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L’any dos mil  deu,  dijous,  dia  4 de març,  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’esborrany d’acta corresponent a
la sessió celebrada el dia 26 de novembre de 2009.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les sessions celebrades els dies 16, 23 i 30 de novembre de 2009; 7,
14, 22 i 28 de desembre de 2009; 4, 11, 18 i 25 de gener i 1 de
febrer de 2010.

3. Proposta d’aprovació del Decret de dies festius parroquials per a l’any
2010.

4. Proposta d’aprovació del calendari 2010 de dies festius de les oficines
comunals.

5. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació de la
funció pública, relativa als permisos administratius (art. 55) i  a les
vacances (art. 56.2).

6. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de retirada de vehicles de la via
pública, dels aparcaments comunals i d’abandó de vehicles. 

7. Proposta d’acord per perllongar el contracte amb l’empresa Ecogrup
Internacional,  SA,  adjudicatària  del  servei  de  recollida  de  paper  i
cartró,  fins al  març de 2011,  a fi de poder mancomunar el  referit
servei amb la parròquia d’Andorra la Vella.

8. Proposta d’acord per perllongar la reducció sobre la renda dels locals
de la torre Caldea propietat del Comú.

9. Proposta  d’acord  per  fraccionar  en  2  pagaments  la  liquidació  de
l’impost  sobre  radicació  d’activitats  comercials  empresarials  i
professionals (el primer pagament al mes d’abril i  el segon, al mes
d’octubre).

10. Proposta  d’incorporació  al  pressupost  2010  dels  crèdits  relatius  a
compromisos  de  despesa  d’inversió  no  realitzats  durant  l’exercici
anterior,  per  un  import  total  de  316.742,93  €,  d’acord  amb  els
articles 63 i 64.3.b de la Llei de finances comunals.

11. Proposta d’aprovació definitiva del Pla parcial pel desenvolupament de
la UA-SUBLE-13, camí de Cal Diumenge.
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12. Proposta d’aprovació definitiva del Pla parcial pel desenvolupament de
la UA-SUBLE-01, el Falgueró.

13. Proposta d’aprovació definitiva del límit de propietat de la finca “Solà
d’Engordany – els Vilars”,  propietat  de la  societat  3M, SA,  amb el
terreny comunal.

14. Proposta d’aprovació provisional del límit de propietat de la finca “les
Llenguaderes”  (UA-SUBLE-06),  propietat  de  la  societat  Les
Llenguaderes  dels  Vilars,  SL,  amb  el  terreny  comunal.  Si  escau,
proposta d’acord d’obertura del tràmit d’informació pública.

15. Proposta  d’acord  de  conformació  del  projecte  de  Pla  parcial  pel
desenvolupament de la Unitat d’actuació de sòl urbanitzable núm. 2,
els Vilars – pont Pla,  i  d’obertura del  termini  d’informació  pública,
d’acord amb l’article 112.1 i 112.2 de la Llei general d’ordenació del
territori i urbanisme.

16. Proposta  d’acord  de  conformació  del  projecte  de  Pla  parcial  pel
desenvolupament de la Unitat d’actuació de sòl urbanitzable núm. 06,
les  Llenguaderes  dels  Vilars,  i  d’obertura  del  termini  d’informació
pública,  d’acord  amb  l’article  112.1  i  112.2  de  la  Llei  general
d’ordenació del territori i urbanisme.

17. Proposta d’aprovació del conveni de cessió anticipada d’uns terrenys i
una construcció propietat de Casa Mandicó, ubicats a la UA-SUBLE-
40,  a  favor  del  Comú,  a  fi  de poder-hi  ubicar  la  futura  deixalleria
comunal.

18. Proposta de delegar les competències  que la Llei 8/2005 dels agents
de circulació atorga al Ple, a favor de la Junta de Govern.

19. Conforme a l’art.  19 del  Reglament de funcionament dels  comuns,
proposta de creació de la Comissió d’agents de circulació i  atenció
ciutadana amb els següents integrants: Sra. Nuri Barquin, presidenta,
Sra. Trini Marin, Sr. Marc Calvet, Sr. Francesc Casals i Sr. Jordi Tudó.

20. Precs i preguntes

Sota  la  presidència  de  l’Hble.  Sr.  Antoni  Martí  Petit,  Cònsol  Major,
assisteixen tots els membres de la Corporació, excepció feta de l’Hble. Sr.
Jordi Tudó, que ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari
i essent les 16:00 hores, el Sr. Cònsol Major declara oberta la sessió. 

Acte seguit, tal com ja s’havia avançat al si de la Comissió de Comerç,
proposa  afegir  un  nou  punt  a  l’ordre  del  dia  que,  de  no  haver-hi
inconvenient, es tractaria com a punt d’inici de la sessió d’avui. Es tracta
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de la proposta d’aprovació del Reglament sobre el procediment simplificat
per  a  les  sol·licituds  d’obertura  i  trasllat  de  comerç,  de  modificació
d’activitats comercials, de canvi de titular i de nom comercial.

No  havent-hi  objecció  per  part  de  cap  conseller,  es  passa  a  tractar  la
proposta en qüestió.

 Proposta  d’aprovació  del  Reglament  sobre  el  procediment
simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de
modificació  d’activitats  comercials,  de  canvi  de  titular  i  de  nom
comercial

El  Sr.  Cònsol  major  informa  al  Ple  que  el  reglament  que  es  posa  a
consideració ha estat impulsat i consensuat pels set Comuns i Govern, i es
complementa amb un Decret que promulgarà el Govern, regulador de les
seves competències sobre aquesta matèria. 

Aquesta nova norma, amb els mateixos objectius que el sistema anterior, té
com  a  finalitat  minimitzar  i  agilitar  els  tràmits  administratius  amb
procediments simplificats, estalviant a les empreses i particulars costos en
temps i desplaçaments innecessaris. Es basa en la declaració de la persona
titular, i la comprovació de les dades declarades i el control dels requisits
legalment exigibles es fa amb posterioritat; procediment que es sustenta en
l’adopció de responsabilitats per part de les persones que intervenen en el
procés.

Per a la millor informació, junt amb la proposta de reglament s’ha lliurat
als consellers un exemplar del Decret aprovat pel Govern.

Complementant la informació aportada pel Sr. Cònsol Major, a continuació
la Sra. Cònsol Menor exposa que al reglament s’hi adjunta el annex amb la
relació de les activitats que es poden sotmetre a aquest procediment ràpid.
Són, en base a les dades dels darrers anys, les activitats més freqüents que
s’obren com a negoci i a condició que la superfície sigui inferior a 200 m2.

L’aprovació d’aquest reglament suposa que en un termini màxim de cinc
dies hàbils, els Comuns han d’haver fet totes les comprovacions perquè el
sol·licitant  pugui  iniciar  les  activitats  acte  seguit.  Quant  als  informes i
requisits  tècnics  (mediambientals,  sanitaris,  d’accessibilitat  ...)  exigits
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perquè  un  negoci  es  pugui  donar  d’alta,  hauran  d’acompanyar  a  les
sol·licituds  i  es  trametran  a  Govern,  però  a  diferència  d’ara,  les
comprovacions dels  inspectors dels  departaments diversos de Govern es
faran a posteriori, amb el negoci ja en funcionament. 

Closa la intervenció de la Sra. Cònsol Menor i no havent-hi altra intervenció
sol·licitada,  per  assentiment,  el  Ple  aprova  el  Reglament  sobre  el
procediment  simplificat  per  a  les  sol·licituds  d’obertura  i  trasllat  de
comerç, de modificació d’activitats comercials, de canvi de titular i de nom
comercial; reglament que serà tramès al BOPA per a la seva publicació i
posterior entrada en vigor.

A continuació s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del
dia que figurava a la convocatòria de la sessió d’avui.

1. Lectura  i,  si  hi  ha  lloc,  aprovació  de  l’esborrany  d’acta
corresponent a la sessió celebrada el dia 26 de novembre
de 2009

El  Sr.  Cònsol  Major  demana  als  presents  si  tenen  alguna  esmena  o
comentari  a  formular  en  relació  a  l’esborrany  d’acta  que  es  posa  a
consideració.

I no havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el
Ple  aprova l’acta  corresponent  a  la  sessió  de data  26 de novembre de
2009.
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2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern en les sessions celebrades els dies 16, 23 i 30 de
novembre de 2009; 7, 14, 22 i 28 de desembre de 2009;
4, 11, 18 i 25 de gener i 1 de febrer de 2010

Sessió de la Junta de Govern de data 16 de novembre de 2009

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm.  al
(comerç), núm. (altres), del núm. al núm. (béns immobles), i del
núm. (obres menors).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
20 de factures conformades per un import total de 1.155.713,35 €.
I verificada, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
capítol corresponent del pressupost. 

 3.- Personal.- 

 S’acorda contractar els serveis de la Sra. Martha RIVERA
GÓMEZ, com a operària del Servei de neteja dels edificis
comunals, amb caràcter eventual, del 1 de desembre de 2009
al 31 d’agost de 2010.

 S’acorda contractar els serveis de la Sra. Benita BODELÓN
PUERTO, com a operària del Servei de neteja dels edificis
comunals, amb caràcter eventual, del 1 de desembre de 2009
al 31 d’agost de 2010.

 S’acorda contractar els serveis de la Sra. Mercè CIAURRIZ
PUIGCERCÓS,  com  a  professora  de  d’Arts  plàstiques,  en
substitució  a  de  la  Sra.  Carme  CLAVERO  (professora
d’aquarel·la) amb caràcter eventual, del 10 de novembre de
2009 fins al 30 de juny de 2010.

 S’acorda  convocar  un  concurs,  pel  procediment  selectiu
d’ingrés, per la contractació d’un ajudant per la biblioteca
d’adults.

 S’acorda  convocar  un  concurs,  pel  procediment  selectiu
d’ingrés, per la contractació d’un ajudant/educador per la
biblioteca infantil.

4.-  Conveni  infoturisme.-  S’acorda  participar  als  projectes
següents  amb  la  societat  Andorrana  de  Turismes  SAU,  amb
l’aportació de les següents quantitats, d’acord amb el conveni
infoturisme:
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 1.750  €,  part  proporcional  atorgada  per  cada  Comú,  en
concepte de col·laboració en el projecte de “disseny de la
imatge corporativa xarxa infoturisme”.

 3.500  €,  part  proporcional  atorgada  per  cada  Comú,  en
concepte  de  col·laboració  en  el  projecte  de  “continguts
comunals en el portal d’Andorra”.

 1.200  €,  part  proporcional  atorgada  per  cada  Comú,  en
concepte de col·laboració en el projecte de “Dia Mundial
del Turisme”.

5.-  Subvencions.-  S’acorda  procedir  a  l’abonament  de  les
subvencions següents amb els imports que corresponen: 

 Càritas Parroquial:  3.334,74 €
 Creu Roja: 2.243,56 €

6.-  Comissió  de  Toponímia.-  Per  comunicació  de  data  10  de
novembre, el Servei de Política lingüística demana al Comú que
nomeni un representant, un cop exhaurit els tres anys de mandat,
per a formar part de la  Comissió de Toponímia d’Andorra. S’acorda
confirmar al Sr. Josep Maria CANUT, com a representant del Comú
d’Escaldes-Engordany a la referida comissió.

7.-  Expedients  Sancionador.- S’acorda  incoar  un  expedient
sancionador  al  titular  de  CONSTRUCCIONS  LOZANO,  per  haver
dipositat  runa  procedent  de  les  obres  en  el  contenidors
d’escombraries. 
8.- Delimitacions amb el terreny Comunal.- S’acorda l’obertura del
procediment administratiu per a la delimitació de la parcel.la
propietat  de  la  societat  “Les  Llenguaderes  dels  Vilas
SL”,publicant a tal efecte , d’acord amb l’article núm. 93 del
Codi de l’Administració, l’Edicte de convocatòria per a l’acte de
delimitació.

Sessió de la Junta de Govern de data 23 de novembre de 2009

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm.  al
(comerç), núm. (altres), del núm. al núm. (béns immobles), i del
núm. (obres menors).

2.- Personal.- 

 S’acorda contractar els serveis del Sr. Carles RIVAS TARDIU,
com a monitor esportiu, amb caràcter eventual, del 30 de
novembre de 2009 al 30 de juny de 2010.
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 S’informa  de  la  contractació  dels  serveis  del  Sr.  David
MONCLÚS  LACRUZ,  com  a  monitor  de  l’espai  lleure  1,  amb
caràcter eventual, del 13 al 20 de novembre de 2009.

 Per a proveir una plaça de puericultora, s’ha convocat un
concurs  intern,  al  que  han  postulat  2  candidats.  Vist
l’informe del comitè tècnic de selecció s’acorda contractar
els serveis de la Sra. Noemí VAZQUEZ FÁBREGAS amb el termini
de prova establert a l’Ordinació de la funció pública.

 S’acorda convocar un concurs intern, per la contractació de
8  agents  d’Atenció  Ciutadana  adscrits  al  servei  de
Circulació.

3.- Centre d’Art.-  Per al subministrament i la instal·lació d’un
rètol al Centre d’Art, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses  SERRALLERIA  ENGOLASTERS  (9.784,32  €),  RÈTOLS  BUTRON
(28.769,52 €), RÈTOLS LA FONT (11.496 € + ISI), 47 SENDES (28.530
€)  i  EGRAFICS  (13.500+ISI).  Examinades  les  ofertes,  s’acorda
adjudicar  a  l’empresa  SERRALLERIA  ENGOLASTERS  la  instal·lació
d’aquest  rètol,  al  ser  l’empresa  que  presenta  l’oferta  menys
dient.

