màquines 
multifuncionals, ordenant millor l’espai. També s’ha previst dues 
noves sales per ampliar les classes dirigides, per tal de donar resposta 
a un eventual augment de la demanda.  
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Altres aspectes que contribuiran a la millora del funcionament és la 
monitorització de totes les instal·lacions, que permetrà saber en tot 
moment quants usuaris es troben a l’equipament. De la mateixa 
manera, només hi haurà un sol accés per a socis i no socis, 
proporcionant un major control.  

Aquestes novetats en les instal·lacions venen acompanyades d’una 
nova oferta d’abonaments. Uns abonaments que s’han fet en 
consonància amb l’experiència d’aquests darrers anys, detectant i 
coneixent les necessitats dels usuaris i el més important, perquè 
tothom pagui en funció del que realment utilitza.  

D’aquesta manera, s’ofereixen quatre abonaments: un exclusivament 
aquàtic, aquàtic i gimnàs, aquàtic i classes dirigides i un abonament 
complet que permetrà l’accés a tots els serveis. En aquest sentit, em 
plau anunciar que les persones que optin per l’abonament complert 
gaudiran d’un 10% de descompte durant el 2019. I fins al 30 d’abril 
del 2019 la matrícula serà gratuïta. 

Destacar també l’abonament aquàtic familiar per a parelles i famílies 
monoparentals amb un o més fills i amb gratuïtat a partir del segon. 
També s’ha aplicat una reducció del 12% en el preu de l’escola de 
natació per a infants d’1 a 4 anys per fomentar aquest esport entre els 
més petits.  

Tampoc podem passar per alt que els menors de 18 i els majors de 60 
anys gaudeixen d’un 50% de descompte.  

Per tant, oferim un ventall més ampli d’abonaments, incorporem preus 
per a les famílies monoparentals, tenim en compte les famílies 
nombroses, intentem no entrar en concurrència amb els centres 
privats, oferim els mateixos preus per a tothom, sense fer distinció per 
parròquia de procedència, i el més important: volem que aquesta 
oferta promogui l’esport entre la població.  

Agraeixo el suport i la comprensió de totes les persones que eren 
usuàries, que davant d’aquestes obres es van veure obligades a canviar 
de centre i de rutina,  a les escoles de la parròquia per la seva 
implicació i interès, així com a la resta de centres esportius comunals, 
al Lycée Comte de Foix i al ministeri d’Educació.  

Per tal de donar a conèixer la reforma de les instal·lacions, del 2 al 5 
de gener farem jornada de portes obertes de les quatre de la tarda a 
les deu de la nit i el dia 7 de gener es reobrirà amb total normalitat de 
les set del matí fins a les deu de la nit.  
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Ja per finalitzar, permeteu-me que adreci el meu agraïment més sincer 
a tot l’equip comunal pel suport i, sobretot, a la implicació, la il·lusió i 
el treball de tots els departaments implicats en aquesta reforma.  

 

 

 

Intervé a continuació el Sr. Marc Magallon exposant que, si bé tothom és 
coneixedor que ell i el seu equip eren partidaris d’una altra ubicació per a 
les instal·lacions de les piscines comunals, s’alegra que s’hagi arribat al 
final de les obres i que ben aviat tingui lloc l’obertura de les instal·lacions 
per a tots els ciutadans d’Escaldes-Engordany que de forma molt anhelada 
l’estan esperant.  

Afegeix el Sr. Magallon que el satisfan en particular dues coses. En primer 
lloc que, com ha dit el Sr. Vilanova, els usuaris pagaran pels serveis que 
obtindran. Així, si fins ara es pagava un preu únic independentment que es 
fes poc o molt ús de les instal·lacions, ara, amb les diverses modalitats 
d’abonaments, cadascú pagarà en funció dels serveis consumits. En segon 
lloc, creu també molt encertat que l’oferta en l’àmbit no pròpiament 
aquàtic, s’hagi centrat en noves modalitats que no entren en competència 
amb les que es solen ofertar des del sector privat 

 

 

La Sra. Cèlia Vendrell per la seva part, diu que també vol donar 
l’enhorabona a l’equip comunal, als tècnics del Comú i a les empreses 
constructores per haver contribuït a que les noves instal·lacions siguin una 
realitat. Ressenya que el que en principi havia de ser una “rentada de 
cara” finalment ha estat una obra d’envergadura i encoratja als escaldencs 
i gent de fora de la parròquia a que vinguin a gaudir de les noves 
instal·lacions. 

