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L’any dos mil deu, dijous, dia 22 de juliol,  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 31 de maig del 2010.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
el curs de les sessions celebrades els dies 25 i 31 de maig; 7, 14, 21
i 28 de juny, i 5 de juliol del 2010.

3. Proposta  d’aprovació  d’una ordinació  de modificació  de l’Ordinació
sobre preus públics.

4. Proposta d’aprovació provisional dels límits de les finques propietat
dels Srs. Gerard Cadena Turiella, Joan Ambatlle Vilasetru i Jordi Visent
Guitart amb el terreny comunal. Si hi ha lloc, obertura del termini
d’informació  pública  dels  respectius  expedients  administratius  de
delimitació.

5. Proposta d’aprovació definitiva dels límits de la finca propietat de la
societat Promocions 3–MA, SA, amb el terreny comunal.

6. Proposta d’aprovació definitiva del Pla parcial pel desenvolupament
de la UA–SUBLE–02, els Vilars – pont Pla.

7. Precs i preguntes.

Sota  la  presidència  de  l’Hble.  Sr.  Antoni  Martí  Petit,  Cònsol  Major,
assisteixen tots els membres de la Corporació, excepció feta dels Hbles.
Srs. Trini Marin, Pere Moles, Francesc Casals i Jordi Tudó, els quals han
excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 18:00
hores, el Sr. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament
dels assumptes previstos pel dia d’avui.
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1. Lectura  i  si  hi  ha  lloc,  aprovació  de  l’esborrany  d’acta
corresponent a la sessió celebrada el dia 31 de maig del
2010

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 31 de maig de 2010.

S’ha lliurat al consellers l’esborrany de l’acta de la sessió de data 5 de
juliol,  la  qual  serà  sotmesa  a  l’aprovació  del  Ple  en el  transcurs  de la
propera sessió

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern en el curs de les sessions celebrades els dies 25 i
31 de maig; 7, 14, 21 i 28 de juny, i 5 de juliol del 2010

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

1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades, del núm.
432/2010 al núm. 439/2010 (obres menors).
 
2.-  Personal.- 

 S’acorda  contractar  els  serveis  del  Sr.  Lluís  MAESTRE
CASANOVAS, com a vigilant nocturn de l’aparcament del Fener,
amb caràcter eventual, del 1 de juny al 31 d’octubre de
2010.
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 S’acorda perllongar el contracte amb la Sra. Pilar COBOS
LÓPEZ,  monitora espai lúdic, amb caràcter eventual, fins al
21 de maig de 2010.

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

1. Nomenar a la Sra. Patrícia SERRAT VILLANUEVA 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.

 Vista la sol·licitud formulada per la Selecció Andorrana de
Rugbi i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la funció
pública, s’acorda concedir un permís retribuït al Sr. Antoni
CARMONA  PARADA  per  a  participar  el  dia  21  de  maig,  en
representació  d’Andorra,   a  una  competició  esportiva  a
Dinamarca.

3.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció,
per l’import de 1.000 €, a favor de l’Ippon Club de Judo, en
concepte de celebració del “5è Festival Infantil de Judo”.

4.- Expedients sancionadors .-

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  als  Srs.  David
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Miquel ARDA, Neesha HARESH PUNJAVI, i la
Sra. Vírginia HERNANDEZ MARTÍNEZ, per presumpta contravenció
a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries
a la via pública.

5.-  Caixa  Andorrana  de  Seguretat  Social.-  Vista  la  proposta
presentada  per  la  CASS,  relativa  a  diverses  tasques  de
col·laboració  conjunta  en  relació  als  fulls  de  cotització  per
evitar desplaçaments innecessaris als Ciutadans de la Parròquia,
s’acorda establir el procediment pertinent des del departament de
tràmits del Comú. 
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Sessió de la Junta de Govern de data 31 de maig de 2010

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm. 441
al  444/2010  (béns  immobles),  del  núm.  445  al  núm.
460/2010(comerç), núm. 461 al núm. 464/2010 (exempcions),  núm.
440/2010 (urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 8
de factures conformades per un import total de 299.022,63 €. 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. Rabeha Ben Tahar
Ballin, com a monitora de l’espai lleure 2, amb caràcter
eventual, del 25 de maig al 25 de juny de 2010, atesa la
necessitat de substituir una baixa mèdica.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Raquel GRAU DAVI, com a monitora de l’Espai lleure
1, del 26 al 28 de maig de 2010.

 Contractacions definitives:

Vist l’informe favorable de la cap del departament d’Infància i
de  la  cap  de  Recursos  Humans  (proveïment  d’una  plaça  per
concurs intern), s’acorda la contractació definitiva de la Sra.
Noemí Vázquez Fàbregas, a la plaça de puericultora.