4.- Escoles Bressol.-  Per la renovació del paviment de l’escola
bressol de la plaça dels dos Valires, s’ha efectuat una consulta
de preus, pel que fa a l’obra civil, a diverses empreses obtenint
només  pressupost  de   CONSTRUCCIONS  TAUSTE  per  un  import  de
4.011,28 €; pel subministrament del paviment, s’ha efectuat una
consulta de preus a les empreses SAPEC (12.881,85 €) i MATECOSA
( 17.000,26 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a les
empreses CONSTRUCCIONS TAUSTE i SAPEC els referits treballs de
col·locació i subministrament de paviment al ser les empreses que
presenten les ofertes que millor s’adapten a les necessitats del
departament. 

5.-  Part  Alta.-  per  a  la  confecció  de  l’estudi  geotècnic  i
geològic per a l’assessorament dels serveis tècnics del Comú en la
redacció del projecte “Entrepons” a la part Alta de la Parròquia,
s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses  GEOTECH
(13.135,20 €), EUROCONSULT (15.849,60€), PERE RIBA (11.962,08 €).
Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  aquests  estudis  a
l’empresa PERE RIBA, al ser la que presenta l’oferta menys dient.

6.- Escola Bressol.-  S’acorda la compra dels regals de Nadal,
destinats als infants de les escoles bressol de la Parròquia, a
l’entitat UNICEF. El cost per a cada escola bressol és el següent:

 Escola bressol 1: 1.088 €
 Escola bressol 2: 709 €

7.- Expedients sancionadors.-
 

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular  de
l’empresa  NOVA  JOIA,  per  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació que regula la distribució de publicitat gràfica
a la via pública.
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 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular  del

RESTAURANT  GRILL  TATANKA,  per  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació que regula el dipòsit d’escombriaires a la via
pública.

8.-Subvencions.  S’acorda  participar,  com  cada  any,  a
l’organització del Telethon atorgant una subvenció per un import
de 300 €.

Sessió de la Junta de Govern de data 30 de novembre de 2009

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm.  al
(comerç), núm. (altres), del núm. al núm. (béns immobles), i del
núm. (obres menors).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
21 de factures conformades per un import total de 171.357,39 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost. 

3.- Personal.- 

 S’acorda contractar els serveis de la Sra. Mª Carmen LORENZO
FERNÁNDEZ,  com  a  vigilant  d’aparcaments,  amb  caràcter
eventual, del 1 de desembre de 2009 al 31 d’agost de 2010.

 Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Carolina ALONSO
VALLADARES, per l’obtenció d’un permís administratiu de dues
hores diàries per atendre al seu fill menor de nou mesos, i
vist  l’article  55  de  l’Ordinació  de  la  funció  pública,
s’acorda autoritzar-lo.

 Cap de manteniment d’edificis i gestió  de la flota de
vehicles:   Conforme al que preveu l’article núm. 115 del
Codi de l’Administració en relació a les incompatibilitats
d’autoritats  i  funcionaris   en  la  instrucció  dels
expedients, la Sra. Nuri BARQUIN demana autorització al Sr.
Cònsol major per a absentar-se de la reunió mentre la Junta
de Govern examina la proposta que s’ha sotmès a la seva
consideració; tot seguit, abandona la reunió.

Per a proveir una plaça de cap de manteniment d’edificis i
gestió  de la flota de vehicles, s’ha convocat un concurs
pel procediment selectiu d’ingrés, al que han postulat 11
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candidats.  Vist  l’informe  del  comitè  tècnic  de  selecció
s’acorda  contractar  els  serveis  del  Sr.  Rafel  DE  HARO
JIMÉNEZ, amb el termini de prova establert a l’Ordinació de
la funció pública.

4.- Mercat de Nadal .-  Dins del programa de dinamització de la
part  alta  de  la  Parròquia,  s’acorda  organitzar  per  segon  any
consecutiu el Mercat de Nadal, del dia 5 al 13 de desembre. El
pressupost per a l’organització  és de 25.153,40 €, desglossat de
la següent manera:  

 Pel  lloguer  de  14  casetes  de  fusta  s’ha  efectuat  una
consulta de preus a diverses empreses obtenint oferta només
de  l’empresa  9.000  SOLUCIONS.  S’acorda  adjudicar  a  la
referida empresa, el contracte de lloguer de les casetes,
per un import de 11.648 €.

 
 Per a la instal·lació d’un fil musical al carrer d’Engordany

per tal d’amenitzar el Mercat, s’ha efectuat una consulta de
preus  a  les  empreses  SERVER  (1.588  €)  i  MUSITRONIC
(2.350€).  Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  a
l’empresa SERVER la referida instal·lació al ser l’empresa
que presenta l’oferta menys dient.

 S’acorda  encomanar  els  treballs  de  decoració  del  carrer
d’Engordany  (façanes  i  balcons),  la  Plaça  Santa  Anna  i
l’edifici de l’Arxiu Històric, a l’empresa 9000 Solucions,
per un import de 5.044 €. 

 S’acorda contractar els següents espectacles:

- Dia  5  de  desembre:   L’espectacle  “Somnis  d’Alicia“  a
l’empresa Magmàtic, per un import de 2.870,40 €.

- Dia 6 de desembre: L’espectacle “Gumbo Jazz Band” versió
de nadales a ritme de jazz, a l’empresa Andorra Animació,
per un import de 1.857 €.

- Dia 12 de desembre: L’espectacle “A Betlem pastors fades
i  follets”,  espectacle  musical,  a  l’empresa  Gatzara
espectacles per un import de 1.446 €.

 S’acorda fixar a 150 €, el preu de lloguer de les casetes de
fusta  ubicades  a  la  plaça  de  la  Creu  Blanca  i  carrers
adjacents  i  a  300  €  les  casetes  ubicades  a  la  plaça
Coprínceps. 

5.- Subvencions.- 

 S’acorda atorgar una subvenció a l’UPTEE, per un import de
1.647,18 €, en concepte de pagament de l’organització de
l’Aplec de Sant Romà 2009.

 Vist l’acord adoptat en la Junta de Govern en la sessió del
dia 12 de gener de 2009, s’acorda atorgar una subvenció a
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l’associació BALLAND, per un import de 4.717 €, en concepte
de pagament de les despeses de funcionament de l’associació.

6.- Espai lleure.- Per a la contractació d’un servei de catering
als dos Espais Lleure, destinat als infants inscrits pel període
corresponent a les vacances de Nadal  (del 23 de desembre de 2009
al 6 de gener de 2010) s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses, ANDORRANA DE RESTAURACIÓ (8.32 €/infant i àpat), ESPIGA
D’OR ( 6,25 €/ infant i àpat), CUIN’ART (6,18 €/infant i àpat) i
VIVES  (7  €/infant  i  àpat).  Examinades  les  ofertes  s’acorda
adjudicar el servei de restauració a l’empresa CUIN’ART al ser
l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

7.- Desenvolupament del POUP.- En el marc del desenvolupament del
Pla d’urbanisme Parroquial el Comú ha aprovat, fins a la data, un
total cinc Plans Especials justificats amb raons d’interès públic,
dels quals, seguint el procediment establert a la normativa en
vigor, els propietaris dels terrenys que conformen aquestes cinc
unitats d’actuació han manifestat la seva negativa a desenvolupar-
los pel seu compte a través dels corresponents Plans Parcials.

Aquesta situació comporta que l’oficina tècnica d’urbanisme del
Comú hagi de redactar els projectes d’aquests Plans Especials,
així com projectes d’altres infrastructures i equipaments lligats
al planejament urbanístic de la Parròquia.

El Comú d’Escaldes-Engordany, en data 15 d’abril del 2008, va
atorgar  un  contracte  de  consultoria  i  assistència  tècnica  pel
control i la supervisió del planejament derivat i la gestió en el
marc  del  POUP  d’Escaldes-Engordany  amb  la  societat  mercantil
GESTIÓ d’ENTITATS URBANÍSTIQUES SL, l’àmbit del qual no contempla
la seva col·laboració en les tasques d’el.laboració i supervisió
dels Plans especials i altres infrastructures que el Comú ha de
desenvolupar a través de la seva oficina tècnica.

Analitzat aquest estat de coses, la Junta de Govern acorda aprovar
un ADDENDUM al contracte de data 15 d’abril del 2008, establert
amb  l’empresa  GESTIÓ  d’ENTITATS  URBANÍSTIQUES  SL,  per  tal  que
aquesta empresa pugui assessorar, col·laborar i assistir l’oficina
tècnica  del  Comú  d’Escaldes-Engordany,  en  tot  el  que  sigui
necessari, per a l’el.laboració i el correcte desenvolupament dels
Plans Especials per als quals la iniciativa privada ha renunciat a
presentar  els  corresponents  Plans  Parcials,  així  com  per  a
l’el.laboració dels projectes i la correcta realització de totes
les infrastructures i equipaments d’iniciativa comunal que siguin
necessaris  dins  del  marc  del  desenvolupament  del  planejament
urbanístic de la Parròquia.

Sessió de la Junta de Govern de data 7 de desembre de 2009
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1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm.  al
(comerç), núm. (altres), del núm. al núm. (béns immobles), i del
núm. (obres menors).
2.- Personal.- 

 S’acorda perllongar el contractar del  Sr. Antonio AYALA
FERNANDEZ,  com  a  vigilant  d’aparcaments,  amb  caràcter
eventual, del 1 de desembre al 31 de desembre de 2009.

 S’informa que s’ha procedit a la contractació dels serveis
del Sr. Eduard VERGARA ARAUZ (monitor piscines comunals),
amb caràcter eventual, del 1 al 10 de desembre de 2009,
atesa  la  impossibilitat  de  deixar  sense  cobrir  aquesta
plaça.

 Per a proveir una plaça de guia cultural del Centre d’Art,
s’ha convocat un concurs pel procediment selectiu d’ingrés,
al que han postulat 2 candidats. Vist l’informe del comitè
tècnic de selecció i atès que cap dels candidats reuneix els
requisits  necessaris  per  accedir  a  la  referida  plaça,
s’acorda declarar-lo desert  i convocar un nou concurs pel
procediment selectiu d’ingrés. 

4.-  Contenidors.- Per  al  subministrament  de  contenidors
d’escombraries, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
FERVALLS  (2.024,26  €)  i  MULTISERVEIS  COPRÍNCEPS  (2.341,14  €).
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa FERVALLS, el
subministrament dels referits contenidors, al ser la que presenta
l’oferta menys dient. 

5.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular  de
l’empresa  PROTECVALL,  per  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació que regula el dipòsit d’escombriaires a la via
pública.

 S’acorda incoar un expedient al titular administratiu de
l’establiment  HOTEL  PRISMA,  per  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació  de  Medi  Ambient  i  que  regula  el  dipòsit
d’envasos a la via pública.

6.-  Passatge  Arnaldeta  de  Caboet.- Vistos  els  constants
desperfectes ocasionats per actes vandàlics al mobiliari urbà del
Passatge  Arnaldeta  de  Caboet,  s’acorda  col·locar  cameres  de
vigilància en aquell indret per tal de controlar la referida zona.

7.- Llar del Jubilat.- S’acorda celebrar el berenar de Nadal a la
Llar del Jubilat el dia 16 de desembre del corrent.

8.- 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:

 De  la  partida  40103-201-22700  “Treballs  realitzats  per
empreses de neteja i sanejament”, 73.372,06 € a favor de la
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partida 40102-200-22140 “Vestuari”, per a fer front a les
despeses per la compra de vestuari al Servei de Circulació.

9.- Conveni infoturisme.-  S’autoritza el pagament a favor de la
societat “Andorra Turisme SAU”, per un import de 273,40 €, en
concepte de participació  al projecte de disseny de la guia de
restaurants d’Andorra 2010 ,d’acord amb el conveni Infoturisme
entre Andorra Turisme SAU i els Comuns d’Andorra.

10.- Andorra Turisme.-  D’acord amb el conveni Infoturisme i el
programa de col·laboració en el projecte “desenvolupament de la
xarxa  infoturisme”,  entre  Andorra  Turisme  SAU  i  els  Comuns
d’Andorra, s’acorda el pagament de la retolació amb el logo de la
nova  imatge  corporativa  de  la  xarxa  d’oficines  de  turisme
d’Andorra, per un import de 5.369,54 € (import que correspon a la
participació del Comú d’Escaldes-Engordany). 

13.- 26è festival internacional Colors de música 2010-  Dins del
programa “Colors de música – 2010”, s’acorda la realització del
“1er  cicle  de  música  de  Cambra  d’Escaldes-Engordany”  en
col·laboració  amb  l’entitat  Crèdit  Andorrà  SA  i  l’Ambaixada
Espanyola a Andorra, durant els mesos d’abril i maig.

El programa consisteix en oferir 5 concerts a la Sala d’Actes del
Comú,  sala del Prat del Roure, i a l’Església de Sant Pere
Màrtir.
 
L’ambaixada Espanyola es farà càrrec de la contractació artística
d’un dels concerts amb les despeses de sojorn.

Crèdit  Andorrà  SA,  assumirà  la  contractació  artística  de  2
concerts, el lloguer del backline i les despeses de coordinació i
direcció artística del cicle.

