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L’any dos mil disset, dilluns, dia 20 de novembre, 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 29 de setembre de 2017. 

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en 
les sessions celebrades els dies 18 i 25 de setembre; 2, 9. 16, 23, i 
30 d’octubre, i 6 de novembre de 2017. 

3.    Proposta d’aprovació de l’Ordinació de transferència de crèdit 
pressupostari per a fer front als treballs de renovació dels serveis i 
embelliment del carrer Santa Anna. 

4. D’acord amb el procediment previst a l’article 100 del Reglament 
Urbanístic, proposta d’aprovació del compte de liquidació definitiva de 
la reparcel·lació de la UA-Suble-47, les Costes dels Vilars. 

5. Proposta de donar el nom de les Costes dels Vilars al carrer de la 
urbanització de la UA-Suble-47. 

6. Proposta d’aprovació del conveni de concessió demanial a favor del 
Govern del terreny on s’ubica el refugi de Claror. 

7. D’acord amb la proposta de la Mesa de Contractació, proposta 
d’adjudicar a l’empresa Treballs Públics Unitas Armengol & Montané, 
SAU – TP Unitas els treballs de renovació dels serveis i embelliment 
del carrer Santa Anna, per l’import global de 422.514,52 €. 

8. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió 
de la Vall del Madriu-Perafita–Claror en les sessions celebrades els 
dies 22 de maig i 18 de juliol del 2017. 

9. Informes de caràcter general. 

10. 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 i 
essent les 17 hores, la Sra. Cònsol Major 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 29 de setembre de 

2017 

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

 
 
I no havent-hi cap esmena formulada, per assentiment, el Ple aprova l’acta 
corresponent a la sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2017. 

 

 

 

 

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

Govern en les sessions celebrades els dies 18 i 25 de 

setembre; 2, 9. 16, 23, i 30 d’octubre, i 6 de novembre de 

2017 

Sessió de la Junta de Govern de data 18 de setembre de 2017 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia 11 de setembre de 2017, que serà p resentada al 
Ple del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; del núm. 
1114 al 1119/2017 (obres menors), del núm. 1120 al 1131/2017 
(comerç), núm. 1132 i 1133/2017 (exoneracions), del  núm. 1133 al 
1140/2017 (recursos administratius), i del núm. 114 1 al 1154/2017 
(cadastre). 
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 
46/2017 de factures conformades per un import net a  pagar de 
5.422,38 €. I, verificades, s’acorda procedir al se u abonament amb 
càrrec al capítol corresponent del pressupost.  S’aprova també la 
relació de pagaments presentada per un import 3.984 ,50 €. 
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3.- Transferències de crèdit.-  Vist l’article 74 de la Llei de 
Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i  
els respectius informes emesos per la Interventora,  la Junta de 
Govern autoritza les següents Transferències de Crè dit, a càrrec 
del pressupost econòmic 2017: 

 
� De les partides 611-4310002-22682 “ promoció turística ”, 

160.000 € i 402-1320000-22710 “Treballs realitzats per 
altres empreses” 35.000 € a favor de la partida 611 -
4310003-20550, “ lloguer il·luminació i elements 
decoració, 195.000 € ”, per fer front a l’adjudicació del 
concurs pel lloguer, transport, muntatge, desmuntat ge i 
instal·lació de la il·luminació i elements de decor ació 
de Nadal en diferents zones de la parròquia. 

 
� De la partida 401-4501001-60400 “ Vehicles ”, 4.800 € a 

favor de la partida 401-1650000-64050, “ Aplicacions 
Informàtiques”, 4.800 €, per fer front al subministrament 
de material de telegestió per a la xarxa d’enllumen at 
públic. 

 
� De la partida 401-4501001-60400 “ Vehicles ”, 1.500 € a 

favor de la partida 401-1710000-60400, “ Vehicles”, 1.500 
€, per fer front a l’adjudicació del concurs per a 
l’adquisició d’un camió   tipus camioneta  pel departament 
de medi Ambient 

 
4.- Recaptació de deutes tributaris en període volu ntari i en 
període executiu.-  
 

• Atès que no s’ha pogut efectuar al domicili censal la 
notificació del deute tributari de la Sra. Minerva KADAR 
AFONSO, s’acorda notificar-li  l’inici del pagament  en 
període voluntari mitjançant la publicació d’aquest a 
diligència al BOPA. 

 
 

• Transcorregut el termini d’un mes establert a l’apa rtat 4 de 
l’article 51 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases 
de l’ordenament tributari (LBOT), a comptar des de la data 
de notificació de la provisió de constrenyiment, pe r a fer 
efectiu el pagament dels deutes que figuren a la re lació 
núm. 2, de data 18 de setembre de 2017, sense que a quests 
hagin estat satisfets, procedeix, conforme al que p reveuen 
l’apartat 3 de l’article 107 i l’apartat 1 de l’art icle 109 
de la LBOT i les Ordinacions tributària comunal i d e preus 
públics del Comú, adoptar ACORD D’EMBARGAMENT per p art de la 
Junta de Govern dels béns o drets que corresponguin , dels 
que siguin titulars els deutors. 

 
La relació núm. 2 esmentada,  identifica les person es 
embargades, la relació dels deutes pels quals es re alitzen 
els embargaments, els imports embargats, així com l es 
provisions de constrenyiment que porten causa de 
l’embargament. 
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Conforme a l’apartat 5 de l’article 103 de la LBOT i a 
l’Ordinació tributària comunal són objecte d’embarg ament el 
principal i el recàrrec executiu no ingressats, els  
interessos meritats fins a l’ingrés efectiu dels de utes i, 
en el cas de trava o execució de béns, també els co stos en 
què hagi incorregut el Comú o la persona en qui aqu est 
delegui l’execució forçosa del cobrament. 

 
D’acord amb l’apartat 2 de l’article 104 de la LBOT  es 
requereix als deutors que posin en coneixement del Comú una 
relació de béns i drets integrants del seu 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 comp tar des 
del dia posterior al de recepció de la notificació de 
l’acord d’embargament, els deutors no donin complim ent a 
aquest requeriment, o ho facin de manera defectuosa , el Comú 
pot instar a tercers per a què col·laborin en la 
identificació d’actius dels deutors, i també per a què 
facilitin l’embargament. 
 

• Transcorregut el termini establert a l’apartat 4 de  
l’article 51 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases 
de l’ordenament tributari (LBOT), d’un mes a compta r des de 
la data d’inici del període executiu per a fer efec tiu el 
pagament del deute tributari, notificat mitjançant la 
publicació al BOPA núm. 35 de data 31 de maig del 2 017, 
sense que hagi estat satisfet, conforme al que prev euen el 
Codi de l’Administració i la LBOT, la Junta de Gove rn del 
Comú  resol adoptar acord d’embargament dels béns o  drets 
dels que  la Sra. Minerva KADAR AFONSO sigui titula r i 
publicar aquesta resolució al BOPA, atès que no ha estat 
possible notificar-li al seu domicili censal. 

 
 
5.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció 
atorgada al Club de Ball esportiu Balland , per un import de 2.500 
€, d’acord amb el pressupost presentat en concepte de pagament de 
les sessions de ball organitzades a la sala del Pra t el Roure 
durant l’any 2016.  
 
6.- 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. 17 de demandes d’utilitz ació 
d’instal·lacions comunals. 
 
7.- Pessebre Vivent- 4a edició.-  
 

• S’aprova la proposta presentada per la celebració d e la 4ª  
edició  del  Pessebre Vivent, que tindrà lloc els p ropers 
dies 16 i 17 de desembre de 2017. A tal efecte, s’a corda 
contractar els serveis de la Sra. Ester Nadal (dire ctora 
artística, 5.800 €) i del Sr. Boris Cartes  (ajudan t de 
direcció, 700 €), amb l’encàrrec de desenvolupar el  guió i 
l’estructura general de l’espectacle.  
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• En el marc e la 4a edició  del Pessebre vivent, s’a corda  

contractar al músic Lluís Cartes  per el desenvolupament de 
la part musical de l’espectacle, conforme al pressu post 
presentat per l’import de 1.500 € 

 
8.- Arts del Vidre.-  Per la celebració de la IXª Edició de les 
Jornades “Arts del Vidre 2017”,  previstes pels dies 7 i 8 
d’octubre del corrent a diferents espais de la parr òquia, 
s’aproven les propostes que es relacionen a continu ació: 
 

• Contractar a  “Luesma & Vega”  la conferència “ Disseny en  la 
cuina tecno-emocional i “El valor de la vaixella” , que 
tindrà lloc el proper diumenge dia 7 d’octubre,  co nforme al 
pressupost presentat per un import de 500 €. 

 
• Contractar dels serveis del Sr. Eduardo Nieto per l a 

presentació i coordinació dels artistes per l’impor t de 200 
€. 

 
• Contractar  10 artistes vitrallers per la mostra qu e tindrà 

lloc al CAEE,  conforme al pressupost presentat per  l’import 
total de 2.000 € 

 
• Contractar a l’artista “ Mariano Morales”  l’espectacle a 

l’exterior de teatre i contact-ball “El dret al deliri” ,  
conforme al pressupost presentat per un import de 5 00 €. 

 
• Contractar dels serveis dels Srs. Ferran Collado i Xavier 

Asensió  per impartir tallers interactius que tindr an lloc a 
la Plaça Coprínceps per l’import total de 800 € (40 0€ cada 
un). 
 

• Organitzar el taller d’art i gastronomia “ A taula: vidre i 
cuina ”, amb un preu d’inscripció de 10 €, amb un pressup ost 
total estimat de 1.540 € 

 
• Per a la selecció d’una empresa encarregada de la v igilància 

de les instal·lacions dels tallers interactius,  qu e tindran 
lloc a la Plaça Coprínceps durant les 24 hores del dissabte 
dia 7 d’octubre,  s’ha efectuat una consulta de pre us a les 
empreses PROTECVALL (416,70 €), VALLSEGUR (378,80 € ) GSI 
Seguretat (447,68 €) i VALIRA Seguretat (-).  

 
Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empr esa VALL 
SEGUR la vigilància dels tallers, al ser l’empresa que 
presenta l’oferta menys dient.  

 
• Pel sojorn de les persones que participen a la IXª Edició de 

les Jornades “Arts del Vidre 2017” durant els dies 7 i 8 
d’octubre del corrent,  s’ha efectuat una consulta de preus a 
les empreses, Hotel COSMOS, Hotel ORIOL, Hotel TUDE L, 
oferint diverses opcions i preus. 

 
Examinades les ofertes s’acorda contractar l’allotj ament del 
grup de participants per partides, segons disponibi litat, a 
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l’Hotel ORIOL  per l’import de 1.290 €, i a  l’Hote l COSMOS 
per l’import de 896,96 €, al ser respectivament els  
establiments que presenten l’oferta més avantatjosa . 

 
9.- Jazz al carrer.- Dins del programa  “ Jazz al carrer ”, s’acorda 
assumir les despeses corresponents a l’organització  tècnica del 
Festival detallat com segueix: 
 
� Andorra Animació   Lloguer del backline  3.605,25 €   
� Sònica       Lloguer equips de so i llum  5.120,50 € 
� Mola Park Atiram      Allotjament Artistes  2.126,6 9 €  

 
10.- Xarxa d’enllumenat.- Pel subministrament de material de 
telegestió  de la xarxa d’enllumenat públic, s’ha d emanat 
pressupost a l’empresa SATA, única empresa que subm inistra aquest 
material. Examinada l’oferta presentada, s’acorda a djudicar-li el 
pressupost per un import de 16.113,90 €. 
 
11.- Enllumenat de Nadal.- Pel subministrament de material per la 
renovació de l’enllumenat de Nadal, s’ha efectuat u na consulta de 
preus a les empreses GEA (3.419,45 €), COMERCIAL EL ÈCTRICA 
(1.930,37 €), NOVELEC (2.757,56 €), COMERCIAL CAIRÓ  (3.546,12 €) i 
MAVID (326,08 €). 
 
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el referi t 
subministrament per partides a les empreses MAVID, per un import 
de 326,08 €, COMERCIAL ELÈCTRICA, per un import de 125,77 €, 
COMERCIAL CAIRÓ per un import de 730,13 €  i  a NOV ELEC, per un 
import de 1.711,93 €. 

 
12.- Vehicles.-  Per a l’adquisició d’un camió   tipus camioneta  pel 
departament de medi Ambient, s’ha convocat un concu rs públic al 
que al que han presentat ofertes les següents empre ses: 
 
� Garatge NOGREDA:    29.051,00 € 

(Preu Represa: 1.149,00 €)  27.901,50 € 
 

� PYRENÉES HERACLES:         28.663,00 € 
(Preu Represa: 1.663,00€)  27.000,00 € 
            
             

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva  a l’Òrgan de 
contractació, s’acorda adjudicar a l’empresa PYRENÉ ES HERACLES el 
subministrament del vehicle atès que és la que pres enta l’oferta  
menys dient. 
 
13.- Enllumenat públic.- Pel subministrament de lluminàries LED 
pel manteniment de la xarxa d’enllumenat públic, s’ ha efectuat un 
concurs públic al que han postulat les empreses Com ercial CAIRÓ, 
NOVELEC, GEA, Comercial Elèctrica LES VALLS i Elect ricitat 
CAMPMANY oferint diverses opcions i preus. 

 
Vista la proposta de la Mesa de contractació s’acor da adjudicar el  
subministrament per partides a les empreses Comerci al CAIRÓ per un 
import de 28.572,05 €, NOVELEC per un import de 8.2 88,00 € i GEA 
per un import de 5.517,81 €, al ser respectivament,   les ofertes 
que han obtingut millor puntuació. 
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14.- Concursos.-   
 

• S’acorda convocar un concurs públic per a la licita ció dels 
treballs de renovació dels serveis i embelliment de l carrer 
Santa Anna.  
 

