
Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2010  –   Sessió ordinària de data 30 de setembre 

L’any dos mil deu, dijous, dia 30 de setembre, 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 dels esborranys d’acta corresponents
a les sessions celebrades els dies 5 i 22 de juliol del 2010.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats de la Junta de Govern en
el curs de les sessions celebrades els dies 12, 19  i 27 de juliol; 2, 9,
16, 23 i 30 d’agost, i 6 i 13 de setembre del 2010.

3. Proposta d’aprovació d’un conveni amb la societat Casa Molines, SA
per a la creació d’una servitud temporal de pas per a vianants, que ha
de permetre la connexió del camí d’Ensucaranes i el passeig del Riu.

4. Proposta d’aprovació d’una ordinació de despesa plurianual, per un
import  total  de  400.000  €,  per  a  l’adjudicació  dels  treballs  de
redacció del projecte museològic i museogràfic, assistència i direcció
tècnica  de  la  implantació  del  centre  d’interpretació  de  la  vall  del
Madriu.

5. Proposta  d’adjudicació  dels  treballs  de  redacció  del  projecte
museològic  i  museogràfic,  assistència  i  direcció  tècnica  de  la
implantació  del  centre  d’interpretació  de  la  vall  del  Madriu,  a
l’empresa EMBLEMMA, per un import de 67.704 €, d’acord amb la
proposta presentada per la Mesa de contractació.

6. Proposta d’aprovació d’una ordinació de crèdit extraordinari, per un
import de 1.587.327 €, a favor de la partida pressupostària de nova
creació 10101–400–82100 “Inversió financera SEMTEE, SA” per a
fer front a la subscripció del capital social que correspon assumir al
Comú, derivat de l’acord d’ampliació del capital social.

7. Proposta d’adjudicació dels treballs de reforma i embelliment de les
voravies i entorns del pont dels Escalls a l’empresa PROGEC, per un
import de 274.855,45 €, d’acord amb la proposta presentada per la
Mesa de contractació.

8. Proposta d’aprovació definitiva dels expedients per a la fixació dels
límits amb el terreny comunal de les finques: 

 Les Llenguaderes dels Vilars; sol·licitant: societat Llenguaderes dels
Vilars, SL.

 Coll de Jou; sol·licitant: Jordi Visent Guitart
 Parcel·la de Can Diumenge; sol·licitant: Gerard Cadena Turiella
 La Devesa de més amunt; sol·licitant: Joan Ambatlle Vilasetrú.
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9. Proposta d’aprovació definitiva del Pla parcial pel desenvolupament
de la UA–SUBLE–13, “Camí de Cal Diumenge”.

10. Proposta d’aprovació definitiva del Pla parcial pel desenvolupament
de la UA–SUBLE–06, “Les Llenguaderes dels Vilars”.

11. D’acord  amb  l’article  64.4  del  Reglament  urbanístic,  proposta  de
nomenament dels Srs. Gerard Calvet Sala, Ester Cervós Isern i Àngel
Grau Navarro, com a membres representants del Comú per a formar
part, de manera indistinta, dels òrgans de govern a les associacions de
promoció  urbanística  previstes  pel  desenvolupament  dels  plans
parcials.

12 Proposta d’aprovació del Reglament de funcionament del Consell del
Cens.

13. Informes de caràcter general.

14. 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 i
s’inicia el tractament dels assumptes previstos pel dia d’avui.

1. Lectura i  si  hi  ha lloc,  aprovació dels  esborranys d’acta
corresponents a les sessions celebrades el dia 5 i 22 de
juliol de 2010

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

I no havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el
Ple aprova les actes corresponents a les sessions de data 5 i 22 de juliol de
2010.
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2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern en el curs de les sessions celebrades els dies 12,
19 i  27 de juliol,  2,  9,  16,  23 i  30 d’agost,  6 i  13 de
setembre de 2010

Sessió de la Junta de Govern de data 12 de juliol de 2010

Súpliques.-  Es  resolen  les  súpliques  presentades,  del  núm.
570/2010  al núm. 574/2010 (obres menors), del núm. 575/2010 al
núm.  583/2010  (comerç),  del  núm.  584/2010  al  585/2010  (bens
immobles), del núm. 586/2010 al 587/2010 (urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
12 de factures conformades per un import total de 204.657,68 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost.
 
3.- Personal.- 

 Vista la sol·licitud formulada per la Unió Esportiva Sant
Julià i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la funció
pública, s’acorda concedir un permís no retribuït a la Sra.
Tania RIBEIRO MATOS, monitora dels Esports d’Estiu, per a
participar  els  dies  14,  15  i  16  de  juliol  de  2010,  en
representació  d’Andorra,  al  7è  Campionat  Mundial
Universitari de Karate que tindrà lloc a Montenegro.

 Vista la sol·licitud formulada per la Universitat d’Andorra
i  vist  l’article  núm.  55  de  l’Ordinació  de  la  funció
pública, s’acorda concedir un permís no retribuït al Sr.
Xavier MORENO MARÍN, monitor dels Esports d’Estiu, per a
participar  els  dies  14,  15  i  16  de  juliol  de  2010,  en
representació d’Andorra, a la segona ronda de classificació
de la Europe League.

 Vista la renúncia a la plaça de monitor d’Esports d’Estiu
del  Sr.  Eric  Obregon  Pantebre,  s’acorda  contractar,  amb
caràcter eventual, els serveis del Sr. Yassine Raguig El
Moussaoui, com a monitor dels Esports d’Estiu, del 1 al 29
d’agost de 2010. 

 Vista la renúncia a la plaça d’educador de l’espai Jovent
del Sr. Aboubacry MAMADOU, s’acorda acceptar-la i convocar
un concurs intern per cobrir la vacant. 

4 .- Subvencions.-  

 S’acorda  fer  efectiu  els  pagaments  corresponents  a  les
següents subvencions destinades a l’UPTEE:
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- Cavalcada de Reis 2010 (24.142,85 €)
- Sant Miquel d’Engolasters (5.734,70 €)

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de
l’UPTEE, en concepte de funcionament corresponent al tercer
trimestre 2010, per un import de 24.446,93 €.

 S’acorda procedir a l’abonament d’una bestreta a favor de
l’UPTEE,  per  un   import  de  109.372,56  €,  en  concepte
d’organització de la Festa Major 2010.

5 .- Expedients Sancionadors.- 

 Vistes les al·legacions formulades per la Sres. Alba VENTURA
GONZÀLEZ, Dolors CANAL GÜELL i Virgínia HERNANDEZ MARTÍNEZ ,
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.

 Vist l’expedient incoat al Sr. Enric MONTTOBIO CAMPRUBÍ, per
una  presumpta  transgressió  a  l’Ordinació  que  regula  el
dipòsit d’escombraries a la via pública;  atès que no ha 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.

 S’acorda incoar un expedient sancionador a als Srs. Fatima
PINARGOTE  GUTIÉRREZ,  Alicia  HERAS  DÍEZ,  Pilar  GONZALEZ
HERNÁNDEZ, Jordi BATLLEBÓ ÁLVAREZ, Jordi CAMPS VALLS, Sandra
FERNÁNDEZ ALVES, Anna BARATAU ROVIRA i Joan RUZAFA TOMÁS,
per presumpta contravenció a l’Ordinació que regula l’horari
de dipòsit d’escombraries a la via pública.

6 .- Col·lector general del Parc de la Mola – Vist l’informe de la
Directora  del  departament  d’urbanisme  i  del  departament
d’Intervenció,  s’acorda  l’adjudicació  directa  pel  procediment
d’urgència, dels treballs de reparació del col·lector general de
claveguera, situat en la cruïlla dels carrers Josep Viladomat i
Copríncep  François  Miterrand,  a  l’empresa  CAPICSA.  L’import
d’aquesta intervenció ascendeix a 35.000 € aproximadament i serà
satisfet a raó del 50 % entre el Comú i el Sr. Josep Vidal Martí,
propietari de l’edifici “Mola Parc”.
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Sessió de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2010

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm. 589
/2010 al 592 i el núm. 594/2010 (obres menors), del núm. 595/2010
al  603/2010  (comerç),  del  núm.  604/2010  al  606/2010  (béns
immobles)  núm.  607/2010  (altres).  La  resolució  núm.  593/2010,
queda sense contingut.

2.-Personal.- 

 S’acorda  convocar  un  concurs  intern  per  contractar  un
informador turístic destinat a la nova oficina de Turisme .

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Cristina NOGUÉ SANCHEZ, treballadora del CAEE, del
12 de juliol al 31 de juliol de 2010. 