El Comú assumirà la contractació artística de 2 concerts, les
despeses dels quals seran:

- contractació artística per un import de 11.000 €
- contractació tècnica  4.000 €
- lloguer de backline 15.500 €
- sojorn dels artistes 2.400 €

Als  anteriors  imports  s’ha  d’afegir  les  despeses  tècniques
inherents als concerts realitzats a la Sala del Prat del Roure i
les despeses de comunicació.

14.- Sala d’Actes.-  Per a la reparació i substitució de diverses
butaques de la sala d’actes del Comú (casa Figueras), s’ha demanat
un pressupost a l’empresa Papereria Sol, representant a Andorra
de la referida marca, la qual ha presentat un pressupost per un
import  de  4.250,64  €.  Vista  l’oferta  s’acorda  encomanar  la
reparació d’aquest mobiliari.

15.-  Concursos.-  S’acorda  convocar  un  concurs  públic,  d’àmbit
internacional, per adjudicar la realització dels treballs de camp
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per a l’obtenció de dades i formació de la cartografia cadastral
del Comú (fase 2a)

16.- Plans Especials.- De conformitat amb l’ADDENDUM al contracte
de  data  15  d’abril  del  2008,  establert  amb  l’empresa  GESTIÓ
d’ENTITATS  URBANÍSTIQUES  SL,  per  acord  de  la  Junta  de  Govern
adoptat en la sessió celebrada el dia 30 de novembre del 2009,
s’acorda  encomanar  a  la  referida  empresa  els  treballs
d’assessorament tècnic per a la redacció dels Plans Especials de
les  unitats  d’actuació  UA-SUBLE-45  i  UA-SUNC-02,  conforme  als
pressupostos presentats pels imports de 39.396,71 € i 55.200 €,
respectivament. 

17.- Gestió de l’acompliment 2009.- D’acord amb l’article 4t del
Reglament del sistema d’avaluació de l’acompliment, es presenta a
la  consideració  de  la  Junta  de  Govern  l’informe  emès  per  la
Comissió d’avaluació en relació als resultats de la gestió de
l’acompliment 2009.

Vista l’observació efectuada per la Comissió d’avaluació en data 7
de desembre del 2009 en relació a les avaluacions emeses des del
departament de circulació,

Atès  que,  en  les  referides  avaluacions  del  departament  de
circulació, es constaten, d’una part, mancances en l’avaluació
dels  caporals  de  Circulació  i,  d’altra  part,  l’existència
d’apreciacions formulades per part del Cap de servei en relació a
uns Agents de Circulació, les quals es troben totalment fora de
l’àmbit de la valoració de les competències del lloc de treball,

La Junta de Govern acorda:

1. Desautoritzar i retirar, considerant-les com a no formulades
a efectes de la gestió de l’acompliment,  les avaluacions
efectuades pel Cap de departament de Circulació en relació
als Agents de Circulació.

2. Ordenar  al  Cap  de  servei  de  Circulació,  que  revisi  i
completi degudament les avaluacions efectuades als Caporals
de Circulació, únicament i exclusiva en l’àmbit estricte de
la valoració de les competències del lloc de treball.

3. Com sigui que les avaluacions dels Agents de Circulació ja
han estat també efectuades per part de cada un dels Caporals
de Circulació, aplicar als Agents de circulació la mitjana
de  les  puntuacions  que  aquests  han  obtingut  en  les
avaluacions que els han estat fetes pels Caporals.

4. Remetre a la Comissió d’avaluació les referides avaluacions,
un cop completat el procediment disposat en els apartats 2 i
3  anteriors,  als  efectes  que  emeti  un  nou  informe,  en
relació a la gestió de l’acompliment.
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Tot sense perjudici, si escau, de la incoació d’un procediment
disciplinari  contra  el  funcionari  autor  de  les  apreciacions
pendents de revisió.  

Sessió de la Junta de Govern de data 14 de desembre de 2009

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm.  al
(comerç), núm. (altres), del núm. al núm. (béns immobles), i del
núm. (obres menors).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
22 de factures conformades per un import total de 148.468,51 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost. 

 
Personal.- 

 Per  a  proveir  7  places  d’operaris  del  Servei  d’higiene
viària, amb caràcter eventual, s’ha convocat un concurs pel
procediment  selectiu  d’ingrés,  al  que  han  postulat  16
candidats.  Vist  l’informe  del  comitè  tècnic  de  selecció
s’acorda contractar, amb el termini de prova establert a
l’Ordinació de la funció pública, els serveis dels Srs:

 Sr. Epitacio ROSARIO UBILAS
 Sra. Bintou TRAORE
 Sr. Jean Victorino ESTEBAN
 Sr. Randy BOBADILLA GARDUCE
 Sr. Bernardo ROMERO FAELMOCA
 Sr. Bennie DAPROZA SUMALBAG
 Sr. Warlito TOLENTINO

 S’acorda perllongar el contracte de la  Sra. Lusiene ESTEVE
DE JESUS, com a operària del Servei d’Higiene Viària, amb
caràcter eventual, fins al 30 de setembre de 2010.

 S’acorda perllongar el contracte del  Sr. Paulo Andrade DA
SILVA QUEIRÓS, com a Xòfer del Servei d’Higiene Viària, amb
caràcter eventual, fins al 28 de febrer de 2010.

 Atès que els terminis del concurs pel procediment selectiu
d’ingrés per contractar un ajudant/educador destinat a la
biblioteca infantil, no s’han exhaurit, s’acorda perllongar
el contracte de la  Sra. Maria Jesús BURGUÉS MONSERRAT, com
auxiliar de la biblioteca infantil, amb caràcter eventual,
fins al 31 de gener de 2010.

 S’acorda  contractar  els  serveis  del  Sr.  David  MONCLÚS
LACRUZ, amb caràcter eventual, com a monitor de reforç de
l’espai jovent, del 23 de desembre de 2009 al 5 de gener de
2010.
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 S’acorda  contractar  els  serveis  de  la  Sra.  Fiona  ROMERO
MERCIERE, com a monitora de reforç de l’espai lleure 1, amb
caràcter eventual, del 9 de desembre de 2009 al 30 de juny
de 2010.

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:

 De la partida 10101-300-22760 “Estudis i Treballs Tècnics de
Corporació ”, 41.200 € a favor de la partida 10104-300-22490
“Altres assegurances”, per a fer front a les despeses de
l’assegurança d’assistència sanitària de l’1 d’octubre 2009
al 1 d’octubre 2010.

4.- Ampliacions de Crèdit.-  Per a fer front  a la cancel·lació
dels préstecs, s’autoritza, a tenor del que estableix l’article
núm. 5 de l’Ordinació del pressupost, una ampliació de crèdit per
un import de 26.550.000 € a favor de la partida pressupostària
20101–300-91310  “Amortitzacions, préstecs empreses privades ”.

5.- Mobiliari urbà.-  Per al subministrament de 25 papereres amb
cendrers per ubicar-les en diferents indrets de la Parròquia, s’ha
efectuat una consulta de preus a diverses empreses obtenint oferta
només de l’empresa RODISNET. Examinada la seva oferta, s’acorda
adjudicar–li el referit material per un import de 5.736,38 €.

6.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció
anyal a favor de l’Associació de la Gent Gran, per un import de
3.120 €.

7.- Traspàs de la gestió de la caseta d’informació i Turisme al
Comú.- S’informa a la Junta de Govern de l’acord adoptat per
l’Assemblea General Extraordinària de l’UPTEE,  celebrada el dia 5
de novembre del 2009, relatiu a la cessió a favor del Comú de la
gestió de la caseta d’Informació i Turisme, dins del marc del pla
de Turisme del Govern.

Sessió de la Junta de Govern de data 22 de desembre de 2009

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm.  al
(comerç), núm. (altres), del núm. al núm. (béns immobles), i del
núm. (obres menors).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
23 de factures conformades per un import total de 393.648,53 €. I
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verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost. 

3.- Personal.- 

 Per a proveir 2 places d’administratiu destinats al Servei
de  Circulació,  s’ha  convocat  un  concurs  pel  procediment
selectiu d’ingrés, al que han postulat 8 candidats. Vist
l’informe del comitè tècnic de selecció s’acorda contractar,
els serveis de la Sra. Maria Plana de la Torre, amb caràcter
eventual, del 11 de gener al 10 d’octubre de 2010 i declarar
deserta la segona plaça.

 Responsable de l’àrea de Cadastre: Conforme al que preveu
l’article núm. 115 del Codi de l’Administració en relació a
les  incompatibilitats  d’autoritats  i  funcionaris   en  la
instrucció dels expedients, el Sr. Marc CALVET SALA demana
autorització a la Sra. Cònsol menor per a absentar-se de la
reunió mentre la Junta de Govern examina la proposta que
s’ha sotmès a la seva consideració; tot seguit, abandona la
reunió.

Per a proveir una plaça de responsable de cadastre, s’ha
convocat un concurs públic, al que només ha postulat un
candidat.  Vist  l’informe  del  Comitè  tècnic  de  selecció,
s’acorda contractar els serveis del Sr. Gerard CALVET SALA
amb  el  termini  de  prova  establert  en  l’Ordinació  de  la
Funció Pública.

 Per a cobrir vuit places d’agent de circulació d’atenció
ciutadana,  s’ha  convocat  un  concurs  intern,  al  que  han
postulat 6 candidats. Vist l’informe del comitè tècnic de
selecció,  s’acorda  adjudicar  les  places  a  les  persones
següents: 

- Sra. Mª Elena CÉSPEDES LLORENS
- Sr. Jaume DE HARO SEGURA
- Sra. Sonia SEGURA LOBATO
- Sra. Míriam RÍSPOLIS IBÁÑEZ

S’acorda declarar desertes les 4 places restants. 

 S’acorda  contractar  els  serveis  de  la  Sra.  Flora  PRIETO
SANTIAGO  i  Maria  Soletat  COBOS  MORENO,  amb  caràcter
eventual, com a personal d’informació al turista, del 1 de
gener al 30 de setembre de 2010.

 S’acorda perllongar el contracte de la  Sra. Vanair SIMAO DA
SILVA, com a operària de neteja, amb caràcter eventual, fins
al 31 de març de 2010.

 S’acorda perllongar el contracte de la  Sra. Fatiha ZARIOUH,
com a operària del Servei de neteja de les escoles bressol,
amb caràcter eventual, fins al 30 de juny de 2010.
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 S’acorda perllongar el contracte del  Sr. Christian PRATS
MARTÍ, com a puericultor, amb caràcter eventual, fins al 31
de gener de 2010.

 S’acorda  perllongar  el  contracte  de  la   Sra.  Vanessa
SANJURJO MORÓN, per a suplir places en situació de baixa a
l’Arxiu Històric i al CAEE, amb caràcter eventual, fins al
31 d’agost de 2010.

 S’acorda contractar els serveis de la Sra. Josepa FERNÁNDEZ
FAURA, amb caràcter eventual, com vigilant dels aparcaments
comunals, del 4 de gener al 3 d’octubre de 2010.

 S’acorda contractar els serveis de la Sra. Josefa ORTEGA
CANO, amb caràcter eventual, com a operària del SAD, del 17
de desembre al 28 de febrer de 2010.

4.-  Concursos.-   S’acorda  convocar  un  concurs  públic  pel
subministrament d’equips de control d’accés a l’aparcament situat
al solar de l’antic hotel Casino i s’aprova el corresponent Plec
de Bases.

5.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament del romanent de la subvenció
consignada a favor de l’Entitat Amics del Pont dels Escalls,
en  concepte  d’organització  de  “l’Escudella”  2009,  per
l’import de 720,69 €.

 S’acorda procedir a l’abonament del romanent de la subvenció
consignada a favor de l’Entitat Amics del Pont dels Escalls,
en  concepte  d’organització  de  “La  Castanyada  2009”, per
l’import de 1.408,57 €.

 S’acorda  procedir  a  l’abonament  de  la  2ª  part  de  les
subvencions a les següents entitats culturals:

 Cercle de les Arts i de les Lletres: 2.075 €
 Agrupació Sardanista: 4.180 €

6.- Expedients Sancionadors.-
  

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Joana
Eulàlia  VEGA  i  al  Sr.  Marcos  MONTEAGUDO  TORRES  ,  per
presumpta contravenció a l’Ordinació que regula el dipòsit
d’escombraries a la via pública.

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Carina
CADENA  GRANYÓ, per presumpta contravenció a l’Ordinació que
regula el dipòsit d’escombraries a la via pública.

7.-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:
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 De la partida 40105-201-21701 “Xarxes ”, 4.500 € a favor de
la partida 40102-200-21400 “Rep. i conservació de material
de transport”, per a fer front a les despeses de reparació
de vehicles.

 De la partida 40110-202-21902 “Rep. i conservació de vies
públiques”, 2.500 € a favor de la partida 40103-201-21400
“Rep. i conservació de material de transport”, per a fer
front a les despeses de reparació de vehicles.

 S’aproven les següents transferències a la partida de nova
creació  61011-101-20200  “Lloguer  d’edificis  i  altres
construccions” per fer front a les despeses de lloguer del
local situat a la cruïlla del carrer Josep Viladomat amb el
carrer de la Constitució, per un total de 35.000 €.

Partida Descripció De a
61011-101-20200

Lloguer d'edificis i altres 
construccions 35.000,00

61008-400-20300 Lloguer maquinària, instal·lacions i equips 17.000,00  

61013-101-20500 Lloguer de mobiliari 10.000,00  

61013-101-21200 Rep i conservació de mobiliari 4.000,00  

61013-101-21300 Rep i conservació maq. Instal i equips 4.000,00  

TOTALS 35.000,00 35.000,00

 S’aproven les següents transferències a la partida de nova
creació 40102-200-20000 “Lloguer de terrenys”, per fer front
a les despeses de lloguer del terreny anomenat “El Puader”,
situat a l’Av. Josep Viladomat per un total de 19.675 €.

