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Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia 20 de juny del 2016, que serà presentada al Ple 
del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 630 
al 632/2016 (obres menors), del núm. 633 al 646/2016 (exempcions 
fiscals), del núm. 647 al 655/2016 (cadastre) i del núm. 656 al 
658/2016 (urbanisme).  
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 
29/2016 i 30/2016  de factures conformades per un import net a 
pagar de 5.666,88 € i 75.941,16 €, 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 15.902,57 €. 
 
3.- Personal.-  
 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis dels 
Srs: 
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- Agustí PALAU SANS (neteja viària), del dia 1 de juliol 

de 2016 al 31 de març de 2017. 
 

- Antoni LLUCH CASTILLO (neteja viària), del dia 1 de 
juliol al 31 d’agost del 2016. 
 

- Eva FERRADÁS DONSION (administrativa Cadastre), del 
dia 4 de juliol al 31 de desembre de 2016. 
 

 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis de la 
Sra. Teresina SERRA VIVES, del dia 1 de juliol al 31 
d’octubre de 2016, per a realitzar tasques d’atenció al 
públic i suport al despatx de cultura i de professora de 
música. 

 
 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis de la 

Sra. Il·luminada SADA CARRILLO, del dia 1 al 31 de juliol de 
2016, per a realitzar tasques de suport al despatx de 
Cultura i a la Biblioteca Comunal. 

 
 Vista la necessitat de cobrir el lloc que deixa vacant la 

Sra. Montserrat BOTA PARAROL, guia museística, s’acorda 
contractar, amb caràcter eventual, els serveis de la Sra. 
Thais TORRA BURGUÉS,  del dia 1 de juliol al 28 d’octubre de 
2016. 

 
 Examinada la demanda d’excedència presentada per la Sra. 

Maria UCLES COLODERO (operària de neteja d’edificis), 
s’acorda autoritzar-la a partir del dia 25 de juny de 2016, 
pel període de 3 mesos. 

 
 Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Anna BONET 

AGUILÓ (Fotògrafa) per a l’obtenció d’un permís 
administratiu de dues hores diàries per raó d’atenció a un 
fill menor de nou mesos, s’acorda concedir-li. Així mateix, 
a petició de la interessada i per raons d’organització del 
servei, se l’autoritza a agrupar aquestes hores en un sol 
permís administratiu de 40 dies naturals a partir de la data  
de l’alta mèdica (del 14 d’agost al 22 de setembre de 2016). 

 
 Vist que algunes persones han renunciat a treballar com a 

monitors dels Esports d’Estiu 2016 en algun dels torns pels 
quals van ser seleccionats, s’acorda substituir-los per 
altres candidats conforme a la relació següent: 

 
Monitor que renuncia al torn  Torn a substituir Monitor substitut 

Judith ATERO FERNANDEZ Del 04/07 al 29/07 ManuelSANTIAGO RODRÍGUEZ 
Albert USUBIAGA GUIMERÀ De l’01/08 al 02/09 Mireia RODRÍGUEZ 

 
4.- 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 Govern autoritza 
les següents Transferències de Crèdit, a càrrec del pressupost 
econòmic 2016: 
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 De la partida 501 1600000 60790 “Altres actuacions 
urbanístiques” 4.460,00 € a favor de la partida 402 2313000 
60400 “Vehicles”, per a fer front al subministrament d’un 
vehicle elèctric utilitari destinat al servei del SAD. 
 

 De la partida 501 1600000 60790 “Altres actuacions 
urbanístiques” 5.566,80 € a favor de la partida 801 4910000 
64060 “Pàgina web”, per a fer front al subministrament, 
col·locació i posada en funcionament de la pàgina web del 
Comú. 

 
5.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció 
a favor de l’UPTEE, per un import de 7.866,06 € en concepte de 
pagament de les factures presentades per l’empresa TMR Tallers, 
corresponents a la reparació i adequació de les carrosses de la 
Cavalcada de Reis. 
 
6.- Compensacions.- S’aprova la relació núm. 3 d’obligats 
tributaris que han sol·licitat procedir al pagament de tributs i 
taxes pendents de liquidar, mitjançant el procediment de 
compensació previst a l’article 50 de l’Ordinació de modificació i 
refosa de l’Ordinació Tributària.   
 
7.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 14 
d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del 
pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute 
tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.   
 
8.- Cultura i Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les 
sales i instal·lacions comunals presentades per entitats 
parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès 
cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense 
lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, 
tal com es detalla en la relació núm. 13 de demandes d’utilització 
d’instal·lacions comunals. 
 
9.- Flota de Vehicles.- Per la compra d’un vehicle elèctric pel 
Servei d’Ajuda a Domicili, s’ha convocat un concurs públic al que 
només ha postulat l’empresa Garatge NOGREDA (Opció A: 27.460  € ; 
Opció B: 19.460 €). Vista la proposta que la Mesa de contractació 
eleva a l’Òrgan de contractació, s’acorda adjudicar el 
subministrament del vehicle elèctric a l’empresa Garatge NOGREDA 
(Opció : B) per un import de 19.460,00 €, al ser  l’oferta menys 
dient.  
 
10.- Manteniment.- Per la reparació del circuit d’aire condicionat 
del pavelló poliesportiu del Prat Gran s’ha efectuat una consulta 
de preus pel procediment de contractació directa per obres de 
reconeguda urgència, que regula l’article 7.1 de l’Ordinació del 
pressupost 2016, a les empreses Instal·lacions INTEGRALS 
(14.032,32 €, Igi no inclòs) i TERM CALOR (19.544 €, Igi no 
inclòs). Examinades les ofertes,  s’acorda adjudicar els treballs 
de reparació de l’aire condicionat a l’empresa  Instal·lacions 
INTEGRALS, al presentar l’oferta menys dient. 
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11.- Material informàtic.- 
 

 Pel disseny i posada en funcionament d’una nova pàgina web 
pel Comú s’ha convocat un concurs públic al que han postulat 
les empreses SEMIC, APROP, KING-ECLIENT, MEGABYTE i  
GESTINFO les quals han presentat diversos preus i 
alternatives. 

 
Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a 
l’Òrgan de contractació, s’acorda adjudicar a l’empresa 
APROP la realització i posada en funcionament de la referida 
pàgina Web, per un import de 5.566,80 €,  al ser l’empresa 
que presenta l’oferta menys dient. 

 
 Per a la compra de tres ordinadors destinats als diferents 

departaments del Comú, s’ha efectuat una consulta de preus 
entre les empreses del sector. Els pressupostos obtinguts 
han estat els següents: 
 

Empresa Oferta 1 Oferta 2 
Andorsoft - - 
Index 570,00 €/Unitat 675,00 €/Unitat 
Spai  551,92 €/Unitat - 
Infomobel 521,45 €/Unitat - 
Ofima 512,30 €/Unitat  
Megahertz 424,00 €/Unitat 482,00 €/Unitat 

 

 
Vistes les propostes, s’acorda adjudicar el subministrament 
d’aquest material a l’empresa Megahertz (oferta 1) per un 
import de 424 €/u., al ser l’oferta menys dient.  

 
 
12.- Vehicles elèctrics.- Dins del marc del projecte de mobilitat 
elèctrica que promou el Govern, s’aprova el conveni proposat per 
FEDA relatiu a la instal·lació de carregadors per a vehicles 
elèctrics a la via pública i aparcaments públics. 
 

13.- Conveni entre els Comuns i el  Govern per a l’accés a la 
informació sobre el número de registre tributari.-  Per tal de 
posar en pràctica el “Protocol de col·laboració entre l’Associació 
de Bancs Andorrans i l’Associació de Comuns del Principat 
d’Andorra” i el “Procediment normalitzat d’informació i execució 
d’embargaments de diners en comptes oberts a la vista en entitats 
financeres,  per raó de deutes tributaris i d’altres de dret 
públic”  els Comuns, a través de la Reunió de Cònsols, han 
elaborat una proposta de conveni amb el Govern per a regular les 
condicions d’accés a la informació sobre el número de registre 
tributari (NRT).  

Aquest conveni està emparat per la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, 
de bases de l’ordenament tributari, la Llei 10/2003, del 27 de 
juny, de les finances comunals i el Decret de l’11 de febrer del 
2015 pel qual s’aprova del Reglament d’aplicació dels tributs, i 
és un instrument necessari pel seu desenvolupament.   
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Examinat el document, s’acorda aprovar-lo i facultar a la Sra. 
Cònsol Major per a signar-lo en nom i representació del Comú 
d’Escaldes-Engordany. 

14.-  Museu Carmen Thyssen Andorra.- S’acorda formalitzar un acord 
d’intencions entre el Govern d’Andorra, la societat MENTOR SLU i 
el Comú d’Escaldes-Engordany, per tal de possibilitar l’obertura 
del Museu Carmen Thyssen Andorra a la planta baixa de l’edifici de 
l’antic Hotel Valira.  

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia 27 de juny del 2016, que serà presentada al Ple 
del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; núm. 659 i 
660/2016 (obres menors), del núm. 661 al 663/2016 (fraccionament 
tributs), del núm. 664 al 676/2016 (comerç), del núm. 677 al 
687/2016 (exempcions fiscals), núm. 688/2016 (urbanisme) i del 
núm. 689 al 694 (cadastre).  
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 
31/2016 de factures conformades per un import net a pagar de 
5.445,49 €. 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 102.536,34 €. 
 
 
3.- Personal.-  
 

 Vista la baixa mèdica presentada per la Sra. Belen RUBIO 
BRIEGA (operària del SAD), s’acorda contractar, amb caràcter 
eventual, els serveis de la Sra. Joaquima BOLADO SANTOS, del 
dia 4 de juliol de 2016 fins que la titular de la plaça es 
reincorpori al seu lloc de treball. 

 
 S’informa de la contractació dels serveis del Sr. Antoni 

FERNANDEZ ORTEGA, el dia 2 de juliol de 2016, per a 
realitzar una actuació musical a la festa de fi de curs de 
l’Espai Jovent. 