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

la Sra. Vanair SIMAO DA SILVA, com a operària de neteja, del
12 de juliol al 29 d’agost de 2010.

3.- Concursos.- 

 S’acorda convocar un concurs públic per a la renovació de
la  contractació  del  servei  de  transport  regular  a
Engolasters.

 Per  a  l’arrendament  del  local  propietat  del  Comú
d’escaldes-Engordany,  situat  al  Bloc  H  de  l’edifici
Caldea, s’ha convocat un concurs públic al que solament ha
postulat la societat “Oscar Espectacles SLU”, presentant
una oferta de 3 €/m2 i per mes. Vista l’oferta, s’acorda
adjudicar  l’arrendament  d’aquest  local  a  la  referida
empresa per la durada de cinc anys, de conformitat amb el
Plec de Bases que ha regit el concurs.

4 .- Subvencions.-  

 S’acorda  procedir  a  l’abonament  d’una  subvenció,  per
l’import de 3.100 €, a favor del Bàsquet Club Escaldes-
Engordany,  en  concepte  d’organització  del  Campionat
parroquial de bàsquet.

 S’acorda  procedir  a  l’abonament  d’una  subvenció,  per
l’import de 3.400 €, a favor Taekwondo Club Principat, en
concepte d’organització de la VIII Copa Andorra Infantil -
Cadet i la Copa d’Andorra Sènior.
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5 .- Expedients Sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a als Srs. Jordi
ROIG GIMENO, Laura VIDAL PUIGVERT, Eva Maria GUILLAN GARCIA
i a la discoteca NEW MORT QUI, per presumpta contravenció a
l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a
la via pública.

 Vist l’expedient incoat a la Sra. Aroa Maria MIGUEL MANZANO,
per una presumpta transgressió a l’Ordinació que regula el
dipòsit d’escombraries a la via pública;  atès que no ha 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.

6  .-  Senyalització  Horitzontal  –  Per  al  subministrament  de
material per  la  senyalització  horitzontal,  s’ha  efectuat  una
consulta de preus a les empreses FERBA (8.748,40 €), EUROSENYALS
(7.148,50 €) i  MULTISERVEIS COPRINCEP (4.187,60 €). Examinades
les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa MULTISERVEIS COPRÍNCEPS
el referit subministrament al ser l’empresa que presenta l’oferta
menys dient.

7.- Vestimenta servei de Circulació.- Vist l’acord adoptat per la
Comissió  Interparroquial  dels  Agents  de  Circulació  conforme  a
l’article núm. 14 a) de la Llei 8/2005, dels Agents de Circulació
comunals,  s’acorda  facultar  al  Comú  de  Canillo  perquè  en
representació del Comú d’Escaldes-Engordany, convoqui la licitació
pel subministrament de la vestimenta dels Agents de Circulació. 

8.- Assegurances.- Per a la renovació de la pòlissa d’assegurances
dels  locals  del  centre  “Caldea”  la  SEMTEE  SA,  ha  demanat
pressupostos per a l’assessorament de la societat en els plans de
disseny i programa de necessitats dels riscos a cobrir, així com
per a la redacció dels Plecs de condicions tècniques. Proposa al
Comú contractar aquests treballs preliminars a l’empresa AON RISK
SERVICES, la qual presenta la millor oferta, per l’import de 3.800
€. S’acorda acceptar la proposta presentada per la SEMTEE.

Sessió de la Junta de Govern de data 27 de juliol de 2010

1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades,  del núm.
608/2010 al núm. 612/2010 (obres menors), del núm. 613/2010 al
núm.  615/2010  (Urbanisme),  del  núm.  616/2010  al  núm.  618/2010
(bens immobles), del núm. 619/2010 al núm. 622/2010 ( comerç) ,
del núm. 623/2010 al núm. 638/2010 (exempcions).
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2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
13 de factures conformades per un import total de 179.738,99 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost.

3.- Personal.- 

 Vista la renúncia de la Sra. Meritxell Prats Martí a la
plaça de monitora d’Esports d’Estiu, s’acorda contractar,
amb caràcter eventual, els serveis de la Sra. Amélie Sala
Rouit, del 2 d’agost al 5 de setembre de 2010. 

 
 Vista la renúncia de la Sra. Judith Torres Rueda a la plaça

de  monitora  d’Esports  d’Estiu,  s’acorda  contractar,  amb
caràcter eventual, els serveis de la Sra. Alba Ramos Seco,
del 1 d’agost al 15 d’agost de 2010. 

 Vista la renúncia de la Sra. Natàlia LÓPEZ HORISHNICK a la
plaça de monitora d’Esports d’Estiu, s’acorda perllongar el
contracte eventual amb el Sr. Borja Sanchez Vidal, del 1 al
15 d’agost de  2010. 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Daniel Rodríguez Mingorance, com a monitor de reforç als
Esports d’Estiu, del 16 d’agost al 5 de setembre. 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Concepció Luque Salamanca, com a operària de neteja,
del 2  al 29 d’agost de 2010.

 D’acord amb l’article 30 de la Llei 8/2005, dels agents de
circulació comunals, s’acorda convocar un concurs intern per
a  proveir  dues  places  de  nova  creació  dins  de  l’escala
tècnica, corresponents al càrrec de caporal i caporal de la
secció de motos.  

 Vista  la  demanda  de  la  Sra.  Jennifer  PLAZA  DOMÍNGUEZ,
referent  a  realitzar  una  estada  formativa  als  Esports
d’Estiu, s’acorda  acceptar- la. 

3.- Concursos.- 

 S’acorda convocar un concurs públic  per a l’arrendament el
local situat a les planta núm. 4 de la torre de Caldea. 

 S’acorda convocar un concurs públic per la realització del
concurs d’idees sobre el pessebre vivent d’Engordany.

4 .- Expedients Sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a als Srs. Rocio
PUERTA GUTIÉRREZ, Jordi Manel SANTOS FREITAS, Ivan BARRAGAN
SEVILLA, Meritxell LOBO ORTONOBES, Francesc OBIOLS ARGERICH,
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Josep Maria ALBILLO GARCIA, Glòria COMAS FOLCH, Montserrat
ARMENGOL  RICH,  Antoni  TENREIRO  TRASTOY,  Pablo  MASCARELL
ORIOLA, Meritxell FONOLL ALMANSA, Josep PUNTÍ TIGEL, i a als
titulars  dels  negocis  FARMACIA  PASTEUR,  EL  PERIÒDIC  i
l’ESQUIADOR  , per presumpta contravenció a l’Ordinació que
regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública.

 Vistes les al·legacions formulades pels Srs. Martin Diego
ORONA,  Daniel  LOPES  BRANCO  i  Josep  CARVALHO  MARTÍN,  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.

Sessió de la Junta de Govern de data 2 d’agost de 2010

1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades, del núm.
639/2010 al núm. 641 /2010 (obres menors), del núm. 642/2010 al
núm. 644/2010 (comerç), núm. 645/2010 (terrasses de bar),  del
núm. 646/2010 al núm. 647/2010 (exempcions), del núm. 648/2010 al
núm. 650/2010 ( bens immobles, del núm. 651/2010 al núm. 653/2010
(urbanisme). 

2.- Personal.- S’acorda prorrogar la contractació eventual de la
Sra. Cristina NOGUÉ  SANCHEZ (eventual del departament de Cultura)
fins al dia 15 d’agost del corrent, per a cobrir la baixa del
titular de la plaça. 

3.- Expedients sancionadors.- 

 Vist que la Sra. Cristina POLLET no ha presentat al.legacions
dins del termini establert, en relació a l’expedient que li fou
incoat per una presumpta transgressió a l’Ordinació que regula
l’horari  de  dipòsit  de  les  escombraries  a  la  via  pública,
s’acorda resoldre el referit expedient imposant-li una sanció
de 300 €.

 Vist que el titular administratiu del negoci BUDA ESPAI ANDORRA
no ha presentat al.legacions dins del termini establert, en
relació  a  l’expedient  que  li  fou  incoat  per  una  presumpta
transgressió  a  l’Ordinació  que  regula  la  distribució  de
publicitat  gràfica  a  la  via  pública,  s’acorda  resoldre  el
referit expedient imposant-li una sanció de 600 €.

   149



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2010  –   Sessió ordinària de data 30 de setembre 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Maria Dolors
CASANOVES  DOMENECH,  per  una  presumpta  transgressió  a
l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la
via pública. 