 

 

 

 

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova 
l’Ordinació sobre preus públics presentada, la qual serà tramesa al Bopa 
per a la seva publicació i posterior entrada en vigor. 
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5. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació i refosa 
de l’Ordinació reguladora de l’accés de vehicles rodats a la 
zona Vivand 

A petició de la Sra. Cònsol major, el Sr. Esteva Vidal informa al Ple sobre la 
proposta presentada: 

L’avinguda Carlemany és des de mitjans del segle XX el pulmó econòmic 
de la nostra parròquia. Podríem dir que en ella hem vist néixer bona part 
del sector comercial del nostre país. Avui, unes quantes dècades 
després, els sector comercial es troba en transformació; amb la irrupció 
del comerç electrònic els hàbits de consum dels nostres ciutadans i els 
dels que ens visiten han canviat de manera radical. Avui ja no és pot 
parlar de comerç a seques, sinó d’experiència de compra, i per tal que 
qualsevol destí comercial tingui èxit, cal que aquesta experiència de 
compra sigui el més agradable possible. Aquesta és la motivació que va 
dur en el seu moment al Comú a impulsar la peatonalització de 
l’avinguda i la seva transformació en Vivand, un espai que combina oci i 
compres 

Després de la finalització de les obres d’embelliment de l’avinguda 
Carlemany per a vianants, ens disposem a donar el vistiplau a dues 
ordinacions de cabdal importància per la bona convivència, seguretat i 
regulació  d’aquest eix per a vianants.  

L’Ordinació reguladora de l’accés de vehicles rodats a la zona de Vivand 
prohibeix l’accés de qualsevol classe de vehicle a l’avinguda Carlemany, 
entre el carrer de la Unió i l’avinguda de les Escoles, fent palesa la 
voluntat d’aportar la màxima seguretat en una zona exclusiva per a 
vianants, on hi han de conviure també les persones. Per aquest motiu, 
l’Ordinació introdueix la prohibició d’accés, no només de vehicles de 
motor com els entenem tradicionalment, sinó també de “tots aquells 
aparells guiats, o no, per l’ésser humà, dotats, o no, de mitjans de 
propulsió mecànica propis i independents de l’exterior, que permeten fer 
desplaçaments d’un lloc a l’altre”. També s’hi inclouen tots els vehicles 
d’una, dues o quatre rodes, així com els patins i monopatins. Per tant, 
aquesta Ordinació dóna resposta i posa ordre davant la proliferació de 
certs vehicles de mobilitat personal com són els patinets elèctrics, que 
tants maldecaps estan donant, per cert, en ciutats properes al nostre 
entorn. De la mateixa manera, les bicicletes tampoc podran circular per 
Vivand.  
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L’Ordinació també contempla els casos en què es pot accedir al tram per 
a vianants:  

- Els vehicles autoritzats en casos excepcionals, amb prèvia 
autorització del Servei de Circulació. 

- Els vehicles conduïts pels ocupants que tenen places d’aparcament. 

- Els vehicles dels clients dels hotels amb aparcament. 

- Els vehicles que accedeixen a les farmàcies de guàrdia.  

- Només en cas d’urgència, i prèvia comunicació al Servei de 
Circulació, els servei de taxis prèviament contractats.  

Un altre dels aspectes que em sembla important destacar és que 
l’Ordinació també fixa la velocitat màxima de circulació a l’avinguda per 
aquells vehicles autoritzats: 10 Km/h i sempre donant la prioritat als 
vianants.   