 
 Vista la necessitat de cobrir el lloc de treball que queda 

vacant com a  vigilant del circuit de fúting, s’acorda 
contractar al seu lloc, amb caràcter eventual, els serveis 
del Sr. Marc RODRÍGUEZ JAREÑO del dia 1 al 31 de juliol de 
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2016  i a la Sra. Tiffany BORRA ALEMANY,  del dia 1 al 31 
d’agost de 2016. 

 
 Vista la baixa mèdica presentada per la Sra. Jacqueline 

PORRAS ROJAS (puericultora), s’acorda contractar, amb 
caràcter eventual, els serveis de la Sra. Marina MARTIN 
DOMINGO, del dia 1 de juliol de 2016 fins que la titular de 
la plaça es reincorpori al seu lloc de treball. 

 
 Vista la necessitat de continuar cobrint la plaça vacant de 

la Sra. Sabrina FERNANDEZ PARADA, (puericultora), s’acorda 
contractar, amb caràcter eventual, els serveis de la Sra. 
Sílvia ESTEVE MALMIERCA, del 18 de juliol de 2016 al 17 
d’abril de 2017. 

 
 Vista la necessitat de continuar  cobrint la plaça vacant 

per malaltia de la Sra. Lluïsa ALEJO DE LA IGLESIA (operària 
de neteja d’edificis), s’acorda la contractació eventual de 
la Sra. Liliana Beatriz ORTEGA SEGURA, del dia 5 de juliol 
de 2016 fins que la titular de la plaça es reincorpori al 
seu lloc de treball. 

 
 Atesa la necessitat de reforçar la brigada de Camins de 

Muntanya, per la realització dels treballs d’aplicació de 
mesures correctores projectades al riu Claror, s’acorda 
contractar, amb caràcter eventual, els serveis dels Srs. 
Joel MOTWANI BOI i Hugo REVERT LOOSVELTD,  del dia 11 de 
juliol al 31 d’agost de 2016. 

 
 Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Dolors GONZALEZ 

MARTIN (responsable de neteja d’edificis), per a prorrogar 
la seva excedència durant el termini d’un any, s’acorda 
autoritzar-la a comptar del dia 23 de setembre de 2016. 

 
 Vist que alguns monitors dels Esports d’Estiu 2016 han 

renunciat a treballar en algun dels torns pels quals van ser 
seleccionats, s’acorda substituir-los per altres candidats 
conforme a la relació següent: 

 
Monitor que renuncia al torn  Torn a substituir Monitor substitut 

Andrea JORDAN FERNANDEZ Del 04/07 al 29/07 Diana LARULL GINESTA 
Joel FIDALGO MARRACHO De l’01/08 al 02/09 Elisabeth CARBONELL GARCIA 

 
 
 
4.- 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 Govern autoritza 
la següent Transferències de Crèdit, a càrrec del pressupost 
econòmic 2016: 

 De la partida 501 1600000 60790 “Altres actuacions 
urbanístiques” 5.567,00 € a favor de la partida 801 4910000 
64050 “Aplicacions Informàtiques”, per a fer front al 
subministrament de noves funcionalitats del programa 
DEPORWIN amb l’adquisició de dos nous mòduls 
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5.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una bestreta a 
favor de l’UPTEE, per un  import de 96.000,00 €, en concepte de 
pagament de les contractacions artístiques de la Festa Major 2016. 
 

6.- Expedients sancionadors.-   
 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Sabha 
AMEKRAN, Silvia CUNILL CALVET, Vanessa SAEZ PLAZA, Sonia 
MODESTO DE OLIVEIRA, Esther LUCAS SELVA a als titulars 
administratius dels negocis STRADIVARIUS, VIA MODA SL, 
MASSIMO DUTTI  i Restaurant SPEZZIA,  per una presumpta 
transgressió a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit 
d’escombraries a la via pública. 

 

 Vistes les al·legacions formulades per la Sra. Jacqueline 
PEREZ SANTIAGO i pel titular administratiu del negoci 
DELÍCIES TURQUES, en relació al expedient incoat per una 
presumpta transgressió l’Ordinació que regula l’horari de 
dipòsit d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar 
nuls i sense efectes els referits expedients. 

 
7.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 15 
d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del 
pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute 
tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.   
 
8.- Programes Informàtics.- Per a l’ampliació de les prestacions 
del programa DEPORWIN, amb el mòduls “Campusbew” (inscripcions a 
traves de la xarxa als cursos i activitats esportives i culturals) 
i “Reserclass web) (reserves a classes i sales del Comú a través 
de la xarxa), s’ha demanat pressupost a l’empresa T-INNOVA, 
subministradora del programa informàtic de gestió de les 
activitats esportives i culturals del Comú, la qual ha presentat 
una oferta per l’import de 5.327 €. Examinat el pressupost, 
s’acorda adjudicar a la referida empresa la implantació de dos 
mòduls per l’import de l’oferta   
 
9.- Tour de França 2016.- S’acorda col·laborar amb l’Associació de 
Comerciants de Carlemany i Travesses en la col·locació de  
banderes oficials del Tour de França en el tram comprés entre el 
C/de la Unió i el C/de la Constitució. El cost aproximat és de 500 
€. 
 
10.- Treballs Zona Claror.- S’informa que per a la realització 
dels treballs de control de sediments de llims i argiles a la 
conca del Riu de Claror, que realitzarà la brigada comunal de 
camins, s’ha demanat pressupostos pel transport del personal amb 
helicòpter (Heliand, 26 €/minut, Igi no inclòs) i per a les 
despeses generals d’avituallament. El cost aproximat pels 
conceptes abans esmentats serà d’uns  20.000 €. 
 
11.- Pla sectorial d’infraestructures verdes.-  S’acorda donar la 
conformitat al projecte de Pla sectorial d’infraestructures 
verdes, que promou el departament de Medi Ambient del Govern 
d’Andorra, que preveu potenciar i donar continuïtat als camins 
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comunals, principals i secundaris, que connecten a totes les 
parròquies d’Andorra.  
 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia 4 de juliol del 2016, que serà presentada al Ple 
del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 695 
al 698/2016 (obres menors), núm. 699/2016 (terrasses bar), del 
núm. 700 al 707/2016 (exempcions fiscals), del núm. 708 al 
719/2016 (comerç) i del núm. 720 al 727/2016 (cadastre).  
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions 
núm. 32/2016 i 33/2016 de factures conformades per un import net a 
pagar de 14.931,86 € i 106.038,70 €, 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 26.434,15 €. 
 
3- Subvencions.-  
 

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor 
l’Esquí Club d’Andorra, per un import de 6.297,44€, en 
concepte de pagament de la temporada 2015-2016 del programa 
“Esquí diferent”. 

 
 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de 

l’UPTEE, per un import de 12.227,55 € en concepte de 
pagament de les factures presentades per l’empresa TMR 
Tallers, corresponents a la reparació i adequació de les 
carrosses de la Cavalcada de Reis. 

 
4.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 16 
d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del 
pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute 
tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.   
 
5.- Compensacions.- S’aprova la relació núm. 4 d’obligats 
tributaris que han sol·licitat procedir al pagament de tributs i 
taxes pendents de liquidar, mitjançant el procediment de 
compensació previst a l’article 50 de l’Ordinació de modificació i 
refosa de l’Ordinació Tributària.   
 
6.- Recaptació de deutes tributaris en període executiu.- Vist 
l’article 67 de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació 
Tributària, s’acorda iniciar la recaptació en període executiu 
sobre el deute tributari dels obligats que figuren a la relació 
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núm. 3, de data 11 de juliol del 2016, pel procediment 
administratiu de constrenyiment. 
 
7.- Xarxa d’aigua termal.- Per a la substitució d’una bomba de 
recirculació d’aigua, per  a l’estació principal, s’ha efectuat 
una consulta de preus a les empreses SALTOKI (2.289,09 €), JOCOR 
(2.517,98 €) i BELLACER (2.517,98 €). Examinades les ofertes 
s’acorda adjudicar el subministrament i instal·lació d’aquest 
equip a l’empresa SALTOKI, al ser la que presenta l’oferta més 
econòmica. 
 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia 11 de juliol del 2016, que serà presentada al Ple 
del Comú  per a la seva ratificació.  
 
1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 728 
al 730/2016 (obres menors), del núm. 731 al 739 /2016 (comerç) i 
del núm. 740 al 763/2016 (cadastre). Les resolucions núm. 741, 745 
i 754/2016 resten sense contingut. 
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions 
núm. 34/2016 i 35/2016 de factures conformades per un import net a 
pagar de 14.579,56 € i 43.228,49 €, 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 115.704,84 €. 
 
3- Subvencions.-  
 

 S’aprova el pagament de les subvencions següents a favor de 
les Entitats: 

 
 Esbart Santa Anna, 9.976,38 €, en concepte de les 

despeses de funcionament del 3er trimestre 2016. 

 Unió Pro Turisme, 11.600,00 €, en concepte de les 
despeses de funcionament del 3er trimestre 2016. 

 
 S’acorda procedir a la liquidació de la subvenció a favor de 

l’Associació Amics Pont dels Escalls, per un  import de 
6.317,26 €, en concepte d’organització de l’Escudella de Sant 
Antoni 2016, atès que aquesta Entitat ha procedit a l’ingrés de 
l’import de 682,74 € a favor del Comú (romanent de la bestreta 
de 7.000 € atorgada en el seu dia). 

  
4.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 17 
d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del 
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pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute 
tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.   
  

5.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels 
rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que 
figuren detallats a la relació núm. 4/2016, de data 7 de març del 
2016, per un import total de 16.001,24 €, atès que no és possible 
la gestió de cobrament. 

 
6.- Cultura i Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les 
sales i instal·lacions comunals presentades per entitats 
parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès 
cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense 
lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, 
tal com es detalla en la relació núm. 10 de demandes d’utilització 
d’instal·lacions comunals. 
 