Partida Descripció De a

40102-200-20000 Lloguer de terrenys 19.675,00

40103-201-22700 Treb realitzats per empreses de neteja 11.300,00  
1.000,00 40103-

201-22701 Treb realitzats per emp de recollida selectiva 7.375,00  
Rep i conservació 
maq. Instal i equips

40101-300-21300 TOTALS 19.675,00 19.675,00

 S’aproven les següents transferències a la partida 30101-
200-20000  “Lloguer  de  terrenys”, per  fer  front  a  les
despeses de lloguer dels terrenys de l’aparcament Clot 2,
del juny al desembre de 2009, per un total de 29.770 €.

Partida Descripció De a

30101-200-20000 Lloguer de terrenys 29.770,00

30101-200-22779 Treballs realitzats per altres empreses 4.500,00  
2.150,00 30102-

200-22700 Treb realitzats per empreses de neteja 13.748,25  
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30105-200-
21300Treb realitzats

per empreses de
neteja

30105-200-22700 Rep i conservació maq. Instal i equips 4.500,00  

30108-200-21300 Rep i conservació maq. Instal i equips 2.871,75  

30105-200-21200 Rep i conservació d'edificis 2.000,00  

TOTALS 29.770,00 29.770,00

8.- Tancament exercici 2009.- Per a la contractació d’una empresa
per a col·laborar amb els treballs de tancament de l’exercici
econòmic 2009, s’ha efectuat una consulta a l’empresa SERAUDIT
(5.000 €) empresa que va realitzar els treballs de col·laboració
al tancament de l’anterior exercici; vist que la referida empresa
manté el mateix preu que l’any anterior i que la seva tasca va ser
satisfactòria, s’acorda acceptar la seva proposta i encomanar-li
els referits treballs.

9.- Interconnexió de Xarxes d’Aigua.-  D’acord amb el pressupost
presentat  per  l’empresa  SILVAGRINA  per  realitzar  l’estudi
d’interconnexió de les xarxes d’aigua potable de les Parròquies
d’Escaldes-Engordany  i  d’Andorra  la  Vella,  s’acorda  abonar  la
quantitat de 5.827,76 €, import corresponent al 50 % del total de
l’estudi.

10.-  Centre  d’atenció  Ciutadana.-  Per  realitzar  les  obres  de
manteniment  pel  Centre  d’Atenció  Ciutadana,  s’ha  efectuat  una
consulta  de  preus  a  les  empreses  FILLOY  (7.862,28  €),  TAUSTE
( 7.136,19 €) i CARRACEDO (6.097,42 €). Examinades les ofertes,
s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  CONSTRUCCIONS  CARRACEDO,  els
referits treballs, al ser la que presenta l’oferta menys dient.

11.- Carrer Constitució.-  Vista la necessitat de reparar les
clavegueres del carrer Constitució, s’acorda adjudicar a l’empresa
TICC els treballs d’entubat interior de les clavegueres, per un
import de 23.608 €, al ser l’única empresa que realitza aquest
tipus de treballs a Andorra.

12.- Contracte de concessió d’explotació d’espais publicitaris.-
Per mitja d’un comunicat de data 16 de desembre del 2009, la
societat  V,  SA,  adjudicatària  del  contracte  de  concessió
administrativa  de  prestació  del  servei  públic  comunal  de
senyalització direccional i de suports de comunicació publicitària
a la parròquia, demana al Comú la revisió de les condicions del
contracte de data 27 d’octubre del 2006, atès que, al seu criteri,
existeix un desequilibri econòmic en la concessió, al no haver
pogut instal·lar el concessionari, 10 de les tanques publicitàries
en espais públics que formaven part de la concessió.

Es tracta, en definitiva, d’alguns espais públics que el Comú ha
posat  a  disposició  del  concessionari,  els  quals  no  tenen,  a
criteri d’aquest, cap atractiu  comercial que permeti la seva
explotació.  Per  altra  part,  el  Comú  també  considera  que  la
instal·lació  de  la  totalitat  d’unes  tanques  publicitàries
d’aquesta dimensió, genera un impacte visual totalment negatiu

   19



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2010  –   Sessió ordinària de data 4 de març 

dins la trama urbana. Per aquesta raó, el Comú no veu inconvenient
en  acceptar  la  seva  reducció,  sempre  que  la  modificació  del
contracte figuri dins dels límits establerts a l’article núm. 39
de la Llei de contractació pública.

Vist que l’informe del departament d’Intervenció és favorable en
relació a la proposta del concessionari, la Junta de Govern acorda
facultar als Srs. Cònsols per a signar un addendum al contracte de
data 27 d’octubre del 2006, establert entre el Comú i l’empresa V,
SA, per tal d’ajustar el cànon de la concessió a la proposta del
concessionari,  reduint  de  20  a  10  el  nombre  de  tanques
publicitàries  de  3  x  4  metres,  i  establint  el  cànon  de  la
concessió per a l’any 2009 a l’import de 110.359,63 €, - tot de
conformitat  amb  els  càlculs  realitzats  pel  departament
d’Intervenció  -,  incrementat  any  per  any  amb  l’IPC,  fins  a
l’acabament del termini de la concessió establert en el contracte
principal.

13.- Contracte sobre la vigilància d’espais públics i edificis
comunals.-  Per acord adoptat en la sessió celebrada el dia 12 de
novembre del 2007, la Junta de Govern va acordar establir un
contracte amb l’empresa VALLSEGUR, per a la vigilància d’edificis
i espais públics comunals, per una durada de 4 anys.

La  Llei  8/2005,  del  21  de  febrer,  dels  agents  de  circulació
comunal, atribueix als agents de circulació comunal en el seu
article  núm.  11,  apartat  k/,   la  funció  de  Custodiar  els
edificis,  les  instal·lacions,  els  espais  públics  i  les
dependències de titularitat comunal; vist que avui, l’estructura i
efectius  del  departament  de  circulació  permet  que  els  agents
puguin  realitzar  aquesta  funció,  i  atès  que  realitzar  aquesta
tasca per mitjans propis representarà al Comú un estalvi econòmic
considerable, la Junta de Govern acorda rescindir i resoldre el
contracte de vigilància establert amb l’empresa VALLSEGUR, amb
efectes als 3 mesos següents a la data de notificació d’aquesta
resolució, iniciant les negociacions amb l’empresa VALLSEGUR per a
fixar  les  indemnitzacions  que  hi  hagi  lloc  per  resolució
anticipada del contracte.

Sessió de la Junta de Govern de data 28 de desembre de 2009

1.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
24 de factures conformades per un import total de 720.783,71 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost.
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2.- Personal.-

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la  Sra.  Anna  Maria  Martínez  Tirado,  com  a  conserge  del
Centre Cultural de l’avda. Fiter i Rossell (torn de tarda),
del dia 1 de gener al 30 de setembre del 2010.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Orquidia Soares de Lima, per a suplir una baixa al
departament de neteja, del dia 4 al 31 de gener del 2010.

3.- Ampliacions de Crèdit.-  Per a fer front  a les despeses de
personal corresponents a l’exercici 2009, s’autoritza, a tenor del
que estableix l’article núm. 5 de l’Ordinació del pressupost, una
ampliació de crèdit per un import de 2.447,45  € a favor de les
partides pressupostàries i imports que es detallen a continuació:

 Corporació: 10101-300-16090 36,19 €
 Comunicació: 10110-300-16090      329,01 €
 Urbanisme: 50101-202-16090 73,95 €
 Esports: 70104-100-16030    1.547,05 €
 Informàtica 80101-300-14000      249,60 €

80101-300-16030 48,42 €
80101-300-16090      163,23 €

4.- Expedient de valoració dels terrenys de cessió obligatòria UA
– SUC – 25, Casa Molines SA.-  Dins del marc de l’expedient obert
per acord de la Junta de Govern en la sessió celebrada el dia 11
de  maig  del  2009,  per  a  la  valoració  del  terreny  de  cessió
obligatòria propietat de Casa Molines SA, situat a la UA-SUC-25,
Avda. Carlemany, la societat Casa Molines SA, ha presentat al Comú
la taxació d’aquells terrenys, realitzada pel seu perit.

El valor de repercussió del sòl segons la valoració efectuada pel
perit de Casa Molines SA és de 2.170 €/m2, i la valoració del
peritatge encarregat pel Comú és de 3.006,21 € m2.

D’acord amb l’article núm. 14.8. e) de les Normes urbanístiques
del POUPEE i atès que la diferència entre les dues valoracions és
inferior al 30 %,  la Junta de Govern acorda establir com a valor
de repercussió del sòl el que resulta d’aplicar la mitjana entre
les dues taxacions fetes. Per tant, el valor de repercussió de la
parcel·la situada a la UA-SUC-25, és de 2.588,11 €/m2.

S’acorda notificar aquesta resolució a la persona interessada,
acompanyada de la factura corresponent al complement del cànon del
valor econòmic de cessió obligatòria a satisfer en relació a la
llicència d’edificació núm. 291/2008, quin import, deduint la part
abonada  el  mateix  dia  de  la  retirada  de  la  llicència,  és  de
416.259,86 €.

5.- Carrer de la Constitució.- Vist l’acord adoptat en el curs de
la sessió celebrada el passat dia 22 de desembre, en relació a la
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reparació del clavegueram del carrer de La Constitució, per a la
realització de quals treballs l’empresa TICC havia presentat un
pressupost per l’import de 23.608 €,

Vist  l’informe  que  ha  presentat  sobre  l’entubat  d’aquestes
clavegueres l’empresa SIGMA 99, autora del projecte de construcció
i encarregada de la direcció d’obra de l’aparcament soterrat del
carrer, la qual presenta unes solucions tècniques, el cost de les
quals son més avantatjoses pel Comú, la Junta de Govern acorda
revocar  l’acord  d’adjudicació  adoptat  en  aquesta  sessió  i
encomanar aquests treballs a l’empresa TP. MONTANÉ, per l’import
de 20.822,36 €.

Sessió de la Junta de Govern de data 4 de gener de 2010

1.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una bestreta a
favor de l’Associació Amics del Pont dels Escalls, per un  import
de  6.000 €, en concepte de  despeses  per l’organització de
l’escudella de Sant Antoni 2010.

2.- Personal.- Vista l’absència del Sr. Abou Mamdou (educador de
l’Espai Jovent) durant els dies 31 de desembre de 2009 i 4 i 5 de
gener de 2010, i atenent a la necessitat de cobrir aquest lloc de
treball,  s’informa  de  la  contractació  eventual  del  Sr.  Daniel
Rodríguez Mingorance, del 4  al 7 de gener del 2010.

3.-Reunió  de  Cònsols.-  Vist  l’acord  adoptat  per  la  Reunió  de
Cònsols en el decurs de la reunió celebrada el dia 1 de desembre
de 2009, s’acorda efectuar una aportació per un import de 12.000
€, a favor del compte obert a nom de “Reunió de Cònsols”, en
concepte de provisió per a les reunions que es  celebraran durant
l’any 2010. 

Sessió de la Junta de Govern de data 11 de gener de 2010

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm.  al
(comerç), núm. (altres), del núm. al núm. (béns immobles), i del
núm. (obres menors).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
25 de factures conformades per un import total de 52.354,23 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost. 
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3.-  Expedients  sancionadors.-  S’acorda  incoar  un  expedient
sancionador al Sr. Albert REY QUINTELA, per presumpta contravenció
a  l’Ordinació  que  regula  el  dipòsit  d’escombraries  a  la  via
pública.

4.- Convenis de col·laboració.-  Vista la proposta presentada per
la SEMTEE SA, i NATURLANDIA, consistent en oferir als visitants a
través  de  l’oficina  de  Turisme,  la  possibilitat  d’adquirir
entrades  per  a  aquestes  instal·lacions,  s’acorda  establir  un
conveni  amb  les  referides  societats,  així  com  altres  que
expressament ho sol.licitin, per a regular les condicions de venda
d’aquests productes des de l’oficina comunal.

5.- Expedients disciplinaris.- Vist l’acord adoptat del la Junta
de Govern en la sessió celebrada el dia 7 de desembre del 2009, en
relació  a  les  avaluacions  de  la  gestió  de  l’acompliment  del
departament de Circulació.

Vistos els articles núms. 3 i 52 de la Llei 8/2005, del 21 de
febrer,  dels  Agents  de  Circulació  Comunals,  i  atès  que  les
apreciacions efectuades per l’avaluador, a banda de trobar-se fora
de l’àmbit de valoració de competències del lloc de treball, poden
ser  constitutives  d’una  falta  de  caràcter  greu,  tipificada  a
l’article 48 f) de la referida Llei,

A  proposta  del  Sr.  Cònsol  major,  i  a  tenor  del  que  preveu
l’article 52.2 de la mateixa Llei, la Junta de Govern resol: 

1. Incoar  un  expedient  disciplinari  al  Sr.  Enric  Bahillo
Garcia, per la presumpta comissió d’una falta de caràcter
greu,  qual expedient se substanciarà amb la notificació del
corresponent plec de càrrecs.

2. Ordenar al Secretari general l’inici de l’expedient i al Cap
de Recursos Humans la pràctica de totes les diligències que
es considerin adequades per a la determinació i comprovació
dels fets, tot de conformitat amb l’article 53, següents i
concordants, de la Llei 8/2005.