 

 

Intervé a continuació el Sr. Marc Magallon expressant els seu suport a 
l’ordinació presentada, en entendre que després del treball de la Comissió 
en els darrers temps, es feia palesa la necessitat de revisar la regulació de 
l’accés a la zona Vivand. Dit això, demana tanmateix que durant els 
primers mesos de l’entrada en vigor de l’Ordinació es procuri actuar des del 
Comú amb “mà esquerra”, de manera que la gent que viu a la zona, la més 
directament afectada, puguin habituar-se  a la nova regulació. 

 

 

La Sra. Cònsol Major respon que el que demana el Sr. Magallon és el que 
s’ha estat fent des del Comú els darrers cinc anys, i que un cert nivell de 
tolerància es mantindrà en el temps, excepte en casos que poden suposar 
un autèntic perill, com podrien se el de l’accés de bicicletes i monopatins  

 

 

Intervé a continuació la Sra. Cèlia Vendrell. Exposa el següent: 

Després de llegir la proposta d’ordinació presentada, trobo a faltar una 
categoria de vehicles que a parer meu se’ls hauria d’autoritzar l’accés a 
la zona Vivand. 

Com ha dit el Sr. Vidal, l’article 3 estipula una relació de vehicles 
autoritzats a circular en la zona de Vivand,: 
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1) Vehicles conduits per residents i per comerciants o professionals 
que tenen activitat autoritzada a la zona, prèvia sol·licitud al Servei 
de Circulació amb una antelació mínima de 24 hores, 2) Vehicles 
conduits per ocupants propietaris o arrendataris de places de garatge 
a la zona, als que se’ls registrarà la matrícula i podran entrar sense 
sol·licitar cap autorització prèvia. 3) Vehicles d’obres, prèvia 
sol·licitud autorització (però a diferència dels residents, sense el 
requisit d’una antelació mínima de 24 hores a la zona, cosa que no 
acabo d’entendre, perquè aquests al fi i al cap sí que ho poden tenir 
planificat). 4) Vehicles de clients dels hotels. 5) Vehicles de clients 
de les farmàcies de guàrdia. 6) Els taxis, solament en caràcter 
d’urgència, i prèvia comunicació al Servei de Circulació (no acabo 
d’entendre que es considera caràcter d’urgència. Qui decidirà que és 
o no una urgència? ) 

Vist això i tal com he dit anteriorment, trobo a faltar una categoria de 
vehicles que, segons el meu criteri, hauria de poder accedir també a la 
zona de Vivand, perquè hi ha un tipus de gent, un nombre important de 
persones residents a l’av. Carlemany, que és gent gran, gent amb 
mobilitat reduïda, als que estem dificultant accedir a casa seva o que el 
vinguin a recollir. Persones grans que no forçosament els seus familiars 
o persones pròximes viuen a Carlemany, però que necessiten que 
aquests familiars els vingui a recollir. 

Hi ha també el cas de gent que es pugui fer mal o patir un accident i 
que haurien de poder arribar fins a peu de casa. 

A la vista d’aquests casos o similars, crec que a manera de “calaix de 
sastre” seria convenient estipular una 7è punt a la casuística de vehicles 
autoritzats que figura a l’article 3r de l’Ordinació, que permetés al Servei 
de Circulació concedir autoritzacions sense el requisit de 24 hores 
d’antelació, atès que fàcilment i amb freqüència aquest tipus de gent es 
poden trobar amb incidències impossibles de preveure amb les citades 
24 hores d’antelació 

Per aquest motiu, demano la possibilitat d’aplaçar l’aprovació de la 
proposta actual d’Ordinació, revisar l’article 3r, i treballar per donar 
sortida a aquestes situacions a les que de ben segur els agents de 
circulació hauran de donar resposta amb freqüència. 