• Vist que els següents vehicles industrials propieta t del 
Comú han quedat fora de servei per l’ús i que no és  
econòmicament rentable la seva reparació: 
 
- Matricula VE 1437  Tipus Màquina d’escombrar 
- Matricula VE 1544  Tipus Màquina d’escombrar 
- Matricula VE 2179  Tipus Vehicle grua Circulació 

 
 
Vist que alguns tallers industrials del sector han 
manifestat el seu interès en adquirir-los per a la seva 
reparació i/o per a destinar-los a proveïment de pe ces i 
recanvis, s’acorda convocar un concurs públic posan t a venta 
els vehicles relacionats, els quals seran donats de  baixa en 
el moment de l’adjudicació a favor del millor ofere nt.    

 

 

 

 

 

Sessió de la Junta de Govern de data 25 de setembre de 2017 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia 18 de setembre de 2017, que serà p resentada al 
Ple del Comú per a la seva ratificació.  
 
1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; del núm. 
1155 al 1162/2017 (obres menors), núm. 1163/2017 (e xoneracions), 
del núm. 1164 al 1169/2017 (comerç), núm. 1170 i 11 71/2017 
(recursos administratius), i del núm. 1172 al 1174/ 2017 
(cadastre).  
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 
47/2017 i 48/2017, de factures conformades per un i mport net a 
pagar de 5.702,85 € i 76.786,44 €, respectivament. I, verificades, 
s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al ca pítol 
corresponent del pressupost.  S’aprova també la relació de 
pagaments presentada per un import 94.206,20 €.  
 
3.- Transferències de crèdit.-  Vist l’article 74 de la Llei de 
Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i 
els respectius informes emesos per la Interventora,  la Junta de 
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Govern autoritza les següents Transferències de Crè dit, a càrrec 
del pressupost econòmic 2017:  

 
• De la partida 401-4501001-60550 “ Mobiliari urbà ”, 600 € a 

favor de la partida 203-9201010-60510, “ Equipament 
d’oficina ”, per fer front a la compra d’una màquina 
destructora de paper del departament de Tràmits.  

 
• De la partida 402-1631000-60400 “ vehicles ”, 12.000 € a favor 

de la partida 401-1632000-60400, “ vehicles ”, per fer front a 
la compra d’una moto tipus quad per a la retirada de neu.  
 

4.- Compensacions.-  S’aprova la relació núm. 5 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.- Recaptació de deutes tributaris en període exec utiu.-  Vist 
l’article 67 de l’Ordinació de modificació i refosa  de l’Ordinació 
Tributària, s’acorda iniciar la recaptació en perío de executiu 
sobre el deute tributari dels obligats que figuren a la relació 
núm. 9, de data 25 de setembre del 2017, pel proced iment 
administratiu de constrenyiment.  
 
6.- Anul·lació de rebuts.-  S’acorda procedir a l’anul·lació dels 
rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o s erveis, que 
figuren detallats a la relació núm. 24, de data 25 de setembre del 
2017, per un import total de 9.011,04 €, atès que n o és possible 
la gestió de cobrament.  
 
7.- Aplicacions informàtiques del departament de Fi nances.-  Per a 
la contractació dels serveis de consultoria, desenv olupament i 
parametrització de les aplicacions informàtiques de l departament 
de Finances, s’ha convocat un concurs públic al que  solament ha 
postulat l’empresa GALBIS MENDIOLA CONSULTORS amb l a següent 
oferta:  
 
Tarifa Plana: 500 hores 25.000 €/any (Igi no inclòs )  
Tarifa 1: 192 hores 11.520 €/any (Igi no inclòs)  
Tarifa 2: 96 hores 6.240 €/any (Igi no inclòs)  
 
Vistes les ofertes i estudiades les necessitats a c urt i mig 
termini, s’acorda contractar a la referida empresa l’opció Tarifa 
Plana, la qual es liquidarà mitjançant pagaments me nsuals.  
 
8.- Personal.-  
 
• S’acorda contractar amb caràcter eventual:  
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• La Sra. Laia FERNANDEZ MAS, en qualitat de Puericul tora, del 

dia 1 d’octubre del corrent al 30 de juny del 2018.  
• La Sra. Judith MANCEBO FOIE, en qualitat de Puericu ltora, 

del dia 1 d’octubre del corrent al 30 de juny del 2 018.  

 
• La Sra. Paula GARCIA PEREZ, en qualitat de 

Secretaria/Assistent del departament de Promoció Ec onòmica 
(20 hores setmanals) del 23 de setembre del corrent  al 30 
d’abril del 2018.  
 

• Vista la baixa mèdica del Sr. Marc ABELLÓ GARCIA (m onitor de 
lleure), s’acorda contractar, amb caràcter eventual , els 
serveis de la Sra. Paula GARCIA PEREZ (20 hores set manals), 
del 25 de setembre al 27 d’octubre del corrent.  
 

• Vista la demanda de pròrroga d’excedència presentad a per la 
Sra. Manuxac MEGERDICHIAN CIVANTO (monitora de lleu re), 
s’acorda atorgar-li per una durada de 7 mesos, comp tats des 
del dia 1 de febrer del 2018.  
 

• Cursets de formació:  
 

• S’autoritza la inscripció del Sr. Joan CODINA LUCAS  (tècnic 
de so, llum i espectacles), al curset “ Instal·lador elèctric 
de baixa tensió ”, impartit pel Col·legi Oficial d’Enginyers 
d’Andorra. El cost del curs és de 300 €  
 

• S’autoritza la inscripció de la Sra. Raquel GARCIA CONDE 
(Cap de Recursos Humans), al curset “Gestió per 
competències ”, impartit per Gamma Management. El cost del 
curs és de 135 €.  
 

9.- Concursos.-  S’acorda convocar un concurs públic per a la 
compra d’una moto tipus Quad pel servei de retirada de neu.  
 
10.- Vehicles.-  Per a la reparació del vehicle del servei de 
lampisteria s’ha efectuat una consulta de preus a l es empreses:  
 

- GARATGE NOGREDA: 1.284,26 €.  
- MOTORAUTO S.L: 1.292,72 €.  

 
Vistes les ofertes s’acorda adjudicar el treballs d e reparació a 
GARATGE NOGREDA al ser l’oferta menys dient.  
 
11.- Xarxa d’Aigua Termal.-  Pel subministrament de recanvis 
(bombes i vàlvules) destinats a la xarxa de distrib ució d’aigua 
termal, s’ha efectuat una consulta de preus a les e mpreses:  
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- JOCOR:  3.876,61 €.  
- SALTOKI:  3.442,63 €. 
- BELLACER:  4.372,73 €. 

 
Vistes les ofertes s’acorda adjudicar el subministr ament de les 
peces a l’empresa JOCOR, al ser l’oferta que presen ta el material 
de qualitat més adequat.  
 
12.- Manteniment d’edificis.-  Per a l’adequació de diversos 
ascensors a les noves normatives (instal·lacions de l Prat del 
Roure), s’ha demanat pressupost a l’empresa OTIS, s ubministradora 
dels aparells, la qual ha presentat una oferta per l’import de 
2.614,62 € (Igi no inclòs). Vist el pressupost pres entat, s’acorda 
encomanar a la referida empresa la realització dels  treballs 
necessaris per a la seva adaptació, conforme a l’of erta 
presentada.  
 
13.- Subvencions.-  S’acorda procedir a l’abonament de les 
subvencions a favor de les Entitats que es detallen  a continuació:  
 

• UPTEE, 1.861,91 € corresponents a les despeses 
d’organització de la Cavalcada de Reis (11.861 € co st final 
dels actes deduint-hi 10.000 de bestreta).  
 

• UPTEE, 19.994,67 €, corresponents a les despeses 
d’organització dels actes de la Festa Major ( 113.9 94, 67 € 
cost final dels actes deduint-hi 94.000 € de bestre ta). 
S’imputarà un import de 4.000 €, a la subvenció ato rgada per 
a la millora de les carrosses de Reis  
 

• UPTEE, 1.200 € en concepte de bestreta per a la org anització 
dels actes del 16è Aplec de Sant Romà dels Vilars.  

 
• UPTEE, 10.000 € en concepte de subvenció de les des peses de 

funcionament corresponents al 4t trimestre 2017.  
 

• BALLAND, 3.150 € en concepte de despeses de contrac tació de 
l’Orquestra que actuarà amb motiu del Ball de Cap d ’Any.  
 

• Esbart Santa Anna, 9.994,12 € en concepte de subven ció de 
les despeses de funcionament corresponents al 4t tr imestre 
2017.  

 
• S’autoritza a la UPTEE a destinar part de la subven ció 

atorgada per a la millora de la decoració de les ca rrosses 
de Reis, a la financiació del dèficit de funcioname nt 
resultant del tancament de l’any 2016, per l’import  de 
14.422,40 €.  
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14.- 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. 18 de demandes d’utilitz ació 
d’instal·lacions comunals.  
 
15.- Vestimenta dels Agents de Circulació i atenció  Ciutadana.-  
S’acorda encomanar a l’empresa INSIGNA, adjudicatàr ia de la 
uniformitat dels Agents de Circulació dels Comuns, el 
subministrament de les peces següents per l’import total de 44.991 
€:  
 
UNITATS REF. ELEMENT DESCRIPCIÓ IMPORT/unitat  TOTAL  

50 LOT 1: 04 A.2.4 
FOLRE POLAR (JAQUETA 
CURTA) 

225 11250 

97 LOT 1: 04 A.2.6 PANTALONS HIVERN 198 19206 

9 LOT 1: 04 A.2.2 ANORAC 350 3150 

45 LOT 1: 04 A.2.1 IMPERMEABLE 198 8910 

55 LOT 1: 04 A.2.5 JERSEI COLL ALT 45 2475 

 44991 

 
16.- Equipament Servei de Circulació i Atenció Ciut adana.-  
S’acorda encomanar a l’empresa ENLLAÇ, adjudicatàri a del concurs, 
el subministrament de emissores, fundes i micròfons , per un import 
total de 11.448 €, conforme al següent detall:  
 
UNITATS REF. ELEMENT DESCRIPCIÓ IMPORT/unitat  TOTAL  

30 Funda 
Per les emissores 
comprades darrers anys 

12,3 369 

30 Micro 
Per les emissores 
comprades darrers anys 

60,3 1809 

10 
Microcranial per casc 
amb instal.lació completa 

Per garantia seguretat 
mororistes 

308,5 3085 

10 Lot 2 portàtil amb teclat Emissora 618,5 6185 

 
17.- Vehicles abandonats.- Vista la relació de vehicles retirats 
de la via pública pel servei de Circulació i atenci ó Ciutadana, 
els quals es troben al dipòsit comunal, sense que e ls seus 
propietaris hagin procedit a recuperar-los; vista l’Ordinació de 
retirada de vehicles de la via pública i dels aparc aments comunals 
i d’abandó de vehicles , de data 4 de març del 2010, article 4t, 
s’acorda notificar als propietaris d’aquests vehicl es, mitjançant 
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la publicació de la relació al Butlletí Oficial del  Principat 
d’Andorra, que disposen del termini inajornable de 30 dies 
naturals, comptats a partir de l’endemà de la 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 .  
 
18.- Conveni de col·laboració entre el Bàsquet Club  Andorra (BCA) 
i el Comú.-  S’aprova la proposta de conveni de col·laboració 
presentada pel Basquet Club Andorra per la temporad a “ Lliga Endesa 
i Lliga Europea Euro - Cup 2017 – 2018 ”, que estableix els 
intercanvis publicitaris, promocionals i d’ús prefe rent de les 
instal·lacions entre la referida Entitat i el Comú durant aquest 
campionat.  
 

 

 

 

 

Sessió de la Junta de Govern de data 2 d’octubre de 2017 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia 18 de setembre de 2017, que serà p resentada al 
Ple del Comú per a la seva ratificació.  
 
1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; núm. 1175 i 
1176/2017 (obres menors), del núm. 1177 al 1181/201 7 (comerç), del 
núm. 1182 al 1185/2017 (urbanisme), i del núm. 1186  al 1199/2017 
(cadastre).  
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 
49/2017, de factures conformades per un import net a pagar de 
16.570,77 €. 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 7. 584,31 €.  
 
3.- Personal.-  
 

• S’acorda prorrogar els contractes eventuals dels Sr s:  

 
• Jose Ricardo GUERRA MORENO, operari de la Deixaller ia, del 9 

d’octubre del 2017 al 8 de juliol del 2018.  
 

• Adolfo Da Silva Carvalho, operari de camins de munt anya, del 
9 d’octubre del 2017 al 28 de febrer del 2018.  
 

• Per a cobrir la baixa del Sr. Antoni Bellido Pérez,  monitor 
de lleure, s’acorda contractar amb caràcter eventua l els 
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serveis de la Sra. Sònia Gonçalves Gomes, del 28 de  setembre 
del corrent fins que el Sr. Bellido es reincorpori al seu 
lloc de treball.  
 

• Per a la realització d’un curs de formació ( Coaching 
Executiu ) a 10 Caps i Directors de departaments del Comú, 
s’ha efectuat la següent consulta de preus:  
 

Empresa  NÚRIA 
PRENAFETA 

CERQUEDA 
RH 

GAMMA 
MANAGEMENT OPCIÓ RH 

Cost 
total  

10.000 € 
(1.000 €  

x persona)  

6.000 € 
(600 € x 
persona)  

13.650 € 
(1.050 € x 
persona + 

dietes)  

No han 
presentat 

oferta  
 

Examinades les ofertes s’acorda contractar els serv eis de 
l’empresa Cerqueda RH, al ser la que ofereix el pre u més 
econòmic.  