6.- Recursos d’alçada.- Vista la resolució núm. 82866/2009, de la
Comissió  tècnica  d’urbanisme,  recaiguda  en  el  marc  del  recurs
administratiu d’alçada interposat pel Sr. Bonaventura Mora Sagues,
contra la resolució núm. 462/2009, del Comú d’Escaldes-Engordany,
la Junta de Govern acorda requerir, d’acord amb l’article 14.8,
apartat  e),  de  les  Normes  Urbanístiques  del  POUPEE,  al  Sr.
Bonaventura Mora Sagués per tal que dins del termini de 20 dies
hàbils, comptats des de la recepció d’aquesta notificació, aporti
una valoració sobre la parcel·la de terreny, realitzada per un
perit independent, habilitat per a exercir a Andorra.
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Sessió de la Junta de Govern de data 18 de gener de 2010

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm.  al
(comerç), núm. (altres), del núm. al núm. (béns immobles), i del
núm. (obres menors).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
26 de factures conformades per un import total de 214.430,83 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost. 

3.- Personal.- 

 Vista  la  sol·licitud  presentada  pel  Sr.  Albert  ORTEGA
GISPERT (agent de circulació), per l’obtenció d’un permís
administratiu de dues hores diàries per atendre al seu fill
menor de nou mesos, i vist l’article 55 de l’Ordinació de la
funció pública, s’acorda autoritzar-lo.

 S’acorda  fixar  el  salari  de  la  Sra.  Anna  Bonet  Aguiló
(Assessora) a l’import de 1.841,86 € mensuals.

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  a  cobrir  les
places de 15 Monitors per les activitats dels Esports de
Pasqua 2010.

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  a  cobrir  les
places de 70 Monitors per les activitats dels Esports
d’Estiu 2010.

 Cursets  de  formació: S’autoritza  al  Sr.  Juan  Carlos
FERNÁNDEZ  VÁZQUEZ,  professor  del  taller  tèxtil,  a
participar  al  curs  “Formación  de  profesores;  técnica
Schneeberge ” que tindrà lloc a Madrid, del dia 27 al 31
de gener de 2010.  El cost total del curs és de 750 €. 

4.-Expedients sancionadors.- 

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular  del
negoci de VIA MODA, per presumpta contravenció a l’Ordinació
que regula la distribució de publicitat gràfica a la via
pública.

 S’acorda incoar un expedient sancionador als titulars dels
negocis MIAMI, CAL FOREST i CAFETERIA JAMAICA per presumpta
contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  el  dipòsit
d’escombraries i cartrons a la via pública.

5.- Concursos.-
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 S’acorda convocar un concurs públic pel subministrament de
suports transversals per col·locar banderes a les Avingudes
Carlemany i del Pont de la Tosca.

 S’acorda convocar un concurs públic pel subministrament de
6.510 geranis destinats a les suspensions florals i zones
verdes de la Parròquia.

 S’acorda convocar un concurs públic per a la compra d’un
vehicle tipus furgoneta per a les activitats que realitza
l’Entitat Unió Pro-turisme

6.- Mobiliari urbà.- S’acorda substituir les actuals jardineres
instal·lades en el tram comprés entre el pont François Miterrand i
el  pont  de  la  Constitució,  pel  model  de  jardineres
antivandàliques, d’acord amb el pressupost presentat per l’empresa
JARDIN MOVIL, subministradora exclusiva d’aquest material, per un
import de 6.727,05 €.

7.- Camp de Futbol del Prat del Roure.-  Pel marcatge  de les
ratlles de les àrees i de mig camp, del camp de futbol del Prat
del Roure amb sistema permanent, s’acorda adjudicar els referits
treballs  a  l’empresa  LIMONTA  SPORT  IBERICA,  empresa
subministradora de la gespa artificial, per un import de 6.609.39
€.

8.- Espai Lleure.- Per a la contractació d’un servei de catering
als dos Espais Lleure, destinat als infants inscrits pel període
corresponent a les vacances de carnaval 2010  (del 15 al 19 de
febrer) s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses, ESPIGA
D’OR (5,30 €/infant i àpat), OPCIÓ CUINA (6,50 €/infant i àpat) i
VIVES  (7  €/infant  i  àpat).  Examinades  les  ofertes  s’acorda
adjudicar el servei de restauració a l’empresa OPCIÓ CUINA al ser
l’empresa que millor s’adapta a les necessitats del departament, i
preveu  els  menús  per  a  infants  que  pateixen  qualsevol  tipus
d’intolerància alimentària.

9.- Llar del Jubilat.-  S’acorda   contractar els serveis del Sr.
Ramon Pons, per amenitzar els balls de tarda a la Llar del Jubilat
per un import de 150 €.

10.- Expedients disciplinaris.- Vist l’escrit adreçat a la Junta
de Govern pel Cap de departament de joventut, conforme a l’article
núm. 72 de l’Ordinació de la funció pública, en relació al fets
ocorreguts entre els dies 31 de desembre del 2009 i els 4 i 5 de
gener de 2010 pel Sr. Aboubacry MAMADOU.

Atès que els fets poden ser constitutius d’una falta de caràcter
greu,  tipificada 67, apartat q) de l’Ordinació de la Funció
Pública, la Junta de  Govern acorda:

1. Incoar un expedient disciplinari al Sr. Aboubacry MAMADOU,
per  la  presumpta  comissió  d’una  falta  de  caràcter  greu,
qual  expedient  se  substanciarà  amb  la  notificació  del
corresponent plec de càrrecs.

2. Encomanar al Secretari General la tramitació de l’expedient.
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3. Notificar les corresponent resolucions que puguin recaure a
la persona interessada.

11.- Gestió de l’acompliment.- A tenor del que preveu l’article 4t
del Reglament del sistema d’avaluació de l’acompliment, s’aproven
els resultats de l’avaluació de l’acompliment de l’any 2009, junt
amb  les  resolucions  adoptades  per  la  Comissió  d’avaluació  en
relació a les al·legacions presentades.

Sessió de la Junta de Govern de data 25 de gener de 2010

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm.  al
(comerç), núm. (altres), del núm. al núm. (béns immobles), i del
núm. (obres menors).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
27 de factures conformades per un import total de 802.160,85 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost. 

3.- Personal.- 

 Vist  l’informe  del  departament  de  Recursos  Humans,  i
l’article 20 de l’Ordinació de la funció pública, s’aprova
el canvi de categoria professional de les següents persones:

- Sr. Manel Angrill (guia cultural), passant de la categoria
C2 a C1

- Sra. Helena PIRES (Responsable del servei d’aparcaments),
passant  de  la  categoria  B2  a  B1,  mantenint  el  mateix
salari, amb la corresponent disminució del CRA.

- Sr.  Josep  Maria  RIERA  (sobrestant),  passant  de  la
categoria  B2  a  B1,  amb  absorció  del  CRA  actual  a
complement fix.

 Per  a  la  contractació  d’un  ajudant/educador  per  a  la
Biblioteca infantil s’ha convocat un concurs públic al que
han postulat 10 candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic
de selecció, s’acorda contractar els serveis de la Sra. Mª
Jesus BURGUÉS MONTSERRAT, amb el termini de prova establert
a l’Ordinació de la funció pública.

 Per  a  la  contractació  d’un  ajudant  per  la  Biblioteca
d’adults s’ha convocat un concurs públic al que han postulat
10 candidats. Vist l’informe del comitè tècnic de selecció i
atès que cap dels candidats reuneix els requisits necessaris
per accedir a la referida plaça, s’acorda declarar-lo desert
i convocar un nou concurs pel procediment selectiu d’ingrés.

 Per a la contractació d’un responsable Tècnic d’imatge, so i
multimèdia,  s’ha  convocat  un  concurs  públic  al  que  han
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postulat 5 candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de
selecció,  s’acorda  contractar  els  serveis  del  Sr.  Joan
CODINA  LUCAS,  amb  el  termini  de  prova  establert  per
l’Ordinació de la funció pública.

 S’acorda atorgar al personal del Comú la possibilitat de
realitzar una de les següents mitges jornades festives:

- 24 de desembre (matí, vigília de Nadal)
- 31 de desembre (matí, vigília de Cap d’any)

4.-  Falques  i  espais  publicitaris.-  S’acorda  contractar  les
següents falques i espais publicitaris als mitjans de comunicació
següents, per a la divulgació de publicitat institucional:

 Andorra Televisió  5.005,52 € 
 Bon Dia 18.720,00 € 
 El Periòdic 19.760,00 €
 Diari d’Andorra 31.200,00 €
 Ràdio Nacional d’Andorra  4.680,00 €
 Cadena SER  4.492,80 €
 Adena Pirinaica  7.488,00 €
 Ràdio AD  4.143.36 €
 Flaix  3.276,00 €
 Programa ARA I AQUI    624,00 €

El cost total de publicitat és de 98.559,68 €.

5.- Concursos.-
 

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  contractar  els
serveis  d’una  empresa  de  transport  de  passatgers  pels
desplaçaments  d’infants  i  joves  quan  les  activitats
programades als Esports d’Estiu ho requereixin.

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  contractar  els
serveis d’una empresa de restauració per a la preparació
dels àpats dels infants de 4 i 5 anys inscrits als Esports
d’Estiu.

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  contractar  els
serveis d’una empresa de catering pels àpats dels infants de
3 anys inscrits als Esports d’Estiu.

6.- Subvencions.- 

 S’acorda  participar  al  Campionat  Europeu  Esportiu  de
Policies i Bombers , aportant una subvenció per un import de
15.000 €.

 S’acorda  procedir  a  l’abonament  de  les  factures
d’Immobilitzat consignades a favor de l’UPTEE, per un import
de 2.563,49 €.
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 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció consignada a
favor de l’UPTEE, en concepte de pagament de les despeses de
la Festa Major 2009, per l’import de 19.271,82 €.

7.- Transferències de Crèdit.-  

 Vist l’article 74 de la Llei de finances Comunals, l’article
4t de l’Ordinació del Pressupost del 2010 i l’informe de la
Interventora,  la  Junta  de  Govern  autoritza  les
transferències de crèdit que es detallen a continuació, per
fer  front  a  les  despeses  de  telèfon  corresponent  a
l’exercici 2009 i per un import global de 2.395,34 €.

Partida Descripció De A

Administració 20201-300-22200 Serveis telefònics 1.806,01

20201-300-21300 Rep. i conservació maq. Instal i equips  1806,01      

Urbanisme 50101-202-22200 Serveis telefònics 49,70

50101-202-22120 Carburant per la locomoció 49,70

Medi Ambient 50201-500-22200 Serveis telefònics  261,23

50201-500-22140 Vestuari 261,23

Informàtica 80101-300-22200 Serveis telefònics 278,40

80101-300-23100 Locomoció i desplaçaments 278,40

TOTALS 2.395,34 2.395,94

 Vist l’article 74 de la Llei de finances Comunals, l’article
4t de l’Ordinació del Pressupost del 2010 i l’informe de la
Interventora, la Junta de Govern autoritza la transferència
de crèdit que es detalla a continuació, per fer front a la
despesa  de  consum  elèctric  de  Caldea,  corresponent  a
l’exercici 2009 i per un import global de 3.070,22 €.

Partida Descripció De A

20102-400-22100 Consum elèctric 3.070,22

20102-400-21200 Rep i conservació d’edificis 3.070,22

TOTALS 3.070,22 3.070,22

8.- VI Congrés de Neu i Muntanya.- Vist l’acord pres en el decurs
de la reunió de Cònsols de data 9 de setembre de 2009,s’acorda
procedir a l’abonament de la subvenció per un import de 12.000 €
en concepte de participació per a l’organització del VI Congrés de
Neu i Muntanya.
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Sessió de la Junta de Govern de data 1 de febrer de 2010

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm.  al
(comerç), núm. (altres), del núm. al núm. (béns immobles), i del
núm. (obres menors).

2.- Personal.- 

 S’acorda  contractar  els  serveis  de  la  Sra.  Gemma  ORIOL
VALERO, com a operària del SAD, amb caràcter eventual, del
25 al 31 de gener de 2010.

 S’acorda contractar els serveis del Sr. Xavier MORENO MARÍN,
com a educador de l’espai jovent, amb caràcter eventual, del
20 de gener al 28 de febrer de 2010.

 S’acorda contractar els serveis de la Sra. Tatiana
GONÇALVES ALMEIDA DA SILVA, com a puericultora, amb
caràcter eventual, del 25 de gener al 24 d’octubre de
2010.

 S’acorda contractar els serveis del Sr. Julio CARVALHO
GONÇALVES, com a vigilant d’aparcaments, amb caràcter
eventual, del 20 de gener al 28 de febrer de 2010.

 Contractacions definitives: Vist l’informe emès en relació
al període de prova al que ha estat sotmesa la Sra. Isabel
VARGAS MARTÍNEZ (puericultora) la Junta de Govern acorda:

1. Nomenar  a  la  Sra.  Isabel  VARGAS  MARTÍNEZ  com  a
funcionària adscrita al càrrec corresponent, amb caràcter
definitiu.

2. Inscriure la persona nomenada al Registre de la funció
pública Comunal.

3. Publicar el nomenament al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra.

 Esgotat el període de prova del Sr. Alexandre HERNANDIS ROS,
(agent auxiliar de circulació), i vist l’informe del Cap del
Servei  de  Circulació  i  de  la  Cap  de  recursos  humans,
s’acorda  contractar-lo  de  forma  definitiva  en  qualitat
d’agent de l’administració.