 

 

La demanda de la Sra. Cèlia Vendrell és rebutjada per la Sra. Cònsol Major, 
que diu no ser partidària del supòsit “calaix de sastre” que aquesta ha 
plantejat incloure a l’Ordinació, en la mesura que les situacions que s’han 
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posat com a exemple s’han de considerar de sentit comú i des del Servei 
de Circulació es poden resoldre  tan bon punt es presentin. Creu alhora que 
per combatre perills  com l’accés a Vivand de bicicletes i monopatins o 
l’excés de velocitat, l’aprovació de l’Ordinació ara mateix és urgent i, en tot 
cas, si l’experiència amb el temps ho aconsella, sempre hi haurà la 
possibilitat més endavant de modificar l’Ordinació.  

D’altra part, la Sra. Cònsol també expressa les seves reserves vers el que 
podria ser una tolerància excessiva en alguns casos, adduint que 
l’experiència d’aquests cinc anys mostra que a vegades la tolerància deriva 
en abusos per part de ciutadans que se n’aprofiten 

 

 

 

 

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

S’ha abstingut la Sra. Cèlia Vendrell. Han votat a favor de la proposta la 
resta de consellers presents a  la sala. 

 
 
 
 
 

6. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació i refosa 
de l’Ordinació sobre la instal·lació de terrasses a les 
places, carrers i espais públics de la parròquia 

La Sra. Cònsol Major cedeix novament la paraula al Sr. Esteve Vidalper a 
que informi sobre la proposta presentada: 

Ens disposem a aprovar les modificacions de l’Ordinació sobre la 
instal·lació de terrasses a la parròquia. Unes modificacions que aposten 
per unificar els criteris de mobiliari en els carrers d’ús per a vianants 
amb la voluntat d’homogeneïtzar les terrasses amb les de l’avinguda 
Meritxell, donant una millor imatge de la via pública. Els propietaris de 
les terrasses, que han treballat conjuntament amb el Comú (és 
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important remarcar-ho) per tirar endavant aquestes modificacions, tenen 
fins a l’1 de juny del 2019 per adaptar-se a la normativa. Creiem que és 
un temps pridencial.  

Aquesta ordinació també fa algunes modificacions de caràcter tècnic a 
la regulació de les terrasses del carrer Sant Antoni, amb les noves 
estructures que són propietat del Comú, així com a la regulació de les 
etructures de la plaça Coprínceps. 

 
 
 
Intervé a continuació el Sr. Marc Magallon exposant que considera molt 
bona notícia que les corporacions d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella 
s’hagin posat d’acord per unificar criteris sobre els dos eixos comercials 
principals del país, en particular si es té en compte que tradicionalment ha 
estat difícil que les dues parròquies es posin d’acord per a iniciatives 
conjuntes. Sobre el nou mobiliari, que els hi va ser mostrat en la darrera 
reunió de la Comissió, diu creure que aportarà a l’espai públic un toc de 
distinció important que acabarà amb el desordre que passejant per la zona 
s’ha pogut constatar 

 

La Sra. Cèlia Vendrell diu que dóna suport a la proposta presentada i que 
s’afegeix a l’exposat pel Sr. Magallon, ja que ella també creu que amb la 
unificació de criteris s’aconseguirà una important millora d’imatge a l’espai 
públic 

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

 

 

Vista la durada de la sessió, arribats a aquest punt la Sra. Cònsol Major 
disposa que es faci un breu descans. Transcorreguts cinc minuts, es reprèn 
la sessió.  
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7. Proposta d’aprovació del compromís de despesa per a 
l’adjudicació del concurs de les obres de construcció del 
Tanatori Nacional i Sales de Vetlla Comunals, d’acord amb 
el conveni establert amb el Govern, de data 29 de setembre 
del 2017 

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

D’acord amb el conveni establert entre el Comú i el Govern el dia 29 de 
setembre del 2017 per a la construcció del Tanatori Nacional i les Sales 
de Vetlla comunals, el Govern, per acord adoptat el dia 4 de juliol del 
2018, va efectuar la licitació de les obres. 

Efectuada l’obertura de les ofertes i la seva valoració conforme al plec 
de condicions, en resulta que l’import a càrrec el Comú d’Escaldes-
Engordany és de 1.615.948,19 €. 