 Vista la sol·licitud formulada per la Selecció Andorrana de
Futbol i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la funció
pública, s’acorda concedir un permís retribuït al Sr. Emili
GARCIA MIRAMONTES per a participar del 26 al 28 de maig i
d’un permís no retribuït els dies 31 de maig i 1 de juny de
2010, en representació d’Andorra per disputar els partits
amistosos contra islàndia i Àlbania.

Sessió de la Junta de Govern de data 7 de juny de 2010

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm. 465
al núm. 469/2010 (obres menors), del núm. 472 al núm. 474/2010
(béns immobles), del núm. 475 al núm. 480/2010 (comerç), i núm.
481/2010  (terrasses  de  bar),  del  núm.  470  al  núm.  471/2010
(urbanisme).
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2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 9
de factures conformades per un import total de 61.012,31 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost.
  
3.- Personal.- 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Silvia DIAS FRAGUEIRO, com a monitora de l’Espai
lleure 2, del 7 al 18 de juny de 2010.

 Per a cobrir la plaça vacant de Conserge del Centre social i
Recreatiu  de  Fiter  i  Rossell,  s’ha  convocat  un  concurs
intern al que han postulat 8 candidats. Vist l’informe del
Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar els serveis
de la Sra. Carmen  ABOY COSTENLA, amb el termini de prova
establert a l’Ordinació de la funció pública.

 Vista la sol·licitud formulada per la Selecció Andorrana de
Rugby i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la funció
pública, s’acorda concedir un permís retribuït al Sr. Antoni
CARMONA PARADA, monitor de l’espai lúdic, per a participar
els dies 4 i 7 de juny de 2010, en representació d’Andorra,
al torneig que es celebrarà a Split, (Croàcia). 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Eva FERNANDEZ DIAZ, com a monitora de l’Espai lúdic,
del 4 al 7 de juny de 2010.

 Vist  que  els  Srs. Albert  Salvadores,  Ivan  Sotillo,  Joel
Galobardes, Xavier Andorrà, i Mario D. Ribeiro, tots ells
monitors dels esports d’estiu, han renunciat al seu lloc de
treball,  s’acorda,  per  a  cobrir  les  places  vacants,
contractar els serveis dels Srs:

 
- Cristina Mumbardó ( del 05-07-10 al 05-09-10)
- Ian Vila (del 05-07-10 al 31-07-10)
- Victor Contreras (del 05-07-10 al 05-09-10) 
- Meritxell Torres (del 02-08-10 al 29-08-10)

4.- Reunió de Cònsols.-  Vist l’acord adoptat per la Reunió de
Cònsols en el decurs de la reunió celebrada el dia 7 de juliol de
2009, s’acorda efectuar una aportació per un import de 4.000 €, a
favor del compte obert a nom de “Reunió de Cònsols”, per a fer
front  al  pagament  dels  honoraris  derivats  de  l’estudi  de
finançament dels Comuns. 

5.-  Lloguer  de  fotocopiadores.-  Atès  que  la  major  part  dels
departaments  del  Comú  gaudeixen  d’un  servei  de  lloguer  de
fotocopiadora contractat amb l’empresa OFI 3; atès que aquesta
empresa és la única que ofereix aquesta modalitat de servei a
Andorra, i que les prestacions son econòmicament més avantatjoses
pel Comú; vistos els informes del responsable de la central de
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compres i de Intervenció, s’acorda renovar la contractació del
lloguer de les fotocopiadores que es detallen a continuació

UBICACIÓ MARCA - MODEL

Lloguer 2009
Lloguer 

2010 CÒPIA (negre) CÒPIA (color)

TRÀMITS (negre) RICOH-AFICIÓ 1022 40 € 30 € 0,015 €  

2ª PLANTA (color) RICOH-AF MPC 2500AD 60 € 60 € 0,015 € 0,04 €

URBANISME (color) RICOH AF MPC 2500AD 60 € 60 € 0,015 € 0,04 €

4ª PLANTA (negre) RICOH-AFICIÓ 2018 40 € 30 € 0,015 €  

RRHH (negre) RICOH AFICIÑO 1018 40 € 30 € 0,015 €  

PISCINES (negre) RICOH AFICIÓ 1515MF 40 € 30 € 0,015 €  

ESPORTS (negre) RICOHAFICIÓ 1015MF 40 € 30 € 0,015 €  

PAVELLÓ (negre) RICOH AFICIÓ 220 40 € 30 € 0,015 €  

6.- Concursos.- S’acorda convocar un concurs públic per cedir en
arrendament el local situat a la planta núm. 4 de la Torre de
Caldea i  locals annexes.

7.- Locals comunals de Caldea.- Rectificant l’acord adoptat en la
sessió celebrada el dia 10 de maig del 2010, s’acorda prorrogar
l’assegurança dels locals comunals situats dins del centre Caldea
per  un  període  de  dos  mesos  més,  atès  que  les  companyies
asseguradores tenen establert un mínim de sis mesos per a la
pròrroga de les pòlisses. La data límit de l’assegurança dels
referits locals s’estableix per tant a la data 31 de novembre del
2010.