 S’acorda  convocar  un  concurs  intern  per  contractar  els
serveis d’un agent de Circulació destinat a la secció de
grua.

 S’acorda  convocar  un  concurs  intern  per  contractar  els
serveis d’un xofer pel servei d’Higiene Viària.
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 Per tal de regularitzar les permanències entre els diferents
serveis  del  Comú,  s’acorda  establir  les  següents
retribucions:

- Electricistes: 145 €
- Lampistes: 145 €
- Enterraments:  70 €
- Exhumacions:  70 €
- Sortida de neu:  70 €

- Sortida xofer neu: 145 €
- Aparcaments: 145 €

Les hores d’intervenció en què  el personal sigui requerit
per efectuar les tasques de la permanència son retribuïdes a
part.

3.- Mobiliari Urbà.-  Per al subministrament de 10 contenidors de
360  litres,  destinats  a   paper  i  cartró,  s’ha  efectuat  una
consulta de preus a les empreses MULTISERVEIS COPRÍNCEPS (1.603,80
€), SENYALITZACIONS STOP (1.820 €) i ENTORN EFICIENT (1.420 €).
Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  ENTORN
EFICIENT, l’adquisició del referit material, al ser l’empresa que
presenta l’oferta menys dient.

4.- Expedients Sancionadors.-
 

 Vistes les al·legacions presentades pel  Sr. Joan MUSARRA,
titular de l’empresa PROTECVALL, en relació a l’expedient
administratiu  que  l’  hi  fou  incoat  per  presumpta
contravenció a l’Ordinació que regula l’ocupació de la via
pública,  s’acorda  deixar  nul  i  sense  efecte  el  referit
expedient.

 Vistes  les  al·legacions  presentades  per  la  Sra.  Joana
Eulàlia VEGA AIGUADÉ, en relació a l’expedient administratiu
que  l’  hi  fou  incoat  per  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació  que  regula  l’ocupació  de  la  via  pública,
s’acorda deixar nul i sense efecte el referit expedient.

5.- Subvencions.- S’acorda participar a l’organització  “Caravana
solidària per l’ajuda al Poble Saharaui”, amb l’aportació de 300
€, destinats a la compra d’aliments.

6.-  Projecte  Part  Alta  d’Escaldes-Engordany.- D’acord  amb
l’article núm. 61 i concordants de la LGOTU, s’acorda trametre al
Govern  el  projecte  “Entre  Ponts”,  que  ha  elaborat  l’oficina
d’Urbanisme del Comú i que te com a objectiu la revitalització del
sector de la part alta d’Escaldes-Engordany i pal·liar els seus
actuals dèficits en matèria d’infrastructures.

Atès que el projecte preveu cobrir una part de la CG-3, avda.
Carlemany,  és  preceptiu  obtenir  prèviament  del  Govern  la
declaració de projecte d’interès nacional, per tal que, d’acord
amb la Llei de contractació pública, el Comú pugui, si escau,
aprovar el projecte definitiu i convocar la licitació. 
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Vistos els acords sotmesos a ratificació en el dia d’avui, el Sr. Cònsol Major
demana  als  presents  si  al  respecte  tenen  alguna  esmena,  comentari  o
demanda d’informació a formular.

Junt amb els acords de la Junta de Govern, els consellers disposen d’una
relació  de  les  sol·licituds  resoltes  en  el  transcurs  de  les  sessions  de
referència, on s’especifica la identitat dels sol·licitants i l’objecte de les
demandes.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, amb l’assentiment dels presents,
el  Ple  aprova la ratificació  dels acords de la  Junta de Govern posats  a
consideració en el dia d’avui.

3. Proposta d’aprovació del Decret de dies festius parroquials
per a l’any 2010.

El Sr. Cònsol Major presenta al Ple la proposta de Decret sobre dies festius
de la parròquia d’Escaldes-Engordany per a l’any 2010, que com en anys
precedents, contempla les següents dates i sectors als que afecta: 

 Sant Miquel d’Engolasters, dia 8 de maig, enguany dissabte. Festiu
només per al sector de l’administració pública.

 Diada commemorativa de la creació de la parròquia, dia 14 de juny,
que com cada any es trasllada al diumenge següent, enguany el dia 20
de juny. Festiu per a tots els sectors sense excepció.

 Sant  Jaume  i  Santa  Anna,  Festa  Major,  dies  25  i  26  de  juny,
enguany diumenge i dilluns. Festius per a tots els sectors excepte els
relacionats directament amb el turisme.
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I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, amb l’assentiment dels presents,
el  Ple  aprova  la  proposta  presentada.  El  Decret  sobre  dies  festius
parroquials per a l’any 2010 serà tramés al BOPA per a la seva publicació i
posterior entrada en vigor.

4. Proposta d’aprovació del calendari 2010 de dies festius de
les oficines comunals.

El Sr. Cònsol Major informa al Ple sobre la proposta presentada, consistent
en l’adaptació a l’any en curs del mateix calendari que els anys precedents,
excepció  feta  del  cas  de  la  festivitat  de  Sant  Tomàs,  el  dia  21  de
desembre,  la  qual  ha estat  suprimida amb l’objecte  d’homogeneïtzar  el
calendari del Comú d’Escaldes-Engordany amb el de la resta de comuns.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, amb l’assentiment dels presents,
el Ple aprova la proposta de calendari 2010 de dies festius de les oficines
comunals.

5. Proposta  d’aprovació  de  l’Ordinació  de  modificació  de
l’Ordinació  de  la  funció  pública,  relativa  als  permisos
administratius (art. 55) i a les vacances (art. 56.2).

Després de posar  de relleu que pel  que fa a  la  concessió  de permisos
administratius,  la  proposta  que  es  posa  a  consideració  ha  estat
consensuada al si de la Reunió de Cònsols amb l’objecte d’homogeneïtzar
aquest tema entre tots els comuns, el Sr. Cònsol major cedeix la paraula a
la Sra. Cònsol Menor, que exposa el següent:

Llicències i permisos administratius:
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Els set comuns hem estat treballant els darrers mesos en una proposta
d’unificació de criteris relativa a les llicències i permisos del personal
de l’administració comunal, arrel de la desigualtat entre els conceptes i
els  permisos  existents  actualment  entre  els  diferents  comuns.  S’ha
agafat  com a  norma  de  referència  mínima  el  Codi  de  les  relacions
laborals.

Per aquest motiu es proposa aprovar la modificació de l’article 55 de
l’Ordinació de la funció pública en aquest sentit. La proposta ha estat
analitzada per les Comissions corresponents. Aquesta modificació ja ha
estat aprovada per algun altre Comú.

Vacances:

La distribució de les vacances anyals s’havia de fer com a màxim en
tres períodes de 11, 7 i 7 dies. Això representa 22 dies de vacances,
que són els que es tenien abans de l’entrada en vigor de la Llei de la
funció pública, la qual va fixar 25 dies anyals. 

Per  una  millor  organització  i  control  intern  i  en  benefici  tant  del
personal i  de les  seves famílies  com de l’administració  comunal,  es
proposa aprovar la modificació l’art. 56.2 de la mateixa Ordinació, en el
sentit d’adaptar els períodes de vacances mínims a la setmana natural.
És a dir, que es puguin dividir les vacances en quatre períodes d’un
mínim de 5 dies laborables cadascun d’ells.

Closa  la  intervenció  de  la  Sra.  Cònsol  Menor,  i  no  havent-hi  altra
intervenció  sol·licitada,  per  assentiment,  el  Ple  aprova  la  proposta
presentada.  Les  modificacions  aportades  a  l’article  55  (permisos
administratius)  i  a  l’article  56.2 (vacances)  de  l’ordinació  de  la  funció
pública,  seran  trameses  al  BOPA  per  a  la  seva  publicació  i  posterior
entrada en vigor.
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6. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de retirada de vehicles
de la via pública, dels aparcaments comunals i d’abandó de
vehicles

El Sr. Cònsol Major exposa que l’ordinació que es posa a consideració del
Ple, substitueix i deroga l’anterior de data 28 de setembre de 1994 relativa
a  l’abandó  de  vehicles,  i  pretén  regular  tot  una  conjunt  de  situacions
referents  a  estacionament  de  vehicles  a  la  via  pública  i  aparcaments
comunals no contemplades per l’actual Llei del codi de la circulació.

Per a una millor comprensió de la proposta, el Sr. Cònsol Major demana al
Sr. Secretari que detalli quines són els canvis que es registren a la nova
ordinació en relació a l’anterior.

El Sr. Secretari informa que els canvis es registren a l’article primer de
l’ordinació,  on es relacionen els supòsits en que els vehicles poden ser
traslladats pel servei de grua a dipòsit comunal. A saber:

- Els vehicles estacionats a la via pública que es trobin en un dels casos
previstos a l’article 37 del Codi de la Circulació.

- Els vehicles estacionats al mateix lloc de la via pública, sigui o no en
zona regulada, durant un període ininterromput superior a quinze dies.

- Els vehicles estacionats  en un aparcament comunal durant un període
ininterromput superior a un mes, sense que el propietari hagi atorgat un
contracte d’arrendament de plaça amb el Comú.

- Qualsevol  vehicle  estacionat  en  un  aparcament  comunal  quan  el
sistema  d’alarma  sonor  contra  la  intrusió  del  vehicle  es  dispari  i
produeixi molèsties a la població.

- Els  vehicles  estacionats  a  la  via  pública  en  zones  reservades  a
l’estacionament de vehicles de minusvàlids, a la parada d’autobusos, a
la càrrega i descàrrega de mercaderies, a hotels i aparthotels, a guals i,
en  general,  en  qualsevol  zona  on  quedi  prohibit  l’estacionament  de
vehicles, encara que sigui amb caràcter temporal, o exclosa al trànsit. 

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta presentada. L’Ordinació de retirada de vehicles de la via pública,
dels aparcaments comunals i d’abandó de vehicles, serà tramesa al BOPA
per a la seva publicació i posterior entrada en vigor.
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7. Proposta d’acord per perllongar el contracte amb l’empresa
Ecogrup  Internacional,  SA,  adjudicatària  del  servei  de
recollida de paper i cartró, fins al març de 2011, a fi de
poder  mancomunar  el  referit  servei  amb  la  parròquia
d’Andorra la Vella

El Sr. Cònsol Major motiva davant el Ple la proposta formulada:

El contracte de concessió del servei de recollida selectiva de paper i de
cartró  que  havia  estat  atorgat  entre  el  Comú  i  la  societat  Ecogrup
Internacional, SA té el seu normal venciment previst per al proper dia
30 de maig del 2010.

Resulta però, que el Comú d’Escaldes-Engordany està negociant amb el
Comú d’Andorra la Vella la creació d’una mancomunitat  destinada a
concedir el referit servei de forma conjunta, amb l’objectiu de millorar
la prestació rebuda i alhora abaratir el seu cost de manera significativa,
en  benefici  per  tant,  de  la  qualitat  del  servei  públic  de  les  arques
comunals. 

El contracte de concessió atorgat per aquest servei de recollida des del
Comú d Andorra la Vella no venç fins el dia 11 de març del 2011, data
fins a la qual es pretén establir la pròrroga, atès que per la seva banda
el Comú d’Escaldes-Engordany no pot plantejar una nova contractació
pública per una durada de menys d’un any.

Per tant, emparant la decisió en el principi de necessària continuïtat
del servei i en les raons d’interès públic abans esmentades, en aplicació
del  que  permeten  les  disposicions  de  l’article  39.1  de  la  Llei  de
contractació pública de data 9 de novembre del 2000, publicada al
BOPA de data 6 de desembre del 2000, relatiu a “Modificacions”, es
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proposa  prorrogar  la  durada  del  contracte  de concessió  atorgat  amb
Ecogrup Internacional, SA fins per tot el dia 11 de març del 2011.

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

8. Proposta d’acord per perllongar la reducció sobre la renda
dels locals de la torre Caldea propietat del Comú

El  Sr.  Cònsol  Major  cedeix  la  paraula  a  la  Sra.  Cònsol  Menor,  la  qual
informa al Ple sobre la proposta presentada:

Actualment el Comú d’Escaldes-Engordany té cedides en arrendament
les plantes 4,5,6,7,8,9 i 10 de la torre de Caldea. El preu per metre
quadrat que s’està cobrant oscil·la entre 15 i 16,6 € mensuals, amb
una reducció del 30%, conforme a la mesura que es va aprovar ara fa
un  any  en  aquest  sentit.  La  vigència  d’aquesta  mesura  finalitza  el
proper 30 de març i,  d’altra part,  el contracte d’arrendament de les
plantes 4 i 7 ha estat rescindit amb efectes a la mateixa data.

Considerant  els  preus  de  lloguer  que  s’estan  pagant  actualment  al
centre  de  la  parròquia,  i  tenint  en  compte  la  difícil  conjuntura
econòmica actual i les futures obres d’ampliació de Caldea, es proposa
adoptar una nova mesura de reducció del preu del lloguer.

Aquesta nova mesura consistiria en fixar el preu de lloguer dels propers
5 anys, de tal forma que un cop feta la primera reducció aquest any,
que seria d’un 40%, cada any s’anés recuperant un 10% fins arribar al
preu inicial el cinquè any. És a dir:

 Primer any 40% de reducció
 Segon any 30% de reducció
 Tercer any 20% de reducció
 Quart any 10 % de reducció
 Fins al cinquè any en que es recuperaria el preu inicial

Pel  que fa  als  actuals  llogaters,  amb cadascun d’ells  es  signarà  un
addendum que s’adjuntarà al contracte d’arrendament en vigor.
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I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta presentada.