En els documents 7.1 i 7.2 de l’ordre del dia de la sessió, s’acompanyen 
els informes de valoració de les ofertes per part del Govern i de 
l’arquitecte autor del projecte. En el punt 7.3 figura l’informe preceptiu 
de la Interventora del Comú. 

Per tot l’anterior, a tenor de la Llei de les finances comunals, la Llei de 
contractació pública i les dotacions plurianuals previstes a l’Ordinació 
del pressupost per als exercicis 2018, 2019 i 2020, procedeix aprovar 
un compromís de despesa per l’import de 1.615.948,19 €, per a 
l’adjudicació(per part del Govern) del concurs de les obres de 
construcció del Tanatori Nacional i Sales de Vetlla comunals. 

 

 

Intervé a continuació es Sr. Marc Magallon exposant que, tot i que 
malauradament s’hagi superat de bastant el pressupost inicial fixat al 
votant d’1 milió d’euros, dóna suport a la proposta presentada i celebra 
que ben aviat la parròquia torni a disposar d’una sala de vetlles i que es 
pugui torna a oferir als ciutadans un servei tan sol·licitat. 

 

La Sra. Cèlia Vendrell per la seva part, diu que també dóna suport a la 
proposta presentada per fer realitat una sala de vetlles que, ubicada al 
costat de l’Hospital, donarà servei no només a la parròquia sinó a tot el 
país 
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I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova 
la proposta presentada. 

 

 

 

8. Proposta d’aprovació del calendari de dies festius de les 
oficines comunals 

Vista la proposta presentada, consistent en l’adaptació a l’any 2019 del 
mateix calendari aprovat en anys precedents, per assentiment, el Ple 
aprova el calendari 2019 de dies festius de les oficines comunals. Es 
trametrà un edicte al Bopa informant al respecte. 

 
 
 
 

9. Proposta d’aprovació del Decret de dies festius de la 
parròquia d’Escaldes-Engordany 

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

A tenor del que preveu el Decret del Govern de data 7 de novembre de 
2018, pel qual s’aprova el calendari laboral corresponent a l’any 2019, 
article 3r, es proposa l’aprovació del calendari de dies festius a la 
Parròquia, retribuïts i no recuperables, per a tots els sectors no 
relacionats directament amb el turisme, comprenent la diada de la 
parròquia, dia 14 de juny, i les diades de Sant Jaume i Santa Anna, 
Festa Major, els dies 25 i 26 de juliol. 

Atès que el dia 14 de juny de 2019  s’escau en divendres, conforme a 
l’acord adoptat pel Comú en la sessió de Consell del dia 9 de gener de 
1997, aquesta festa es trasllada al diumenge següent, dia 16 de juny. 

 

 

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova 
Decret de dies festius de la parròquia d’Escaldes-Engordany per a l’any 
2019, què serà tramès al Bopa per a la seva publicació i posterior entrada 
en vigor. 
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10. Assumptes de caràcter general 

10.1) A petició de la Sra. Cònsol Major, conforme a l’article 98 de la Llei 
de finances comunals, la Sra. Núria Gomez informa al Ple sobre l’Estat 
d’execució del Pressupost 2018 (tercer trimestre): 

 

A tancament de setembre, l’estat d’execució del pressupost presenta 
una liquidació dels ingressos corrents i de capital de 21 milions 
d’euros, el que representa un 85% de les previsions de pressupost per 
tot l’any i un augment en relació al mateix període l’any anterior d’un 
1,9%. Es preveu tancar l’any amb un augment aproximat dels 
ingressos del 5% per sobre el pressupost, el que situarà la liquidació 
en una xifra propera als 26 milions d’euros. Es destaca un augment de 
la recaptació per impostos directes i concretament per rendiments 
arrendataris de 500 milers d’euros, i s’han ingressat 165 milers 
d’euros corresponents als expedients prescrits i retornats per la Batllia 
en compliment de la sentència TSJ-P-001/2017 de data 19 de febrer 
de 2018 a favor del Comú. En la previsió de tancament es té en 
compte a més una liquidació addicional d’1,3 milions en concepte de 
cessió obligatòria i impost de construcció per projectes urbanístics 
autoritzats. Les xifres no tenen en compte la regularització pendent de 
les transferències 2017 per part del Govern que van ser objecte 
d’aprovació d’una llei de suplement de crèdit el passat 22 de 
novembre, quantitat que ha quedat recollida en les previsions 
d’ingressos del proper exercici 2019. 