 
4.- Subvencions.-  S’acorda procedir a l’abonament de les 
subvencions ordinàries 2017 – 2018, a les Entitats esportives que 
es relacionen a continuació, per l’import total de 111.735,44 €:  
 

 
Clubs  Import  

BASQUET CLUB ESCALDES ENGORDANY 13.578,00 € 
CLUB ARQUERS D'ESCALDES 2.424,00 € 
CLUB ATLÈTIC AMÈRICA ( Futbol ) 3.273,48 € 
CLUB KARATE FUDO SHIN 8.729,28 € 
CLUB NATACIO ESCALDES 12.698,28 € 
CLUB VOLEI VALLS D'ANDORRA 3.200,00 € 
GRUP AMICS ESCALDES ENGORDANY (G.Rítmica) 6.062,00 € 
GRUP D'ESCACS VALLS D'ANDORRA 10.607,12 € 
HANDBOL CLUB ENGOLASTERS 2.424,80 € 
INTER CLUB ESCALDES ( Futbol ) 18.792,20 € 
IPPON CLUB DE JUDO 3.879,68 € 
PESSEBRE FUTBOL CLUB ( Futbol ) 7.274,40 € 
SPRINT CLUB ANDORRA 5.455,80 € 
TAEKWONDO CLUB PRINCIPAT 5.092,08 € 
UNIO ESPORTIVA ENGORDANY ( Futbol )  8.244,32 € 
TOTAL  111.735,44 € 

 
5.- Agermanaments.-  Per a la compra de tres nous passatges d’avió 
destinats als Consellers que es desplacen a Illa de  Réunion, en el 
marc de l’agermanament amb el Municipi de l’Ètang S alé, s’ha 
demanat pressupost a l’empresa que va resultar adju dicatària de la 
consulta de preus per a proveïr els passatges, VIAT GES KEOPS, la 
qual ha presentat una oferta per l’import de 5.007, 48 €. Examinada 
l’oferta s’acorda adquirir els passatges.  
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6.- Manteniment d’edificis.-  Per a l’adequació de diversos 
ascensors a les noves normatives (altres instal·lac ions del Prat 
del Roure), s’ha demanat pressupost a l’empresa OTI S, 
subministradora dels aparells, la qual ha presentat  una oferta per 
l’import de 2.614,62 € (Igi no inclòs). Vist el pre ssupost 
presentat, s’acorda encomanar a la referida empresa  la realització 
dels treballs necessaris per a la seva adaptació, c onforme a 
l’oferta presentada. 
 
7.- Concursos.-   
 

• S’acorda convocar un concurs públic per a la realit zació de 
diversos treballs de pintura als edificis Comunals (CAEE, 
Despatx d’aparcaments, Aparcament Bohigues, Escola d’Art, 
Sales i Pavelló del Prat Gran i Prat del Roure).  
 

• S’acorda convocar un concurs públic per a la contra ctació 
dels serveis d’Assistència tècnica a la propietat ( propietat 
delegada) per a l’execució de la reforma de les 
instal·lacions de les Piscines Comunals.  

 
8.- Maquinaria.-  Per a la compra d’una màquina desherbadora (equip 
amb sistema tèrmic), s’ha efectuat una consulta de preus a les 
empreses Establiments MARTÍ (2.950 € Igi inclòs), M AVID (-), 
FERRETERIA PRINCIPAT (-), RIBA (-) i FERRETERIA IND USTRIAL (-). 
Vista el pressupost de l’única empresa postulant, s ’acorda 
adjudicar-li el subministrament d’aquest equip per l’import de 
l’oferta.  
 
9.- Recursos Administratius.-  Vistos els Recursos Administratius 
relacionats a continuació, interposats contra sanci ons per 
incompliment de les normes d’estacionament i circul ació, en el 
tràmit d’embargament,  
 
Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les peces 
que conformen els expedients,  
 
La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia d ’avui adopta 
una resolució motivada que clou l’expedient de refe rència, la part 
dispositiva de la qual és la següent:  
 

• Desestimar els Recursos presentats pels la Srs. Ant oni Lòpez 
Valero (Registre núm. 7071660) i Joan Armengol Gira ut ( 
Registre núm. 7071810).  
 

10.- Equips de vídeo vigilància.-  Per a la compra d’un sistema de 
vídeo vigilància per a instal·lar a l’aparcament de  la Plaça de la 
Creu Blanca, s’ha efectuat una consulta de preus a les següents 
empreses:  
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Empresa Preu 
Comelec 1.090,23 € 
Protecvall 1.137,17 € 
Vallsegur 666,73 € 
Intecom 1.135,78 € 
Dipsa Sense resposta 
Infomobel Sense resposta 

 
Examinades les ofertes presentades s’acorda adjudic ar a COMELEC el 
subministrament de l’equip, per l’import de 1.093,8 5 €, al ser 
l’oferta que millor s’adapta a les característiques  tècniques 
demanades.  
 

 
11.- Piscines Comunals.-  Vist l’informe emès pel departament 
d’Urbanisme del Comú, s’acorda ampliar els honorari s de l’empresa 
DTG Rubio-Terrissé SL i de l’Enginyer Benabé Rodrig uez, en funció 
de l’acord d’adjudicació de les obres de reforma de  les Piscines 
Comunals, com segueix:  
 

• DTG Rubio-Terrissé SL: 26.291 €, corresponents a l’ aplicació 
del 2,4 % sobre el pressupost estimatiu de la refor ma 
ampliada.  
 

• Bernabé Rodríguez: 4 % sobre l’import d’adjudicació  
d’instal·lacions (segons previsió, 39.000 €, Igi no  inclòs).  
 

12.- Delimitacions.-  S’acorda convocar, pel proper dia 17 
d’octubre del corrent, l’acte de delimitació amb el  terreny 
comunal de la finca propietat de les germanes Sres.  Montserrat i 
Lurdes SIRÉS GRAU, situada a la UA-Suble-30, Bosc de la Devesa . La 
delimitació es realitza en el tràmit administratiu d’aprovació del 
Pla Parcial d’aquesta unitat d’actuació i d’acord a mb les 
disposicions de l’Ordinació del Cadastre.  
 
La Comissió de delimitació quedarà formada pel Sr. Cònsol Menor i 
pel Sr. Josep Ramon Túdel Cuberes. Com a veïns cone ixedors dels 
llocs a delimitar assistiran els Srs. Miquel Aleix Areny i Josep 
Santuré Maya.  
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Sessió de la Junta de Govern de data 9 d’octubre de 2017 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia 2 d’octubre de 2017, que serà pres entada al Ple 
del Comú per a la seva ratificació.  
 
1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; del núm. 
1200 al 1211/2017 (obres menors), del núm. 1212 al 1219/2017 
(comerç), del núm. 1221 al 1236/2017 (cadastre), i núm. 1220 i del 
1252 al 1258/2017 (recursos administratius).  
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions 
núm. 50/2017 i 51/2017 de factures conformades per un import net a 
pagar de 5.542,39 € i 429.662,69 €, respectivament.  I verificades, 
s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al ca pítol 
corresponent del pressupost.  S’aprova també la relació de 
pagaments presentada per un import de 1.435,35 €.  
 
3.- Personal.-  
 

• Per a cobrir la baixa de la Sra. Meritxell LOBO ORT ONOBES, 
puericultora, s’acorda contractar amb caràcter even tual els 
serveis de la Sra. Vanessa SILVA LOZANO, del 2 d’oc tubre del 
corrent fins que el Sr. LOBO es reincorpori al seu lloc de 
treball.  

 
• Vista la baixa de maternitat presentada per la Sra.  Rebeca 

SALCEDO UCLES, responsable de turisme, s’acorda nom enar en 
la seva absència, al Sr. Francisco DELGADO JIMENEZ (gestor 
VIVAND) per a que assumeixi les funcions de respons able del 
departament de Turisme i atorgar-li un complement d e 
responsabilitat addicional (CRA) de 400 €, de l’1 d ’octubre 
del corrent al 30 d’abril de 2018.  

 
4.- Concursos.-  S’acorda convocar els següents concursos per a 
l’execució de treballs públics i/o el subministrame nt d’equips:  
 

- Per a l’adjudicació dels treballs de reforma i ampl iació de 
les voravies del Passeig del Valira.  
 

- Pel subministrament d’un camió pel departament d’Ob res 
Públiques.  
 

- Pel subministrament d’un vehicle – grua pel departa ment de 
Circulació.  
 

- Pel subministrament de dos motos pel departament de  
Circulació.  
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5.- Subvencions i participacions.-  
 

• S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a f avor de 
Club Arquers d’Escaldes, en concepte de participaci ó a les 
despeses d’organització del 3r Campionat d’Andorra Round  i 
del V Trofeu CADE, per un import de 450 €.  

 
• S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a f avor del 

Grup d’Escacs Valls d’Andorra (GEVA), en concepte d e 
participació a les despeses d’organització del Fest ival 
d’Escacs de Nadal, per un import de 700 €.  

 
• S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a f avor del 

Club de Petanca Escaldes-Engordany, per tal de sufr agar les 
despeses corresponents al condicionament de les pis tes de 
petanca del Prat del Roure, per un import de 370,25  €.  

 
• D’acord amb el conveni establert entre el Comú d’Es caldes-

Engordany i l’Associació de comerciants de l’av. Ca rlemany i 
travesseres, de data 17 de juliol del 2015, s’acord a 
procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de l a 
referida associació, per un import de 10.280,64 € e n 
concepte de participació al 50 % de les despeses 
corresponents a la organització del Shopping Day Vivand  que 
tindrà lloc el proper dia 14 d’octubre del corrent.  
 

6.- 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. 2, de da ta 9 d’octubre 
de 2017, sense que aquests hagin estat satisfets, p rocedeix, 
conforme al que preveu l’article 5 del Reglament an teriorment 
referit i l’article 51 del Codi de l’Administració,  adoptar ACORD 
D’EMBARGAMENT per part de la Junta de Govern dels b éns o drets que 
corresponguin, dels que siguin titulars els deutors .  
 
La relació núm. 2 esmentada identifica les persones  embargades, la 
relació dels deutes pels quals es realitzen els emb argaments, els 
imports embargats, així com les sancions que porten  causa de 
l’embargament.  
 
Conforme a l’apartat 5 del Reglament són objecte d’ embargament 
l’import de la sanció i el recàrrec del 20 %. I, en  el cas de 
trava o execució de béns, també seran objecte d’emb argament els 
costos en què hagi incorregut el Comú o la persona en qui aquest 
delegui l’execució forçosa del cobrament.  
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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.  
 
7.- 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:  

 

Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les 

peces que conformen l’expedient,  
 

La Junta de Govern, en la sessió celebrada en data d’avui 

adopta una resolució motivada que clou l’expedient de 

referència, la part dispositiva de la qual és la se güent:  
 
DESESTIMAR els recursos administratius relacionats anteriorment 

contra les resolucions sancionadores adoptades per la Junta de 

Govern.  
 
• Vistos els Recursos Administratius relacionats a co ntinuació, 

interposats contra la resolució adoptada per la Jun ta de 

Govern, mitjançant la qual es desestimen les al·leg acions 

presentades i es confirmen les propostes de sanció per 

incompliment de les normes d’estacionament i circul ació:  
 

Recurrent Núm. Registre Data d’entrada 
GALOBARDES DEMIQUELS, ROSA MARIA 7.071.726 07/09/2017 
SANCHEZ RIBAS, ORIOL 7.071.509 18/08/2017 
SANCHEZ RIBAS, ORIOL 7.070.744 27/06/2017 
SANCHEZ RIBAS, ORIOL 7.070.745 27/06/2017 

 
Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les 
peces que conformen l’expedient,  
 

Recurrent Núm. Registre Data d’entrada 
IRIARTE FRAGA, CARLES 7.072. 036 28/09/2017 
BAFINO HIDALGO, MARIA JOSE 7.072.007 27/09/2017 
FERRER VALLES, M. LLUISA 7.071.955 22/09/2017 
RIBEIRO PEIXOTO, MANUEL AGOSTINHO 7.071.990 26/09/2017 
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La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia d ’avui adopta 
una resolució motivada que clou l’expedient de refe rència, la 
part dispositiva de la qual és la següent:  

 
ESTIMAR els recursos administratius relacionats ant eriorment 
contra la resolució sancionadora adoptada en el seu  dia per la 
Junta de Govern, declarant nul·la i sense efectes l a proposta 
de sanció.  

 
8.- Fraccionament de Tributs.-  S’aprova la relació núm. 24 
d’obligats tributaris que han sol·licitat el fracci onament del 
pagament de tributs i taxes en període voluntari, q uin deute 
tributari serà totalment liquidat en el curs del pr esent exercici.   
 
9.- 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. 25/2017, de dat a 9 d’octubre 
de 2017, per un import total de 2.621,81 €, atès qu e no és 
possible la gestió de cobrament.  
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 núms. 16 i 19 d e demandes 
d’utilització d’instal·lacions comunals.  

 
11.- Espai Lleure.- Per a la contractació d’un servei de càtering 
durant les vacances escolars de Tots Sants (Espai L leure 1), s’ha 
efectuat una consulta de preus a diverses empreses especialitzades 
en el ram, obtenint només pressupost de l’empresa B IO BIO (5,30 
€/infant i àpat, Picnic: 3,50 €/infant). Examinada l’ oferta 
s’acorda adjudicar a la referida empresa el servei de restauració 
atès que compleix amb els requisits exigits per aqu est tipus de 
prestacions.  

 
12.- Agermanament Illa de la Reunió.- Per a la contractació d’un 
servei d’autocar que cobreixi l’anada i la tornada (Andorra –
Toulouse Blagnac aeroport) del grup d’infants que v iatjaran a 
l’illa de la Reunió, junt amb els acompanyants, s’h a efectuat una 
consulta de preus a les empreses: ANDBUS (1.220,00 €), Autocars 
NADAL (1.150,00 €) i viatges SOLDEVILA (1.100,00 €) . Examinades 
les ofertes s’acorda adjudicar el servei de transpo rt a l’empresa 
VIATGES SOLDEVILA, al ser la que presenta l’oferta menys dient.  
 
13.- Material Informàtic.- Per a la compra de tres ordinadors així 
com d’altres components destinats als diferents dep artaments del 
Comú, s’ha efectuat una consulta de preus entre les  empreses del 
sector. Els pressupostos obtinguts han estat els se güents:  
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Empresa  Components  Ordinador  

Spai 1.241,46 € 764,09 € 

Infomobel 1.235,46 € 523,56 € 

 
Les empreses consultades ANDORSOFT, OFIMA, MEGAHERT Z, 
MICROSISTEMES, SIL i INDEX no han presentat oferta.  
 
Vistes les propostes, s’acorda adjudicar el submini strament 
d’aquest material per partides a les empreses SPAI (components), 
per un import de 1.241,46 € i a INFOMOBEL (ordinado rs), per un 
import de 1.570,68 €, atès que són, respectivament,  les ofertes 
que millor s’adapten a les necessitats del departam ent.  
 