9. Proposta  d’acord  per  fraccionar  en  2  pagaments  la
liquidació  de  l’impost  sobre  radicació  d’activitats
comercials  empresarials  i  professionals  (el  primer
pagament al mes d’abril i el segon, al mes d’octubre).

El  Sr.  Cònsol  Major  cedeix  la  paraula  a  la  Sra.  Cònsol  Menor,  la  qual
informa al Ple sobre la proposta presentada:

El període impositiu de l’impost  de radicació d’activitats comercials,
empresarials i professionals és l’any natural. L’impost es merita el dia 1
de gener de cada any i la quota tributària es calcula proporcionalment
al nombre de trimestres durant els quals s’ha dut a terme l’activitat, en
els  casos  d’altes  o  baixes  durant  l’any  natural.  El  pagament  es  fa
mitjançant domiciliació  bancària al compte que ha designat l’obligat
tributari.

Des de sempre el  moment de la facturació era cada any al  mes de
març, l’any passat però, es va adoptar per primera vegada una mesura
destinada a ajudar als  comerciants,  empresaris  i  professionals  de la
parròquia  en  un  moment  de  difícil  conjuntura  econòmica  i  es  va
fraccionar el pagament de l’impost en dos vegades. El primer pagament
es  va  fer  al  mes  de  maig  i  el  segon  al  mes  de  novembre,  però  el
problema  que  se’n  va  derivar  és  que  al  fer  la  segona  domiciliació
bancària al mes de novembre, com que l’exercici econòmic s’acaba al
desembre, el Departament de Finances no va tenir temps per gestionar
tots els retorns. 

Per evitar aquest problema, la proposta que es presenta per a enguany
consisteix en mantenir el pagament fraccionat però avançant-ne la data.
La primera facturació del 50% es faria el mes d’abril, just després de

   37



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2010  –   Sessió ordinària de data 4 de març 

Pasqua, i la segona es faria al mes d’octubre, cosa que permetria als
serveis  de  finances  gestionar  adequadament  tots  els  retorns  que  hi
puguin haver-hi. 

Atès que conjuntament amb l’impost es facturen les taxes d’higiene i
d’enllumenat  públic  així  com  la  tinença  de  rètols  comercials,  es
proposa alhora fer el mateix amb aquests conceptes tributaris.

Cal  recordar  que  aquesta  mesura  per  ajudar  al  comerç,  s’afegeix  a
l’adoptada en la darrera sessió de Comú quan es va aprovar l’Ordinació
tributària del 2010, mesura consistent en la reclassificació de carrers
per  tal  de  disminuir  l’impost  a  les  zones  més  desfavorides  a  nivell
comercial.  És  a  dir,  el  nucli  històric  de  la  parròquia,  la  zona
d’Engordany, av. del Pessebre, av. Fiter i Rossell i la zona dels Escalls.

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

10. Proposta  d’incorporació  al  pressupost  2010  dels  crèdits
relatius a compromisos de despesa d’inversió no realitzats
durant  l’exercici  anterior,  per  un  import  total  de
316.742,93 €, d’acord amb els articles 63 i 64.3.b de la
Llei de finances comunals.

El  Sr.  Cònsol  Major  cedeix  la  paraula  a  la  Sra.  Cònsol  Menor,  la  qual
informa al Ple sobre la proposta presentada:

En  base  al  principi  d’anualitat  del  pressupost  fixat  en  la  Llei  de
Finances Comunals, la proposta consisteix en incorporar al pressupost
2010 els compromisos de despesa contrets amb càrrec al pressupost
2009 que no s’han pogut realitzar per causes justificades o bé perquè
en data 31 de gener -data límit per comptabilitzar factures- encara no
s’havia rebut la factura.
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El total de reconduccions es situa en  316.742,93 €   i es desglossen
com segueix:

 Capítol 2, despesa de bens corrents: 18.172,24 €.
 Capítol 6, inversions: 298.570,69 €. 

Es proposa per tant, incorporar els imports indicats al pressupost 2010,
i tal com estableix l’Ordinació del pressupost 2010, article 18, apartat
3,  si  fos  el  cas,  concertar  les  operacions  de  crèdit  que  siguin
necessàries per fer front a aquests romanents. 

I  no  havent-hi  altra  intervenció  sol·licitada,  amb  l’assentiment  dels
presents, el Ple aprova la proposta presentada.

11. Proposta  d’aprovació  definitiva  del  Pla  parcial  pel
desenvolupament  de  la  UA-SUBLE-13,  camí  de  Cal
Diumenge.

El Sr. Cònsol Major informa al Ple sobre la proposta presentada:

El Ple del Comú va aprovar provisionalment el projecte de pla parcial
pel desenvolupament d’aquesta unitat d’actuació en la sessió del dia
17 de setembre del 2009. 

Durant el termini d’exposició pública, no s’ha formulat cap al·legació al
projecte  del  Pla.  Així  mateix,  tots  els  informes  ministerials  són
favorables  a  la  seva  aprovació,  com també ho  són  els  informes  del
tècnic del Comú i del despatx assessor que el Comú ha contractat pel
desenvolupament del POUP.

No  obstant,  queda  pendent  de  completar  el  procediment  previst  a
l’article núm. 14.7.3.e de les Normes urbanístiques del POUP, que fa
referència  exclusivament  a  les  valoracions  contradictòries  del  sòl  de
cessió obligatòria, en els supòsits de cessió de sistemes en equivalent
econòmic.
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Atès  que  aquest  és  un  tràmit  regulat  per  la  Llei,  que  queda
definitivament completat el dia que es presenti el peritatge restant, es
proposa al Ple aprovar i publicar del Decret sobre el Pla parcial de la
UA-SUBLE-13,  camí de Cal Diumenge, donant continuïtat als tràmits
previstos  a  l’article  64  del  Reglament  urbanístic,  sota  la  condició
suspensiva que dins el termini d’un mes comptat des de la data d’avui,
el  Comú  disposi  d’aquest  document  i  pugui  determinar-se
definitivament el valor de la cessió econòmica.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta presentada. El Decret al respecte serà tramés al BOPA per a la
seva publicació i posterior entrada en vigor

12. Proposta  d’aprovació  definitiva  del  Pla  parcial  pel
desenvolupament de la UA-SUBLE-01, el Falgueró

El Sr. Cònsol Major informa al Ple sobre la proposta presentada:

El Ple del Comú va aprovar provisionalment el projecte de pla parcial
d’aquesta unitat d’actuació en la sessió del dia 17 de setembre del
2009. 

En el  termini  d’exposició pública,  no s’ha formulat cap al·legació al
projecte  de  Pla  i  tota  la  documentació  requerida  pel  Comú  als
propietaris  ha  estat  degudament  completada.  Així  mateix,  tots  els
informes ministerials són favorables a l’aprovació del Pla, com també
ho són els informes del tècnic de Comú i del despatx assessor que el
Comú ha contractat pel desenvolupament del POUP.

D’acord amb els termes de la LGOTU i del Reglament urbanístic, es
proposa al Ple l’aprovació i publicació del Decret d’aprovació del Pla
parcial de la UA-SUBLE-01, el Falgueró, i donar continuïtat als tràmits
previstos a l’article 64 del Reglament urbanístic.
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Intervé  a  continuació  el  Sr.  Francesc  Casals i  exposa  que  el
desenvolupament  d’aquest  pla  parcial  té  el  seu  origen  en  un  conveni
establert durant l’anterior mandat i sobre el que, per tant, no havia tingut
ocasió de manifestar-se fins al dia d’avui. Arribat aquest moment, expressa
que la seva opinió al respecte es desfavorable. En primer lloc perquè s’ha
perdut l’ocasió de reordenar molt millor tot el sector incloent en la unitat
d’actuació la zona de l’antiga clínica Meritxell.  I  en segon lloc i  com a
motiu principal, perquè la part de cessió obligatòria que el Comú obté en
forma de terreny (a més de les places d’aparcament i la plaça pública) és
la pitjor de les parcel·les, un penyal pràcticament inedificable.

Respon el Sr. Cònsol Major posant de relleu que no comparteix en absolut
la valoració que el Sr. Francesc Casals ha  fet del conveni en qüestió. Pel
que fa a inclusió de zona de l’antiga clínica Meritxell a la unitat d’actuació
diu estar d’acord que hauria estat positiva, i per això es van fer nombroses
gestions  en  aquest  sentit  davant  el  Govern.  Malauradament  no  va  ser
possible degut a la rotunda negativa d’aquell, contra la qual el Comú no
tenia instruments per actuar, doncs entre altres coses, no és propietari de
terreny dins de la unitat d’actuació.

Quan a les cessions pactades, el 15 % de cessió obligatòria en terreny es
va situar al Roc de Sant Pere, i els propietaris adquireixen dins del conveni
l’obligació de condicionar-lo per a destinar-lo a equipament de zona verda
als voltants del camí del Falgueró. El terreny cedit és cert que es situa en
una zona rocosa, però es tracta de sòl edificable. Ara bé, amb la negociació
del conveni es va poder assolir la cessió d’un altre 15 % del valor de la
cessió, transformat en equipaments dins la unitat d’actuació. El Comú va
aconseguir així la cessió gratuïta de 75 places d’aparcament en els edificis
a  bastir;  la  cessió  gratuïta  d’uns  locals,  completament  acabats,  d’una
superfície aproximada de 500 m2 i afrontant a la plaça per a destinar-los a
equipaments públics; la construcció d’una plaça destinada a l’ús públic i,
l’assumpció dels costos d’adequació i condicionament de la zona verda.
Aquell conveni fou negociat pel Comú i va merèixer el suport del Ple per
unanimitat.

Intervé de nou el Sr. Francesc Casals insistint que al marge de la discussió
sobre els equipaments públics -la plaça, per exemple, es necessària per
urbanitzar-, el cert és que s’ha perdut una ocasió única per ordenar la zona
on  s’hi  ubica  la  clínica  Meritxell  i  això  representarà  molts  problemes
urbanístics a curt termini. El condicionament de la zona verda, d’altra part,
no  és  necessari,  doncs  serà  difícil  condicionar-la  millor  del  que  està

   41



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2010  –   Sessió ordinària de data 4 de març 

actualment i en tot cas, el ciutadà no ho entendria. El motiu fonamental de
desacord amb el conveni però, continua essent el fet que el terreny de
cessió obligatòria, malgrat es digui que és edificable, tindria uns costos de
desmunt desorbitats que farien pràcticament inviable qualsevol rendibilitat.

Exposa en definitiva el Sr. Francesc Casals que el sentit del seu vot no va
més  enllà  de  voler  deixar  constància  que  el  conveni  signat  en  el  seu
moment podia haver estat negociat amb condicions més avantatjoses pel
Comú.

Clos el torn d’intervencions, per majoria, el Ple aprova el  Pla parcial pel
desenvolupament de la UA-SUBLE-01, el Falgueró. El Decret d’aprovació
definitiva serà tramés al BOPA per a la seva publicació i entrada en vigor:

 Han votat a favor els consellers representants d’Unió del Poble: Sra.
Cònsol Menor, Sra. Trini Marin, Sr. Pere Moles, Sra. Meritxell Sangrà,
Sr.  Marc  Calvet,  Sra.  Magda  Sinfreu,  Sr.  Àlex  Molina,  Sra.  Núria
Barquin i Sra. Mabel Mateu

 Ha  votat  en  contra  el  conseller  representant  de  l’Alternativa,  Sr.
Francesc Casals

13. Proposta d’aprovació definitiva del límit de propietat de la
finca  “Solà  d’Engordany  –  els  Vilars”,  propietat  de  la
societat 3M, SA, amb el terreny comunal.

El Sr. Cònsol Major informa als presents que, en el curs de la darrera sessió
de Consell, el Comú va informar favorablement la delimitació de la finca
“Solà d’Engordany – els Vilars”, propietat de la societat 3 MA, SA, amb el
terreny Comunal i va acordar sotmetre a informació pública l’expedient de
delimitació.

Vist  que  en  el  termini  d’exposició  pública,  tal  com  s’acredita  en  la
documentació tramesa als consellers, no ha estat formulada cap al·legació,
proposa  l’aprovació  definitiva  dels  límits  de  la  finca  amb  el  terreny
comunal.
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I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta presentada. L’edicte al respecte serà tramés al BOPA per a la seva
publicació i posterior entrada en vigor

14. Proposta d’aprovació provisional del límit de propietat de la
finca  “les  Llenguaderes”  (UA-SUBLE-06),  propietat  de  la
societat Les Llenguaderes dels Vilars, SL, amb el terreny
comunal. Si escau, proposta d’acord d’obertura del tràmit
d’informació pública.

El  Sr.  Cònsol  major  informa  al  Ple  que  la  comissió  de  delimitació  ha
efectuat la comprovació dels límits de la finca “Les Llenguaderes” amb el
terreny Comunal, tal com consta en la documentació i plànols que s’han
tramès als Consellers. Procedeix per tant, proposar al Ple l’aprovació dels
límits i sotmetre l’expedient de delimitació a informació pública.