7.- Impost sobre rendiments arrendataris.- Vista la relació 
presentada pel departament de Finances, de data 18 de juliol del 
2016, corresponent a obligats tributaris que no han presentat la 
declaració de les rendes sobre béns immobles dins del període 
establert a l’article 30.8 de l’Ordinació Tributària, s’acorda 
practicar d’ofici la liquidació de l’impost corresponent 
mitjançant el sistema d’estimació indirecta establert a l’article 
43 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament 
tributari. 
 
8.- Cursa Pyrénées Stage Run.- Vista la demanda presentada per la 
organització de la cursa “Pyrenees Stage Run” (itinerari 
d’iniciativa privada), per a la senyalització amb marcatges per 
les zones de pas a la Vall del Madriu, Perafita-Claror, 
 
Vist l’informe favorable emès per la Directora del Pla de Gestió 
de la Vall del Madriu, Perafita – Claror, de data 15 de març del 
2016,  
 
La Junta de Govern acorda autoritzar la cursa conforme a 
l’ordinació de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada, 
havent de retirar tot el material per part dels organitzadors 
immediatament després de la finalització de la prova. 
 
9.- Consell d’Infants: Circuit interpretatiu d’Engolasters.- Per 
la producció de 8 cartells dissenyats pels alumnes dels centres 
educatius d’Escaldes-Engordany, en el marc de les propostes 
presentades pel Consell d’Infants,  per a col·locar-los a la zona 
del circuit de les Fonts d’Engolasters, s’ha efectuat una consulta 
de preus a les empreses SENYALITZACIONS STOP (1.203,84 €), 
MULTISERVEIS COPRÍNCEPS  (-) i FITÉ I ASSOCIATS (2.450 €). 
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa 
SENYALITZACIONS STOP el subministrament dels cartells al ser 
l’empresa que presenta l’oferta menys dient. 
 
10.- Departament de Circulació i Atenció Ciutadana.- Per a la 
compra de 7 cascs i proteccions, destinats als Agents del servei 
de motos del Departament de Circulació i Atenció Ciutadana, s’ha 
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efectuat una consulta de preus a les empreses que es detallen a 
continuació amb les següents ofertes: 

 

 
 

CASC MOTORISTA PROTECCIONS MOTORISTA 

 
DIPSA 

 
 

IS-MAX II 
Preu unitari      208,95 € 

 
TOTAL        1.462,65 €   

Protecció moto (esquena, espatlla i 
colzes) 

Preu unitari    43,89   € 
TOTAL        307,23 €   

 
DIPSA 

 
 

NOLAN N91 E 
Preu unitari      276,93 € 

 
TOTAL        1.938,51 €   

 

 
DIPSA 

 
 

NOLAN N104 A 
Preu unitari      350,08 € 

 
TOTAL        2.450,56 €   

 

 
FAMAGUSTA 

 
 

N91E EVO 
Preu unitari      287,38 € 

 
TOTAL        2.011,66 €   

Protecció moto esquena 
Preu unitari      27,17 € 

 
TOTAL        190,19 €   

 
FAMAGUSTA 

 
 

ABSOLUTE 
Preu unitari     349,03  

 
TOTAL        2.443,21  

  

 
AUTOMOTO 

RACING 

 
OFERTA NO REBUDA 

 
ANDORRA MOTO 

 
OFERTA NO REBUDA 

 
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el subministrament 
d’aquest equipament a l’empresa DIPSA,  (Cascs i proteccions 
2.757,79 €),  al ser l’oferta que presenta el material més adient. 
 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia 18 de juliol del 2016, que serà presentada al Ple 
del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 764 
al 772/2016 (obres menors), del núm. 773 al 779/2016 (urbanisme), 
núm. 781/2016 (terrasses bar), núm. 782 i 783/2016 (exempcions 
fiscals), núm. 784 i del  809 al 815/2016 (comerç). La resolució 
núm. 780/2016 resta sense contingut. 
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2.- Personal.-  
 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis dels 
Srs: 
 

- José Manuel ALVAREZ CHAVEZ (neteja viària), del dia 
1 d’agost al 30 de setembre de 2016. 
 

- Randy BOBADILLA GARDUCE (neteja viària), del dia 1 
d’agost de 2016  al 30 d’abril de 2017. 

 
- Manuel DE AZEVEDO RAMOS (neteja viària), del dia 1 

d’agost de 2016  al 30 d’abril de 2017. 
 

- Dominique MERCIÈRE GEOFFRIAU com a administrativa 
al Servei de Circulació, del dia 1 d’agost de 2016  
al 30 d’abril de 2017. 

 
 Vista la sol.licitud de reincorporació al servei actiu 

presentada pel Sr. Emili GARCIA MIRAMONTES, funcionari 
comunal en situació d’excedència sense reserva de plaça, 
s’acorda autoritzar la seva reincorporació assignant-li la 
plaça de monitor de l’espai lleure, adaptant-se a la 
categoria i retribució d’aquest lloc de treball a comptar 
del dia 5 de setembre de 2016. 

 
 Vist que alguns monitors dels Esports d’Estiu 2016 han 

renunciat a treballar en algun dels torns pels quals van ser 
seleccionats, s’acorda substituir-los per altres candidats 
conforme a la relació següent: 

Monitor que renuncia al torn  Torn a substituir Monitor substitut 
Tania Motwani Boix De l’1/08 al 02/09 Boris Ruiz Ambatlle 
Sergi Perez Casas De l’1/08 al 07/09 Mª del Mar Guerrero Duarte 
Sandra Oliveras Gabarre Del 03/09 al 07/09 Boris Ruiz Ambatlle 
Ingrid Estrada Favrel De l’1/08 al 02/09 Carla Navarro Ballesté 

 
 

 Per a realitzar les proves psicotècniques als candidats que 
han postulat al concurs de promoció interna per a proveir 
una plaça d’un oficial del Servei de Circulació, s’ha 
efectuat una consulta de preus a les empreses ADECCO (286,46 
€), CERQUEDA RH (-), GAMMA MANAGEMENT (203,78 €) i LIDERA (- 
€). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar els treballs 
d’avaluació a l’empresa GAMMA MANAGEMENT al ser la que 
presenta l’oferta menys dient. 

 
3.- Locals comunals del Centre Caldea.- Per a l’arrendament del 
local propietat del Comú situat a la planta 4a de la Torre del 
centre Caldea, s’ha convocat, d’acord amb l’article núm. 92 del 
Codi de l’Administració, un concurs al que han presentat oferta 
les empreses següents: 
 

- COW OR KING SL:  13,00 €/m2. 
- SYSTEMA CAPITAL SL: 14,30 €/m2. 
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Vista l’informe de la Mesa de contractació, s’acorda arrendar el 
referit local a l’empresa SYSTEMA CAPITAL SL, al ser l’empresa que 
ofereix les millors condicions, amb la que s’establirà el 
corresponent contracte d’arrendament. 
 
4.- Cultura i Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les 
sales i instal·lacions comunals presentades per entitats 
parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès 
cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense 
lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, 
tal com es detalla en la relació núm. 11 de demandes d’utilització 
d’instal·lacions comunals. 
 
5.- Piscines Comunals.- Pel subministrament i instal·lació d’una 
bomba de recirculació d’aigua, destinada a  les piscines comunals, 
s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses TALLERS 
MECANICS EUROPA (1.199,14 €) i SACE (1.382,45 €. Examinades les 
ofertes s’acorda adjudicar el subministrament i instal·lació 
d’aquest equip a l’empresa TALLERS MECANICS EUROPA, al ser la que 
presenta l’oferta més econòmica. 
 
6.- Comunicació.- Per a la impressió de 9.000 llibrets 
d’activitats culturals i esportives pel curs 2016-2017, s’ha 
efectuat una consulta de preus a la que han postulat les empreses 
GRÀFIQUES ANDORRANES (1.400 €), GRÀFIQUES A4 (2.213,25 €), 
IMPREMTA PRINCIPAT (1.849,65) i IMPREMTA ENVALIRA (1.428,30 €). 
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar els treballs d’impressió 
a l’empresa GRÀFIQUES ANDORRANES, al ser l’oferta menys dient. 
 
7.- Prat del Roure.- Per a l’ampliació el sistema de vídeo 
vigilància del complex esportiu del Prat del Roure, s’acorda 
encomanar a PROTECVALL, empresa adjudicatària del subministrament 
i muntatge del referit material, els treballs d’ampliació 
corresponents conforme al pressupost presentat per un import de 
3.169,08 €. 
 
8.- Patrocini de la cursa Ultratrail per part d’Infoturisme.- En 
el curs de la reunió de Cònsols celebrada el dia 7 de juny, el 
Ministre de Turisme i Comerç va demanar als Cònsols de destinar un 
import de 5.000 €, provinents de la subvenció (23.000 €) que cada 
Comú aporta al programa Infoturisme, pel patrocini del projecte 
Andorra Ultratrail, atesa la repercussió i el creixement d’aquest 
esdeveniment. 
 
S’acorda autoritzar els transferiment d’aquest import per a la 
realització del projecte Andorra Ultratrail fins a l’exercici 
econòmic 2019.   
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Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia 27 de juliol del 2016, que serà presentada al Ple 
del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 785 
al 794 i del 801 al 808/2016 (cadastre), del núm. 795 al 800/2016 
(obres menors), núm. 816/2016 (urbanisme), i del núm. 817 al 
821/2016 (comerç). 
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions 
núm. 36/2016 i 37/2016 de factures conformades per un import net a 
pagar de 26.757,04 € i 237.191,53 €, 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 3.049,52 €. 
 
3.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels 
rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que 
figuren detallats a la relació núm. 5/2016, de data 1 d’agost del 
2016, per un import total de 364,87 €, atès que no és possible la 
gestió de cobrament. 

 
4.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 18 
d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del 
pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute 
tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.   
 