8.- Centre d’art.-  Per a la reparació del aire condicionat del
Centre d’Art, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
TERMCALOR (9.605,90 €), INSTAL·LACIONS INTEGRALS (9.605,90 €) i
CALEFACCIONS CALDA (7.096,39 €). Examinades les ofertes s’acorda
adjudicar  a  l’empresa  INSTAL·LACIONS  INTEGRALS  els  referits
treballs,  al  ser  l’empresa  que  presenta  l’oferta  que  millor
s’adapta a les necessitats del CAEE. 

9.- Subvencions.- 

 S’acorda  procedir  a  l’abonament  d’una  subvenció,  per
l’import de 3.000 €, a favor de la Federació Andorrana de
Ball Esportiu, en concepte de la celebració del “II trofeu
ciutat d’Escaldes-Engordany”.

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
UPTEE, en concepte de funcionament, corresponent al segon
trimestre  de  2010,  per  un  import  de  22.032,65  €  i  per
l’organització de la Festa dels 3 tombs, per un import de
3.437,03 €.

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de
l’Esbart  Santa  Anna,  en  concepte  de  funcionament
corresponent al segon trimestre de 2010, per un import de
10.990 €.
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 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
AINA, per un import de 500 €.

10.-  Colors  de  música  2010.-  Dins  del  programa  “Colors  de
música’10 ”, s’acorda la contractació, junt amb  “Cadena SER-40
Principales” dels grups Gossos i Zentrix pel proper dia 17 de
juny. El Comú es farà càrrec de la fitxa tècnica per un import de
4.888 €, i  Cadena Ser- 40 Principales de la contractació dels
grups.

11.- Taller de Tèxtil i Vidre.- S’acorda acceptar el pressupost de
despeses  previstes  per  l’organització  de  la  8ª  edició  de  les
jornades  tèxtils  que  tindran  lloc  els  propers  15,  16  i  17
d’octubre a diferents espais del Comú, i que ascendeixen a un
total de 10.000 €.

12.- Direcció d’obra dels treballs de l’Av. Carlemany.  S’acorda
signar un Addendum del contracte de direcció d’obra en qualitat de
propietat delegada amb la Societat Rubio Terrissé, encarregada del
control i el seguiment dels treballs de construcció del projecte
de remodelació de l’Av. Carlemany, plaça Coprínceps, i Av. Pont de
la  Tosca,  així  com  la  renovació  dels  col·lectors  de  l’Av.
Carlemany ( Fase II, III i IV), adaptant el contracte als nous
terminis,  partides  i  fases  de  l’obra  que  hagin  resultat
modificats.

13. - Material Informàtic.-
 

 Per a l’ampliació de la xarxa comunal per connectar diversos
edificis  comunals  a  la  xarxa  actual,  s’ha  efectuat  una
consulta de preus a diverses empreses pel subministrament
d’antenes,  obtenint  solament  un  pressupost  de  l’empresa
ANDORSOFT.  Vista  l’oferta  s’acorda  encomanar-li  el
subministrament del referit material per un import de 936 €.

 Per a l’adquisició d’un sistema aplicatiu per equipar els
nous ordinadors portàtils (sancions i cobraments) del Servei
de circulació del Comú, s’ha efectuat una consulta de preus
a diverses empreses obtenint un sol pressupost, presentat
per  l’empresa  ANDORNET.   S’acorda  encomanar-li  el
subministrament del material ofert, per l’import  2.995,20
€. 

Sessió de la Junta de Govern de data 14 de juny de 2010

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm. 482
al núm. 490/2010 (obres menors), del núm. 491 al núm. 496/2010
(béns immobles), del núm. 497 al núm. 500/2010 (comerç).
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2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
10 de factures conformades per un import total de 106.461,91 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost.
  
3.- Personal.- 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de la
Sra.  Aline  VANDENABEELE,  com  a  puericultora  de  l’escola
bressol, del 14 de juny  al 31 d’octubre de 2010.

 Cursets de formació: 

 S’autoritza la inscripció del Sr. Joan CODINA LUCAS, tècnic
de só, al  “Curs personalitzat de funcionament Allen&Heath
iLive ”.  El cost total del curs és de 417,60 €.

 S’autoritza  la  inscripció  del  Sr.  Miquel  Àngel  MILLÀN
PALACIOS, Cap del departament de joventut,  al curs “Joves
+ Artistes”, que es realitza amb caràcter gratuït.

4.- Transferència 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  les  partides  61100-400-21905  “Reparació  i  Conservació
d’art ”, 1.500 €, 61100-400-22660 “Reunions i Conferències”
1.970 €, 61100-400-22760 i “Treballs realitzats per empreses
i treballs tècnics 1.500 €, a favor de la partida 61100-400-
22010 “Despeses de caseta”, per a fer front a la compra de
material de venda destinat a l’oficina de Turisme.