14.- Equips de vídeo vigilància.-  Per a l’adquisició de 4 càmeres 
de vídeo vigilància en substitució de les actuals, instal·lades al 
complex del Prat del Roure, per tal de millorar i a mpliar la 
cobertura del sistema, s’ha efectuat una consulta d e preus a les 
empreses que es detallen a continuació, que han pre sentat les 
següents ofertes:  
 

Empresa Preu unitari 

Spai 174,95 € 

Infomobel 145,00 € 

Comelec 993,75 € 

Vipsa 250,00 € 

 
Les empreses consultades ANDORSOFT, MEGAHERTZ, i PR OTECVALL no han 
presentat oferta.  
 
Examinades les ofertes presentades s’acorda adjudic ar el 
subministrament d’aquest material a l’empresa INFOM OBEL, per 
l’import total de 1.060,68 €, al ser l’oferta menys  dient.  
 
15.- Vehicles.-  Per a la reparació del vehicle, destinat al 
departament de Medi Ambient (jardiners), s’ha efect uat una 
consulta de preus a les empreses GARATGE NOGREDA (9 82,37 €) i 
PYRENEES HERACLES (1.064,00 €). Examinades les ofer tes s’acorda 
adjudicar la reparació d’aquest vehicle a l’empresa  Garatge 
NOGREDA, al presentar l’oferta menys dient.  
 
16.- Aparcament Av. del Pessebre.- Pel subministrament i 
col·locació de planxes galvanitzades a l’av. del Pe ssebre (voladís 
aparcament del Sot de Casa TIL.LARI ), s’ha efectuat una consulta 
de preus les empreses Serralleria LOPEZ (3.570,50€) , Serralleria 
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JJ (1.368,43 €) i Serralleria JC (2.233,69 €). Exam inades les 
oferts, s’acorda adjudicar el subministrament d’aqu estes planxes a 
l’empresa Serralleria JJ, al ser l’oferta menys die nt.  
 
17.- Enllumenat públic.- Pel subministrament d’arrencadors 
destinats al manteniment dels quadres de la xarxa d ’enllumenat 
públic, s’ha efectuat una consulta de preus obtenint només un 
pressupost de l’empresa GEA, única empresa subministradora 
d’aquestes peces, per l’import de 760,76 €. Examina da l’oferta 
presentada, s’acorda adjudicar a l’empesa GEA el su bministrament 
d’aquest material, conforme al pressupost presentat .  
 
18.- Mobiliari Urbà.- Per al subministrament de 30 papereres per 
ubicar-les en diferents indrets de la Parròquia, s’ ha efectuat una 
consulta de preus a les empreses GEA (6.480,00 €) i  RODISNET 
(5.764,20 €). Examinades les ofertes s’acorda adjud icar a 
l’empresa RODISNET el subministrament d’aquest equi pament al 
presentar l’oferta menys dient.  
 
19.- Material d’Higiene viària.- Pel subministrament de 40 
raspalls destinats a les màquines de neteja viària,  s’ha efectuat 
una consulta de preus a les empreses Garatge NOGRED A (2.712,82 €) 
i BOMAR (5.973,12 €) (les empreses Ferreteria PRINC IPAT, 
Senyalitzacions STOP, RODISNET i Multi serveis COPR ÍNCEPS, no han 
presentat pressupost).  
 
Examinades les ofertes, s’acorda adquirir el referi t material a 
l’empresa GARATGE NOGREDA al ser la menys dient.  
 
20.- Aparcament Avda. Pessebre- Avda. de Les Escole s.- Per a 
l’adjudicació dels treballs de redacció del project e i direcció 
dels treballs corresponents a l’obra de construcció  d’una rampa 
per vehicles així com de la caixa d’ascensor per a vianants de 
l’aparcament comunal “Pessebre - Escoles”, s’ha efectuat una 
consulta de preus a la que han postulat els següents despatxos 
d’enginyeria :  
 

• BEAL AEC Enginyers consultors: 10 %  
• SINUS ENGINY: 6%  

 
Les empreses consultades, AUREA, Jordi RAMENTOL Eng inyer no han 
presentat oferta.  
 
Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar els treb alls de 
redacció del projecte i posterior direcció de l’obr a a l’empresa 
d’enginyeria SINUS ENGINY, al ser la més avantatjos a.  
 
21.- Manteniment.-  S’informa que per a la reparació  d’un tram de 
claveguera de la cruïlla dels Vilars, es va efectua r una consulta 
de preus pel procediment de contractació directa pe r obres de 
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reconeguda urgència, que regula l’article 7.1 de l’ Ordinació del 
pressupost 2017, al que només va presentar oferta l ’empresa TPS 
(Tot projectes i Serveis) per l’import de 3.423,27 €. Examinada 
l’oferta, es va adjudicar a l’empesa TPS els trebal ls de reparació 
de la claveguera conforme al pressupost presentat.  
 
22.- Edifici Avinguda Sant Jaume 31 .-  Vista la sol·licitud 
presentada per la Sra. Joana MARTELL DOMINGO en dat a 14 de juliol 
de 2017, amb el número de registre 7071118, demanan t al Comú que 
insti la declaració de nul·litat de ple dret i cons eqüent revisió 
jurisdiccional de la llicència urbanística núm.1148 /2003 que havia 
estat atorgada el 25 de juny del 2003, per a la con strucció d’un 
edifici plurifamiliar radicat a l’avinguda Sant Jau me núm. 31, 
al·legant que la llicència va concedir al seu titul ar més alçada 
de la permesa, i demana per tant que “es restableix i la legalitat 
urbanística i s’ordeni enderrocar l’excés de l’edif icació”.  
 
Vist l’informe de data 15 de setembre del 2017, ela borat pel 
Govern, en el marc del règim de doble autorització al que estaven 
sotmeses totes les llicències d’edificació en aplic ació de la 
normativa aleshores vigent,  
 
Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les peces 
que conformen l’expedient,  
 
La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia d ’avui adopta 
una resolució motivada que clou l’expedient de refe rència, la part 
dispositiva de la qual és la següent:  
 

- Desestimar la sol·licitud número 7071118, de data 1 4 de 
juliol de 2017, presentada per la Sra. Joana MARTEL L 
DOMINGO.  

 
23.- Església de Sant Romà.-  S’acorda  formalitzar un conveni d’ús 
a precari amb el Sr. Julià BABOT PORTELL, propietar i de la finca 
coneguda per Feixa de Sant Romà,  referència Cadastral 7U09881, per 
tal que el Comú pugui utilitzar temporalment part d e la finca per 
a habilitar-hi una zona de descans (bancs i taules)  destinada als 
visitants de l’Església de Sant Romà dels Vilars.  
 
24.- Sancions de circulació.-  Examinades les al·legacions 
presentades, s’acorda anul·lar i deixar sense efect es els 
expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 
13/ACI/2017, de data 6 d’octubre del 2017, incoats per 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. 

 
25.- Aparcament Centre Caldea.- Vista la demanda de places 
d’estacionament en règim d’abonat de l’aparcament c omunal situat 
al centre Caldea, s’acorda destinar 50 de les place s actualment 
establertes en règim transeünt a lloguer.  
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Sessió de la Junta de Govern de data 16 d’octubre de 2017 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia 9 d’octubre de 2017, que serà pres entada al Ple 
del Comú per a la seva ratificació.  
 
1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; del núm. 
1237 al 1241/2017 (obres menors), del núm. 1242 al 1250/2017 
(comerç), i núm. 1251/2017 (exoneracions).  
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 
52/2017 de factures conformades per un import net a  pagar de 
5.860,70 €. I, verificades, s’acorda procedir al se u abonament amb 
càrrec al capítol corresponent del pressupost.  S’aprova també la 
relació de pagaments presentada per un import 75.44 3,55 €.  
 
3.- Personal.-  
 

• Vist l’informe emès per la Sra. Isabel ROGÉ TARTARI NI (Cap 
de Medi Ambient), i vist que el Sr. Josep CARAMÉS R EY ha 
deixat d’assumir les funcions encomanades com a seg on 
responsable de jardineria, per les quals percebia u n 
Complement de responsabilitat addicional (CRA), s’a corda 
anul·lar el complement de responsabilitat assignat a comptar 
del dia 1 d’octubre del 2017.  

 
• S’acorda establir el programa de permanències per a  la 

retirada de neu de les vies públiques entre el dia 13 de 
novembre del corrent i el dia 25 de març del 2018, seguint 
el mateix protocol d’actuació aprovat pel Comú pels  anys 
anteriors.  

 
4.- 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 la  
licitació en nom i representació del Comú d’Escalde s-
Engordany.  

 
• S’acorda convocar un concurs públic per a la contra ctació 

d’una empresa de seguretat per a cobrir la vigilànc ia, en 
diferents modalitats, de les zones del Clot d’Empri vat (Prat 
del Roure), Plaça dels dos Valires i pista polivale nt de 
l’av. Sant Jaume.  

 
• S’acorda convocar un concurs públic pel subministra ment de 

contenidors soterrats de reciclatge (envasos, vidre  i 
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paper), de tipus mecànic, per a substituir els cont enidors 
instal·lats al carrer de la Constitució i Plaça San ta Anna .  

 
• S’acorda convocar un concurs públic per a l’adjudic ació del 

servei de per la recollida dels residus emmagatzema ts a la 
deixalleria comunal.  

 
5.- Subvencions.-   
 

• S’acorda atorgar una subvenció a favor del Club de natació 
d’Escaldes, per un import de 740,72 €, en concepte de 
col·laboració per a l’organització del XX Trofeu Ànfora  i 
del XII Trofeu Sant Miquel d’Engolasters.  

 
• S’acorda procedir a la liquidació del saldo de la s ubvenció 

atorgada a favor de l’Associació Amics Pont dels Es calls, en 
concepte d’organització de l’Escudella de Sant Anto ni 2017, 
amb un saldo total a favor de l’Associació per l’im port de 
766,33 €.  

 
• S’acorda procedir a l’abonament d’una bestreta a fa vor de 

l’Associació Amics Pont dels Escalls, per un import  de 3.500 
€, en concepte d’organització de la Festa de la Cas tanyada.  

 
• S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a f avor de 

l’Agrupació Sardanista Andorrana , en concepte de 
l’organització de les activitats 2017 ,  per l’import de 
3.733,33 €.  

 
6.- Expedients sancionadors.- S’acorda incoar un expedient 
sancionador al titular administratiu del negoci INS TAL-FRED SLU i 
a la Sra. Immaculada CABALLOL LASSO, per una presum pta 
transgressió a l’Ordinació que regula l’horari de d ipòsit 
d’escombraries a la via pública.  
 
7.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions 
presentades,  s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els 
expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 
12/LLA/2017, de data 16 d’octubre del 2017, incoats  per presumptes 
infraccions a les normes que regulen l’estacionamen t i la 
circulació de vehicles.  
 
8.- 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. 26/2017, de dat a 16 d’octubre 
de 2017, per un import total de 2.583,68 €, atès qu e no és 
possible la gestió de cobrament.  
 
9.- 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, 
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tal com es detalla en les relacions números 17 i 20  de demandes 
d’utilització d’instal·lacions comunals.  

 
10.- CAEE.-  
 

• S’acorda la contractació de l’exposició “Cartells de 
Revista”,  al Museu del Cinema de Girona, constituïda per 111  
anuncis publicitaris originals entre 1930 i 1960, e xtrets de 
les revistes nord americanes (“ Life”  entre altres). Aquesta 
mostra, tindrà una durada de dos mesos (de desembre  2017 a 
gener 2018) i un cost de 2.500 €.  

 
• Per a la contractació d’una empresa que cobreixi el  

transport (Andorra-Girona) de les obres d’Art, s’ha  demanat 
pressupost a l’empresa Intertrans, única empresa a Andorra 
especialitzada en aquest tipus de transport, la qua l ha 
presentat un pressupost per l’import de 2.200 €. Ex aminada 
l’oferta s’acorda adjudicar-li el transport de les obres 
d’Art conforme al pressupost presentat.  

 
11.- Espectacle Prat del Roure.- S’acorda organitzar conjuntament 
amb l’empresa “ Studio Eventia”,  l’espectacle de ballet “El 
trencanous” a càrrec del Ballet Imperial Rus , el dia 22 de 
novembre del corrent a la Sala Polivalent del Prat del Roure.  
 
El Comú assumirà la cessió de la sala Polivalent de l Prat del 
Roure i la col·laboració del personal del Comú en l es tasques de 
neteja així com les relacionades amb aquest tipus d ’esdeveniments 
en contrapartida d’adquirir la quantitat d’entrades  a l’espectacle 
equivalents a l’import del lloguer de la sala poliv alent (877,22 
€).  
 
L’empresa Studio Eventia  assumirà els costos d’allotjament dels 
artistes, material tècnic, els equipaments de so i llum així com 
del muntatge de l’espectacle.  
 
12.- Altres demandes.-  Vista la sol.licitud presentada per 
l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Co loma, per a dur 
a terme el tradicional “Quinto de Nadal”  a la Sala del Prat del 
Roure, s’acorda cedir la instal·lació a l’Entitat s ol·licitant. La 
celebració d’aquest acte queda subjecta en tot mome nt al 
compliment del que estableix el Reglament regulador  del Joc del 
Quinto i, previ a la celebració, l’Entitat sol·lici tant haurà de 
presentar al Comú l’autorització preceptiva lliurad a per part del 
Consell Regulador Andorrà del Joc.  
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Sessió de la Junta de Govern de data 23 d’octubre de 2017 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia 16 d’octubre de 2017, que serà pre sentada al Ple 
del Comú per a la seva ratificació.  
 
1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; del núm. 
1259 al 1265/2017 (obres menors), del núm. 1266 al 1271 i 
1286/2017 (comerç), del núm. 1272 al 1285/2017 (cad astre), núm. 
1287 i 1288/2017 (urbanisme), i núm. 1293 i 1294/20 17 (recursos 
administratius).  
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions 
núm. 53/2017 i 54/2017 de factures conformades per un import net a 
pagar de 32.838,73 € i 377.813,54 €, 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 5.993,41 €.  
 