4.-  Denúncia  Agent  Sr.  Oscar  Mas  Garcia.- En  relació  a  la
comunicació rebuda el dia 2 de juny del 2010, adreçada per l’agent
Sr. Oscar Abel MAS GARCIA al Sr. Cònsol major i a la Junta de
Govern, denunciant diferents actituds i comportaments del Cap de
servei de circulació i atenció ciutadana, s’informa del resultat
de l’enquesta que es va portar a terme entre les persones que
apareixen citades en el referit escrit, en l’intent d’esbrinar la
realitat dels fets objecte de la denúncia.

Vistes les conclusions que s’obtenen de les diferents declaracions
efectuades davant la Sra. Cap de Recursos Humans i el Secretari
General del Comú, la Junta de Govern acorda:

1. Que en el marc de les diligències prèvies dutes a terme, no
s’ha esbrinat la realitat dels fets denunciats pel Sr. Oscar
Abel MAS GARCIA, en la seva carta adreçada al Cònsol major i
a la Junta de Govern, i rebuda en data 2 de juny del 2010.

2. Que, tot al contrari, s’ha evidenciat de manera particular
que la conversa litigiosa pretesament mantinguda entre ell i
el Sr. Bahillo no ha pogut tenir lloc, atès que, el mateix
dia i hora, el Cap de circulació es trobava a la Parròquia
d’Andorra la Vella, a la festa dels Agents.

3. Que, per tant, no hi ha lloc a l’obertura de cap expedient
disciplinari contra el Sr. Bahillo, tot sense perjudici de
les eventuals repercussions que allò pugui tenir en l’àmbit
penal i que el Sr. Bahillo pugui entendre que li corresponen.

4. Notificar aquest acord al Sr. Sr. Oscar Abel MAS GARCIA i al
Sr. Enric BAHILLO GARCIA, Cap del departament de circulació i
atenció ciutadana.

Sessió de la Junta de Govern de data 9 d’agost de 2010

1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades, del núm.
654/2010 al núm. 655/2010, del núm. 656/2010 al núm. 659/2010
(bens immobles), del núm. 660/2010 al núm. 669/2010 (comerç) i el
núm. 670/2010 (exempcions).
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2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
14 de factures conformades per un import total de 517.962,04 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost.

3.- Personal.-  

 Vist  que  els  Srs.  Víctor  CONTRERAS,  Santiago  PLATA,  Jordi
DRETS, Lara GRIERA, i Maria FERNANDEZ, han renunciat a ocupar a
la plaça eventual de monitor d’estiu, s’acorda contractar al
seu lloc els Srs. Judith FONOLL, Elena RODRIGUEZ, Albert CASAS,
Laura  LAVADO  i  Alexandre  ROSSELL,  del  30  d’agost  al  5  de
setembre.

 Vist que la Sra. Patricia CARDOSO TEXEIRA ha renunciat a ocupar
la  plaça  eventual  de  monitor  d'esports  d'estiu,  s'acorda
contractar al seu lloc el Sr. Eduard ALVAREZ FREITAS, del 16
d'agost al 29 d'agost.

4.- Concursos.- 

 S’aprova  el  Plec  de  Bases  i  s’acorda  la  convocatòria  del
concurs per a la contractació dels treballs corresponents a la
realització de l’avaluació inicial i general dels riscos per a
la seguretat i la salut dels treballadors, i la planificació de
l’acció preventiva, tot de conformitat amb l’article núm. 6 de
la Llei 34/2004, de seguretat i salut en el treball. Aquest
concurs es realitzarà conjuntament amb els Comuns d’Ordino i La
Massana.

 S’acorda convocar un concurs públic per a l’adjudicació dels
treballs de repartiment a domicili d’impresos i correu. 

5.-  Neteja  dels  aparcaments  Comunals.- Per  a  la  compra  d’una
màquina  destinada  a  la  neteja  dels  aparcaments  comunals,  s’ha
convocat  un  concurs  públic  al  que  han  postulat  les  empreses
indicades a continuació, amb les següents ofertes:

Empresa Ofertes

Rodisnet
 Opció A – 17.947,54€

 Opció B – 12.158,60€

Riba

 Opció A – 14.033,70€

 Opció B – 14.709,00€

 Opció C – 27.556,70€

Vallnet
 Opció A – 19.808,40€

 Opció B – 12.622,80€

Mauco  Opció A – 19.200€

Lleixiu Andorrana

 Opció A - 15.771,75€

 Opció B - 16.621,75€

 Opció C -11.011,75€
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Vista la proposta de la Mesa de contractació, s’acorda adjudicar
el  subministrament  d’aquest  aparell  a  l’empresa  RODISNET  per
l’import de 12.158,60 € (1.000 € per la represa de la màquina
antiga),  atès que l’oferta és la més ajustada a les necessitats
del departament.

6.-  Subministrament  de  carburant.- Pel  subministrament  de
carburant pels vehicles del parc mòbil del Comú, s’ha convocat un
concurs públic al que han postulat les empreses:

 ARTAL

Gas oil -0,045 €/lit.
Gasolina 95 -0,045 €/lit.
Gasolina 98 -0,045 €/lit.

 CADESA

Gas oil -0,047 €/lit.
Gasolina 95 -0,047 €/lit.
Gasolina 98 -0,047 €/lit.

Vist l’informe de la Mesa de contractació, s’acorda adjudicar a
l’empresa CADESA el subministrament de carburants pels vehicles
del Comú, al ser l’oferta menys dient.

Sessió de la Junta de Govern de data 16 d’agost de 2010

1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades, del núm.
671/2010 al núm. 675/2010 (comerç).

2.- Personal.- 

 S’acorda perllongar el contracte de la Sra. Cristina NOGUÉ
SÁNCHEZ, com a eventual del departament de Cultura, fins al
22 d’agost de 2010.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la  Sra.  Andrea   BABOT  GAMORINO,  com  a  eventual  del
departament de Cultura , del 23 d’agost al 5 de setembre de
2010.
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 S’acorda perllongar el contracte de la Sra. Concepció LUQUE
SALAMANCA, com a operària de neteja amb caràcter eventual
fins al 30 de setembre de 2010.

 S’acorda perllongar el contracte de la Sra. Benita BODELÓN
PUERTO,  com  a  operària  de  neteja  amb  caràcter  eventual,
fins a la incorporació de la titular de la plaça.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Rosa Mª PUIG JIMÉNEZ, com a operària del SAD, del 10
al 29 d’agost de 2010.

 S’acorda  perllongar  el  contracte  de  la  Sra.  Maria  PIA
ALMIRÓN, com a operària del SAD amb caràcter eventual,  fins
al 31 d’octubre de 2010.

 S’acorda  perllongar  el  contracte  de  la  Sra.  Maria  Carme
LORENZO FERNANDEZ, com a vigilant d’aparcament amb caràcter
eventual  fins al 31 de maig de 2011.

 Vista la renúncia dels Srs. Marc Calull i Fiona Romero a la
plaça de monitors d’Esports d’Estiu, s’acorda contractar al
seu lloc, amb caràcter eventual, els serveis de la Sra.
Jennifer REBOREDO i Jennifer PLAZA, del 30 d’agost al 5 de
setembre de 2010. 

3.-  Façana  de  l’art.- A  tenor  del  pacte  segon  del  contracte
d’arrendament d’ús de la façana, establert amb els propietaris de
l’Hotel La Terrassa en de data 19 de novembre del 1997, per a la
realització del “Calendari d’advent”, s’acorda declarar resolt i
rescindit el referit arrendament d’ús, tot amb efectes al dia 1
d’octubre del 2010.

4.- Conveni Camí d’Ensucaranes – Passeig del Riu.- Informa el Sr.
Cònsol major que s’han realitzat negociacions amb Casa Molines per
a la cessió d’un espai a través de la parcel.la “Prat del Molí”,
situada  a  la  partida  d’Ensucaranes,  que  permeti  connectar,
mitjançant un pas peatonal, el camí comunal d’Ensucaranes amb el
passeig del Riu Valira d’Orient.

Casa Molines està d’acord en signar un conveni de cessió gratuïta
d’aquest espai per tal que el Comú habiliti un pas d’una amplada
d’un metre, a tot el llarg de  la façana de l’edifici de l’arxiu
històric comunal, i per una durada de 10 anys renovable. 

Proposa el Sr. Cònsol de continuar amb les negociacions per a
l’obertura d’aquesta connexió, i que així mateix se’l faculti per
a signar el referit conveni tant bon punt s’arribi a un acord. En
qualsevol cas, el conveni haurà de rebre la ratificació necessària
del Ple del Comú.

I, la Junta de Govern, aprova la proposta.