5.- Expedients sancionadors.- 

 Vist l’expedient incoat als Srs. Salvador GUERRERO i Sergi
SEGÒVIA, per una presumpta transgressió a l’Ordinació que
regula el dipòsit d’escombraries a la via pública;  atès que
no han fet ús del seu dret de formular al·legacions, la
Junta de Govern resol imposar-li una multa de 300 €, quedant
confirmada la proposta de sanció.

 Vistes  les  al·legacions  formulades  pel  titular  de  la
cerveseria  G i P, en relació a l’expedient que li fou
incoat  per  una  presumpta  contravenció  a  l’Ordinació  que
regula el dipòsit d’escombraries a la via pública, s’acorda
anul·lar i deixar sense efectes el referit expedient.

 Vistes  les  al·legacions  formulades  pels  Srs.  Haresh
JIVATRAM,  Bagham-Dass  TANWANI  i  les  Sres.  Maria  Carme
BERDEAL, Carla BORGES i Maria Teresa BERDEAL, en relació a
l’expedient  que  els  hi  fou  incoat  per  una  presumpta
contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  el  dipòsit
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d’escombraries a la via pública, s’acorda anul·lar i deixar
sense efectes els referits expedients.

 S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Dolors
CANAL  GÜELL  i  Maria  Cristina  POLLET,  per  presumpta
contravenció a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit
d’escombraries a la via pública.

6.- Material divers.- Vista la renúncia formulada per l’empresa
S.STOP, relativa a la impossibilitat de subministrar 5 contenidors
d’escombraries, s’acorda encomanar el subministrament del referit
material a l’empresa FERVALLS per un import de 403,75 €, al ser la
següent oferta menys dient.

7.- Treballs de manteniment.- Vist que les brides de subjecció
dels tubs de distribució d’aigua termal de la galeria tècnica de
l’Estació  Principal  estan  deteriorats  degut  a  la  corrosió,
s’acorda l’adquisició del material necessari per tal de procedir a
la seva substitució, a les empreses MAGATZEM JOCOR per un import
de 1.000 € i a SERRALLERIA MOLES per un import de 500 €.

8.- Lloguer plantes de la Torre de Caldea.- Per al lloguer de la
setena i la quarta planta de Caldea, s’ha convocat un concurs
públic, en que només ha presentat oferta l’empresa BOMOSA, oferint
un lloguer pel local de la setena planta d’un preu de 15,50 €/m2.
Vist que la documentació presentada s’ajusta al Plec de bases del
concurs, s’acorda adjudicar a la referida societat l’arrendament
del  local  de  referència  amb  la  signatura  del  contracte
corresponent. 

9.- Concursos.- S’acorda convocar un concurs públic per adjudicar
la compra d’una màquina d’escombrar.

10.- Expedients disciplinaris.- Vist l’informe adreçat pel Cap de
servei de Circulació i atenció ciutadana a la Junta de Govern, de
conformitat amb l’article 52.2 de la Llei 8/2005, dels agents de
circulació comunals, en relació als fets ocorreguts el dia 4 de
juny del corrent entre la Caporal Sra. Dolça CASANOVA, l’Agent
Teresa SORIANO i el Sr. Oscar MAS GARCIA, 

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

1. Incoar un expedient disciplinari al Sr. Oscar MAS GARCIA,
per la presumpta comissió de dos  faltes 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.
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Sessió de la Junta de Govern de data 21 de juny de 2010

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, núms. 501 i
502/2010 i del núm. 504 al núm. 511/2010 (obres menors), del núm.
512 al núm. 520/2010  (comerç), del núm. 521 al núm. 523/2010
(béns  immobles)  del  núm.  524  al  530/2010  (exempcions).  La
resolució núm. 503/2010, queda sense contingut.

2.- Personal.- 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la  Sra.  Adelaida  MINGORANCE  QUILES,  com  a  operària  de
neteja, del 1 de juliol al 29 d’agost de 2010 i a la Sra.
Consuelo PAREDES REINOSO, com operària de neteja, del 5 de
juliol  al  29  d’agost  de  2010,  per  a  la  neteja  de  les
instal·lacions utilitzades pels esports d’estiu.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Eva FERNANDEZ DIAZ, com a monitora de reforç del
espai jovent, del 18 de juny al 24 de juny de 2010. 

 S’acorda perllongar el contracte amb el Sr. Lluís PERUGA
BURGUÉS, ajudant/suport gimnàs, amb caràcter eventual, fins
al 31 de desembre de 2010.

 S’acorda  perllongar  l’excedència  del  Sr.  Carles  ROMÀN
VÁZQUEZ, monitor esportiu, per un període de 12 mesos a
comptar del dia 1 de setembre.

 Vista la sol·licitud formulada per la Federació Andorrana
de Voleibol i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la
funció pública, s’acorda concedir un permís retribuït al Sr.
Sergi RUIZ COBOS per a participar el dia 18 de juny en
representació d’Andorra,  a la fase de classificació Grup A
del Campionat d’Europa Divisió Petits Països.