3.- Personal.-  
 

• S’acorda contractar amb caràcter eventual els serve is de la 
Sra. Carme SERRA PEIRETÓ com a monitor d’esports de  Tots 
Sants, del 30 d’octubre al 3 de novembre del 2017.  

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

del Sr. Manuel DA SILVA SANTOS com a vigilant d’apa rcaments 
nocturn, de l’1 de novembre de 2017 al 7 de gener d e 2018.  

 
• Acabat el termini de prova al que ha estat sotmès e l Sr. 

Ramiro PALACIN VILAR, per la plaça d’Agent de Circu lació; 
Vist l’informe favorable de la Cap de Circulació i de la Cap 
de Recursos Humans, s’acorda adjudicar-li la plaça de forma 
definitiva.  

 
• Acabat el termini de prova al que ha estat sotmesa la Sra. 

Vanessa SANJURJO MORON, per la plaça de responsable  de 
Biblioteca; Vist l’informe favorable de la Cap de C ultura i 
de la Cap de Recursos Humans, s’acorda adjudicar-li  la plaça 
de forma definitiva.  

 
• Vista la sol·licitud de reincorporació al servei ac tiu 

presentada pel Sr. Carles SANCHEZ RODRÍGUEZ, funcio nari 
comunal en situació d’excedència sense reserva de p laça, 
s’acorda autoritzar la seva reincorporació assignan t-li la 
plaça de guia museístic, adaptant-se a la categoria  i 
retribució d’aquest lloc de treball a comptar del d ia 1 de 
gener de 2018.  

 



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2017  –   Sessió ordinària de data 20 de novembre    306

4.- Concursos.-   
 

• S’acorda convocar un concurs públic per a la contra ctació 
dels serveis d’una empresa per a col·laborar a la r etirada 
de neu dels aparcaments comunals i els espais públi cs de la 
Parròquia.  

 
• S’acorda convocar un concurs públic per a la fabric ació i 

instal·lació d’un rètol lluminós a la carretera de La Plana, 
indicatiu de l’entrada a la Vall del Madriu, Perafi ta – 
Claror des d’Escaldes-Engordany.  

 
5.- Subvencions.-  S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció 
a favor de l’Entitat Taekwondo Club Principat, corr esponent a les 
despeses d’organització de la XV Copa d’Andorra Inf antil - Cadet, 
per un import de 1.500 €.  
 
6.- Transferències de crèdit.-  Vist l’article 74 de la Llei de 
Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i 
l’informe emès per la Interventora, la Junta de Gov ern autoritza 
la següent Transferència de Crèdit, a càrrec del pr essupost 
econòmic 2017:  
 

De la partida 301-1331000-60381 “ equipament d’aparcaments ”, 
12.000 € a favor de la partida 101-13330010-60891, “ Obres 
d’Art ”, 12.000 € per a fer front a la compra de l’Obra “El 
Gallo”.  

 
7.- Expedients sancionadors.-  S’acorda incoar un expedient 
sancionador al titular del negoci EMPARK, per una p resumpta 
transgressió a l’Ordinació sobre la prohibició de d istribuir 
publicitat gràfica a la via pública  
 
8.- Recursos Administratius.-  Vistos els Recursos Administratius 
relacionats a continuació, interposats contra la re solució 
adoptada per la Junta de Govern, mitjançant la qual  es desestimen 
les al·legacions presentades i es confirmen les pro postes de 
sanció per incompliment de les normes d’estacioname nt i 
circulació:  
 

Recurrent  Núm. Registre  Data d’entrada  

LUNA TROYA, MARIA LUISA 7.072.125 05/10/17 

DJENANE, JOCELYNE 7.072.203 12/10/2017 

 
Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les peces 
que conformen l’expedient,  
 
La Junta de Govern, en la sessió celebrada en data d’avui adopta 
una resolució motivada que clou l’expedient de refe rència, la part 
dispositiva de la qual és la següent:  
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DESESTIMAR els recursos administratius relacionats anteriorment 
contra les resolucions sancionadores adoptades per la Junta de 
Govern.  
 
9.- 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. 18 i de demandes d’utili tzació 
d’instal·lacions comunals.  
 
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 (350 €/19 places), EXCU RSIONS RUBIOL 
(360 €/24 places) i Viatges SOLDEVILA (oferta a: 35 0€/8 places; 
oferta b: 500 €/20 places). Examinades les ofertes s’acorda 
contractar aquest servei a l’empresa EXCURSIONS RUB IOL (24 
places), al ser l’oferta que proposa un major nombr e de places amb 
cost més econòmic.  
 
11.- Obres d’Art.-  Vist el contracte formalitzat amb la societat 
Moles Farré SL, el dia 10 de febrer de 2016, de llo guer d’obra 
d’art amb opció a compra, s’acorda adquirir l’obra “El Gallo ” de 
l’escultor Sr. Eladio de la Mora (dEmo), ubicada ac tualment al nou 
punt rodó situat a la confluència del carrer Ciutat  de Sabadell 
amb el vial de l’Obac. L’import establert en el con tracte per 
l’opció de compra d’aquesta escultura ascendeix a 1 2.000 €.  
 
12.- Material Informàtic.- Per a la compra de vuit ordinadors en 
substitució dels actuals ubicats a la biblioteca co munal, s’ha 
efectuat una consulta de preus entre les empreses d el sector. Els 
pressupostos obtinguts son els següents:  
 

Empresa  Preu  

Infomobel 3.461,04 € 

Spai 3.410,88 € 

Índex 3.913,52 € 

Megahertz 3.320,00 € 

Ofijet 5.097,36 € 

Semic 3.080,00 € 

Sil 4.792,00 € 

Unipaper 3.616,00 € 
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Les empreses consultades ANDORSOFT, OFIMA i MICROSI STEMES no han 
presentat oferta.  
 
Vistes les propostes, s’acorda adjudicar el submini strament 
d’aquest material a l’empresa SPAI, al ser l’oferta  que més 
s’ajusta a les necessitats del departament.  
 
13.- Aparcaments Comunals.-  Per a l’execució dels treballs per la 
instal·lació del cablejat necessari per les barrere s automàtiques 
a l’aparcament de la Plaça Creu Blanca i per a la s eva posada en 
funcionament, s’ha efectuat una consulta de preus a  les següents 
empreses constructores:  
 

• Electricitat JESUS    1.839,08 €/IGI No inclòs  
• Telexarxes TJ, S.L.   2.010,74 €/IGI No inclòs  
• Instal·lacions INTEGRALS (-)  

 
Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva  a l’Òrgan de 
contractació, s’acorda adjudicar els referits treba lls a l’empresa 
Electricitat JESÚS, al ser l’oferta menys dient.  
 
14.- Casa Comuna.-  
 

• Per a l’adjudicació dels treballs de redacció del p rojecte i 
direcció dels treballs de reforma d’instal·lacions de les 
plantes 1a i 5a de Casa Comuna , s’ha efectuat una consulta 
de preus a la que han postulat els següents despatx os 
d’enginyeria :  

 
Enginyeria BERNANBÉ RODRIGUEZ 3,15 %  
ATECI 2,80 %  

 
L’empresa consultada, R3E Enginyeria Ivan ROSSELL, no ha 
presentat oferta.  

 
Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar els treb alls de 
redacció del projecte i posterior direcció de l’obr a a 
l’empresa d’enginyeria ATECI, al ser l’oferta menys  dient.  

 
• Per a l’adjudicació dels treballs dels amidaments 

corresponents a l’obra de reforma de Casa Comuna , s’ha 
efectuat una consulta de preus a la que només ha po stulat 
l’empresa BAC SL per l’import de 6.890 €/IGI no inc lòs (les 
empreses consultades ENGINESA i ENGITEC, no ha pres entat 
oferta).  

 
Vista la proposta de la Me sa de contractació, s’ac orda 
adjudicar a l’empresa BAC SL, la realització dels t reballs 
referenciats, conforme al pressupost presentat.  

 
15.- Cens de Població.-  Vista la relació núm. 1/2017 de persones 
que, malgrat de figurar inscrites al Cens de Poblac ió de la 
Parròquia d’Escaldes-Engordany, no han pogut ser lo calitzades al 
seu domicili censal,  
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Vist l’article 9.6 de la llei 9/2017, del 17 de mai g, del Cens, i 
l’informe favorable a la resolució de la baixa d’of ici, adoptada 
pel Consell del Cens, en la sessió celebrada el dia  27 de setembre 
del 2017, 

 
La Junta de Govern acorda publicar al BOPA la relac ió referida, 
indicant a les persones afectades que disposen del termini d’un 
mes, comptat des de la data de publicació, per tal que puguin 
formular al·legacions i aportar proves sobre la sev a residencia. 
Transcorregut aquest termini sense que les persones  relacionades 
hagin acreditat la seva situació censal davant del Comú es 
resoldrà d’ofici la seva baixa del Cens de Població .  
 

 

 

 

 

Sessió de la Junta de Govern de data 30 d’octubre de 2017 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia 23 d’octubre de 2017, que serà pre sentada al Ple 
del Comú per a la seva ratificació.  
 
1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; del núm. 
1289 al 1292/2017 (obres menors), núm. 1295 i 1296/ 2017 
(cadastre), del núm. 1297 al 1308/2017 (comerç), nú m. 1316 i 
1317/2017 (urbanisme), i del núm. 1318 al 1321/2017  (recursos 
administratius).  
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions 
núm. 55/2017 i 56/2017 de factures conformades per un import net a 
pagar de 17.069,46 € i 88.908,67 €, respectivament.  I verificades, 
s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al ca pítol 
corresponent del pressupost.  S’aprova també la relació de 
pagaments presentada per un import de 2.491,60 €.  
 
S’informa també que la Comissió de Manteniment auto ritza els 
pagaments sobre els següents treballs realitzats, e ls quals, 
d’acord amb l’article 85.4/b, de la Llei de Finance s Comunals, els 
actes que han donat origen als mateixos no han esta t degudament 
fiscalitzats:  
 

• 5 factures, presentades per l’empresa MPLUS, per un  import 
total de 731,50 € (146,30 € cada una), corresponent s a 
treballs d’inspecció tècnica d’ascensors. Aquestes factures 
s’afegeixen a la relació aprovada per la Junta de G overn en 
la sessió celebrada el dia 4 de setembre del 2017, d’un 
import total de 2.340,70 €.  
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3.- Personal.-  
 

• S’acorda contractar amb caràcter eventual els serve is de les 
Sres. Jennifer GOMEZ ARAUJO i Patrícia Fariao MARQU ÉS DE 
OLIVEIRA com a monitores de lleure, del 30 d’octubr e al 3 de 
novembre del 2017.  

 
• Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Antoni BELL IDO 

PÉREZ, monitor esportiu/lleure, per a l’obtenció d’ un permís 
administratiu de reducció de jornada per atendre al  seu 
fill; vist el reglament de permisos administratius,  s’acorda 
atorgar-li, amb una reducció de jornada laboral a 3 3 hores 
setmanals, fins a l’escolarització obligatòria del seu fill.  

 
4.- Concursos.-  S’acorda convocar un concurs públic pel 
subministrament de carburant per a la flota de vehi cles del Comú, 
per a l’any 2018.  
 
5.- Subvencions.-  S’acorda abonar una bestreta per l’import de 
1.660 €, a favor de l’entitat Unió Pro-Turisme, sob re la subvenció 
atorgada pel Comú a la referida Entitat pel concept e 
d’organització dels actes de Nadal.  
 
6.- Expedients sancionadors.- S’acorda incoar un expedient 
sancionador al titular del negoci TEZENIS, per una presumpta 
transgressió a l’Ordinació sobre la prohibició de d istribuir 
publicitat gràfica a la via pública  
 
7.- Anul·lació de rebuts.-  S’acorda procedir a l’anul·lació dels 
rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o s erveis, que 
figuren detallats a la relació núm. 27/2017, de dat a 30 d’octubre 
de 2017, per un import total de 2.491,75+ €, atès q ue no és 
possible la gestió de cobrament.  
 
8.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions 
presentades,  s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els 
expedients sancionadors que figuren detallats la re lació 
14/ACI/2017, de data 30 d’octubre del 2017, incoats  per 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.  
 
9.- 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: 
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Recurrent  Núm. Registre  Data d’entrada  

DELA CRUZ ARNAIZ, ROC 7.072.339 16/10/17 

MATEU VIELLA, MARC 7.072.169 10/10/17 

MATEU VIELLA, MARC 7.072.170 10/10/17 

 

Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les 
peces que conformen l’expedient,  

 
La Junta de Govern, en la sessió celebrada en data d’avui 
adopta una resolució motivada que clou els expedien ts de 
referència, la part dispositiva de la qual és la se güent:  

 
DESESTIMAR els recursos administratius relacionats anteriorment 
contra la resolució sancionadora adoptada per la Ju nta de 
Govern.  

 
• Vist el Recurs Administratiu relacionat a continuac ió, 

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

 
Recurrent  Núm. Registre  Data d’entrada  

MONSO RECIO, ISAAC 7.072.338 23/10/17 

 
Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les 
peces que conformen l’expedient,  

 
La Junta de Govern en la sessió celebrada en data d ’avui adopta 
una resolució motivada que clou l’expedient de refe rència, la 
part dispositiva de la qual és la següent:  

 
ESTIMAR el recurs administratiu relacionat anterior ment contra 
la resolució sancionadora adoptada per la Junta de Govern.  

 
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. 21 de demandes d’utilitz ació 
d’instal·lacions comunals.  
 