5.- Conveni Casa Duró.- Informa el Sr. Cònsol major que s’ha
arribat a un acord amb el Sr. Josep DURÓ VIDAL, representant de
GERMANS DURÓ FARRAS, per a executar el projecte d’il·luminació de
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l’edifici Casa DURÓ, situat a l’avda. Carlemany núm. 89. Aquest
projecte l’han desenvolupat els propietaris de l’edifici, valorant
l’atractiu d’aquesta façana que figura com a element catalogat i
el fet que pot ser un complement important dins del projecte
d’embelliment de l’avda. Carlemany.

El Sr. Josep DURO FARRAS, demana que el Comú es faci càrrec del 50
% del cost d’execució del projecte, el que representaria un import
aproximat de 4.500 €, anant a càrrec dels propietaris de l’edifici
les despeses de manteniment i consum de fluid elèctric.

La Junta de Govern aprova la proposta presentada pels propietaris
de l’edifici, i acorda facultar al Sr. Cònsol major per a signar
el conveni corresponent, el qual haurà de ser presentat al Ple del
Comú per a la seva ratificació necessària.

Sessió de la Junta de Govern de data 23 d’agost de 2010

1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades, del núm.
676/2010  al  677/2010  (obres  menors),  del  núm.  678/2010
(exempcions), del núm. 679/2010 al núm. 681/2010 (comerç).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
15 de factures conformades per un import total de 218.442,78 €. 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. Agustina DE LA CRUZ MARTÍN, com a puericultora amb
caràcter eventual, del 1 de setembre al 30 de novembre de
2010.

 S’acorda contractar amb caràcter eventual, els serveis de la
Sra. Sònia MARQUÉS GODÓ, com a informadora turística, amb
caràcter eventual , del 1 al 12 de setembre de 2010.

 S’acorda perllongar el contracte de la Sra. Liliana MARTÍNEZ
RIGGI, com a informadora turística, amb caràcter eventual,
fins al 31 de desembre del 2011.

 Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Ruth CASABELLA
VEHILS, responsable del CAEE, per a l’obtenció d’un permís
administratiu  de  dues  hores  diàries  d’acord  amb  el  que
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preveu  el  reglament  de  permisos  administratius,  s’acorda
atorgar-li per atendre al seu fill menor de nou mesos, fins
al 2 de gener de 2011.

4.- Mobiliari urbà.-  Per al subministrament de tres bancs amb
jardinera, per a instal·lar-los a l’espai públic de l’antic Hotel
Casino,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses
MULTISERVEIS COPRÍNCEP (Opció a/ 12.113 € i opció b/ 5.670 €) i
SENYALITZACIONS STOP (12.311). Examinades les ofertes, s’acorda
adjudicar el subministrament del referit mobiliari a l’empresa
MULTISERVEIS COPRÍNCEPS, en la seva opció b, al ser l’empresa que
presenta l’oferta menys dient.

5.- Sistemes de Vídeo Vigilància.- 

 Per  la  instal·lació  de  noves  cameres  de  vigilància   a
l’aparcament del Fener, s’ha efectuat una consulta de preus
a les empreses SEGURTEC (3.296,50 €), PROTECVALL (2.881,09
€), LOAN COMUNICACIONS (2.387,82 €) i MAVI PARQ (2.509,84
€). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa
LOAN  COMUNICACIONS  el  subministrament  i  instal·lació  del
referit equipament,  al ser l’empresa que presenta l’oferta
menys dient.

 Per  la  instal·lació  de  cameres  de  vigilància  al  passeig
Arnaldeta de Caboet, s’ha efectuat una consulta de preus a
les empreses SEGURTEC (3.294,50 €), SATA (7.685 €) i LOAN
COMUNICACIONS (3.749,82 €). Examinades les ofertes s’acorda
adjudicar  el  referit  equipament  a  l’empresa  LOAN
COMUNICACIONS, al ser l’empresa que ofereix, a criteri del
departament, les millors prestacions.

6.- Subvencions.- Vista la sol·licitud presentada per l’Associació
de Transportistes de mercaderies i carburants d’Andorra, demanant
la col·laboració econòmica del Comú per a dur a terme una campanya
de sensibilització ciutadana per a la correcta utilització de les
àrees destinades a càrrega i descàrrega de mercaderies, s’acorda
col·laborar  amb  aquesta  associació  aportant   300  €  pel
desenvolupament d’aquesta iniciativa.

Sessió de la Junta de Govern de data 30 d’agost de 2010

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm. 682
/2010  al  núm.  683/2010  (obres  menors),  el  núm.  684/2010
(urbanisme), el núm. 685/2010 (exempcions), del núm. 686/2010 al
núm. 687/2010 (comerç) i el núm. 688/2010 (bens immobles).
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2.- Personal.- 

 S’acorda la contractació dels següents professors per a les
activitats del departament de Cultura, pel curs 2010/2011:

Professor Activitat Hores setmanals Preu hora Data alta Data baixa

Marta López Magallon Aeròbic 2h 25,02 € 27-09-10 30-06-11

Xavier Santaella Balls de Saló 11h 30,59 € 27-09-10 30-06-11

Susana Prinetti   (2h set/preparacio)  27-09-10 30-06-11

Juan Valero Ioga 14h 25,31 € 27-09-10 30-06-11

Alfons Periago Tai Txi i Txi Kung 10h 22,06 €
27-09-10
30-06-11

Teresa Vidal Coral parroquial/ Cant coral 6h 27,53 € 27-09-10 30-06-11

Mercè Ciaurriz Aquarel·la 8h 25,00 € 27-09-10 30-06-11

Patrícia Sànchez Dansa Moderna 4h 27,53 € 27-09-10 30-06-11

Arnau Pérez Orobitg Taller Tèxtil 15h 21,44 €
04-10-10
30-06-11

Fernanda Estalles Taller d'arts plàstiques 9h 21,86 € 27-09-10 30-06-11

Jacqueline Chassy Line-dance 6h 22,24 € 27-09-10 30-06-11

Àngel Garcia Guitarra A determinar 25,82 € 04-10-10 30-06-11

 S’acorda la contractació dels següents professors de música
pel curs 2010/2011:

 Teresina SERRA VIVES (del 1 /09/2010  al 30 /06/2011)
 Il·luminada SADA CARRILLO (del 1/06/2010 al 30/06/2011)

 S’acorda  la  contractació  dels  següents  professors  pel
departament de Gent Gran pel curs 2010/2011:

Professor Activitat Hores setmanals Preu hora Data alta Data baixa

Rafel Diez Sánchez Ioga 4h 33,82 € 13-09-10 15-06-11

Neco Yamamoto Country 2h 103,56 €/mes 14-09-10 14-06-11

 S’acorda  la  contractació  dels  següents  professors  pel
departament d’Esports pel curs 2010/2011:

813,52 €13-09-1030-06-
11Professor

Activitat Hores setmanals Preu hora Data alta Data baixa

Joel MartínezFutbol
Richard Imbernon Futbol 16 11,60 € 13-09-10 30-06-11

Ivan Monteagudo Futbol 18 11,60 € 01-10-10 30-06-11

Gerard Florido Tennis 22 13,52 € 13-09-10 30-06-11

Esther Esteve Fitness 10 25,82 € 13-09-10 30-06-11
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 S’acorda perllongar el contracte de la Sra. Vanessa SANJURJO
MORÓN,  com  a  responsable  de  la  biblioteca,  amb  caràcter
eventual,  fins a la incorporació de la titular de la plaça.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Vanessa GAMALLO PEREIRA, com a monitora de l’espai
lleure 2 amb caràcter eventual, del 13 al 17 de setembre i
com a monitora de l’espai lleure, del 20 al 30 de setembre
de 2010.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. David MONCLÚS LACRUZ, com a monitor de l’espai lleure
amb caràcter eventual , del 09 al 10 de setembre de 2010.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Fiona ROMERO MERCIERE, com a monitora de l’espai
lleure amb caràcter eventual , del 01 d’octubre de 2010 al
30 de juny de 2011.

 Vist que no s’ha presentat cap candidat al concurs intern
convocat per cobrir la plaça d’educador de l’espai Jovent
que  deixa  vacant  el  Sr.  Aboubacry  Mamdou,  s’acorda
contractar amb caràcter eventual, els serveis de la Sra.
Mireia JIMÉNEZ SORIA, com a educadora de l’espai Jovent, del
13 de setembre de 2010 al 12 de juny de 2011.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr.  Daniel  ROZADOS  LÓPEZ,  com  a  monitor  dels  esports
d’estiu, del 30 d’agost al 5 de setembre de 2010.