5.- Mobiliari.- Pel subministrament taules i cadires destinats a 
la reposició del mobiliari del despatx de la Sra. Cònsol Major,  
s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses DELTA MOBLE, 
INFOMOBEL, GIL MOBILIARI i OFIGET. Examinades les ofertes i atès 
que GIL MOBILIARI és la única empresa que disposa d’estoc, 
s’acorda adjudicar-li el subministrament conforme el pressupost 
per l’import de 4.405,50 €. 
 
6.- Concursos.- S’acorda convocar, mitjançant concurs públic, la 
licitació dels treballs d’embelliment i reforma d’infraestructures 
de l’avinguda del Fener. 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia 1 d’agost del 2016, que serà presentada al Ple 
del Comú  per a la seva ratificació. 
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1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 822 
al 827/2016 (cadastre), del núm. 828 al 832/2016 (obres menors), i 
del núm. 833 al 845/2016 (exempcions fiscals). Les resolucions 
núm. 834 i del 842 al 844/2016 resten sense contingut. 
 
2.- Pagaments.- S’aprova la relació de pagaments presentada per un 
import de 5.016,00 €. 
 
3.- Personal.- 
 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del 
Sr. André MARINHO LOPES, com a xofer del Servei d’Higiene 
Viària, del dia 16 d’agost de 2016 al 15 de maig de 2017. 

 
 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis de la 

Sra.  Cristina FERRIZ GRACIA, per la realització d’un campus 
de rítmica, en el marc de les activitats d’esports d’Estiu, 
del dia 8  al 26 d’agost de 2016. 

 
 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del 

Sr. Aritz AGUALLO PRADAS, com a monitor de gimnàs i fitness, 
del 16 d’agost al 7 de setembre de 2016. 

 
 Vista que la Sra. Anna BRASÓ BORAT, secretària del 

departament d’infància entrarà properament en situació de 
baixa laboral, s’acorda contractar amb caràcter eventual, 
els serveis de la Sra. Anna Maria RODRIGUEZ ARIAS, del dia 3 
d’agost de 2016 fins que la titular de la plaça es 
reincorpori al seu lloc de treball. 

 
 Vist que alguns monitors dels Esports d’Estiu 2016 han 

renunciat a treballar en algun dels torns pels quals van ser 
seleccionats, s’acorda substituir-los per altres candidats 
conforme a la relació següent: 

 
Monitor que renúncia al torn  Torn a substituir Monitor substituït 
Aitor ALBA BERNABEU De l’01/08 al 02/09 Alex FERNANDES GONZALEZ 
Maria PEREZ ARMANY Del 03/09 al 07/09 Alex FERNANDES GONZALEZ 

 
 Vista la demanda formulada pel Sr. David JUAREZ RODRIGUEZ, 

Responsable de Neteja Viària, sol·licitant el trasllat a la 
plaça d’operari de manteniment del departament de Serveis i 
Infraestructures; vist l’article núm. 52 de l’Ordinació de 
la funció pública, s’acorda autoritzar el trasllat 
sol·licitat amb efectes a la data d’avui i convocar un 
concurs pel procediment de promoció interna, per a cobrir la 
plaça vacant. 

 
4.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de les  
subvencions que es detallen a continuació, a favor de les  
següents Entitats Esportives de la Parròquia, corresponents a 
l’exercici 2016 – 2017: 

 
- Bàsquet Club d’Escaldes-Engordany   12.626,28 € 
- Club d’Arquers d’Escaldes         1.753,65 € 
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- Club Vòlei        3.200,00 € 
- Club de Karate Fudo Shin       7.949,88 € 
- Club de Natació d’Escaldes      5.728,59 € 
- G.E.V.A.          9.390,39 € 
- Inter club Escaldes           19.640,88 € 
- Ippon Club        2.455,11 € 
- Pessebre FC            8.300,61 € 
- Taekwondo Club Principat         4.676,40 € 
- Sprint Club d’Andorra         4.559,49 € 
- Unió Esportiva Escaldes-Engordany     8.768,25 € 
- Esquí Club d’Escaldes-Engordany     1.870,56 € 

 

5.- Expedients sancionadors.-  Vistes les al·legacions formulades 
per les Sres. Judit NAVARRO i Vanessa SAEZ, en relació al 
expedient incoat per una presumpta transgressió l’Ordinació que 
regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública, 
s’acorda deixar nuls i sense efectes els referits expedients. 
 
 
6.- Enllumenat públic.-  

 Pel subministrament de bombetes pel manteniment de la xarxa 
d’enllumenat públic, s’ha efectuat una consulta de preus a 
les empreses que es detallen a continuació havent obtingut 
les següents ofertes: 

 
- NOVELEC    10.697,15 € 
- SERVEIS INTEGRALS LED   23.017,52 € 
- GEA      7.341,12 € 
- COMERCIAL E. VALLS   16.325.19 € 
- COMERCIAL CAIRÓ   17.083,61 € 

 
Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar el referit 
subministrament per partides a les empreses NOVELEC, per un 
import de 3.221,68 €, GEA, per un import de 541,73 €, 
COMERCIAL E. VALLS per un import de 3.003,208 €  i  
COMERCIAL CAIRÓ, per un import de 751,31 €. 

 
 Pel subministrament d’arrencadors ZRM destinats al 

manteniment dels fanals de la xarxa d’enllumenat públic, 
s’ha demanat pressupost a l’empresa GEA, única 
subministradora d’aquest tipus de material. Examinada 
l’oferta s’acorda adjudicar-li el pressupost per un import 
de 350,86 €. 

 
 Vista la necessitat de substituir un fanal del Passatge 

Bonaventura Mora, s’acorda acceptar el pressupost presentat 
per l’empresa GEA (subministradora del model de fanals de la 
Plaça Coprínceps) per un import de 2.918,84 € i procedir a 
la seva substitució. 

 
7.- Comunicació.-  Vista la prolongació de baixa de maternitat 
presentada per la Sra. Anna BONET (fotògrafa adscrita al 
departament de Comunicació), s’acorda prorrogar el contracte de 
prestació de serveis amb l’empresa MARTIN IMATGE  fins al 16 
d’octubre de 2016. 
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8.- 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 
10/2016, de data 8 d’agost del 2016, incoats per presumptes 
infraccions a les normes que regulen l’estacionament i la 
circulació de vehicles, quedant desestimades totes les 
al·legacions restants i confirmades les respectives propostes de 
sanció. 
 
9.- Cultura i Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les 
sales i instal·lacions comunals presentades per entitats 
parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès 
cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense 
lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, 
tal com es detalla en la relació núm. 12 (Esports) i 14 (Cultura) 
de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals. 
 
10.- Copa del Món BTT 2016.- Vista la sol·licitud que formula el 
Comú de la Parròquia de La Massana en el marc de l’organització de 
la Copa del Món BTT 2016, que tindrà lloc del dia 1 al 4 de 
setembre vinent, s’autoritza, d’acord amb l’article 4.2 de la Llei 
8/2005, dels Agents de circulació comunals, el desplaçament d’un 
Agent de Circulació d’Escaldes-Engordany per a col·laborar en el 
desenvolupament d’aquest esdeveniment a la Parròquia de La 
Massana. 
 
11.- Urbanització Sant Miquel d’Engolasters.- Vist l’informe emès 
pels serveis d’urbanisme del Comú, en el que es constata que a 
l’edifici  situat a la urbanització Sant Miquel d’Engolasters núm. 
36, Xalet Arç, no s’han efectuat els treballs de connexió a la 
xarxa general de col·lectors previstos al projecte de construcció, 
desguassant directament al bosc les aigües brutes, 
 
Vist l’article 282 de les Normes Urbanístiques i normativa 
complementària del POUPEE, en el que s’estableix l’obligació de 
conduir les aigües residuals a les clavegueres generals, 
 
Vist l’article 153 de la LGOTU, i atès que aquests abocaments 
poden perjudicar seriosament la salut pública i el Medi Ambient  
 
La Junta de Govern acorda trametre al propietari de l’edifici 
l’ordre següent: 
 

1. Cessar immediatament l’abocament d’aigües residuals al bosc. 
 

2. Procedir amb tota urgència i dins del termini màxim de 2 
mesos, als treballs de connexió de les aigües residuals 
provinents de l’edifici a la xarxa de clavegueres general, 
tal com preveu el projecte aprovat pel Comú en el seu dia 
mitjançant resolució núm. 293/99, de data 9 de juny del 
1999.  
 
De no cessar immediatament l’abocament o no executar els 
treballs dins del termini abans indicat, en aplicació de 
l’article 152 de la LGOTU, el Comú podrà acordar la no 
habitabilitat, no explotació o no ús de l’edifici fins i 
tant no s’ajusti a la llicència. 
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Advertint al propietari de l’immoble que de no donar compliment a 
aquesta ORDRE el Comú procedirà a la seva execució per via 
Judicial. 
 
Tot sense perjudici de la reparació dels eventuals danys 
ocasionats, tant a les persones com al medi ambient, i de les 
responsabilitats en matèria urbanística que li puguin ser 
exigides. 
 
 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia 8 d’agost del 2016, que serà presentada al Ple 
del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 846 
al 857 i del 860 al 865/2016 (cadastre), núm. 858 i 859/2016 
(obres menors), i del núm. 866 al 873/2016 (comerç). 
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions 
núms. 38/2016 i 39/2016 de factures conformades per un import net 
a pagar de 21.157,24 € i 206.711,61 €, 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 571,10 €. 
 
3.- Personal.-  
 

 Vista la baixa mèdica presentada per la Sra. Teresina SERRA 
VIVES (atenció al públic), s’acorda contractar, amb caràcter 
eventual, els serveis de la Sra. Marta LLADÓS ALAÑÀ, del dia 
12  al 30 d’agost de 2016.  

 
 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis dels 

Srs: 
 

o Antonio MORGADE FERNANDEZ (neteja viària), del dia 16 
d’agost de 2016 al 15 de maig de 2017. 

 
o Joao MOUTA DE SOUSA (neteja viària), de l’1 de 

setembre de 2016 al 31 de maig de 2017. 
 

o Bernardo FAELMOCA ROMERO (neteja viària), del dia 1 de 
setembre de 2016 al 31 de maig de 2017. 
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o Agustí PALAU SANS (operari de manteniment) del 18 
d’agost de 2016 al 16 d’octubre de 2017. 