 Vista la sol·licitud formulada per la Federació Andorrana
de Futbol i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la
funció pública, s’acorda concedir un permís retribuït a la
Sra. Montserrat SANCHEZ FERNANDEZ per a participar el dia 11
de juny, en tant que entrenadora de la selecció Sub-9 a la
edició internacional de Futbol-7.

o Atès  que  el  servei  de  neteja  comunal  de  l’edifici
Fiter i Rossell assumeix actualment les tasques de
neteja de tot el centre inclòs els espais arrendats a
les  associacions,  s’acorda  notificar  a  totes  les
associacions usuàries d’aquests locals, que a partir
del dia 1 d’agost el Comú ja no assumirà més les
tasques de neteja dels referits locals.

o Cursets de formació:  S’autoritza la inscripció dels
Srs.  Joan  Carles  ORDOÑEZ,  Antoni  RAYA  i  Santiago
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LOPEZ,  brigada  de  camins,   a  la  formació  per  a
Auxiliars en Incendis forestals, els dies 28, 29, 30
de juny i 1 de juliol, que realitza el departament de
protecció civil amb caràcter gratuït.

3.- Concursos.- 

 S’acorda convocar un concurs públic d’àmbit internacional
per  adjudicar  els  treballs  de  redacció  dels  projectes
museològics  i  museogràfics,  d’assistència  i  de  direcció
tècnica de la implantació del centre d’interpretació de la
vall del Madriu.

 S’acorda convocar un concurs públic, per la contractació del
subministrament de carburant pel parc mòbil del Comú.

 S’acorda convocar de forma conjunta amb el Comú d’Andorra la
Vella,  el  subministrament  de  combustible  pels  edificis
Comunals. A tal efecte, s’acorda facultar al Comú d’Andorra
la Vella  per a la convocatòria de la licitació en nom dels
dos Comuns.

4.-  Expedients  sancionadors.-  S’acorda  incoar  un  expedient
sancionador  al  Sr.  Josep  CARVALHO  MARTINS,  per  presumpta
contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  l’horari  de  dipòsit
d’escombraries a la via pública.

5.- Passaport cultural.- Amb l’objectiu de donar a conèixer als
joves de la Parròquia les activitats i equipaments del Departament
de   Cultura,  s’acorda  posar  en  marxa  el  projecte  Passaport
Cultural,  per  tal  de  fomentar  la  descoberta  dels  equipaments
culturals, els esdeveniments i les activitats organitzades pel
departament de Cultura.

6.-  Renovació  pòlisses  crèdit.  – D’acord  amb  l’article  18  de
l’Ordinació del pressupost 2010, de data 26 de novembre del 2009,
i  a  proposta  de  la  Consellera  encarregada  de  les  Finances,
s’acorda la renovació, pel període de 2 anys, de les pòlisses de
crèdit  de  compte  corrent  establertes  amb  les  entitats  Crèdit
Andorrà, Banca Mora i Banc de Sabadell, per l’import de 1.000.000
€ cada una.

7.- Delimitacions amb el terreny Comunal.-  Vistes les diferents
sol·licituds de delimitació de terrenys privats amb el comunal,
s’acorda  convocar  pel  vinent  dia  15  de  juliol  els  actes  de
delimitació dels terrenys, i publicar la convocatòria al BOPA.
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Sessió de la Junta de Govern de data 28 de juny de 2010

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm. 531
al núm. 538/2010 (obres menors), del núm. 548 al núm. 550/2010
(béns immobles), del núm. 539 al núm. 546/2010 (comerç), i núm.
547/2010 (exempcions).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
11 de factures conformades per un import total de 328.760,76 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost.

3.- Personal.- Vista la sol·licitud formulada per l’Associació de
Cossos Especials d’Andorra i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació
de la funció pública, s’acorda concedir un permís retribuït al Sr.
Gerard RIART ESCRIBÀ per a participar el dia 29 de juny, en tant
que  coordinador  de  la  prova  de  ciclisme,  en  el  campionat  de
policies i bombers.

4.- Senyalització viària.-  Per al subministrament de material
destinat a la senyalització horitzontal de l’eix de la calçada de
les  vies  públiques  de  la  Parròquia,  s’ha  convocat  un  concurs
públic al que han participat les empreses MULTISERVEIS COPRÍNCEPS
(6.875 €) i EUROSENYALS (6.350 €). Examinades les ofertes s’acorda
adjudicar  el  subministrament  del  referit  material  a  l’empresa
EUROSENYALS, al ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

5.- Expedients sancionadors.- 

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

 Vistes les al·legacions formulades per la Sra. Maria Àngels
ADRAN GARCIA i el Sr. Lluis FALIP PIFARRÉ, en relació a
l’expedient  que  els  hi  fou  incoat  per  una  presumpta
contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  el  dipòsit
d’escombraries a la via pública, s’acorda anul·lar i deixar
sense efectes els referits expedients.