3.- Servei d’Ajuda a domicili.- S’acorda ampliar el serveis de la
Terapeuta Ocupacional del Servei d’ajuda a domicili de 18  a 20
hores pel curs 2010-2011.

4.- Subvencions.- 

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

 S’acorda  aportar  un  suplement  a  la  subvenció  atorgada  al
Bàsquet Club Escaldes-Engordany per un import 1.300 € .

5.- Subministrament de combustible per als edificis comunals.- pel
subministrament de combustible per a la calefacció dels edificis
comunals, s’ha convocat un concurs públic, de forma conjunta amb
el Comú d’Andorra la Vella, al que hi ha participat les empreses:

 Estac. Servei Roca Ribes -0,070 €/lit.
 Petroli Principat -0,069 €/lit.
 Sant Eloi -0,067 €/lit.
 ARAP -0,072 €/lit.
 CADESA -0,069 €/lit.
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Examinades les ofertes pels serveis d’Intervenció dels dos Comuns,
s’acorda adjudicar el subministrament de combustible de calefacció
pels edificis comunals a l’empresa ARAP, al ser l’oferta menys
dient.

Sessió de la Junta de Govern de data 6 de setembre de 2010

1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades, del núm.
689/2010 al núm. 694/2010 (obres menors), del núm. 695/2010 al
núm. 699/ 2010 (béns immobles) i del núm. 700 al núm. 704/2010
(comerç).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
16 de factures conformades per un import total de 125.841,20 €. 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 del
Sr.  Sergi  FLAMAND  MOLES,  com  a  monitor  d’escalada  amb
caràcter eventual, del 13 de setembre de 2010 al 30 de juny
de 2011.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Anna Maria RODRIGUEZ BARTOMEU, com a monitora dels
esports d’estiu, del 30 d’agost al 5 de setembre de 2010.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la  Sra.  Jessica  CRUZ  CARRERA,  com  a  monitora  d’esports
d’estiu, amb caràcter eventual , del 30 d’agost al 5 de
setembre.

4.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de
l’Associació “Carnet Jove”, en concepte d’aportació anyal, per
un import de 6.520,50 €.

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor del
Club de Petanca d’Escaldes-Engordany, amb motiu de la trobada
amb el Club Petanca l’Alegria Laurentina de Huesca, per un
import de 500 €.

5.- Servei de transport a Engolasters.- Per la contractació d’un
servei de transport de passatgers a Engolasters, s’ha convocat un
concurs públic al que han participat les empreses AUTOCARS NADAL
(opció a/43.800 €/any, opció b/ 54.750 € i opció c/ 43.800 €),
VIATGES RUBIOL (opció a/ 36.000 €/any), COOPERATIVA INTERURBANA
(opció  a/  60.721.24  €/any,  opció  b/  65.361,84  €  i  opció  c/
60.995,25 €) i LA HISPANO ANDORRANA (opció a/ 103.270 €, opció b/
54.750 € i opció c/ 103.270 €).  Vista la proposta de la Mesa de
contractació, s’acorda adjudicar a l’empresa VIATGES RUBIOL el
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servei de transport a Engolasters, al ser l’empresa que presenta
l’oferta menys dient. 

6.-  Projecte  FEM  NET.-  Dins  del  marc  del  projecte  FEM  NET,
presentat en la reunió de Cònsols del 4 de maig, s’informa que el
dia 19 de setembre es realitzaran diverses actuacions de neteja en
espais  naturals  de  la  Parròquia.  Aquesta  iniciativa  pretén
involucrar  un  màxim  de  voluntaris  per  a  desenvolupar  aquestes
iniciatives.

7.- Concursos.- 

 S’acorda convocar un concurs públic per contractar els estudi
de prevenció de riscos laborals, tot en aplicació de l’article
núm. 6 de la Llei 34/2004 de seguretat i salut en el treball.
La convocatòria del concurs es realitza conjuntament i en nom
dels Comuns de La Massana i Ordino, funció per la qual el Comú
d’Escaldes-Engordany està degudament facultat. 

Sessió de la Junta de Govern de data 13 de setembre de 2010

1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades, del núm.
705/2010 al núm. 706/2010 (obres menors), del núm. 707/2010 al
núm. 708/2010 (exempcions), el núm. 709/2010 (comerç), i del núm
710/2010 al 712/2010  (urbanisme). La resolució núm. /2010, queda
sense contingut.

2.- Capital de la Cultura Catalana.-  S’aprova  la previsió  de
despeses presentat pel Comissariat de la Capital de la Cultura
Catalana amb càrrec a les partides pressupostàries següents:

- 28.000 tríptics de difusió de la CCA: 948 € (Comunicació)

- Promoció (pancartes de lona): 8.955 € + ISI (comunicació)

- 3.000 corones de reis:  (departament de joventut 680 €)

3.- Sala del Prat del Roure.- Per la reparació de la plataforma de
la Sala polivalent del Prat del Roure, s’ha efectuat una consulta
de preus a diverses empreses havent obtingut solament una oferta
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de l’empresa ASCENSORS I SISTEMES PIRINEUS SL. Vist el pressupost
presentat   s’acorda encomanar a la referida empresa els treballs
de reparació per l’import de 8.031,66 €.

4.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Concepció
BONAMUSA  GONZÀLEZ  i  al  titular  del  negoci  “  LA  TAVERNA
D’EXCALIBUR”, per una presumpta transgressió a l’Ordinació
que  regula  l’horari  de  dipòsit  d’escombraries  a  la  via
pública. 

 Vistes les al·legacions formulades per les Sres. Meritxell
LOBO  ORTONOBES,  Sònia  DO  CABO  DO  CARMO  i  Laura  VIDAL
PUIGVERT, 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 als titulars del
negoci  STUDIO  92  i   CAU  D’ARINSAL,  per  presumpta
contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  la  col·locació  de
publicitat gràfica a la via pública.

 S’acorda informar a les Comissions de festes d’Arinsal i de
Santa Coloma sobre la prohibició a la parròquia d’Escaldes-
Engordany de col·locar publicitat gràfica a la via pública.

5.- CAEE.- S’acorda la contractació de l’exposició de l’artista
Josep Maria SUBIRACHS, consistent en 60 peces distribuïdes en 20
escultures, 20 pintures i 20 dibuixos. Aquesta mostra, tindrà una
durada de tres mesos (de desembre 2010 a febrer 2011) i un cost de
15.000  €.  Aquest  import  inclou  el  transport  i  el  lloguer  de
l’exposició per una durada de 2 mesos. El cost de l’assegurança
serà de 2.000 €.

6.- Material informàtic.- 

 Per la compra d’un ordinador compacte, destinat a l’oficina de
turisme situada a la plaça de l’Església, s’ha efectuat una
consulta de preus a les empreses: SPAI (663,20 €), INFOMOBEL
(opció a/635 €, opció b/576 €), ANDORSOFT (opció a/ 656 €,
opció b/623 €), MICROSISTEMES (695 €) i OFIMA (opció a/602,46
€,  opció  b/  555,36  €).  Examinades  les  ofertes  s’acorda
adjudicar  el  subministrament  d’aquest  ordinador  a  l’empresa
OFIMA,  en  la  seva  opció  B,  al  ser  l’empresa  que  presenta
l’oferta menys dient.

 Per  la  compra  d’una  impressora  destinada  al  departament  de
Comunicació s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
SEMIC  (1.200,01  €),  OFIJET  (3.495  €)  i  OFI3  (  2.790  €).
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el subministrament
d’aquesta impressora a l’empresa  SEMIC al ser  l’oferta menys
dient.
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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  d’un  conveni  amb  la  societat  Casa
Molines, SA per a la creació d’una servitud temporal de pas
per a vianants, que ha de permetre la connexió del camí
d’Ensucaranes i el passeig del Riu.

El Sr.  Cònsol Major explica que la proposta que es posa a consideració
consisteix en facultar als cònsols per signar un conveni de creació d’una
servitud  temporal  de  pas,  per  deu  anys  renovables,  que  permetrà  la
connexió del camí d’Ensucaranes amb el passeig del Riu. S’habilitarà així
un pas per a vianants d’un metre d’amplada adossat a l’edifici comunal de
l’Arxiu Històric, que millorarà les comunicacions dins la trama urbana, fent
accessible el nou equipament que es troba en procés constructiu a la part
alta d’Escaldes-Engordany, i creant al mateix temps una zona de passejada
des del carrer d’Engordany a través del passeig del Riu.
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I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova el
conveni de referència establert amb Casa Molines, SA i faculta als Srs.
Cònsols per procedir a la seva signatura 

4. Proposta  d’aprovació  d’una  ordinació  de  despesa
plurianual,  per  un  import  total  de  400.000  €,  per  a
l’adjudicació  dels  treballs  de  redacció  del  projecte
museològic i museogràfic, assistència i direcció tècnica de
la  implantació  del  centre  d’interpretació  de  la  vall  del
Madriu.