11.- Vehicles.- Per a la venta de tres vehicles industrials que 
han quedat fora d’ús, s’ha convocat un concurs subh asta al que han 
postulat amb les següents ofertes:  
Garatge NOGREDA:  
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• Nissan PICK UP 418,00 €  
• Schmitdt SWINGO 522,50 €  
• Bucher ROLBA 522,50 €  

 
LOGISTICA i Serveis de Reciclatge:  
 

• Nissan PICK UP 180,00 €  
• Schmitdt SWINGO 150,00 €  
• Bucher ROLBA 220,00 €  

 
Serveis DRD ASSISTÈNCIA:  
 

• Nissan PICK UP 501,00 €  
 
Vista la proposta de la Mesa de contractació s’acor da adjudicar el 
concurs per partides a les empreses Garatge NOGREDA  (màquines 
d’escombrar Schmitdt SWINGO i Bucher ROLBA ) per l’import de 522,50 
€/cada una i a l’empresa Serveis DRD ASSISTENCIA (N issan PICK UP ) 
per l’import de 501 €, al ser respectivament les pr opostes més 
avantatjoses.  
 
 
12.- Equipament.-  Per a la compra de 90 botes de seguretat pel 
personal de les plantilles dels serveis externs del  Comú, s’ha 
efectuat una consulta de preus a les empreses DIPSA , FAMAGUSTA, 
GM-LAFONT, F.PRINCIPAT, RIBA, XS EQUIPAMENTS i FERM ASS oferint 
diverses opcions i preus.  
 
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el submin istrament 
d’aquest material a l’empresa DIPSA, atès que ofere ix el producte 
que més s’adapta a les necessitats dels departament s per l’import 
de 68 €/unitat.  
 
13.- Colors de música 2017.- S’acorda contractar a l’empresa THE 
PROJECT l’actuació del grup “Spirit of New Orleans Gospel 
Singers” , pel Festival “Els Grans del Gospel”  que es celebrarà el 
proper dia 6 de desembre a l’Església de Sant Pere Màrtir. 
L’import de la contractació és de 2.500 €.  
 
14.- Pessebre vivent.-  
 

• Per la contractació de la sonorització, il·luminaci ó i 
assistència tècnica destinada a la creació i realit zació de 
l’espectacle Pessebre Vivent, s’ha efectuat una con sulta de 
preus a empreses especialitzades en aquests sectors :  

 
Secció Il·luminació:  

 
• SERVER 6.975,00 €  
• SÒNICA 7.524,00 €  
• LIGHTSOUND BOTEY (-)  
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Secció Só:  
 

• SERVER (-)  
• SÒNICA 6.897,00 €  
• MUSITRÒNIC (-)  
• LIGHTSOUND BOTEY (-)  

 
Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar la contr actació de 
la il·luminació de l’espectacle a l’empresa SERVER i de la 
sonorització a l’empresa SÒNICA al ser, respectivam ent, les 
ofertes menys dients.  

 
• 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 (1.838,20 €), REBOST DEL PADRÍ (1. 399,86 €) i 
RESTAURACIÓ SLU (3.279,22 €). Examinades les oferte s 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 pr eus a les 
empreses BIO BIO (1.170,40 €), REBOST DEL PADRÍ (-)  i 
RESTAURACIÓ SLU (836 €). Examinades les ofertes s’a corda 
adjudicar el servei de restauració, a l’empresa RES TAURACIÓ 
SLU, atès que proposa l’oferta menys dient. 

 
15.- Viatge Illa de la Reunió.- Pel subministrament de 2 passatges 
d’avió pel desplaçament a l’Illa de la Reunió (2 an ul.lacions), 
s’ha demanat pressupost a l’agència de viatges KEOP S, atès que 
aquesta empresa fou la guanyadora de la consulta de  preus 
efectuada el passat 7 d’agost pel desplaçament dels  infants i 
acompanyants. Examinada l’oferta s’acorda encomanar  a Viatges 
KEOPS el subministrament dels referits passatges co nforme al 
pressupost presentat per un import de 2.562,32 €.  
 

 

 

 

 

Sessió de la Junta de Govern de data 6 de novembre de 2017 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia 30 d’octubre de 2017, que serà pre sentada al Ple 
del Comú per a la seva ratificació.  
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1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades; del núm. 
1309 al 1315/2017 (obres menors), del núm. 1322 al 1327/2017 
(comerç), del núm. 1328 al 1331/2017 (exoneracions) , núm. 
1332/2017 (recursos administratius), i núm. 1334/20 17 (urbanisme).  
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 
57/2017 de factures conformades per un import net a  pagar de 
5.932,63 €. I, verificades, s’acorda procedir al se u abonament amb 
càrrec al capítol corresponent del pressupost.  S’aprova també la 
relació de pagaments presentada per un import 5.167 ,00 €.  
 
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. 28/2017, de dat a 6 de novembre 
de 2017, per un import total de 255,07 €, atès que no és possible 
la gestió de cobrament. 

 
4.- Expedients disciplinaris.-   
 

• Vist l’informe adreçat per la Cap de Servei de Circ ulació i 
atenció ciutadana a la Junta de Govern, de conformi tat amb 
l’article 52.2 de la Llei 8/2005, dels agents de ci rculació 
comunals, en relació als fets ocorreguts el dia 24 d’octubre 
del corrent amb l’Agent Sr. David MARTINEZ SANJAUME , durant 
l’horari laboral,  

 
Atès que els fets esmentats poden ser constitutius de dues 
faltes de caràcter greu, tipificades a l’article 48 , 
apartats d) i e) de la Llei referida anteriorment, la Junta 
de Govern resol:  

 
1.- Incoar un expedient disciplinari al Sr. David M ARTINEZ 
SANJAUME, per la presumpta comissió de dues faltes de 
caràcter greu, qual expedient se substanciarà amb l a 
notificació del corresponent plec de càrrecs. 
 
2.- Ordenar al Secretari General i a la Cap de Recu rsos 
Humans la instrucció de l’expedient i la pràctica d e totes 
les diligències que es considerin adequades per a l a 
determinació i comprovació dels fets, tot de confor mitat amb 
l’article 53, següents i concordants, de la Llei 8/ 2005.  

 
3.- Notificar aquesta resolució a la persona intere ssada.  

 
• Vist l’informe adreçat per la Cap de Servei de Circ ulació i 

atenció ciutadana a la Junta de Govern, de conformi tat amb 
l’article 52.2 de la Llei 8/2005, dels agents de ci rculació 
comunals, en relació als fets ocorreguts el dia 24 d’octubre 
del corrent amb l’Agent Sr. David BELLOSTA NADAL, d urant 
l’horari laboral,  

 
Atès que els fets esmentats poden ser constitutius d’una 
falta de caràcter greu, tipificada a l’article 48, apartat 
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d), de la Llei referida anteriorment, la Junta de G overn 
resol:  

 
1.- Incoar un expedient disciplinari al Sr. David B ELLOSTA 
NADAL, per la presumpta comissió d’una falta de car àcter 
greu, qual expedient se substanciarà amb la notific ació del 
corresponent plec de càrrecs.  
 
2.- Ordenar al Secretari General i a la Cap de Recu rsos 
Humans la instrucció de l’expedient i la pràctica d e totes 
les diligències que es considerin adequades per a l a 
determinació i comprovació dels fets, tot de confor mitat amb 
l’article 53, següents i concordants, de la Llei 8/ 2005.  

 
3.- Notificar aquesta resolució a la persona intere ssada.  
 

• D’acord amb l’article 54.1 de la Llei 8/2005, s’inf orma a la 
Junta de Govern que la Cap del Departament de Circu lació ha 
resolt dos expedients sancionadors incoats als Agen ts Srs. 
Ignasi Fité Nieto i Deborah Rouco Rivera, quina par t 
dispositiva diu respectivament:  

 

- Imposar al Sr. Ignasi Fité Nieto la sanció correspo nent a 
la suspensió de funcions durant quinze dies amb pèr dua de 
retribucions.  
 

- Imposar a la Sra. Deborah Rouco Rivera la sanció 
corresponent a la suspensió de funcions durant dos dies 
amb pèrdua de retribucions.  

 
5.- Vivand.-  Pel subministrament i col·locació de 148 vinils pe r a 
cobrir als cubs de ciment que s’instal·laran al lla rg de l’av. 
Carlemany, espai VIVAND, s’ha efectuat una consulta  de preus a la 
que només ha postulat l’empresa DINÀMICA Gràfica per l’import de 
6.451,83 €.  
 
Les empreses consultades Rètols BUTRON, CROMÀTIC i Rètols LAFONT, 
no han participat a la consulta.  
 
Examinada l’oferta, s’acorda adjudicar a l’empresa DIMÀMICA 
Gràfica, el subministrament i col·locació dels vini ls conforme al 
pressupost presentat.  
 
6.- Expedients sancionadors.-  Vist l’informe emès per la Directora 
del departament d’Urbanisme del Comú, s’acorda proc edir a 
l’obertura d’un expedient sancionador al titular ad ministratiu del 
negoci “La Gelateria Italiana”, situat a la Plaça C oprínceps núm. 
1, per les següents presumptes contravencions:  
 

1. A la prohibició establerta a l’article 7.a.1) ap artat sisè, 
de l’Ordinació sobre instal·lació de terrasses, pla ces, 
carrers i espais públics de data 29 de setembre de 2017. 

 
2. A la prohibició establerta a l’article cinquè de  l’Ordinació 

sobre publicitat, de data 29 de desembre del 2005. 
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3. A la prohibició establerta a l’article 2.23 de l ’Ordinació 

sobre llicències urbanístiques, de data 21 de desem bre del 
2012 i per tant subjecta a les resolucions que el C omú pugui 
adoptar d’acord amb el procediment establert a l’ar ticle 
151.b) de la LGOTU 

 
 
S’acorda nomenar instructora de l’expedient a la Sr a. Esther 
Cervós Isern.  
 
7.- Concursos.-  
 

• S’acorda convocar un concurs públic per a la contra ctació 
dels treballs corresponents al projecte de reforma de les 
façanes de l’edifici de Casa Comuna.  

 
• S’acorda convocar un concurs públic per a la contra ctació 

dels treballs corresponents al projecte de reforma de les 
façanes de l’edifici del centre social i recreatiu situat a 
l’avinguda Fiter i Rossell  

 

 

 

 

 

 

La Sra. Cònsol Major demana als presents si tenen alguna esmena, 
comentari o demanda d’informació a formular en relació als acords de la 
Junta de Govern sotmesos a ratificació en el dia d’avui: 
 

 

Vist que entre els assumptes tractats que avui es posen a consideració, hi 
figura la instrucció de diversos expedients disciplinaris, i entenent que la 
direcció del Departament trasllada a la Junta de Govern la resolució els 
expedients sobre possibles faltes greus o molt greus, el Sr. Marc Magallon 
demana que, en el cas que l’Ordinació de la funció pública ho permeti, els 
expedients disciplinaris siguin també tractats al si de la Comissió de 
Recursos Humans, a fi que els consellers membres de la Comissió puguin 
tenir almenys informació prèvia sobre els expedients i les propostes de 
resolució. 
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La Sra. Cònsol Major accepta la demanda del Sr. Magallon i diu que 
s’avisarà a la cap de Recursos Humans i al conseller (present a la sala) per 
a que en endavant la Comissió tracti aquest tipus d’assumptes 

 

La Sra. Cèlia Vendrell, per la seva part, diu compartir totalment el neguit 
expressat pel  Sr. Magallon i es suma a la seva demanda. 

 
La Sra. Cònsol Major diu a ambdós consellers que en acabar la sessió 
estarà a la seva disposició per informar-los sobre els expedients 
disciplinaris que figuren a les actes presentades avui a aprovació. 
 
 
 
 
I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple ratifica 
els acords de la Junta de Govern posats a consideració en el dia d’avui. 

 

 

 

 

 

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

crèdit pressupostari per a fer front als treballs de renovació 

dels serveis i embelliment del carrer Santa Anna 

La Sra. Cònsol Major explica als presents que al punt núm. 7 de l’ordre del 
dia de la sessió es presenta una proposta d’adjudicació de les obres de 
renovació dels serveis i embelliment del carrer Santa Anna, i que d’acord 
amb la Llei de finances Comunals, és preceptiu dotar d’un crèdit suficient 
la partida pressupostària creada per a l’execució d’aquestes obres. 

Es presenta per tant a l’aprovació del Ple, la correponent Ordinació de 
transferència de crèdit per poder, posteriorment, procedir a l’adjudicació 
dels esemntats treballs. 
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I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la 
proposta d’ordinació presentada, la qual serà tramesa al Bopa per a a la 
seva publicació i posterior entrada en vigor 

 

 

 

 

 

 

4. D’acord amb el procediment previst a l’article 100 del 

Reglament Urbanístic, proposta d’aprovació del compte de 

liquidació definitiva de la reparcel·lació de la UA-Suble-

47, les Costes dels Vilars 

La Sra. Cònsol Major exposa que en el curs de la sessió de Consell 
celebrada el dia 19 de juny del 2017, el Comú  va donar conformitat al 
compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació de la UA-
Suble-47, presentat pel promotor únic del Pla Parcial, i va sotmetre’l a 
informació pública (Bopa núm. 42, del 28 de juny del 2017). 

Atès que, continua exposant la Sra. Cònsol Major, durant el termini 
d’exposició no s’ha formulat cap al·legació, procedeix, d’acord amb l’article 
100.4 del Reglament Urbanístic, es proposa aprovar la liquidació definitiva 
de la reparcel·lació d’aquesta unitat d’actuació i publicar aquesta resolució 
al Bopa. 

 

 

 

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la 
proposta presentada. 
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5. Proposta de donar el nom de les Costes dels Vilars al 

carrer de la urbanització de la UA-Suble-47 

La Sra. Cònsol Major explica que, com ha quedat exposat en el punt 
anterior, s’han completat tots els tràmits administratius exigits pel 
desenvolupament urbanístic de la UA-Suble-47. Arribats doncs a aquest 
punt, es proposa a continuació donar el nom de les Costes dels Vilars al 
vial públic de la urbanització. 

 

 

 

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

 

 

 

 

6. Proposta d’aprovació del conveni de concessió demanial a 

favor del Govern del terreny on s’ubica el refugi de Claror 

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

Sobre l’any 1980 el Govern, amb l’acord dels comuns de Sant Julià, 
Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, va procedir a la construcció del 
refugi de Claror, situat a l’actual zona comunal d’explotació conjunta i 
indivisa administrada pels tres comuns, tot en mèrits al conveni de data 
22 de desembre del 1987. Des d’aleshores l’ús i el manteniment 
d’aquesta instal·lació ha anat a càrrec del Govern, sense però, que les 
administracions concernides hagin documentat la cessió. 
 