 
 S’acorda contractar amb caràcter eventual els següents 

monitors de lleure, del 9 de setembre de 2016 al 30 de juny 
de 2017: 

 
- Sr. Jonathan CRESPO RUBIO (Espai Lleure 1) 
- Sra. Jennifer PUIG LÁZARO (Espai Lleure 2) 
- Sr. Edgar GUERRA SILVA (Espai Lleure 2) 

 
• S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis de la 

Sra. Erika BELETA CONSUEGRA, com a monitora de l’Espai 
Jovent,  de l’1 de setembre de 2016  al 30 de juny de 2017. 

 
• Per a proveir 1 plaça d’oficial del Servei de Circulació i 

Atenció ciutadana, s’ha convocat un concurs pel procediment 
de promoció interna al que ha postulat 1 sol Candidat. Vist 
l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda atorgar 
amb caràcter provisional la plaça al Sr. Carles ABAD MARTÍ, 
amb un període de prova de sis mesos. 

 
 Examinada la demanda d’excedència presentada per la Sra. 

Noemí VAZQUEZ FABREGAS (puericultora), s’acorda autoritzar-
la a partir del dia 21 d’agost de 2016, pel període de 12 
mesos i contractar amb caràcter eventual els serveis de la 
Sra. Silvia Carina TEIXEIRA LOPES del 21 de setembre de 2016 
al 20 de juny de 2017, per a cobrir la plaça vacant. 

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

Alexandre HERNANDIS ROS a la plaça de gestor d’aparcaments 
diürn,  vist l’informe favorable de la responsable 
d’aparcaments i de la Cap de Recursos Humans, s’acorda 
adjudicar-li la plaça de forma definitiva, inscriure el 
nomenament al Registre de la funció pública i publicar 
l’acord al BOPA. 

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

Carles ROMAN VAZQUEZ a la plaça d’educador de l’Espai 
Jovent,  vist l’informe favorable del Cap de departament de 
Joventut i de la Cap de Recursos Humans, s’acorda adjudicar-
li la plaça de forma definitiva, inscriure el nomenament al 
Registre de la funció pública i publicar l’acord al BOPA. 

 
 S’acorda la inscripció de la Sra. Ruth CASABELLA BEHILS  

(responsable del CAEE/CIAM), al curs “Coaching executiu”, 
que imparteix l’empresa Cerqueda Recursos Humans. El cost 
del curs és de 575 € . 

 
4.- Concursos.- Vist l’acord adoptat per la reunió de Cònsols i 
per cada un dels respectius Comuns, facultant al Comú d’Escaldes-
Engordany per a la convocatòria i adjudicació d’un concurs públic 
internacional per a la fabricació i subministrament de la 
vestimenta dels Agents de Circulació Comunals; atès que tots els 
Comuns han donat el seu acord favorable als Plecs de condicions 
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administratives i tècniques que regularan el concurs, s’acorda 
convocar la licitació. 
 
 
5.- Expedients sancionadors.-  
 

 S’acorda incoar un expedient sancionador al titular 
administratiu del negoci CENTRE DE REHABILITACIÓ LOURDES 
GUARDIA, per una presumpta transgressió a l’Ordinació que 
regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública. 

 
 Vistes les al·legacions formulades pel Sr. Jaume QUINTANA i 

per la Sra. Sabha AMEKRAN, en relació al expedient incoat 
per una presumpta transgressió l’Ordinació que regula 
l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública, 
s’acorda deixar nuls i sense efectes els referits 
expedients. 

 
 
6.- Material informàtic.- Per la compra de dos “SAIS” i dos guies 
per armaris destinats a la sala de servidors informàtics, s’ha 
efectuat una consulta de preus a les empreses del sector. Els 
pressupostos obtinguts han estat els següents: 
 
 

Empresa Oferta  

Sipce 2.157,93 € 

Index - 

Spai  2.257,20 € 

Infomobel 1.488,08 € 

Ofima - 

Megahertz 2.100,00 € 

 
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar  el subministrament 
d’aquest material a l’empresa SIPCE al ser l’oferta que millor 
s’adapta a les necessitats del departament. 
 
7.- 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 procediment de 
compensació previst a l’article 50 de l’Ordinació de modificació i 
refosa de l’Ordinació Tributària.   
 
8.- Fons Bibliotecari.- S’informa a la Junta de Govern que el Sr. 
Jordi López Domínguez, actuant en nom dels seus pares Srs. Josep 
López i Maria Pia Domínguez, ha fet donació perpetua i gratuïta a 
favor del Comú d’Escaldes-Engordany d’un conjunt de llibres i CD’s 
musicals per a formar part del fons bibliotecari i mediateca 
comunal. Així mateix autoritza expressament al Comú per a donar a 
altres biblioteques nacionals aquells llibres o CD’s dels quals el 
Comú ja disposi d’un exemplar. 
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S’acorda acceptar la donació fent constar, per voluntat expressa 
dels donants, la seva procedència en els registres d’entrada.  
 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia 16 d’agost del 2016, que serà presentada al Ple 
del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 874 
al 876/2016 (obres menors) i del núm. 877 al 879/2016 (urbanisme). 
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 
40/2016 de factures conformades per un import net a pagar de 
5.361,95 €. 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 11.478,15 €. 
 
3.- Personal.-  

 
 Per a cobrir una plaça de responsable de Biblioteca, s’ha 

convocat un concurs pel procediment selectiu d’ingrés al 
que han postulat 10 candidats. Vist l’informe del Comitè 
tècnic de selecció, s’acorda contractar els serveis de la 
Sra. Gemma SAMPONS BARCONS amb un termini de prova de 12 
mesos. 

 
 S’acorda la inscripció de les persones que es detallen a 

continuació al curs “Acompanyament en el procés de dol. 
Nivell 2” impartit per PsicoB: 

 
 Josepa Cobo 
 Isabel Enriquez 
 Magdalena Fajardo 
 Maria Mor 
 Belen Rubio 
 Maitetxu Tejeiro 
 Flora Santiago 
 Sandra Gomez 
 Vanessa Sanchez 
 Cristina Raya 
 Maria Lupiañez 

 
El cost total del curs és de 550 € (50 € per persona) i la 
formació té una durada de 4 hores. 
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 S’acorda la inscripció de la Sra. Mònica NAVARRO PUIG 
(interventora), al curs “Tipus d’entitats i el seu 
tractament fiscal”, que imparteix la Cambra de Comerç. El 
cost del curs és de 90 € i la formació té una durada de 4 
hores. 

 
 S’acorda la inscripció de les persones que es detallen a 

continuació al curs “Comunicació de Crisi” impartit per La 
Cambra de Comerç: 

 
 Jacob González 
 Maria Baró 

 
El cost total del curs és de 180 € (90 € per persona) i la 
formació té una durada de 4 hores. 
 

 S’acorda la inscripció de les persones que es detallen a 
continuació al curs “Relacions Institucionals, protocol i 
organització d’esdeveniments ” impartit per la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC): 

 
 Jacob González 
 Maria Baró 

 
El cost total del curs és de 396 € (198 € per persona) i la 
formació té una durada de 25 hores. 
 

 Per a realitzar les proves d’avaluació de candidats que han 
postulat al concurs selectiu d’ingrés per a proveir una 
plaça de d’auxiliar d’agent de circulació, s’ha efectuat una 
consulta de preus a les empreses ADECCO (276,01 €/Candidat), 
CERQUEDA RH (-), GAMMA MANAGEMENT (135,85 €/Candidat) i 
LIDERA (-). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar els 
treballs d’avaluació i de selecció de personal a l’empresa 
GAMMA MANAGEMENT al ser la que presenta l’oferta menys 
dient. 

 
 
4.- Subvencions.-  
 

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de 
l’UPTEE, per un import de 3.933,03 € en concepte de pagament 
de les factures presentades per l’empresa TMR Tallers, 
corresponents a la reparació i adequació de les carrosses de 
la Cavalcada de Reis. 

 
 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de 

l’UPTEE, per un import de 6.583,50 € en concepte de pagament 
de les factures presentades per l’empresa ATECI, 
corresponents als treballs d’enginyeria per a la reparació i 
adequació de les carrosses de la Cavalcada de Reis. 

 
5.- Expedients sancionadors.-  
 

 S’acorda incoar un expedient sancionador als titulars 
administratius dels negocis CIRCUIT ELECTRONIC i FARMÀCIA 
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CARLEMANY, per una presumpta transgressió a l’Ordinació que 
regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública. 

 
 Vistes les al·legacions formulades per les Sres. Sonia 

BOGARIN, Silvia CUNILL i pel titular administratiu del 
negoci VIA MODA, en relació al expedient incoat per una 
presumpta transgressió l’Ordinació que regula l’horari de 
dipòsit d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar 
nuls i sense efectes els referits expedients. 

 
6.- Zona de l’antic Camp de tir d’Engolasters. Vista la demanda 
del Ministeri de Medi Ambient per la realització dels treballs 
d’anàlisis del curs d’aigua dins d’un terreny comunal adjacent a 
l’antic camp de tir d’Engolasters, en el marc del Pla de 
vigilància ambiental del sòls contaminats per plom en aquella 
zona, s’acorda encomanar a ECOTECNIC, empresa adjudicatària 
inicial de l’Estudi de vigilància,  els treballs d’anàlisis 
corresponents, conforme al pressupost presentat per un import de 
632,22 €. 
 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia 22 d’agost del 2016, que serà presentada al Ple 
del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; núm. 881 i 
882/2016 (obres menors), del núm. 883 al 896/2016 (comerç), i del 
núm. 897 al 902/2016 (cadastre). 
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions 
núm. 41/2016 i 42/2016 de factures conformades per un import net a 
pagar de 6.590,52 € i 264.629,75 €, respectivament. I verificades, 
s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol 
corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de 
pagaments presentada per un import de 12.878,36 €. 
 