El Sr. Cònsol Major cedeix la paraula a la Sra.  Cònsol Menor, que motiva
davant el Ple la proposta presentada:

El darrer 8 d’abril  el Ple va adjudicar els treballs  de construcció de
l’edifici museu i entorns de la part alta. Paral·lelament a l’inici dels
treballs  d’estructura,  es  va  convocar  un  concurs  públic  per  a  la
redacció  del  projecte  museològic  i  museogràfic  del  futur  centre
d’interpretació de la vall del Madriu.

Un  cop  analitzades  les  propostes  rebudes,  la  Mesa  de  contractació
proposa d’escollir-ne una. Aquesta, preveu un projecte a realitzar  en
tres fases: dos d’elles durant l’any 2010, per un import de 27.664 €, i
la  darrera  a  principis  del  2011,  per  un  import  de  18.200  €.  Els
honoraris d’assistència i direcció tècnica es facturaran amb la execució
dels treballs interiors durant l’any 2011, per un import de 354.136 €.

En tractar-se d’una despesa d’inversió que s’estendrà en dos exercicis i,
atès  que  el  pressupost  2011  encara  no  està  aprovat,  es  proposa
l’aprovació d’un suplement de despesa plurianual per un import global
de 400.000 €.
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La part de despesa corresponent a l’exercici 2010, és a dir 27.664 €,
es  finançarà  mitjançant  una  transferència  de  crèdit  de  la  partida
“cadastre”, i la part de despesa corresponent a l’exercici 2011, per un
import de 372.336 €, s’inclourà al pressupost 2011.

Closa l’exposició de la Sra. Cònsol Menor i, no havent-hi cap intervenció
sol·licitada,  per  assentiment,  el  Ple  aprova  la  proposta  presentada.
L’ordinació corresponent serà tramesa al BOPA per a la seva publicació i
posterior entrada en vigor.

5. Proposta  d’adjudicació  dels  treballs  de  redacció  del
projecte museològic i  museogràfic, assistència i  direcció
tècnica de la implantació del centre d’interpretació de la
vall del Madriu, a l’empresa EMBLEMMA, per un import de
67.704 €, d’acord amb la proposta presentada per la Mesa
de contractació.

El Sr.  Cònsol  Major  exposa als  presents que la Junta de Govern,  en la
sessió del dia 21 de juny, va aprovar la convocatòria de la licitació per a
l’adjudicació  de  les  obres  de  referència.  Van  postular  al  concurs  tres
empreses. Examinades les ofertes i de conformitat amb el procediment que
estableix la Llei de contractació pública, es trasllada al Ple la proposta de
la Mesa de contractació d’adjudicar els treballs a l’empresa EMBLEMMA,
per  un  import  de  67.704  €,  en  ser  aquesta  l’oferta  que  resulta  més
avantatjosa.

Seguidament pren la paraula el Sr.  Francesc Casals amb l’objecte de fer
pública la seva satisfacció pel fet que amb l’adjudicació d’avui, el centre
d’interpretació  de  la  vall  del  Madriu  ja  es  pot  considerar  un  projecte
definitivament endegat i sense possibilitat de marxa enrera
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I, no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de contractació.

6. Proposta  d’aprovació  d’una  ordinació  de  crèdit
extraordinari, per un import de 1.587.327 €, a favor de la
partida pressupostària de nova creació 10101–400–82100
“Inversió  financera  SEMTEE,  SA”  per  fer  front  a  la
subscripció  del  capital  social  que  correspon  assumir  al
Comú, derivat de l’acord d’ampliació del capital social.

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

Segons els estatuts de la SEMTEE,SA les accions de la classe A són
reservades i subscrites pel Comú d’Escaldes- Engordany i representen el
25% del capital social.

Atès que per finançar una part del nou projecte de Caldea es preveia
una ampliació de capital, en el decurs de la sessió de Comú de data 26
de novembre de 2009, el Ple va acordar per unanimitat la subscripció
del 25% de les noves accions que resultarien d’aquesta ampliació de
capital, per tal de conservar la participació mínima estatutària en la
societat.  En  aquell  moment  la  Junta  d’accionistes  encara  no  havia
aprovat l’ampliació de capital i,  per tant, es desconeixia la quantitat
exacta d’accions, el preu de les mateixes i el moment en que caldria fer
front  al  pagament;  motiu  pel  qual  no  es  va  dotar  cap  partida
pressupostària  al  pressupost  2010 per  dur  a  terme aquesta  inversió
financera.  

En data 25 de febrer de 2010 la Junta General d’Accionistes de la
SEMTEE,SA  va  aprovar  una  ampliació  de  capital  de  6.924  noves
accions al preu de 917€ cadascuna. Això representava en el supòsit
d’èxit  de  l’ampliació,  la  subscripció  per  part  del  Comú  d’Escaldes-
Engordany de 1.731 accions i el pagament de 1.587.327 €. 

De totes formes, en una primera fase, calia subscriure i cobrar totes les
accions de la classe C per assegurar el 100% de l’ampliació del capital
social. Aquest procés s’ha allargat uns 5 mesos i ara, un cop acabat el
procés, s’han de subscriure les accions de la classe B (altres comuns) i
desprès  les  de  la  classe  C,  que  són  les  corresponents  al  Comú
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d’Escaldes-Engordany i que s’hauran de pagar abans d’acabar l’exercici
pressupostari 2010.

Es per aquest motiu que avui es presenta una proposta d’Ordinació de
crèdit extraordinari per a poder fer front al pagament de 1.587.327 € la
SEMTEE, SA.

Dit això, cal ressenyar que el Comú d’Escaldes-Engordany pot fer front a
aquesta inversió financera amb la tresoreria actual i que per tant no cal
recórrer  a  un  nou  endeutament.  Les  previsions  de  liquidació  del
pressupost 2010, amb les dades que tenim a hores d’ara, permeten fer
una  aproximació  bastant  realista  i  podem  assegurar  que  tancarem
l’exercici al voltant d’un dèficit zero.

Fent un breu recordatori, es va aprovar un pressupost 2010 amb un
dèficit  de  3,2  milions  €  i  posteriorment  s’hi  van  incorporar  unes
reconduccions de 300.000 €, el que porta a un dèficit previst inicial de
3,5 milions €.

Ara s’hi afegeix una inversió financera de 1,5 milions € que no estava
prevista i, per tant, es va cap a una previsió de dèficit de 5 milions €.

Per poder dir que es tancarà l’exercici amb un dèficit aproximat a zero,
els  càlculs  es  basen  en  primer  lloc  en  una  major  recaptació  dels
ingressos  previstos,  el  que demostra  que malgrat  la  crisi  econòmica
Escaldes-Engordany  segueix  sent  una  parròquia  atractiva  i  en
moviment. En segon lloc, en una gran conscienciació sobre l’obligació
en moments difícils de contenir la despesa de funcionament, és a dir,
del consum de béns corrents i de la despesa de personal. I en tercer
lloc, en un nivell molt baix dels tipus d’interès dels préstecs. Tot això,
havent mantingut el nivell d’inversió previst inicialment.  

Closa la intervenció de la Sra. Cònsol Menor intervé el Sr.  Cònsol Major
expressant  la  seva  satisfacció  pel  fet  que  avui  es  pugui  aprovar  una
proposta que és el reflex de l’èxit de Caldea, amb tot el que suposa per a la
parròquia i per al país, tan a curt com a llarg termini. Diu que vol agrair
molt en particular al Sr. Francesc Casals i la Sra. Cònsol Menor la labor
duta  a  terme al  si  del  Consell  d’Administració  de  la  SEMTEE,  SA,  on
juntament  amb  ell  actuen  com  a  representants  del  Comú  d’Escaldes-
Engordany.
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I, no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
la proposta presentada. L’ordinació corresponent serà tramesa al BOPA per
a la seva publicació i posterior entrada en vigor.

7. Proposta  d’adjudicació  dels  treballs  de  reforma  i
embelliment de les voravies i entorns del pont dels Escalls
a  l’empresa  PROGEC,  per  un  import  de  274.855,45  €,
d’acord  amb  la  proposta  presentada  per  la  Mesa  de
contractació.