És per aquest motiu que es proposa, per la part que correspon al Comú 
d’Escaldes-Engordany, formalitzar mitjançant la proposta de conveni 
que es presenta, la concessió demanial a favor del Govern del terreny 
on es troba radicat el refugi, establint en el mateix conveni les 



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2017  –   Sessió ordinària de data 20 de novembre    320

contraprestacions, condicions de manteniment i conservació de la 
instal·lació. 

 

 

Intervé a continuació el Sr. Marc Magallon preguntant si els altres comuns 
(Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria) signaran també un conveni de 
cessió. 

 

La Sra. Cònsol Major respon que a l’igual que es va fer amb el refugi de 
Fontverd i tal com es veu a la proposta de conveni tramesa als consellers, 
el document el signen conjuntament Govern, d’una part, i els comuns 
d’Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany, d’altra part 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

7. D’acord amb la proposta de la Mesa de Contractació, 

proposta d’adjudicar a l’empresa Treballs Públics Unitas 

Armengol & Montané, SAU – TP Unitas els treballs de 

renovació dels serveis i embelliment del carrer Santa Anna, 

per l’import global de 422.514,52 € 

Per informar sobre la proposta presentada, la Sra. Cònsol Major cedeix la 
paraula al Sr. Cònsol Menor, què exposa el següent: 

Per a la contractació dels treballs d’execució del projecte de reforma de 
renovació dels serveis i embelliment del carrer Santa Anna, el Comú va 
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convocar un concurs públic al que van postular cinc empreses, aportant 
les ofertes que figuren detallades a l’acta d’obertura. 

D’acord amb la proposta que presenta la Mesa de Contractació, es 
proposa adjudicar els treballs a l’empresa Treballs Públics Unitas 
Armengol & Montané, SAU, per un import global de 422.514,52 € (Igi 
inclòs), del qual, 30.677,23 € (Igi inclòs) van a càrrec de FEDA, i 
18.418,00 € (Igi inclòs) van a càrrec de CAPESA 

Els treballs de renovació de la xarxa separativa d’aigües pluvials, fecals 
i termals al carrer Santa Anna són del tot necessaris per tal de garantir-
ne el seu correcte funcionament i durabilitat en el temps.  

Per no entorpir les representacions del Pessebre Vivent que es faran a la 
part alta els propers 16 i 17 de desembre, les obres no s’iniciaran fins  
a principis d’any, un cop passades les festes de nadal, i tindran una 
durada de 10 setmanes. Cobriran els 100 metres del carrer i es 
renovaran els serveis comunals que afecten la xarxa pluvial, la xarxa 
d’aigua termal, la xarxa d’aigua residual i l’enllumenat públic, la xarxa 
d’energia elèctrica de FEDA, la xarxa d’aigua potable de CAPESA i 
també el rec de la Comunitat de Regants d’Andorra la Vella.  

Quant a l’embelliment del carrer, la nova calçada estarà composta per 
voravia a banda i banda d’aproximadament 1 metre d’amplada, 
ampliant l’actual, i la resta de la calçada s’asfaltarà pel pas de vehicles. 
Les voravies seran de granit de 3 colors, com el de l’avinguda 
Carlemany.  

Amb aquests nous treballs avancem cap al compromís adquirit amb el 
Govern d’Andorra de tenir tota la xarxa separativa enllestida el 2020. I 
és que l’execució d’aquests treballs a la parròquia ja s’ha acomplert en 
un 81 per cent, tenint en compte que els pressupostos  per al 2018 
preveuen les obres de separativa de l’avinguda Fiter i Rossell, amb un 
cost d’1,3 milions d’euros. Unes obres que seran complexes, però que 
són dels tot necessàries per modernitzar els serveis per a totes les 
ciutadanes i ciutadans que viuen a l’avinguda Fiter i Rossell.  

Des de l’any 2004, el Comú d’Escaldes-Engordany ha invertit més de 
12 milions d’euros en la xarxa separativa. Per enllestir el 100 per cent 
d’execució de la xarxa separativa de la parròquia d’Escaldes-Engordany, 
restarà l’avinguda Fiter i Rossell que, com s’ha dit, s’executarà el 2018, 
i quedaran pendents la carretera dels Vilars, la d’Engolasters, l’avinguda 
Copríncep de Gaulle i altres carrers, amb una inversió de 3 milions 
d’euros. 
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Intervé a continuació el Sr. Marc Magallon manifestant que s’abstindrà en a 
votació d’aquesta proposta, no perquè no consideri correcta l’adjudicació, 
sinó com a queixa pel fet que aquest projecte no ha estat tractat al si de la 
Comissió d’Urbanisme i se’n va assabentar a través de ciutadans de la 
parròquia. 

 

El Sr. Cònsol Menor excusa la falta d’informació pel fet que el principal 
objecte d’aquesta actuació és la construcció de la xarxa separativa, i només 
degut a que aquests treballs obligaven a desfer les voreres, es va aprofitar 
l’ocasió per reconstruir-les conforme al projecte aprovat. En el mateix 
sentit, la Sra. Cònsol Major afegeix que en qualsevol cas el projecte no es 
comparable a un projecte de remodelació com podria ser el de l’avinguda 
del Fener. 

 

La Sra. Cèlia Vendrell per la seva part, avança el seu vot favorable al 
projecte, en particular pel fet que suposa un avanç en el compromís 
adquirit amb Govern cara a tenir enllestida tota la xarxa separativa l’any 
2020. 

 

 

 

 

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

S’ha abstingut en la votació el Sr. Marc Magallon. Han votat a favor la resta 
de consellers presents a  la sala. 
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8. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la 

Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita–Claror en 

les sessions celebrades els dies 22 de maig i 18 de juliol 

del 2017 

 

Núm. acta: 4/17 
Dia: 22.05.2017 
Inici: 11.00 h 
Acabament: 12.30 h 
Lloc: Casa Comuna d’Andorra la Vella 
Assistents: Hble. Sra. Conxita MARSOL RIART, cònsol major d’Andorra la Vella, 

presidenta de torn de la Comissió de Gestió 
Hble. Sr. Jordi TORRES ARAUZ, cònsol major d’Encamp 

 Hble. Sr. Julià CALL REIG, cònsol menor de Sant Julià de Lòria 

 Hble. Sra. Trinitat MARIN GONZALEZ, cònsol major d’Escaldes-Engordany 

 Hble. Sr. Marc PONS MARTELL, cònsol menor d’Andorra la Vella 
Sra. Susanna SIMON TORRALBA, directora del Pla de gestió de la vall del 
Madriu-Perafita-Claror 
Sr. Albert SAMARRA PUJOL, tècnic administratiu del Comú d’Andorra la 
Vella. 

 

S’excusa l’absència del Sr. Jordi PUY SEGURA, secretari general del Comú 
d’Andorra la Vella i secretari de torn de la Comissió de Gestió. Per aquest 
motiu, actua com a secretari el Sr. Albert SAMARRA PUJOL. 

 
Els temes tractats en aquesta reunió han estat: 
 
1) Lectura i aprovació de l’acta 3/17: en no haver-hi cap esmena, s’aprova l’acta 3/17, 
del 3 d’abril 2017. 
 
2) Signatura d’un conveni amb l’Arxiu Nacional: Es considera innecessari la signatura d’un 
conveni amb l’Arxiu Nacional del Departament de Patrimoni Cultural del Govern, per 
realitzar les tasques de col�laboració en l’edició del llibre de memòria històrica de la 
VMPC, ja que s’està treballant en la signatura d’un conveni més ampli amb Patrimoni 
Cultural. 
 
3) Proposta d’aprovació del plec de bases i publicació de l’edicte per al disseny de la 
senyalització de la VMPC: havent trames el plec de bases a la resta de comuns s’acorda 
la proposta, en aquest sentit el Comú d’Andorra la Vella procedirà a la publicació de 
l’edicte corresponent. 
 
4) Proposta d’aprovació del contingut de l’Ordinació reguladora de la VMPC: obtingudes 
les aportacions dels 4 Comuns, s’acorda que en la propera reunió de la CG hi assisteixi 
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l’assessora legal del text de l’ordinació, als efectes de poder tenir el seu punt de vista 
jurídic sobre les diverses posicions. 
 
5) Proposta d’instal�lació d’una cabina sanitària a Fontverd: vista la proposta d’instal�lació 
d’un vàter sec a Fontverd que ha fet arribar el Departament de Patrimoni Natural, i tenint 
en compte que es tracta d’una prova pilot i que el cost anirà íntegrament assumit pel 
Govern, el qual també en farà el seguiment, s’autoritza la instal�lació vetllant en tot 
moment per evitar problemes de contaminació a les aigües del riu Madriu. 
 
6) Autoritzacions de pas de curses per la VMPC: vists els informes tècnics presentats per la 
directora, s’autoritzen el pas de les curses Pyrenées Stage Run i Cap del Rec per la VMPC. 
Els assistents posen de relleu la publicitat indirecta per la Vall que representen aquestes 
curses. 
 
La directora també informa de les curses organitzades per membres de la Comissió de 
gestió i de les que també ha verificat el recorregut i la càrrega d’assistents; la Cursa de St. 
Bernabé (Comú Andorra La Vella en col�laboració amb el Comú de Sant Julià de Lòria, 11 
de juny) i la Cursa JORMA Urban Trail (Comú d’Escaldes-Engordany, 27 de maig) 
 
7) Propostes publicitàries: amb la finalitat d’arribar a públics diversos, s’acorden les 
següents propostes: 
- Publicitat al “portal captiu” de la xarxa Wi-fi d’Andorra Telecom: s’acorda una despesa 
de 300€. 
- Publicitat a la guia de la Cerdanya, Alt Urgell i Andorra que publica Dona Secret: 
s’acorda una despesa de 200€, per una publicitat de mitja pàgina. 
 
El cònsol major d’Encamp proposa fer publicitat en revistes especialitzades i de proximitat 
d’aparició pel Pirineu (Ex. Pànxing Pirineus). 
 
8) Reunió amb la Sra. Cristina Rodríguez Galan, Delegada permanent d’Andorra a la 
UNESCO amb la Sra. Isabelle Anatole-Gabriel, cap d’unitat Europa i Nord Americà del 
Centre del Patrimoni Mundial de la UNESCO: vista l’acta de la reunió que es va realitzar a 
demanda de la Sra. Anatole-Gabriel, on es demana més implicació al Centre de 
Patrimoni Mundial per part dels gestors de béns inscrits a la llista, i després d’escoltar el 
parer de la directora, s’acorda la participació a la xarxa de Petits Estats Europeus per tal 
d’estudiar i compartir idees, quan aquesta sigui convocada.  
 
9) Fotos Jaume Riba: s’acorda fer un tiratge, per un import econòmic màxim de 600€, de 
les fotografies que el fotògraf ha cedit gratuïtament per exposar al Portal de la Vall. 
 
PUNTS D’INFORMACIÓ: 
 
10) Liquidació pressupostaria a 31-03-17: s’adjunta la liquidació del 1r trimestre del 2017. 
 
11) Contractació de la persona per al Portal de la Vall: s’informa que la Sra. Anna María 
RODRIGUEZ ARIAS ha estat la persona seleccionada per treballar en el Portal de la Vall, i 
que s’ha incorporat aquest mateix dilluns. S’informa que s’ha realitzat un contracte per 1 
any, renovable, i amb 1 mes de prova. 
 
12) Eco-guardes 2017: a l’espera de tenir aprovada l’ordinació reguladora de la VMPC, es 
continua amb el mateix funcionament del cos dels eco-guardes de la VMPC que els anys 
anteriors: l'equip Encamp/Escaldes-Engordany farà rondes cada dimarts, i l'equip Andorra 
la Vella/Sant Julià de Lòria cada dijous. Les rondes van començar el passat 4 de maig, i es 
realitzaran fins al 28 de setembre. 
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Les primeres rondes han posat de manifest les necessitats de manteniment de la vall 
després de l’hivern (com cada any), i sobretot la brutícia al refugi de Fontverd, que ja s’ha 
comunicat al Govern. 
 
13) Projecte GREEN: el passat 27 d’abril la Directora va assistir al seminari de llacs i torberes 
a Montels (França), en el marc del projecte GREEN. 4 llacs de la VMPC o del seu entorn de 
protecció han estat escollits per l’estudi de la seva fauna i flora: Bova, Forcat de Pessons, 
Ensagents (gran) i Rodó de Pessons. El protocol d’adquisició de coneixements s’iniciarà 
l’11 de juliol en un d’aquests llacs, amb la presencia de tots els experts de la xarxa. 
 
14) Balanç estatge Mireia Kohler: s’informa que la Sra. Mireia Kohler ja ha finalitzat el seu 
estatge a la VMPC. La Directora en fa un balanç molt positiu, d’una persona disposada a 
aprendre i a col�laborar i informa que ha desenvolupat les planes de fauna i flora de la 
pàgina web de la VMPC. 
 
15) Informe RAMSAR per la COP 13: s’informa que el Departament de Medi Ambient del 
Govern ha de presentar un informe nacional sobre l'aplicació de la convenció Ramsar 
sobre Zones Humides a la 13a reunió de la Conferència de les parts contractants (2018). 
Des de la VMPC s’ha col�laborat en la redacció de la part relativa a la vall. 
 
16) Any Internacional del turisme sostenible: s’informa de la col�laboració amb el CENMA 
en l’elaboració d’un plafó dedicat als Espais Naturals Protegits per una exposició 
dedicada al turisme sostenible, orientada a les escoles. 
 
17) Premi paisatge Consell d’Europa: s’informa que la candidatura de la VMPC no ha 
estat premiada en el referit premi.  
 

 
Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió a les 12.30 hores i s’acorda convocar la 
propera reunió de la Comissió de Gestió, el dia 3 de juliol del 2017, a les 11 h, al Comú 
d’Andorra la Vella. 
 