 S’acorda incoar un expedient sancionador al Sr. Daniel LOPES
BRANCO, per presumpta contravenció a l’Ordinació que regula
l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública.

6.- Vestimenta – Per el subministrament de 50 anoracs destinats al
personal dels departaments de Medi Ambient i de Serveis, s’ha
convocat un concurs públic al que han participat les empreses
DISTRIBUCIONS PRESTIGI, DIPSA, LAFONT GM, SNC, FAMAGUSTA, MAUCO,
EMERGÈNCIES  DE  LES  VALLS  i  FERVALLS,  oferint  totes  elles
diversitat de preus i models. Vista la proposta de la Mesa de
contractació,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  FAMAGUSTA  el

   133



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2010  –   Sessió ordinària de data 22 de juliol 

subministrament dels anoracs per un import de 179 € unitat, al ser
l’empresa  que  presenta  l’oferta  que  millor  s’adapta  a  les
necessitats dels departaments. 

7.-  Instal·lacions  Audiovisuals.-  Per  la  contractació  dels
treballs de manteniment de les instal·lacions audiovisuals de la
sala polivalent del Prat del Roure i la sala d’actes de Casa
Comuna, s’ha convocat un concurs públic al que han participat les
empreses  TECNIALIA  (21.326,76  €),  SETI  (  17.424  €)  i
INSTAL·LACIONS  INTEGRALS  (13.484,59  €).  Examinades  les  ofertes
s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  INSTAL·LACIONS  INTEGRALS,  els
treballs  de  manteniment  d’aquestes  instal·lacions,  al  ser
l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

8.- Concursos.- 

 S’acorda convocar un concurs públic per adjudicar l’execució
dels treballs de reforma i embelliment de les voravies i
entorns del pont dels Escalls. 

 S’acorda convocar un concurs públic per l’adquisició de dos
motocicletes pel servei de Circulació i Atenció Ciutadana.

Sessió de la Junta de Govern de data 5 de juliol de 2010

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm. 551
al núm. 555/2010 (obres menors), del num. 557 al núm. 560/2010
(béns immobles), del núm. 563 al núm. 569/2010 (comerç),  del núm.
561 al núm. 562/2010 (exempcions). La resolució núm. 556/2010,
queda sense contingut.

2.- Personal.- 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Sandra SOLER MILLA, com a monitora de reforç del
espai jovent, del 12 de juliol al 18 d’agost i del 3 al 10
de setembre de 2010. 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Pilar COBOS LÓPEZ, com a monitora de la Llar del
Jubilat, del 12 de juliol al 30 de novembre de 2010. 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr.  Jaume  COTO  PICÓ,  com  a  operari  de  manteniment  al
departament d’Esports, per un període de tres mesos.
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3.- Sala Polivalent del Prat del Roure.-  Per la realització dels
treballs de reparació de la plataforma del pati de butaques de la
sala polivalent del Prat del Roure, s’acorda contractar l’empresa
MUSITRONIC per a la realització dels treballs corresponents a la
primera  fase,  per  un  import  de  2.866,24  €,  atès  que  va  ser
l’empresa adjudicatària de la instal·lació de la plataforma.

4.- Cementiri de la Plana.- Per als treballs de reparació de les
filtracions del cementiri de la Plana, s’ha demanat un pressupost
a l’empresa CONSTRUCCIONS CARRACEDO, - empresa que va executar el
projecte -,  la qual ha presentat un pressupost per l’import de
14.260,15  €.  Vista  l’oferta  presentada  i  els  informes  de  la
Directora  del  departament  d’urbanisme  i  de  la  Interventora,
s’acorda encomanar la realització d’aquest treballs conforme al
pressupost presentat.

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  d’una  ordinació  de  modificació  de
l’Ordinació sobre preus públics

El  Sr.  Cònsol  major  cedeix  la  paraula  a  la  Sra.  Cònsol  Menor  per  que
informi sobre la proposta que es posa a consideració. La Sra. Cònsol Menor
exposa el següent:
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Es tracta d’una modificació de l’Ordinació de preus públics per tal de
fixar  els  preus  de  les  activitats  culturals,  esportives  i  socials  que
comencen  el  proper  mes  de  setembre  amb  el  curs  escolar,  i  que
s’acabaran el mes de juny de 2011. Són activitats tant per infants com
per adults. 

Els preus 2010-2011 s’han fixat tenint en compte els preus de mercat.
S’ha comparat amb d’altres Comuns i amb empreses privades. També
s’ha  tingut  en  compte  els  preus  d’anys  anteriors  i  el  nombre  de
persones inscrites  a cadascuna de les activitats. 

Per fer el càlcul del cost del servei i activitats només s’han tingut en
compte els costos directes; és a dir, nòmines, llum, telèfon, etc. En
canvi, els costos indirectes com poden ser l’amortització d’edificis, la
despesa financera o altres, no s’han valorat. 