El Sr. Cònsol Major exposa al Ple que en al sessió del dia 28 de juny la
Junta  de Govern va  acordar  la  licitació  dels  treballs  de referència.  Van
participar  al  concurs  14  empreses,  presentant  les  ofertes  que  figuren
detallades  a  l’acta  d’obertura,  còpia  de  la  qual  ha  estat  tramesa  als
consellers junt amb la resta de documentació que conforma la proposta.
Dues  de  les  empreses  participants  es  trobaven  en  situació  de  baixa
temerària,  d’acord  amb  el  plec  de  bases  del  concurs.  Havent  donat
audiència  a les empreses que es trobaven en aquesta situació i  havent
presentat  dins  els  terminis  establerts  les  justificacions  tècniques  i
pressupostàries corresponents, es trasllada al Ple la proposta de la Mesa de
contractació d’adjudicar a l’empresa PROGEC la realització dels treballs,
per un import de 274.855,45 €.

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

8. Proposta  d’aprovació  definitiva  dels  expedients  per  a  la
fixació dels límits amb el terreny comunal de les finques: 
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 Les Llenguaderes dels Vilars; sol·licitant: societat Llenguaderes
dels Vilars, SL.

 Coll de Jou; sol·licitant: Jordi Visent Guitart

 Parcel·la de Can Diumenge; sol·licitant: Gerard Cadena Turiella

 La Devesa de més amunt; sol·licitant: Joan Ambatlle Vilasetrú.

El Sr.  Cònsol  Major informa al  Ple que en el seu moment, el Comú va
informar  favorablement  els  expedients  de  delimitació  seguits  per  a  la
fixació dels límits de les propietats privades relacionades en l’enunciat de
la proposta, i va acordar sotmetre’ls a informació pública. Transcorregut el
termini fixat a l’edicte publicat i no havent estat presentada cap al·legació
als  mateixos,  tal  com  queda  acreditat  a  través  de  la  certificació  del
Secretari General, es proposa declarar aprovats els límits de les referides
finques amb el terreny Comunal.

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

9. Proposta  d’aprovació  definitiva  del  Pla  parcial  pel
desenvolupament  de  la  UA–SUBLE–13,  “Camí  de  Cal
Diumenge”.

Com a  preliminar,  el  Sr.  Cònsol  Major  informa  als  consellers  que  s’ha
distribuït  una  nova  proposta  de  redactat  del  Decret  que  es  sotmet  a
aprovació, atès que malgrat que no afecta al fons de la proposta, modifica
el nom dels promotors del Pla Parcial. 
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Dit això, el Sr. Cònsol Major exposa que el Comú, en la sessió celebrada el
dia 4 de març del 2010, va aprovar la proposta de Pla parcial presentada
per la societat Jardins de Candi i Gerard Cadena Turiella, en relació a la UA
SUBLE-13,  camí  de  Cal  Diumenge, sota  la  condició  suspensiva  que
s’aportés a l’expedient el  tercer peritatge previst  a l’article 14.7 de les
Normes urbanístiques, de manera que quedés definitivament  determinat
l’import del cànon d’aquella part de cessió obligatòria que s’efectua en el
seu equivalent econòmic.

Una vegada el Comú va disposar d’aquest peritatge, la societat promotora
va presentar un escrit sol·licitant l’ajornament del pagament de la cessió
obligatòria en econòmic, adduint entre altres circumstàncies, la situació
econòmica  actual  del  sector  immobiliari.  El  Comú  va  concedir  als
promotors un pròrroga de tres mesos.

A la data d’avui, la societat Jardins de Candi ha venut la seva part de sòl
dins d’aquesta UA a la societat Crèdit Andorrà SA, la qual ha demanat la
inscripció del sòl adquirit al seu nom, i tenir-se per subrogada en tots els
drets i obligacions contretes per Jardins de Candi  en relació al Pla parcial
que es tramita. 

És a dir, hi ha hagut un canvi de nom, però el realment important és que
Crèdit Andorrà, SA assumeix íntegres les condicions urbanístiques i tots els
drets i obligacions que anteriorment havia acceptat Jardins de Candi. En
aquest sentit, Crèdit Andorrà, Sa ja ha fet efectiu davant del Comú l’import
de  1.182.733  €,  corresponents  a  la  part  de  cessió  obligatòria  en
econòmic, així com les taxes que corresponen a la llicència de Pla parcial.

En aquest nou escenari, la part promotora del Pla parcial queda constituïda
com segueix: Crèdit Andorrà SA, titular del 97,65 % del sòl i la resta fins
al 100 % del sòl, sota titularitat del Sr. Gerard Cadena Turiella. 

En definitiva, a tenor de la situació exposada i vist que s’han completat tots
els tràmits exigits a la Llei, es proposa al Ple:

1. Aprovar la inscripció dels terrenys a nom de la nova societat adquirent
al  registre  comunal,  i  acceptar  la  subrogació  de  la  nova  societat
adquirent pel que fa als drets i obligacions de la societat Jardins de
Candi SA, en relació al Pla Parcial.
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2. Aprovar  el  Decret  del  Pla  parcial  pel  desenvolupament  de  la  UA-
SUBLE–13, quin tenor literal és el següent: 

(A petició del Sr. Cònsol Major,  el secretari  general dóna lectura a la proposta de
Decret)

Vist l’acord adoptat pel Comú d’Escaldes-Engordany en la sessió celebrada el
dia 17 de setembre de 2009 donant conformitat al projecte del Pla Parcial de
la Unitat d’Actuació UA-SUBLE-13 “Camí de Cal Diumenge”, formulat per la
societat mercantil Jardins de Candi SA i pel Sr. Gerard Cadena Turiella, que
inclou els  terrenys delimitats  a nord,  pel  carrer  de Coll  de Jou i  sòl  urbà
consolidat UA-SUC-20; al sud, per sòl urbanitzable UA-SUBLE-12; a l’est, pel
sòl urbanitzable UA-SUBLE-14; i a l’oest, pel sòl urbanitzable UA-SUBLE-09,

Vist  que en el  termini d’informació pública al  qual fou sotmès l’expedient
mitjançant l’Edicte publicat al BOPA núm. 69, de data 30 de setembre de
2009, 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,  son  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 núm. 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,

Atès que la societat Crèdit Andorrà SA, ha acreditat haver adquirit recentment
de la  societat  Jardins  de  Candi  SA,  la  totalitat  dels  terrenys  que  aquesta
societat va aportar al projecte de Pla Parcial de la unitat d’actuació de sòl
urbanitzable núm. 13 (UA – Suble –13, Camí de Cal Diumenge), i alhora ha
demanat al Comú tenir-se per subrogada en tots els drets i obligacions de la
societat Jardins de Candi SA en el marc del Pla parcial de la referida unitat
d’actuació, 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 30 de setembre
del 2010, 
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DECRETA

Article 1

S’aprova el  projecte de Pla Parcial  de  la  Unitat  d’Actuació  UA-SUBLE-13
“Camí de Cal Diumenge”, que inclou els terrenys delimitats a nord, pel carrer
de Coll de Jou i sòl urbà consolidat UA-SUC-20; al sud, per sòl urbanitzable
UA-SUBLE-12; a l’est, pel sòl urbanitzable UA-SUBLE-14; i a l’oest, pel sòl
urbanitzable UA-SUBLE-09, formulat  per la societat Crèdit Andorrà SA i Sr.
Gerard  Cadena  Turiella,  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 Crèdit Andorrà SA i al Sr. Gerard Cadena
Turiella, 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
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 te 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.

S’annexa de núm. 1 la relació de propietaris afectats pel pla parcial que és
Crèdit Andorrà S.A. i Gerard Cadena Turiella.
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Closa  la  lectura,  i  no  havent-hi  cap  intervenció  sol·licitada,  per
assentiment, el Ple aprova la proposta formulada.

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.
13, “camí de Cal Diumenge”, 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.

10. Proposta  d’aprovació  definitiva  del  Pla  parcial  pel
desenvolupament  de la  UA–SUBLE–06,  “les Llenguaderes
dels Vilars”.

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-06 “Les Llenguaderes dels Vilars”, formulat pel
Sr. Enric Roca Bové, actuant en la seva qualitat de representant legal de la
societat mercantil “Les Llenguaderes dels Vilars SL”, 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 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,  son  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 núm. 61, 62, i 63
del Reglament Urbanístic,
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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 30 de setembre
del 2010, 

DECRETA

Article 1

S’aprova el  projecte  de Pla  Parcial  de la Unitat  d’Actuació UA-SUBLE-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).

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 “Les Llenguaderes dels Vilars SL”, 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
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 te 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.
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Cosa que es fa pública  per a coneixement general.

S’annexa de núm. 1 la relació de propietaris afectats pel pla parcial, que són
Les Llenguaderes dels Vilars, SL i J. A. Ribes Roca, SA.