 

 
Núm. acta: 5/17 
Dia: 18.07.2017 
Inici: 10.30 h 
Acabament: 11.00 h 
Lloc: Casa Comuna d’Andorra la Vella 
Assistents: Hble. Sr. Marc PONS MARTELL, cònsol menor d’Andorra la Vella, actuant en 

qualitat de President de torn de la Comissió de Gestió 
Hble. Sr. JORDI TORRES ARAUZ, cònsol major d’Encamp 

 Hble. Sr. Julià CALL REIG, cònsol menor de Sant Julià de Lòria 

 Hble. Sr. Marc CALVET SALA, cònsol menor d’Escaldes-Engordany 

 Sra. SUSANNA SIMON TORRALBA, directora del Pla de gestió de la vall del Madriu-
Perafita-Claror 
Sr. JORDI PUY SEGURA, secretari general del Comú d’Andorra la Vella i secretari 
de torn de la Comissió de Gestió 
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L’únic tema tractat en aquesta reunió ha estat: 

 
1. Adjudicació del projecte per a la realització d’un treball de recull de la memòria 

històrica de la VMPC: atenent a la consulta de preus efectuada, i vists l’informe 
d’intervenció i de la directora, s’adjudica el projecte a l’empresa Mira Audiovisual 
per un preu unitari de 898,70€ (IGI inclòs) per enregistrament, amb una previsió de 
màxim 20 enregistraments.  

 
Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió. 

 

 

 

 

La Sra. Cònsol Major demana als presents si respecte als acords posats a 
consideració tenen alguna esmena, comentari o demanda d’informació a 
formular: 

 

Vist que consta a la documentació lliurada que ja s’ha pagat un 20% dels 
costos de l’estudi sobre la vall encomanat a la UAB, la Sra. Cèlia Vendrell 
demana informació sobre l’estat d’avançament de l’estudi 

 

La Sra. Cònsol Major respon que la Comissió confia rebre els primers 
informes dels tècnics de la UAB probablement coincidint amb la pròxima 
reunió, atès que d’entrada, el seu compromís era lliurar-los cap a finals 
d’any. 

 

 

 

 

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple ratifica 
els acords adoptats per la Comissió de Gestió de la vall del Madriu-
Perafita–Claror en les sessions celebrades els dies 22 de maig i 18 de 
juliol de 2017. 
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9. Informes de caràcter general 

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

 

El balanç d’execució del pressupost al finalitzar el 3r trimestre de l’any 
és positiu i es consoliden els resultats de 30 de juny. 

En primer lloc, permeteu-me ressaltar que enguany s’està gestionant un 
pressupost que supera els 34milions d’€ i per tant el més important 
dels darrers anys. Per entendre la seva magnitud només ens cal referir-
nos a fa sis anys, concretament l’any 2012, en el que l’execució del 
pressupost va haver-se de contenir en una xifra que no va superar els 
19 milions d’€.  

Amb unes despeses de funcionament que es mantenen relativament 
estables, són més d’11 milions d’€ d’aquest pressupost els que es 
destinaran enguany al capítol d’inversions amb un 84% del pressupost 
autoritzat a 30 de setembre. És cert que un dels aspectes que marca el 
pressupost de forma rellevant ve donat per l’aprovació de la compra del 
terreny de l’antic Hotel Casino a la família Rossell, per un import de 
4,9 milions d’€. 

Una inversió que ha estat possible com a resultat dels esforços fets en 
aquests darrers anys que han permès apuntalar els recursos i el 
creixement. Penso en les revisions i adequació en matèria impositiva 
(radicació, propietat, inquilinat) i en alguns preus públics (com ara 
aparcaments), que han permès consolidar ingressos, que a més, s’han 
vist potenciats pels ingressos provinents de la reactivació en matèria de 
transaccions patrimonials. 

Així, al tancar el tercer trimestre, els ingressos han millorat un 11,3% 
respecte al mateix període de l’any anterior i han estat de 20,6 milions 
d’€, el que suposa un augment de 2,1 milions d’€. He de matisar però, 
que enguany la facturació de propietat, que suposa 1 milió d’€, s’ha fet 
el 3r trimestre, a diferència de l’any passat que es va facturar al 4t 
trimestre. Així, si no considerem aquesta partida, l’augment efectiu dels 
ingressos en relació a l’any passat ha estat d’1 milió d’€. Aquest 
augment és fruit en un 50% de la millora en la recaptació de l’impost 
sobre rendiments arrendataris derivada de la modificació del gravamen, 
que suposa uns 480 mil € de recaptació addicional. S’hi suma un 
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increment de 200 mil € en concepte de cessió obligatòria vinculada a 
les autoritzacions de construcció concedides, també un augment del 
5,6% en ingressos d’aparcaments, que suposa uns 150 mil €, i uns 
120 mil € per dividends cobrats de la SEMTEE, que des del 2008 no 
n’havia distribuït. Val a dir que també ha millorat en 90 mil € els 
ingressos per sancions cobrades, gràcies a la potestat d’execució directa 
dels comuns.  

Menció als ingressos per ITP, ja que si fins al 1r semestre s’havia 
registrat un increment de mig milió d’€ en relació a l’any passat, els 
ingressos del 3r trimestre han estat inferiors degut a que l’any anterior 
va ser registrada una operació de compra-venda important que per si 
sola va comportar uns ingressos de pràcticament 1 milió d’€. Amb tot, a 
30 de setembre s’han comptabilitzat 1,5 milions per ITP, el qual 
suposa un augment del 50% en relació al pressupost previst. 

Per altra banda, les despeses corrents liquidades s’ajusten a les 
previsions pressupostàries i han estat de 11,4 milions d’€, amb un 
increment respecte a l’any anterior de 530 mil €, un 4,9%. Increment 
planificat i que ve essencialment motivat per l’impacte dels nous 
lloguers, com són els destinats a l’aparcament Veedors, el nou 
aparcament Bordes de Cal Prat a l’entrada de l’avinguda del Fener i els 
locals del Museu Carmen Thyssen a la part alta. L’estalvi d’un 30% en 
les despeses financeres respecte a l’any anterior permet compensar part 
de l’increment de la despesa corrent. L’estalvi acumulat en aquest 9 
mesos de l’any és de 65 mil € i ha estat possible per la combinació de 
factors com són la reducció dels nivells d’endeutament i l’evolució dels 
tipus d’interès.  

Pel que fa les inversions, a 30 de setembre un 84% dels crèdits 
pressupostaris havien estat autoritzats, el que suposa 9,7 milions d’€ 
d’un pressupost de 11,6 milions d’€, i el 80% definitivament 
compromès. A banda de la liquidació de la compra de la parcel·la de 
l’antic Hotel Casino per un import total de 4,96 milions d’€, destaco 
d’entre els projectes més rellevants, els següents: 

L’execució dels treballs de remodelació de l’avinguda del Fener amb 
un pressupost plurianual total de 1.970 M €, l’adjudicació de la 
reforma de les piscines, amb un pressupost plurianual total de 2.270 
M€. 

Però també cal tenir en compte les obres en curs: la del pont del 
Madriu, la prolongació del carrer Sant Antoni, l’adequació de 
l’aparcament dels Veedors, el de les bordes de Cal Prat i el de plaça 
de la Creu Blanca, així com el subministrament de maquinària de 
neteja viària i renovació del parc de vehicles, el subministrament i 
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instal·lació de nous jocs infantils, la reforma de diferents trams de 
voreres, i diverses millores a la zona d’Engolasters, com ara la 
pavimentació d’aparcaments i adequació de serveis com a més 
destacables. 

Per acabar amb les inversions, val a dir que al tancament del 3r 
trimestre també figuraven autoritzades en curs de licitació les obres 
d’adequació del nou aparcament de l’av. del Pessebre, per un import 
estimat de 400.000 € i les obres del carrer santa Anna que avui han 
estat adjudicades per un import de 373.419,29 €. 

 

Pel que fa l’endeutament, a 30 de setembre han estat amortitzats 2,3 
milions d’€, el qual permet situar el nivell d’endeutament total en 20,4 
milions, que representa un 90% respecte al 200% de la mitja 
d’ingressos dels darrers 3 exercicis.  

Recordaran que es va preveure finançar l’adquisició de la parcel·la de 
l’antic Hotel Casino amb nou endeutament fins a 2,4 milions d’€. 
Definitivament, tal com vam parlar en Comissió, tenint en compte les 
projeccions financeres i la bona execució del pressupost a 30 de 
setembre, la situació econòmica permet afrontar la compra íntegrament 
amb el superàvit de l’exercici i romanents de tresoreria existents.  

Així, el tancament a 30 de setembre, després de liquidar íntegrament 
l’adquisició de la parcel·la amb recursos propis, se salda amb un dèficit 
net provisional que no supera els 400 milers d’€. Aquest canvi en el 
plantejament no suposa cap limitació a la capacitat d’inversió i la bona 
marxa dels projectes en curs i a venir, ans al contrari permet enfortir la 
salut financera d’aquesta administració, que tancarà l’any amb un nivell 
d’endeutament per sota del 50% del límit legal establert. 

 

 

 

 

9.2) La Sra. Cònsol major informa al Ple que el Tribunal Superior de Justícia 
ha dictat un Aute en relació a les demandes formulades pels agents de 
circulació contra l’Ordinació de creació de la Mútua, pel qual disposa el 
plantejament d’un procés incidental d’inconstitucionalitat respecte a 
l’article 36 de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació 
comunals, per la seva possible contradicció amb els articles 6.2, 17 i 30 
de la Constitució, en execució de la sentència del Tribunal Constitucional 
de 20 de desembre del 2016. 
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10. 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 
Independents, ha registrat a la secretaria general del Comú una pregunta a 
la què el Secretari General dóna lectura a continuació: 

 

En relació al conveni que s’ha de signar entre els propietaris del carrer privat 

que comunica l’avinguda Fiter i Rossell amb la passarel·la d’accés construïda 

sobre el riu Valira que dóna accés al Prat del Roure, voldria saber els motius 

pels quals, a data d’avui, aquest conveni encara no està signat. També voldria 

que se’m comuniqui la data prevista per la seva signatura. 

 

 

La Sra. Cònsol Major repon a la pregunta formulada: 

És cert que fa uns mesos vam rebre la sol·licitud d’endreçar aquest 
carrer privat, cedit per a accés peatonal i en el cas del Govern, per a 
accés rodat. 

El primer que vam fer és posar-nos en contacte amb Govern a fi de 
determinar quines actuacions corresponen a Govern i quines al Comú. 
S’ha acordat que el carrer s’asfaltarà, es faran voravies i es posarà 
enllumenat. Però ara resta un petit dubte en relació a la petició de la 
propietat de posar un pilot o una barrera reguladora del pas dels 
vehicles. El Comú opina que això correspon a Govern i estem en aquet 
punt. El conveni està pràcticament enllestit, en espera de la resposta 
de Govern a aquesta darrera qüestió. 

Espero que cara a la propera sessió de Comú es pugui presentar la 
proposta de conveni. En qualsevol cas, el secretari general en tot 
moment ha estat en contacte amb un representat de la propietat, al 
qual s’ha anat informant puntualment sobre l’estat de les negociacions.  

 

 

Intervé a continuació la Sra. Cèlia Vendrell exposant amb major detall els 
motius pels què ha formunlat la pregunta: 
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Ja era coneixedora del que m’ha explicat, tant per part dels propietaris 
com a través de vostè mateixa. 

L’any 1987, prèvia demanda d’autorització a la propietat, el Comú 
construeix una passarel·la d’accés entre l’av. Fiter i Rossell i el Prat del 
Roure. L’any 1989, amb la construcció de l’Hospital, Govern demana 
als propietaris poder utilitzar l’accés per als serveis de llum i telèfon de 
l’Hospital. L’any 1995, amb la construcció de l’Escola Andorrana, 
Govern va demanar als propietaris que permetessin el pas de vehicles  
durant la fase de construcció. Els propietaris hi van accedir i per allà es 
va fer l’accés a l’aparcament. També es va sol·licitar deixar passar als 
professors fins que tinguessin accés per la plaça dels Dos Valires. Però 
una vegada construïda aquesta plaça, l’accés pel carrer privat s’ha 
continuat realitzant fins a data d’avui, en que encara hi passen els 
professors, en tenir major facilitat d’accés i per no provocar un caos 
circulatori a la plaça dels Dos Valires. 

El que diuen els propietaris és que comencen a estar tips d’esperar el 
conveni. L’estan esperant des de l’any 87. Sí que el Comú va fer la part 
a que es va comprometre (asfaltar la part abans encimentada), però el 
Govern no ha complert amb la seva part. Els propietaris estan molt 
dolguts i em va venir a veure un d’ells (d’aquí la meva pregunta) 
informant-me que es plantejaven fer una actuació contundent per 
obligar al Govern a reaccionar i poder signar el conveni. L’acció 
consistiria en no deixar entrar als mestres i obligar-los a passar per la 
plaça dels Dos Valires, tot i que és una mesura a la que ells no voldrien 
arribar. 

A l’igual que vostè, Sra. Cònsol, jo també crec que els costos de la 
instal·lació del pivot o barrera han d’anar a càrrec de Govern, perquè 
finalment és el personal de l’Escola Andorra qui s’està aprofitant 
d’aquest camí, a part dels vianants de la parròquia i de tot el país. 

Demano pressionar al Govern, perquè els propietaris n’estan tips i volen 
que el carrer, que està en molt mal estat, s’arregli. I demano que durant 
la propera sessió de Comú puguem aprovar la signatura del conveni. 

 

La Sra. Cònsol Major tanca el torn d’intervencions exposant que el que no 
farà ella és demanar explicacions i responsabilitat sobre el que s’ha fet i 
deixat de fer des de l’any 1987 fins a dia d’avui. L’important és que des de 
l’estiu passat, assumint ella la responsabilitat que li correspon, s’està 
actuant en la direcció correcta i espera poder enllestir la proposta de 
conveni cara a la propera sessió de Comú. 
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Clos el torn d’intervencions i no havent-hi altre prec ni pregunta formulats, 
s’esgota l’ordre del dia de la reunió. Essent les 17:40 hores, la Sra. Cònsol 
Major aixeca la sessió 

 

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