3.- Personal.-  

 
 Vist que alguns monitors dels Esports d’Estiu 2016 han 

renunciat a treballar en algun dels torns pels quals van ser 
seleccionats, s’acorda substituir-los per altres candidats 
conforme a la relació següent: 

Monitor que renúncia al torn  Torn a substituir Monitor substituït 
Guillem ZAPATERO CLARIÀ Del 24/08 al 07/09 Ernesto de Jesus MATIAS 
Critina CRESPO GUILLERMO Del 03/09 al 07/09 Maria COLL RAMONET 
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Miquel A. PEREIRA GEGA Del 03/09 al 07/09 Cristel MARTIN LOZANO 
Alexandre FERNANDES Del 01/09 al 07/09 Carme SERRA PEREITÓ 

 
 Vist el nombre d’inscripcions per a la primera setmana de 

setembre, s’acorda reforçar el servei d’Esports d’Estiu 
mitjançant la contractació, amb caràcter eventual, del 3 al 
7 de setembre de 2016, de les persones que es detallen a 
continuació: 

 
- Mireia COLELL MENDEZ  
- Alice LOLLY 
- Maria MORAGUEZ PELEIJA 
- Alejandra OLIVEROS MUELAS 

 
 S’acorda la contractació dels següents professors pel 

departament d’Esports pel curs 2016/2017: 
 
 

Professor Activitat 
Hores 

setmanals Salari  Data alta Data Baixa 

René Borràs Gimnàs 25h 1.220,91€/mes 19/09/2016 23/06/2017 

Àlex Consuegra Flores Fitness 36,5h 1.718,56 €/mes 19/09/2016 23/06/2017 

Vanessa Diaz Fábregas Zumba 2h 20 €/hora 19/09/2016 23/06/2017 

Alicia Ruiz Cobos Spinning 4h 20 €/hora 19/09/2016 23/06/2017 

Begoña Márquez* 
Dansa i 
manteniment 25h 1.583,60 €/mes 19/09/2016 30/06/2017 

Juan Valero Ioga 12h 25,31 €/hora 19/09/2016 23/06/2017 

Meritxell Dono Rítmica 6h 534,90 €/mes 19/09/2016 30/06/2017 

Elisabeth Redondo Rítmica 6h 445,39 €/mes 19/09/2016 30/06/2017 
Suray Fernández 
Valenzuela Skate 6h 534,90 €/mes 19/09/2016 30/06/2017 

Jose Ignacio Sánchez Skate 6h 534,90 €/mes 19/09/2016 30/06/2017 

Xavier Penido Skate 4h 406,10 €/mes 19/09/2016 30/06/2017 

Gerard Florido Saurat Tennis 40h 1.613,01€/mes 12/09/2016 23/06/2017 

Alexandre Reolid Escalada 33h 1.330,19 €/mes 12/09/2016 23/06/2017 
 
 

 S’acorda la contractació dels següents professors per a les 
activitats del departament de Cultura, pel curs 2016/2017: 

 
Professor Activitat Hores 

setmanals 
Salari  Data alta Data Baixa 

Il.luminada Sada Música 40h 1.579,32 €/mes 09/11/2016 30/06/2017 

Rebeca Ballestar Música 20h 1.360,80 €/mes 12/09/2016 18/12/2016 

Àngel Garcia Música 25h 1.735,30 €/mes 19/09/2016 30/06/2017 

Marta López Dance step 3h 281,53 €/mes 26/09/2016 30/06/2017 

Teresa Vidal Coral 6h 27,53 €/h 13/09/2016 17/06/2017 

Mercè Ciaurriz Tallers d'art 12,5h 1.026,40 €/mes 26/09/2016 30/06/2017 

Fernanda Estalles Arts 
plàstiques 

4h 375,37 €/mes 26/09/2016 30/06/2017 

Jacqueline Chassy Line Dance 4,5h 22,24 €/h 26/09/2016 30/06/2017 
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 S’acorda la contractació dels següents professors pel 
departament de Gent Gran pel curs 2016/2017: 

 
Professor Activitat Hores setmanals Salari  Data alta Data Baixa 

Rafel Diez Ioga 5h 33,82 €/h 12/09/2016 21/06/2017 

 
 

 Vista la demanda del president de la Federació Andorrana 
d’Atletisme, s’acorda concedir un permís administratiu al 
Sr. Xavier ANDORRÀ HERNANDEZ (ajudant de Lampista) pel dia 
12 de setembre del corrent, donat que ha estat convocat com 
participant al Mundial de les curses de muntanya de la IAAF, 
que tindrà lloc a Bulgària. 

 S’acorda la inscripció de les persones que es detallen a 
continuació al curs “Comunicació relacional” impartit per La 
Cambra de Comerç: 

 
 Enric Cornella Planells 
 Carles Martí Abad 
 Ruth Casabella Vehils 

 
El cost total del curs és de 270 € (90 € per persona) i la 
formació té una durada de 4 hores. 
 

 S’acorda la inscripció de les persones que es detallen a 
continuació al curs “Les claus de les polítiques de 
Joventut” impartit per  l’escola EFA: 

 
 Carles Roman Vázquez 
 Joaquim Pujol Sánchez 

 
El cost total del curs és de 210 € (105 € per persona) i la 
formació té una durada de 30 hores. 
 

 S’acorda la inscripció del Sr. Joaquim Pujol Sánchez, al 
curs “Animació Sociocultural”, que imparteix la UOC. El cost 
del curs és de 311,46 € i la formació té una durada de 30 
hores. 

 
 S’acorda la inscripció del Sr. Carles Marti Abad, al curs 

“Coaching Executiu”, que imparteix Cerqueda RH.  El cost del 
curs és de 575 €.  

 
4.- Subvencions.-  
 

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de 
l’UPTEE, per un import de 2.296,00 € en concepte de 
l’organització de la Festa de Sant Miquel d’Engolasters . 

 
 S’acorda col·laborar amb una aportació de 100 € per persona 

(màxim previst 50 persones),  al viatge que organitzarà  la 
Llar de Jubilats durant el mes de setembre.   
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5.- Expedients sancionadors.- S’acorda incoar un expedient 
sancionador als titulars administratius del negoci CENTRE MÈDIC 
PLA-SANCHEZ-MORISSET, per una presumpta transgressió a l’Ordinació 
que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública. 
 
6.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 19 
d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del 
pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute 
tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.   
 
7.- Circuit de BTT d’Engolasters.- Vista la demanda formulada per 
l’Entitat Andorra Trial Club, sol·licitant la realització d’una 
prova del Campionat de Trial Infantil (itinerari d’iniciativa 
privada), els dies 10 i 11 de setembre d’enguany al circuit de BTT 
d’Engolasters, s’acorda autoritzar-la conforme a les 
determinacions de l’ordinació de senyalització d’itineraris 
d’iniciativa privada, amb l’obligació de retirar tot el material 
per part dels organitzadors immediatament després de la 
finalització de la prova. 
 
8.- Zona del Calm de Claror.- S’informa a la Junta de Govern que 
en l’àmbit del projecte que s’està duent a terme a la zona del 
Calm de Claror, es va procedir a la contractació amb caràcter 
urgent del lloguer, a l’empresa ENSISA, de la maquinària 
específica per a la recollida de llavors destinades a la 
revegetació de la zona de Claror. El cost del lloguer és de 36 
€/hora, IGI no inclòs, i el total estimatiu de la contractació és 
de 3.500 €.   
 
9.- Conveni ACTUATECH.- S’aprova la proposta de conveni presentada 
per la Fundació privada del sector públic “ACTUATECH”, que te com 
a objectiu el desplegament d’iniciatives i el desenvolupament de 
projectes d’innovació i tecnologia que contribueixin a la 
diversificació econòmica  de la parròquia i del País. 
 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia 29 d’agost del 2016, que serà presentada al Ple 
del Comú  per a la seva ratificació. 
Francès 
 
1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 903 
al 906/2016 (obres menors), núm. 908 i 909/2016 (fraccionament 
tributs), del núm. 910 al 916/2016 (comerç), i núm. 917 i 918/2016 
(exempcions fiscals). 
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 
43/2016 de factures conformades per un import net a pagar de 
15.977,92 €. I, verificades, s’acorda procedir al seu abonament 
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amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també 
la relació de pagaments presentada per un import 7.068,88 €. 
 
3.- Personal.-  
 

 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis del 
Sr. Joan FERNÁNDEZ ULLOA, com a operari de la Deixalleria, 
del dia 1 de setembre de 2016 al 31 de maig de 2017. 

 
 Vista la baixa mèdica presentada pel Sr. Jordi MARTÍNEZ MOYA 

(operari de manteniment/conserge), s’acorda contractar, amb 
caràcter eventual, els serveis del Sr. Enric BAGET SEDO, del 
dia 1 de setembre de 2016 fins que el titular de la plaça es 
reincorpori al seu lloc de treball. 

 
 Vista la baixa mèdica presentada per la Sra. Lluïsa ALEJO DE 

LA IGLESIA (operari de neteja d’edificis), s’acorda 
contractar, amb caràcter eventual, els serveis de la Sra. 
Begoña VIEITES GARCIA, del dia 12 de setembre de 2016 fins 
que la titular de la plaça es reincorpori al seu lloc de 
treball. 
 

 S’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis de la 
Sra. Esther PAMIES LAMARCA, com a operaria del SAD, del 2 al 
6 de setembre de 2016. 

 
 Vista la renúncia al lloc de treball presentada per la Sra. 

Laura CANES CORTÉS (monitora d’Esports d’Estiu), s’acorda 
contractar al seu lloc els serveis de la Sra.  Maria del Mar 
GUERRERO DUARTE, amb contracte eventual, del dia 3 al 7 de 
setembre de 2016. 

 
 Vist el nombre d’inscripcions als esports d’Estiu per a la 

primera setmana de setembre, s’acorda reforçar el servei 
mitjançant la contractació, amb caràcter eventual, dels 
serveis de les Sres. Elisabeth CARBONELL GARCIA, Queralt 
LALINDE PALLARES i Alejandra OLIVEROS MUELAS, del dia 3 al 7 
de setembre de 2016. 
 