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

15. Proposta  d’acord  de  conformació  del  projecte  de  Pla
parcial pel desenvolupament de la Unitat d’actuació de sòl
urbanitzable núm. 2, “els Vilars – pont Pla”, i d’obertura
del  termini  d’informació  pública,  d’acord  amb  l’article
112.1 i 112.2 de la Llei general d’ordenació del territori i
urbanisme.
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A petició del Sr. Cònsol Major, el Sr. Secretari dóna lectura íntegra a la
proposta d’acord que, d’aprovar-se, serà tramesa al BOPA per a la seva
publicació:

Vistes les determinacions del POUPEE en relació a la  Unitat d'Actuació
en sòl urbanitzable - 02 "Els Vilars – Pont Pla", que inclou els terrenys
situats al final de la zona consolidada al llarg de la CG-3; delimitats a
nord per la carretera dels Vilars i sòl urbà consolidat; al sud, per l’av.
Fiter i Rossell i el Rec d’Engordany; a l’est, per la canal del Roc de La
Graell i a l’oest, per sòl no urbanitzable. L’ àmbit limita amb l’eix del
sistema viari, el torrent i els límits de propietats;

Vist que el Pla General determina el seu desenvolupament mitjançant
un Pla parcial d’iniciativa privada;

Vist que aquest projecte de pla parcial ha estat promogut per la totalitat
dels propietaris de terrenys de la unitat d’actuació UA-SUBLE-02, els
quals han sol·licitat la seva aprovació; 

Vist allò disposat a l’art. 64 del Reglament Urbanístic, en relació als
articles 112, 113 i 121 de la Llei General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme,  en  relació  a  l’inici  del  procediment  d’aprovació
administrativa del projecte;

Vista la notificació de la Comissió Tècnica d’Urbanisme, en el sentit
que no és preceptiu el seu informe quan els Plans Parcials compten
amb l’acord unànime de tots els propietaris concernits;

Vist que d’acord amb la normativa relacionada el Comú ha verificat la
conformitat de la documentació del Pla parcial amb la normativa en
vigor i amb el POUPEE;

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 4 de març
del 2010, acorda: 

Primer.- Donar la conformitat del projecte de Pla Parcial de la Unitat
d’Actuació UA-SUBLE-02 “Els Vilars – Pont Pla”, formulat pels Srs.
Gilbert  Montané  Pons  i  David  Caballero  López,  actuant  en  la  seva
qualitat de representants legals de la societat mercantil “Promocions 3-
MA, SA” , amb les previsions de la Llei general d’ordenació del territori
i urbanisme, les generals del Pla d’ordenació i urbanisme Parroquial i
les de la unitat d’actuació afectada.

Segon.- Sotmetre  l’expedient  a  informació  pública,  amb  tota  la
documentació que conforma el projecte, durant un termini de trenta
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dies, comptats des de l’endemà de la data de la publicació de l’edicte
d’exposició pública al Butlletí Oficial.

Durant  el  termini  d’informació  pública,  tots  els  administrats  poden
consultar  el  projecte  i  eventualment,  formular  les  al·legacions  i
observacions que estimin convenients. 

Tercer.- Sol·licitar  els  informes  pertinents  sobre  el  Pla  parcial  als
Ministeris del Govern afectats per llurs competències sectorials.

Closa la lectura i no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment,
el Ple aprova la proposta d’acord formulada.

16. Proposta  d’acord  de  conformació  del  projecte  de  Pla
parcial pel desenvolupament de la Unitat d’actuació de sòl
urbanitzable  núm.  06,  les  Llenguaderes  dels  Vilars,  i
d’obertura  del  termini  d’informació  pública,  d’acord  amb
l’article 112.1 i 112.2 de la Llei general d’ordenació del
territori i urbanisme.

A petició del Sr. Cònsol Major, el Sr. Secretari dóna lectura íntegra a la
proposta d’acord que, d’aprovar-se, serà tramesa al BOPA per a la seva
publicació:

Vistes les determinacions del POUPEE en relació a la  Unitat d'Actuació
en sòl urbanitzable - 06 "Les Llenguaderes dels Vilars", que inclou els
terrenys delimitats a nord, per sòl comunal, sòl de risc geològic i per la
UA-SUBLE-07; a sud,  per  sòl  urbà consolidat  amb accés des de la
carretera dels Vilars; a est, per sòl urbà consolidat i carretera dels Vilars
i a oest per sòl comunal, tartera i per sòl urbanitzable (UA-SUBLE-05).

Vist que el Pla General determina el seu desenvolupament mitjançant
un Pla parcial d’iniciativa privada,
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Vist que aquest projecte de pla parcial ha estat promogut per la totalitat
dels propietaris de terrenys de la unitat d’actuació UA-SUBLE-06, els
quals han sol·licitat la seva aprovació. 

Vist allò disposat a l’art. 64 del Reglament Urbanístic, en relació als
articles 112, 113 i 121 de la Llei General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme,  en  relació  a  l’inici  del  procediment  d’aprovació
administrativa del projecte,

Vista la notificació de la Comissió Tècnica d’Urbanisme, en el sentit
que no és preceptiu el seu informe quan els Plans Parcials compten
amb l’acord unànime de tots els propietaris concernits,

Vist que d’acord amb la normativa relacionada el Comú ha verificat la
conformitat de la documentació del Pla parcial amb la normativa en
vigor i amb el POUPEE, tot i havent detectat la necessitat d’introduir
les  modificacions  que  es  relacionen  a  continuació,  d’obligat
compliment per a poder obtenir el Decret d’aprovació :

 “Informació pública i resolució definitiva de l’expedient de delimitació de
terrenys privats que formen part de la unitat d’actuació amb el terreny
comunal”

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 4 de març
del 2010, acorda: 

Primer.- Donar la conformitat del projecte de Pla Parcial de la Unitat
d’Actuació UA-SUBLE-06 “Les Llenguaderes dels Vilars”, formulat pel
Sr. Enric Roca Bové actuant en la seva qualitat de representant legal de
la societat “Les llenguaderes dels Vilars SL”, amb les previsions de la
Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, les generals del Pla
d’ordenació  i  urbanisme  Parroquial  i  les  de  la  unitat  d’actuació
afectada.

Segon.- Sotmetre  l’expedient  a  informació  pública,  amb  tota  la
documentació que  conforma el projecte, durant un termini de trenta
dies, comptats des de l’endemà de la data de la publicació de l’edicte
d’exposició pública al Butlletí oficial.

Durant  el  termini  d’informació  pública,  tots  els  administrats  poden
consultar  el  projecte  i  eventualment,  formular  les  al·legacions  i
observacions que estimin convenients. 

Tercer.- Sol·licitar  els  informes  pertinents  sobre  el  Pla  parcial  als
Ministeris del Govern afectats per llurs competències sectorials.

Quart.- Notificar a la propietat les observacions detectades, per tal que
puguin ser subsanades en la fase d’aprovació definitiva del Pla parcial.
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Closa la lectura i no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment,
el Ple aprova la proposta d’acord formulada.

17. Proposta  d’aprovació  del  conveni  de  cessió  anticipada
d’uns  terrenys  i  una  construcció  propietat  de  Casa
Mandicó, ubicats a la UA-SUBLE-40, a favor del Comú, a fi
de poder-hi ubicar la futura deixalleria comunal.

El  Sr.  Cònsol  Major  informa  al  Ple  sobre  la  proposta  que  es  posa  a
consideració:

Com  els  senyors  consellers  han  comprovat  en  la  tramesa  de  la
documentació  que  conforma  aquesta  proposta,  alguns  documents
d’aquest  conveni  no  han  estat  encara  concretats,  donada  la  seva
diversitat.  Aquesta documentació serà aportada al  Comú en breu i,
evidentment, estarà a la disposició de tots els consellers.

L’objecte  del  conveni  es  resumeix  en  poder  disposar  de  manera
immediata d’uns terrenys de cessió obligatòria i gratuïta, dins d’una
zona  industrial,  als  quals,  seguint  les  previsions  del  POUP,  s’hi
traslladaria  la  deixalleria  comunal,  avui  radicada al  centre  urbà.  El
desplaçament  d’aquest servei permetria, a part de millorar les seves
prestacions i condicions dins una zona destinada a usos industrials,
alliberar un espai important al centre de la parròquia, espai que es
podrà destinar a altres usos i equipaments que es corresponguin millor
amb la zona 

En definitiva, la proposta que es presenta és facultar als cònsols per
tal que, una vegada completats els tràmits i documentació pendent
d’aportar  per  part  dels  propietaris  dels  terrenys  i  els  seus  actuals
ocupants,  puguin  signar  en  nom  del  Comú  el  conveni  de  cessió
anticipada, d’acord amb l’esperit del conveni que avui es presenta a la
consideració del Ple.
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I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta presentada.

18. Proposta de delegar les competències  que la Llei 8/2005
dels agents de circulació atorga al Ple, a favor de la Junta
de Govern.

El Sr. Cònsol Major explica als presents que la Llei 8/2005 dels agents
de circulació comunal, atorga al Ple del Comú totes les competències
sobre  actuacions  en  relació  al  personal,  accés  a  la  plantilla  i
promocions dins de l’escala dels agents. 

Per raó d’agilitat i eficiència, com ja es fa actualment amb l’Ordinació
de la funció pública comunal, es proposa al Ple de delegar a la Junta de
Govern les competències que la referida llei atorga al Ple del Comú. 

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

19. Conforme a l’art. 19 del Reglament de funcionament dels
comuns, proposta de creació de la Comissió d’agents de
circulació i atenció ciutadana amb els següents integrants:
Sra.  Nuri  Barquin,  presidenta,  Sra.  Trini  Marin,  Sr.  Marc
Calvet, Sr. Francesc Casals i Sr. Jordi Tudó.
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El Sr. Cònsol Major exposa que atès que el Servei de Circulació està regulat
per una llei específica i no depèn de cap departament del Comú (la llei
solament preveu que el servei el dirigeix el Cònsol Major directament o el
conseller sobre el que el Cònsol delegui), vist el que determina l’article 19
del  Reglament  dels  Comuns,  es  proposa  crear  la  Comissió  d’agents  de
circulació  i  atenció  ciutadana,  per  tal  de  poder  fer  un  seguiment  més
adequat sobre el funcionament d’aquest departament. 

D’aprovar-se la proposta, la nova comissió la presidiria la Sra. Nuri Barquin
i junt amb ella, la integrarien la Sra. Trini Marin i els Srs. Marc Calvet,
Francesc Casals i Jordi Tudó.

Intervé  a  continuació  el  Sr.  Francesc  Casals dient  que  si  bé  no  té
inconvenient a formar part de la nova comissió, sí que vol posar de relleu
que, atès que anteriorment s’ha aprovat sobre aquesta matèria la delegació
de les competències del Ple del Comú (del que ell en forma part) a favor de
la Junta de Govern (de la que ell no en forma part), pot passar que no
s’assabenti  de  decisions  que  com a  membre  de  la  comissió  hauria  de
conèixer. Demana per tant que se li garanteixi puntual informació sobre tot
el que es tracti a la Junta de Govern en relació amb aquesta comissió.

El  Sr.  Cònsol  Major garanteix  al  Sr.  Casals  que  rebrà  la  informació
sol·licitada  i  li  ressenya  que,  d’altra  banda,  la  delegació  de  les
competències  a  favor  la  Junta  de  Govern  no  comporta  cap  diferència
essencial respecte al funcionament de la resta de comissions comunals.

I clos el torn d’intervencions, per assentiment, el Ple aprova la proposta
presentada.

20. Precs i preguntes
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El  Sr.  Cònsol  Major  demana  als  presents  si  disposen  d’algun  prec  i/o
pregunta a formular:

En  relació  a  l’edifici  singular  que  el  Comú ha  projectat  construir  a
l’indret  del  Roc del  Metge i  sobre  el  que ben aviat  es  licitaran  els
treballs i la direcció d’obra, qüestió de la que la premsa se n’ha fet
ampli ressò, el Sr. Francesc Casals expressa la seva preocupació pel fet
que  encara  no  s’hagi  fet  públic  quin  serà  el  destí  o  contingut  de
l’edifici.  Diu  no  trobar  “normal”  que  a  aquestes  alçades  encara  es
desconegui  quelcom tan essencial  sobre  un projecte  que ja  està  en
marxa, i demana per tant que entre les dues possibilitats que fa temps
es plantegen –museu de l’aigua o centre d’interpretació del Madriu- el
Comú adopti una decisió amb la major rapidesa possible.

El Sr.  Cònsol Major diu que ja està en condicions d’afirmar que si bé
fins ara hi han hagut dubtes i s’ha parlat preferentment d’un “museu de
l’aigua”  –cosa  de  la  que  no  en  fa  responsables  els  mitjans  de
comunicació-, finalment el Comú optarà per destinar l’edifici a centre
d’interpretació del la vall del Madriu, Perafita i Claror.

El Sr.  Francesc Casals agraeix la informació i  diu celebrar la  decisió
adoptada, atès que coincideix plenament amb la que era una de les
propostes principals que figurava al  programa electoral de l’Alternativa.

Sense canviar de tema i per cloure la sessió, el Sr. Cònsol Major aprofita
l’avinentesa  per  informar  al  Ple  que en resposta  a  la  sol·licitud  del
Comú d’Escaldes-Engordany, el Govern ja els ha notificat oficialment
l’acord de declarar d’interès nacional el projecte en qüestió. Demana
que quedi constància del seu agraïment al Govern d’Andorra per aquest
acord i per la celeritat amb que ha estat adoptat.

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, s’esgota l’ordre del dia de la
sessió d’avui. Essent les 17:15 hores, el Sr. Cònsol Major aixeca la sessió.
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