Pràcticament  totes  les  activitats  estan subvencionades,  algunes  més
que d’altres, i la quantia de la subvenció depèn del tipus d’activitat. Val
a  dir  però,  que  tots  són  preus  socials  per  tal  de  facilitar  l’accés  a
aquestes activitats a tota la ciutadania. Aquests preus han estat validats
per  les  comissions  corresponents  de  cultura,  de  socials,  d’esports  i
també la de finances. Els preus que s’han incrementat segueixen estant
altament  subvencionats  i  en  alguns  casos  per  sobre  del  60%.  Cal
recordar finalment, que també és d’aplicació per a aquestes activitats,
el reglament d’ajudes socials a les famílies més necessitades. 

Closa  la  intervenció  de  la  Sra.  Cònsol  Menor  i  no  havent-n’hi  altra  de
sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova l’Ordinació de modificació de
l’ordinació sobre preus púbics presentada, la qual serà tramesa al BOPA
per a la seva publicació i posterior entrada en vigor.
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4. Proposta d’aprovació provisional dels límits de les finques
propietat  dels Srs. Gerard Cadena Turiella,  Joan Ambatlle
Vilasetru i Jordi Visent Guitart amb el terreny comunal. Si hi
ha  lloc,  obertura  del  termini  d’informació  pública  dels
respectius expedients administratius de delimitació

El  Sr.  Cònsol  Major  informa  al  Ple  que  d’acord  amb  el  que  estableix
l’article 93 del Codi de l’Administració, i a instància dels interessats, el dia
15 de juliol  del corrent es va procedir  a la delimitació  de tres terrenys
privats  amb  el  terreny  comunal,  prèvia  convocatòria  pública  efectuada
mitjançant Edicte publicat al BOPA núm. 38, de data 7 de juliol de 2010. 

S’ha tramès als consellers les actes corresponents als actes de delimitació
realitzats. Les finques en qüestió són les següents:

 “Coll de Jou”, partida de Coll de Jou; delimitació sol·licitada pel Sr.
Jordi Visent Guitart

 “Parcel·la  a  Can  Diumenge”,  partida  de  Can  Diumenge;  delimitació
sol·licitada pel Sr. Gerard Cadena Turiella

 “La  Devesa  de  Més  Amunt”,  partida  d’Engolasters;  delimitació
sol·licitada pel Sr. Joan Ambatlle Vilasetrú

Correlativament  i  seguint  el  procediment  establert,  el  Sr.  Cònsol  Major
proposa al Ple informar favorablement els expedients de delimitació referits
i sotmetre’ls a informació pública mitjançant la publicació del corresponent
Edicte al BOPA, per tal  que es puguin formular les al·legacions que es
considerin procedents.  Esgotat  el  termini  d’informació pública, el  Comú
haurà  d’examinar  les  eventuals  al·legacions  presentades  i  pronunciar-se
sobre l’aprovació definitiva dels límits amb el terreny comunal. 

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta formulada.
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5. Proposta  d’aprovació  definitiva  dels  límits  de  la  finca
propietat  de  la  societat  Promocions  3–MA,  SA,  amb  el
terreny comunal

El Sr. Cònsol Major informa als presents que, en el curs de la sessió de
Consell  celebrada  el  26  de  novembre  de  2009,  el  Comú  va  informar
favorablement  l’expedient  administratiu  iniciat  per  la  fixació  dels  límits
amb el terreny comunal de la finca coneguda com a “Solà d’Engordany –
els  Vilars”,  propietat  de la  societat  Promocions  3-MA, SA,  i  va  acordar
sotmetre l’expedient a informació pública.

Vist que en el termini d’exposició pública, tal com acredita la certificació
emesa  pel  Secretari  i  tramesa  als  consellers,  no  s’ha  formulat  cap
al·legació  a  l’expedient,  el  Sr.  Cònsol  Major  proposa  al  Ple  l’aprovació
definitiva dels límits de la finca amb el terreny comunal.

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

6. Proposta  d’aprovació  definitiva  del  Pla  parcial  pel
desenvolupament de la UA–SUBLE–02, els Vilars – pont Pla

A petició del Sr. Cònsol Major, el Sr. Secretari dóna lectura íntegra a la
proposta de Decret que, d’aprovar-se, serà tramès al BOPA per a la seva
publicació i entrada en vigor:

Vist l’acord adoptat pel Comú d’Escaldes-Engordany en la sessió celebrada el
dia 4 de març del 2010 donant conformitat al projecte del Pla Parcial de la
Unitat d’Actuació UA-SUBLE-02 “els Vilars – pont Pla”, formulat pels Srs.
Gilbert Montané Pons i David Caballero Lopez, actuant en la seva qualitat de
representants  legals  de  la  societat  mercantil  Promocions  3–MA,  SA,  que
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inclou els terrenys 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 en el  termini d’informació pública al  qual fou sotmès l’expedient
mitjançant l’Edicte publicat al BOPA núm. 15, de data 17 de març del 2010,
no s’ha presentat cap al·legació en relació al mateix,