Pel que fa les despeses, a 30 de setembre figuraven autoritzats un 
77% dels prop de 34 milions d’euros de crèdits pressupostaris totals.  

Les despeses de funcionament continuen mantenint-se en línia amb el 
previst i enregistren un estalvi del 2,4% respecte el mateix període de 
l’any anterior, que es quantifica en 270mil euros. 

Aquest estalvi ve motivat per la disminució dels costos de personal en 
un 3% degut bàsicament al traspàs definitiu del servei del SAD al 
Govern, malgrat l’augment de l’IPC que enguany ha estat del 2,6%. 
També incideix positivament en aquest estalvi, el tancament per 
reforma de les piscines comunals amb el subsegüent estalvi en els 
consums d’energia, carburant i altres serveis subcontractats. La 
reducció dels nivells d’endeutament i el nivell dels tipus d’interès 
actual permet igualment un estalvi en els costos per interessos 
financers que es xifra en un 12% en relació a l’any anterior. 
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Quant a l’execució del programa d’inversions, al finalitzar el mes de 
setembre figuraven autoritzats un 80% del programa previst per l’any 
2018. Un bon ritme d’execució tenint en compte que dels 12,5 
milions pressupostats, 9,5 milions havien estat definitivament 
compromesos. A 30 de setmebre només quedaven tres projectes 
pendents de ser autoritzats, un dels quals el de la Sala de Vetlles que 
acaba de rebre l’acord favorable, i l’altre, l’aparcament de l’obac, 
projecte sobre el qual es continua treballant (desepsa plurianual). 
Només quedaria pendent les separatives de Fiter i Rossell, que han 
estat desestimades, si bé s’ha dut a terme la redacció del projecte, que 
estarà disponible per a una licitació posterior 

Les principals inversions, algunes en curs a 30 de setembre, i en 
conseqüència pendents de liquidar corresponen als treballs 
d’embelliment de l’av. Carlemany, la reforma de les piscines, 
l’adjudicació de la reforma de diversos trams de voravies, la millora de 
les façanes de l’edifici de Fiter i Rossell i de Casa Comuna, l’adequació 
del nou aparcament del carrer de les Escoles, les terrasses i voreres del 
carrer Sant Antoni, la construcció de separatives del carrer Sta Anna, el 
subministrament de nova maquinària de climatització per l’edifici de 
Prat Gran, les obres de remodelació de la 1a i 5a planta de Casa 
Comuna i sala d’actes,i la renovació del parc de vehicles i ginys entre 
d’altres. 

 

Pel que fa l’endeutament, a 30 de setembre s’han amortitzat seguint 
les previsions, 2,1 milions d’€.  

Així l’endeutament total a 30 de setembre se situava en 17,5 milions 
d’euros, el que suposa un rati base 100 del 36% del límit legal 
establert.  

Els romanents de tresoreria a tancament de setembre eren de 10,3 
milions d’euros dels quals 8,4 de fons líquids que permeten fer front 
als compromisos en curs i que s’estan liquidant durant aquest quart 
trimestre.  

El pressupost aprovat per a l’exercici preveia la necessitat de finançar 
amb nou endeutament part del programa d’inversions per valor de 3,3 
milions d’euros. Finalment no es preveu formalitzar la contractació de 
l’endeutament tal com preveia el pressupost.  