 S’acorda modificar la data d’inici de contractació de les 
persones següents: 

 
 S

’
a
c
orda la inscripció de les persones que es detallen a 
continuació al curs “Espais Confinats” impartit per MUTUAND: 
 
- Ivan Andujar Castell 
- Xavier Andorrà Hernández 
 
El cost total del curs és de 300 € (150 € per persona) i la 
formació té una durada de 6 hores. 
 

Treballador  Lloc de Treball Nova data de contractació 

Sílvia TEIXEIRA LOPES Puericultora 12/09/16 en lloc del 21/09/16 

Jonathan CRESPO RUBIO Monitor de  lleure 05/09/16 en lloc del 09/09/16 
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 Per a realitzar les proves d’avaluació de candidats que han 
postulat al concurs selectiu d’ingrés per a proveir una 
plaça de responsable de Neteja Viària, s’ha efectuat una 
consulta de preus a les empreses ADECCO (537,26 €/Candidat), 
CERQUEDA RH (-), GAMMA MANAGEMENT (177,65 €/Candidat) i 
LIDERA (-). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar els 
treballs d’avaluació i de selecció de personal a l’empresa 
GAMMA MANAGEMENT al ser la que presenta l’oferta menys 
dient. 

 
 

 

4.- 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 Govern autoritza 
la següent Transferències de Crèdit, a càrrec del pressupost 
econòmic 2016: 

 De la partida 501 1600000 60790 “Altres actuacions 
urbanístiques” 1.925,00 € a favor de la partida 801 4501000 
64050 “Aplicacions Informàtiques”, per a fer front al 
subministrament del programari de Bentley Microstation. 

 
5.- Concursos.- S’acorda convocar un concurs públic per la compra 
de dues  màquines “hidronetejadores”  tipus Karcher,  pel Servei 
de Neteja. 
 
6.- Expedients sancionadors.- S’acorda incoar un expedient 
sancionador als Srs. Luis PEREIRA MARTINS, Alexis ESTOPIÑAN 
PASCUAL i a la Sra. Judith PINTO PEREIRA, per una presumpta 
transgressió a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit 
d’escombraries a la via pública. 
 
7.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 20 
d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del 
pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute 
tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.   
 
8.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels 
rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que 
figuren detallats a la relació núm. 6/2016, de data 6 de setembre 
del 2016, per un import total de 6.556,04 €, atès que no és 
possible la gestió de cobrament. 

9.- 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 
11/2016, de data 6 de setembre de 2016, incoats per presumptes 
infraccions a les normes que regulen l’estacionament i la 
circulació de vehicles, quedant desestimades totes les 
al·legacions restants i confirmades les respectives propostes de 
sanció. 
 
10.- Cultura.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i 
instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o 
nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social 
o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda 
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cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es 
detalla en les relació núm. 15 de demandes d’utilització 
d’instal·lacions comunals. 
 
11.- Petit Cap de Setmana.- Per a la celebració de l’esdeveniment  
“Petit Cap de Setmana”, programat pels dies 17 i 18 de setembre 
del corrent, s’acorda contractar a l’empresa Andorra Animació, 
l’espectacle “Jai el mariner” a càrrec de Zipit Company, que 
tindrà lloc el proper dissabte dia 17 de setembre a la Plaça 
Coprínceps. L’import de la contractació és de 2.111,50 €. 
 
12.- Programes Informàtics.- Per la compra d’un programa 
informàtic que permeti gestionar el cadastre Comunal, s’ha demanat 
pressupost a l’empresa BENTLEY, única subministradora del 
producte, la qual ha presentat un pressupost per l’import de 1.925 
€. Vista l’oferta s’acorda acceptar-la i adquirir el programa 
informàtic esmentat. 
 
13.- Brigada de Camins de Muntanya.- Per a la contractació dels 
serveis d’un operari destinat a reforçar la brigada de Camins de 
Muntanya, per una durada de 4 mesos (de l’1 de setembre al 31 de 
desembre de 2016), el departament de recursos humans ha efectuat 
una consulta de preus a les empreses TEMPORAL QUALITY (1.921,94 
€/mes), RANDSTAD (-) i NUNDINAL (2.189,59€/mes), incloent totes 
elles les despeses de la CASS, vacances i salaris). Examinades les 
ofertes s’acorda contractar aquest servei a l’empresa TEMPORAL 
QUALITY, al ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient. 
 
14.- Vehicles abandonats.- Vista la relació de vehicles retirats 
de la via pública pel servei de Circulació i atenció Ciutadana, 
els quals es troben al dipòsit comunal, sense que els seus 
propietaris hagin procedit a recuperar-los; vista l’Ordinació de 
retirada de vehicles de la via pública i dels aparcaments comunals 
i d’abandó de vehicles, de data 4 de març del 2010, article 4t, 
s’acorda notificar als propietaris d’aquests vehicles, mitjançant 
la publicació de la relació al Butlletí Oficial del Principat 
d’Andorra, que disposen del termini inajornable de 30 dies 
naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació, per tal 
de retirar-los del dipòsit comunal. Transcorregut aquest termini, 
els vehicles que no hagin estat recuperats seran considerats com a 
cosa abandonada i es procedirà a la seva destrucció. 

 

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia 6 de setembre del 2016, que serà presentada al 
Ple del Comú  per a la seva ratificació. 
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1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 919 
al 925 /2016 (obres menors), del núm. 926 al 928/2016 (urbanisme), 
i del núm. 929 al 933/2016 (cadastre).  
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions 
núm. 44/2016 i 45/2016 de factures conformades per un import net a 
pagar de 8.185,17 € i 99.805,02 €, respectivament. I verificades, 
s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol 
corresponent del pressupost.  
 
3.- 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 Govern autoritza la següent 
Transferència de Crèdit, a càrrec del pressupost econòmic 
2016: 

De la partida 501 1600000 60790 “Altres actuacions 
urbanístiques” 6.423,32 € a favor de la partida 611 1340000 
60300 “Instal·lacions de seguretat”, per a fer front al 
subministrament i col·locació de desfibril·ladors a VIVAND. 

 
 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 Govern autoritza la següent 
Transferència de Crèdit, a càrrec del pressupost econòmic 
2016: 

De la partida 101 9422000 76200 “ORCAND”, 6.344 € a favor de 
les partides 801 9340000 64050 “Aplicacions Informàtiques”  
5.200 €, i 801 9340000 21601 “Reparació i Conservació 
aplicacions informàtiques”,1.144 €, per a fer front al 
subministrament d’una llicència Axway Transfer així con del 
manteniment del primer any. 

 
4.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció 
a favor de  Club Arquers d’Escaldes, en concepte de participació a 
les despeses d’organització del 4t Trofeu CADE i PARARCHERY i del 
2n campionat  Andorra Round, per un import de 450 €. 
 
5.- Expedients sancionadors.-  
 

 S’acorda incoar un expedient sancionador al Sr. Francesc 
FERNANDEZ BENITEZ a la Sra. Felipa FERREIRA DA SILVA i  als 
titulars administratius dels negocis ANDBURGUER ZERO i 
POLYANNA per una presumpta transgressió a l’Ordinació que 
regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública. 

 
 Vistes les al·legacions formulades pels titulars 

administratius dels negocis CENTRE DE REHABILITACIÓ LOURDES 
GUARDIA i FARMÀCIA CARLEMANY, en relació al expedient incoat 
per una presumpta transgressió l’Ordinació que regula 
l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública, 
s’acorda deixar nuls i sense efectes els referits 
expedients. 
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6.- Recaptació de deutes tributaris en període executiu.- Vist 
l’article 67 de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació 
Tributària, s’acorda iniciar la recaptació en període executiu 
sobre el deute tributari dels obligats que figuren a la relació 
núm. 4, de data 12 de setembre del 2016, pel procediment 
administratiu de constrenyiment. 
 
7.- Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i 
instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o 
nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social 
o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda 
cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es 
detalla en la relació núm. 13 de demandes d’utilització 
d’instal·lacions comunals. 
 
8.- Concurs de floriment 2016.- Atesa l’escassa participació i la 
qualitat del treballs presentats pels participants en el marc del 
14è Concurs de Floriment 2016, s’acorda ratificar l’acord del 
jurat qualificador que declara el concurs desert. 
 
9.- Vivand.- Per a la compra de dos aparells desfibril·ladors per 
a col·locar-los a l’av. Carlemany, a la  zona  VIVAND, s’ha 
efectuat una consulta de preus al que han presentat oferta  CREU 
ROJA ANDORRANA, MUTUAND, BIOMEDICS  i VAISOM, oferint totes elles 
diverses opcions i preus. Examinades les ofertes s’acorda adquirir 
aquests aparells a l’empresa VAISOM per un import de 6.423,32 €, 
més 280 € de manteniment anyal (IGI inclòs) atès que és l’oferta 
que millor s’adapta a las necessitats del Comú. 
 
10.- Enllumenat Nadal Vivand- Per a la decoració de diversos 
indrets de la Parròquia amb motius nadalencs, s’acorda: 
 

- Llogar a l’empresa GEA una peça exclusiva en forma de 
bola de Nadal gegant, que s’instal·larà al carrer de la 
Unió amb l’Avinguda Carlemany, per l’import de 15.524,84 
€. 
 

- Llogar a l’empresa NOVELEC el material següent:  
 

 dos personatges Disney (Pluto i Goofy) de la Casa 
Blachere, que s’instal·laran al carrer Arnaldeta de 
Caobet, per l’import de  8.840,70 €. 

 
 una marmota gegant amb bastons que s’instal·larà a la 

cruïlla de l’av. Fiter i Rossell amb el c/ Josep 
Viladomat, per l’import de 9.823 € així com d’un 
recanvi d’esquís per la marmota gegant que s’emplaçarà 
a l’av. Carlemany a l’alçada de les botigues Molines, 
per l’import de 1.786,95 €. 

 
 una figura Disney “Ànec Donald” de la casa Blachere, 

que s’instal·larà a l’entrada de Vivand per l’av. de 
les Escoles, per l’import de 5.643,00 €. 
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 una figura Disney (Olaf) de la Casa Blachere, que 
s’instal·larà a la Plaça Coprínceps, per l’import de  
3.239,50 €. 