Vist que els informes que el Comú va requerir simultàniament als ministeris
de  Govern  afectats  per  llurs  competències  sectorials,  són  favorables  a
l’aprovació del Pla Parcial,

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,

Vistos  els  informes  favorables  emesos  pel  tècnic  del  Comú  i  per  l’equip
assessor  del  Comú en  matèria  urbanística,  en  relació  al  compliment  dels
tràmits i procediments preceptius establerts als articles núms. 61, 62, i 63
del Reglament Urbanístic,

Vist  que  la  propietat  ha  subsanat  totes  les  observacions  que  el  Comú va
requerir  de  forma  obligatòria  per  a  poder  obtenir  el  Decret  d’aprovació
definitiva.

Vist el que disposa l’article núm. 64 del Reglament urbanístic, en relació als
article  112,  113  i  121  de  la  Llei  General  d’Ordenació  del  Territori  i
Urbanisme relatiu a l’aprovació i publicació dels Plans Parcials,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 22 de juliol del
2010, 

DECRETA

Article 1

S’aprova el 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, d’acord 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.

Article 2

Es publica aquest Decret al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, junt amb
la relació de propietaris afectats que figura a l’annex núm. 1, per tal que el
Pla parcial sigui executiu a partir del mateix dia de la seva publicació.

Article 3

Es  requereix  a  la  societat  mercantil  Promocions  3-MA,  SA,  per  tal  que
conjuntament  amb  el  Comú,  elevin  a  escriptura  pública  el  conveni
d’urbanització,  el  Decret  d’aprovació  i  els  plànols  del  projecte  de
reparcel.lació en els què es reflecteixin la configuració de la nova situació i la
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titularitat de les finques resultants del procés urbanístic, així com els terrenys
de cessió obligatòria a favor del Comú.

D’acord amb el procediment establert a l’article núm. 64.4 del Reglament
urbanístic, es requereix també als propietaris del Pla parcial per tal que es
constitueixin,  mitjançant  escriptura  pública,  en  associació  de  promoció
urbanística, als efectes de procedir a l’execució de la urbanització.

Article 4

Aquest pla parcial té el caràcter de document públic i tothom i en tot moment
pot consultar-lo.

D’acord amb l’article núm. 146 de la Llei general d’ordenament del territori i
urbanisme, contra aquest Decret es pot interposar recurs d’alçada davant la
Comissió  Tècnica  d’Urbanisme,  dins  d’un  termini  de  tretze  dies  hàbils  a
comptar des de la data de la notificació o de la seva publicació al Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública  per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 22 de juliol del 2010.

Feta la lectura de la proposta de Decret, el Sr. Cònsol Major complementa
la informació aportada explicant als presents que, d’acord amb l’article 14
de les Normes Urbanístiques, la cessió obligatòria de sistemes al Comú
resultant d’aquest pla parcial és de 1.085,92 m2. Aquesta es formalitzarà
mitjançant la cessió de 261,43 m2 de sòl situat al voltant del Rec del Solà
-el qual es pot destinar en un futur a la creació d’una zona de passejada-, i
els restants 824,49 m2 es cediran en el seu equivalent econòmic.

Pel càlcul del valor de cessió en econòmic s’ha procedit de conformitat
amb l’article  14.7.3.e  de  les  Normes  Urbanístiques,  donant  la  mitjana
entre les dues peritacions més properes un valor de 562,22 € / m2, del
que en resulta un import total de cessió en econòmic de 463.544,77 €.

Closa la intervenció del  Sr.  Cònsol  Major i  no havent-hi  cap intervenció
sol·licitada,  per  assentiment,  el  Ple  aprova  la  proposta  d’aprovació
definitiva del Pla parcial pel desenvolupament de la UA–SUBLE–02,  els
Vilars – pont Pla.
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Finalment,  quant  als  tràmits  previstos  a  l’article  tercer  del  Decret
d’aprovació del Pla Parcial de la Unitat d’actuació de sòl urbanitzable núm.
02,  “Vilars  –  Pont  Pla”,  s’acorda  facultar  al  Srs.  Cònsols  per  tal  que,
indistintament i en nom i representació del Comú d’Escaldes-Engordany,
puguin signar davant del Notari tota la documentació requerida a l’article
núm.  64.4  del  Reglament  urbanístic  i  acceptar  els  terrenys  de  cessió
obligatòria.

7. Precs i preguntes

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

No havent-hi cap petició en aquest sentit, el Sr. Cònsol Major recorda als
presents que el proper dilluns, diada de Santa Anna, es celebrarà la missa i
el ball de santa Anna, actes tradicionals als que tots els consellers estan
convidats. Dit això, s’esgota l’ordre del dia de la sessió d’avui. Essent les
18:20 hores, el Sr. Cònsol Major aixeca la sessió.

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