A 30 de setembre, l’estat d’execució se salda amb un superàvit 
provisional, de 3,5 milions d’euros.  
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10.2) La Sra. Cònsol Major informa al Ple sobre el següent assumpte: 

El dia 14 de novembre el Tribunal Constitucional va notificar al Comú 
l’aute pel qual s’inadmeten els recursos d’ampara interposats pel Comú 
d’Escaldes-Engordany contra les sentències del Tribunal Superior de 
Justícia en relació a l’Ordinació de la Mútua del Agents de Circulació 
del Comú d’Escaldes-Engordany. Aquest manament Judicial va 
comportar que la Junta de Govern en la següent sessió celebrada el dia 
19 de mateix mes, adoptés els següents acords: 

1. Suspendre els efectes de l’Ordinació de la Mútua dels agents de 
circulació i atenció ciutadana del Comú d’Escaldes-Engordany, del 
22 de desembre del 2014, la qual ha quedat anul·lada 

2. Cobrir els supòsits previstos a l’article 36.1 de la Llei 8/2005,  del 
21 de febrer, dels agents de circulació comunals, a càrrec del 
pressupost comunal. 

3. Reemborsar als Agents de Circulació tots els imports cobrats en 
aplicació de l’Ordinació que ha esdevingut nul·la. 

4. Estudiar l’oportunitat d’assumir directament o en el seu cas, 
contractar mitjançant concurs públic, una assegurança destinada a 
la cobertura dels supòsits establerts a l’article 36 de la Llei 
8/2005,  del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals.  

5. Notificar la resolució del Tribunal Constitucional al Consell General 
als efectes oportuns, i en particular, pel que fa a una possible 
rectificació del text de la Llei 8/2005 per adaptar-lo al manament 
constitucional 

I, correlativament, per acord adoptat en la sessió celebrada el dia 3 
de desembre proppassat, la Junta de Govern va procedir a 
l’abonament de les baixes i de les retencions practicades en aplicació 
de l’Ordinació esmentada metre va ser vigent. 

 

 

 

11. Precs i preguntes 

La Sra. Cònsol Major informa que d’acord amb el procediment regulat a 
l’article 23.2 del l’Ordinació sobre organització i funcionament dels 
comuns, la Sra. Cèlia Vendrell, consellera del Partit Socialdemòcrata i 
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Independents, ha registrat a la secretaria general del Comú una pregunta a 
la què el Secretari General dóna lectura a continuació: 

 

Considerant l’Aute de data 12 de novembre de 2018 (Causa 2018-43 i 44-RE) 
del Tribunal Constitucional, voldria que s’informés al Consell de Comú sobre les 
intencions de la majoria comunal en relació a l’obligació definida en l’article 
36 de la llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals. En 
concret, saber si el Comú contractarà les pòlisses d’assegurança oportunes o si 
assumirà les despeses futures derivades de les baixes per accidents laborals i 
per malaltia professional. 

Considerant les declaracions fetes per la Sra. Trini Marin, Cònsol Major, en 
relació a la no discriminació entre els diferents col·lectius de treballadors 
comunals, s’aplicarà la mateixa política per la resta de treballadors comunals? 

 

La Sra. Cònsol Major exposa que en el punt anterior de l’ordre del dia s’ha 
informat sobre la qüestió interessada. En essència l’acord adoptat suposa 
que el Comú assumirà directament les despeses complementàries 
derivades de les baixes per accident laboral o malaltia professional i que en 
paral·lel, s’estudiarà la conveniència o no,de contractar mitjançant 
concurs públic una assegurança destinada a la cobertura d’aquesta 
despesa.  

Responent a la segona pregunta, exposa que, com ja ha dit altres 
vegades, consideraria antidemocràtic que hi hagi uns col·lectiu dins del 
Comú que puguin gaudir d’una avantatges i altres no, ja que els 
mateixos riscos als que pot estar exposat un agent de circulació hi pot 
també estar exposat, per exemple, un jardiner, un operari de de netehja 
viària o algú de la brigada d’obres. 

 

 

 

Clos el torn d’intervencions i no havent-hi altre prec ni pregunta formulat, 
s’esgota l’ordre del dia de la reunió. Essent les 12:10 hores, la Sra. Cònsol 
Major aixeca la sessió. 

 

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