 
- Llogar a l’empresa COMERCIAL ELECTRICA DE LES VALLS el 

material següent: 
 
 dues arcades il·luminades de la casa Ximenez, que 

s’instal·laran a l’alçada del Bar Cliché i al C/ 
Ciutat de Sabadell, Rotonda vial de l’Obac, per 
l’import de 17.537,34 €. 

 
- Per a la decoració de la plaça Coprínceps, s’acorda 

comprar a l’empresa TOT NATURA un avet nadalenc de 
grans dimensions, conforme al pressupost presentat per 
l’import de 30.000 €. S’acorda també la contractació 
de l’empresa COMERCIAL ELECTRICA DE LES VALLS, per la 
il·luminació de l’arbre, conforme al pressupost 
presentat per l’import de 7.514 €   

 
11.- Aparcaments.- Per la contractació dels serveis de neteja dels 
aparcaments verticals de la parròquia, s’ha convocat un concurs 
públic al que han postulat les empreses AVANÇA, CASANETA,  
ECOSERVEIS i PRONET, oferint totes elles diverses opcions i preus. 
 
 Vista la proposta de la Mesa de contractació s’acorda adjudicar 
el concurs per partides a les següents empreses, que resulten ser 
les menys dient: 
 
Empresa AVANÇA :  
 
Aparcament Prat del Roure   682,74 € 
Aparcament Prat Gran   664,16 € 
Import TOTAL 1.346,90 € 
 
Empresa CASANETA: 
 
Aparcament Vilars 1.110,08 € 
Aparcament Boïgues 1.873,24 € 
Import TOTAL 2.983,32 € 
 
 
Empresa ECO-SERVEIS:  
 
Aparcament Caldea 4.176,00 € 
Aparcament Teulades 1.184,92 € 
Import TOTAL 5.360,00 € 
 
14.- Programa Informàtic Axway Transfer.- Per a la gestió del 
procediment d’embargament de béns i drets per impagaments 
d’obligats tributaris, previst a l’article 73 de l’Ordinació 
Tributària, i per l’intercanvi de dades amb les Entitats 
Bancàries, de forma compatible, durant el procés d’embargament, 
s’ha demanat pressupostos a l’empresa Axway pel subministrament de 
la llicència Axway Transfer. Vist l’import de l’oferta (6.070,72 
€) s’acorda acceptar-la i adquirir la llicència. 
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Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió 
celebrada el dia 12 de setembre del 2016, que serà presentada al 
Ple del Comú  per a la seva ratificació. 
 
1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 934 
al 940/2016 (obres menors), núm. 941/2016 (urbanisme), del núm. 
942 al 953/2016 (comerç), núm. 954/2016 (exempcions fiscals), del 
núm. 955 al 958/2016 (cadastre), i del núm. 959 al 963/2016 
(inscripció registre electoral) 
 
 
2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.  
46/2016 de factures conformades per un import net a pagar de 
8.087,72 €. I verificada, s’acorda procedir al seu abonament amb 
càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la 
relació de pagaments presentada per un import 781,73 €. 
  
 
3.- Personal.-  

 S’acorda prorrogar els següents contractes de personal 
eventual: 
 

 Sra. Auxiliadora Villoria Iglesias  (cuinera de l’Escola 
Bressol), del 20 de setembre del 2016 al 19 de juny del 
2017. 
 

 Sr. David Fernández Ortega  (informador turístic), del 23 de 
setembre del 2016 al 22 de juny del 2017. 

 
 Sra. Mª Soletat Cobos Moreno  (auxiliar de la Llar) i Sra. 

Flora Santiago Prieto  (operaria del SAD), de dia l 
d’octubre del 2016 al 30 de juny del 2017. 
 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, als operaris 
següents: 

 
 Srs. Josep Solé Martínez i Ferran López Martin (operaris 

Neteja Viària), del dia 1 d’octubre del 2016 al 30 de juny 
del 2017. 

 
 Sr. Josep Betriu Diumenjó  (monitor de lleure), del 19 al 21 

de setembre 2016.  
 

 S’acorda contractar els següents professors per a activitats 
organitzades des del departament de Cultura pel curs 2016 - 
2017: 
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Professor Activitat Hores setmanals Salari  Data alta Data Baixa 

Cintia Lacube Música 7h 624,05 €/mes 21/09/2016 18/12/2016 

Natàlia Preibsch Vidal Música 25h 
1.583,60 

€/mes 19/09/2016 
Incorporació 

Teresina Serra  
 

 

 Vista la baixa presentada per la Sra. Mercè Ros Caminal 
(puericultura), s’acorda contractar amb caràcter eventual a 
la Sra. Marina Martín Domingo, fins a la data de 
reincorporació al seu lloc de la titular de la plaça. 

 

 Vista la demanda presentada per la Sra. Maria Uclés 
Colodrero, sol·licitant la pròrroga de l’excedència per una 
durada de dos mesos, s’acorda atorgar-li a partir del dia 25 
de setembre del corrent. 

 
 S’acorda inscriure als Educadors de l’Espai Jovent (Srs. 

Joaquim Pujol i Carles Roman) a les jornades “Bones 
pràctiques en polítiques de Joventut”: Polítiques de 
Joventut, Polítiques de risc, Treball emocional amb joves, 
Es pot fer Política de Joventut sense fer Cultura i Com es 
fa treball comunitari en Joventut?. 

 
 S’acorda inscriure a les següents persones al curs “Primers 

Socors en equip” impartit per la Creu Roja: 

 
 Sr. Carles Ordóñez Sánchez 
 Sr. Santiago López Garcia 
 Sr. Antoni Raya Garcia 
 Sr. Carles Bozzo Prat 
 Sra. Dolça Casanova Martínez 
 Sr. Josep Solé Teruel 
 Sr. Miquel Lebron Segovia 
 Sr. Daniel Míguez Iglesias 
 Sr. Nelson de Asunçao Jales 

 

El cost total del curs és de 1.715,85 € (190,65 € per 
persona) i la durada del curs és de 35 hores. 

 

4.- 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 Govern autoritza 
la següent Transferència de Crèdit, a càrrec del pressupost 
econòmic 2016: 

De la partida 501 1600000 60790 “Altres actuacions 
urbanístiques” 2.277,18 € a favor de la partida 401 4501001 
61702 “Millora d’espais públics”, per a fer front a la 
substitució i col·locació d’una barana a la zona esportiva 
de Sant Jaume. 
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5.-  Expedients sancionadors.- Vistes les al·legacions formulades 
pels titulars del consultori mèdic MORISSET – PLA – SANCHEZ i pel 
titular administratiu del negoci CIRCUÏT ELECTRONIC, en relació al 
expedients incoats per una presumpta transgressió l’Ordinació que 
regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública, 
s’acorda deixar nuls i sense efectes els referits expedients. 
 
6.- Reestructuració de zones d’estacionament a la via pública.- 
S’acorda reestructurar les places d’estacionament de les zones 
següents: 
 
 Carrer dels Escalls - zona de l’Hospital NS de Meritxell:  

 
 Es trasllada l’actual àrea de reserva per a taxi al carrer 

del Falgueró. 

 S’habilita una plaça d’estacionament reservat al servei de 
Policia, dues places per a taxis i quatre places com a zona 
d’estacionament de quinze minuts per a urgències. 

 S’elimina la zona de càrrega i descàrrega i s’amplia l’àrea 
d’estacionament de motos 

 Carrer de la Constitució: 
 

 S’eliminen les places destinades a parada de taxis,  
s’amplia la zona de càrrega i descàrrega i es crea una zona 
d’aparcament per a motos. 

 
7.- Aigua Termal.- Per a la substitució d’una bomba per a la 
subestació principal de distribució d’aigua termal s’ha efectuat 
una consulta de preus a les empreses SALTOKI (1.473,45 €), JOCOR 
(1.620,80 €) i BELLACER (1.620 €). Examinades les ofertes s’acorda 
adjudicar el subministrament d’aquest equipament a l’empresa 
SALTOKI, al ser l’oferta menys dient.  
 
8.- Zona esportiva de Sant Jaume.- Per a la substitució i 
recol.locació d’una barana a la zona esportiva de Sant Jaume, s’ha 
demanat pressupostos a les empreses SERRALLERIA ESTEVES (9.159,63 
€) i SERRALLERIA LÒPEZ & LÒPEZ (7.461,30 €). Examinades les 
ofertes s’acorda adjudicar el subministrament i col.locació 
d’aquesta barana a l’empresa   SERRALLERIA LÒPEZ & LÒPEZ, al ser 
l’oferta menys dient. 
 
9.- Cultura i Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les 
sales i instal·lacions comunals presentades per entitats 
parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès 
cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense 
lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, 
tal com es detalla en les relacions núms. 14 (Esports) i 16 
(Cultura) de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals. 
 
10.- Contenidors soterrats.- S’acorda encomanar a l’empresa 
Senyalitzacions STOP, - adjudicatària del manteniment d’aquests 
contenidors soterrats -, el subministrament i la substitució de 2 
bústies del contenidor situat al carrer Arnaldeta de Caboet, per 
l’import de 4.242,70 € (IGI inclòs); la reparació de 2 bústies 
dels contenidors situats al mateix carrer i 2 altres situades al 
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contenidor del carrer François Mitterrand, per l’import de 
2.173,60 € (IGI Inclòs). 
 
11.- 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 temporada “Lliga Endesa 
2016 – 2017”, que estableix els intercanvis publicitaris, 
promocionals i d’ús preferent de les instal·lacions entre la 
referida Entitat i el Comú durant aquest campionat. 
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