Feta 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  és
econòmica.  Pel  càlcul  del  valor  d’aquesta  cessió  s’ha  procedit  de
conformitat  amb  l’article  núm.  14.7.3.e  de  les  referides  normes  i  la
mitjana entre les  dues peritacions  més properes dóna un valor  de 405
€/m2.  La  cessió  per  tant,  es  formalitza  mitjançant  el  pagament  de
635.363,16 € (és a dir, 1.566,40 m2 de terreny al preu de 405 €/m2)

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–06,  les
Llenguaderes dels Vilars, i donar continuïtat als tràmits previstos a l’article
64 del Reglament urbanístic.

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.
06, “les Llenguaderes dels Vilars”, 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.

11. D’acord  amb  l’article  64.4  del  Reglament  urbanístic,
proposta de nomenament dels Srs. Gerard Calvet Sala, Ester
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Cervós  Isern  i  Àngel  Grau  Navarro,  com  a  membres
representants  del  Comú  per  a  formar  part,  de  manera
indistinta,  dels  òrgans  de  govern  a  les  associacions  de
promoció urbanística  previstes  pel  desenvolupament  dels
plans parcials.

Informa el Sr. Cònsol major que d’acord amb l’article 64.4 del Reglament
urbanístic,  una  vegada  aprovats  els  plans  parcials  i  als  efectes  civils
pertinents,  els  propietaris  del  Pla  parcial  i  el  Comú  han  d’elevar  a
escriptura  pública  el  conveni  d’urbanització,  acompanyat  del  Decret
d’aprovació del Pla parcial i dels plànols del projecte de reparcel.lació en
què es reflecteixi  la  configuració de la nova situació,  els titulars de les
finques del procés urbanístic i els terrenys de cessió obligatòria a favor dels
Comuns.  El  mateix  article  disposa  també  que  els  propietaris  han  de
constituir,  mitjançant  escriptura  pública,   l’associació  de  promoció
urbanística, la qual ha d’estar integrada per la totalitat dels propietaris del
Pla Parcial.

Dins d’aquesta associació ha de figurar-hi obligatòriament un representant
del Comú, que ha de formar part dels òrgans de govern de la societat, per
tal de vetllar per la correcta execució de les infrastructures públiques de la
unitat d’actuació,  mentre s’executa el projecte d’urbanització i  fins a la
recepció definitiva de les obres per part del Comú.

Per  tal  d’agilitar  la  participació  en  aquestes  associacions,  es  proposa
nomenar a les  persones indicades a l’enunciat,  per  tal  que,  de manera
indistinta,  puguin  representar  al  Comú en  el  sí  de  les  associacions  de
promoció urbanística.

I, per assentiment, el Ple aprova la proposta.

12 Proposta  d’aprovació  del  Reglament  de funcionament  del
Consell del Cens
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El Sr. Cònsol Major cedeix la paraula a la Sra. Cònsol Menor, que informa al
Ple sobre la proposta presentada:

La Llei  del  cens de 17 de maig de 2007 crea el  Consell  del  Cens
Nacional de Població, que és l’òrgan de coordinació entre el Govern i
els  Comuns  en  matèria  de  cens  de  població.  Està  integrat  per  sis
persones:  tres  representants  del  Govern  designats  pel  Ministre  de
l’Interior -la secretaria del Consell recau sobre un d’ells, actualment el
Sr. Bruno Bartolomé-, i tres representants dels comuns designats per
ells  mateixos  -la  presidència  recau  sobre  un  d’ells,  actualment  jo
mateixa-.

Segons  la  Llei,  el  Consell  del  Cens  aprova  i  modifica  el  seu  propi
Reglament de funcionament, el qual ha estat redactat de mutu acord
entre el Govern i comuns, pel lletrat Sr. Isaac Perez.

El  document  final,  revisat  pels  comuns,  s’ha  tramès  al  Ministre
d’Interior, el qual ha donat el seu acord favorable per a que el text es
sotmeti a l’aprovació durant la propera reunió del Consell del Cens.

Previ a això, cadascun dels set Comuns l’ha de sotmetre als respectius
Plens perquè també donin el seu acord favorable, cosa que a Escaldes-
Engordany fem avui, a fi i efecte que el Consell del Cens pugui aprovar
el Reglament  i després publicar-lo al BOPA.

A  continuació  demana  intervenir  el  Sr.  Francesc  Casals i  diu  estar
plenament d’acord en que es desenvolupi la Llei de cens i que s’estableixi
una estreta col·laboració entre els diferents òrgans administratius implicats
en la gestió del cens, però que alhora vol plantejar la següent qüestió:

Atès que el cens ha estat i és competència dels comuns i entenent que és
gravíssim que es parli d’una possible distorsió de 15.000 habitants sobre
un total de població entorn als 80.000 habitants, el que s’escauria com a
primera mesura per obtenir dades reals és actualitzar aquest cens a peu de
carrer,  fent  enquestes casa per  casa,  tal  com es fa  periòdicament  a la
majoria de països avançats i tal com es va fer per últim cop a Escaldes-
Engordany, el ja massa llunyà any 1984; treball que ell  mateix va tenir
l’honor de coordinar com a conseller del Comú. En base a l’experiència
d’aquell moment, assegura que la realització d’aquest treball no implicaria
la creació d’un gran aparell  administratiu, sinó la col·laboració temporal
d’un petit nombre de persones, i si és vol, seria positiu aprofitar l’ocasió
per al mateix temps actualitzar el cens d’habitatges.
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En coherència amb l’exposat, pregunta finalment el Sr. Francesc Casals si
el Comú, abans de finalitzar el mandat i complint amb la seva obligació
com a responsable últim del cens, realitzarà la tasca que ell ha exposat.
Tasca que al seu parer és la que acabaria de donar valor, rigor i seriositat al
que avui es proposa aprovar.

El Sr. Cònsol Major diu considerar molt raonable tot l’exposat pel Sr. Casals
i  diu  entendre  que  la  línia  positiva  de  col·laboració  amb  el  Ministeri
d’Interior aportarà un encreuament de dades que ja d’entrada permetrà una
notable aproximació al cens real. A partir d’aquí, diu estar totalment obert
a recollir i tractar la proposta feta i no tanca en absolut les portes a que es
pugui  efectuar  el  referit  treball  a  peu  de  carrer  abans  de  finalitzar  el
mandat.

El Sr. Francesc Casals insisteix sobre la importància de la qüestió, en tant
que  un  cens  fiable  és  un  instrument  imprescindible  per  que  les
administracions  públiques  puguin  programar  i  dur  a  terme  polítiques
encertades i realment eficients. Alhora, matisant el dit pel Sr. Cònsol, diu
considerar  que no és  necessari  fer  en primer lloc  el  treball  a nivell  de
Consell  de  Cens  i  intercanvi  de  dades  entre  diferents  òrgans,  i
posteriorment  el  treball  a  peu  de  carrer,  atès  que  creu  que  ambdues
actuacions es poden i s’haurien de fer de manera simultània.

D’altra part, els Sr. Francesc Casals diu no ignorar el problema subjacent a
la qüestió; el fet que la reducció del cens comportaria la reducció de les
transferències  al  Comú  calculades  en  funció  de  la  població.  Però  al
respecte opina que si aquest és el problema de fons, la solució apropiada
és la de treballar per canviar el referit sistema de transferències, tenint en
compte  a  més,  que  és  pràcticament  segur  que  són  tots  els  censos
parroquials els que estan inflats en proporcions més o menys similars.

Tancant l’intercanvi de parers, el Sr.  Cònsol Major posa de manifest que
segueix compartint els arguments que exposa el Sr.  Casals i,  en aquest
sentit, afegeix que sobre el tema de les transferències el que no poden fer
les administracions és enganyar-se a si mateixes; enganyar-se pel que fa a
les projeccions a curt i llarg termini sobre necessitats de primer ordre de la
societat andorrana com són serveis i equipaments socials, educatius, etc.
Serveis  i  equipaments  que  en  definitiva  representen  imports  econòmics
molt més alts que els que representen les pròpies transferències.
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Clos el debat sobre la qüestió i no havent-hi altra intervenció sol·licitada,
per assentiment, el Ple aprova la proposta presentada i atorga el vistiplau
al  text  del  Reglament  de  funcionament  del  Consell  de  Cens  posat  a
consideració.

13. Informes de caràcter general

No s’informa sobre cap assumpte en particular en aquest apartat de l’ordre
del dia.

14. 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,  s’esgota l’ordre del dia de la
sessió d’avui. Essent les 17:10 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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