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L’any dos mil onze, dimarts, dia 22 de març, a casa comuna d’Escaldes-
Engordany  es  reuneix  el  Consell  de  Comú  en  sessió  ordinària,  sota  el
següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació dels esborranys d’acta corresponents
a les  sessions celebrades els  dies 13 de gener  i  23 de febrer  del
2011.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les sessions celebrades els dies 3, 10, 17, 24 i 31 de gener; 7,14,18,
21 i 28 de febrer, i 8 de març de 2011.

3. D’acord amb els articles 105 i 106 de la LGOTU, proposta d’aprovació
i publicació de l’acord provisional de modificació del POUPEE.

4. Proposta d’aprovació del projecte d’Ordinació sobre la retolació dels
carrers de la parròquia

5. Proposta d’aprovació dels convenis de cessió urbanística anticipada de
terrenys a favor del Govern, per part dels Srs. Jaume Fortó Nogueira i
Anna Maria Palmitjavila Calvó, en el marc de l’execució del projecte
0047/2008  “Rotonda  de  la  CG3.  Zona  de  sortida  d’Escaldes-
Engordany  a  l’entorn  del  PK  2+200”.  En  el  seu  cas,  proposta  de
facultar a les Sres. Cònsols per tal que, indistintament, puguin signar
els  referits  convenis  en  nom i  representació  del  Comú d’Escaldes-
Engordany.

6. Proposta d’aprovació d’un document de declaració d’intencions entre
el Ministeri d’Educació i Cultura, el Comú d’Escaldes-Engordany i la
societat  BOMOSA,  SAU  per  a  la  instal·lació  d’un  observatori
astronòmic a la partida d’Engolasters.

7. Proposta de trasllat del Col·legi Electoral al centre esportiu, social i
cultural del Prat del Roure per a la realització de futures consultes
electorals i/o referèndums.

8. Proposta de nomenament del Sr. Eduard Molné Gasia com a membre
de la Junta de Govern del Comú d’Escaldes-Engordany.

9. Informes de caràcter general.

10. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Montserrat Capdevila Pallarés, Cònsol
Major,  assisteixen  tots  els  membres  de  la  Corporació,  excepció  feta  de
l’Hble. Sra. Mabel Mateu, que ha excusat la seva absència. Havent-hi el

   36



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2011  –   Sessió ordinària de data 22 de març

quòrum necessari i essent les 17:00 hores, la Sra. 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  els  dies  13  de
gener i 23 de febrer del 2011

La  Sra.  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 les actes corresponents a les sessions celebrades en dates 13
de gener i 23 de febrer de 2011.

Ha estat lliurat als presents l’esborrany d’acta de la sessió extraordinària
celebrada el passat 4 de març, la qual serà sotmesa a l’aprovació del Ple
en el transcurs de la propera sessió, juntament amb l’esborrany d’acta de
la sessió d’avui.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern en el curs de les sessions celebrades els dies 3,
10, 17, 24 i 31 de gener; 7,14,18, 21 i 28 de febrer, i 8 de
març de 2011
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Sessió de la Junta de Govern de data 3 de gener de 2011

1.-  Súpliques.-  Es  resolen  les  súpliques  presentades,  núms.
988/2010 i 989/2010 (comerç),  del núm 990/2010 al núm. 993/2010 (
exempcions fiscals), del núm. 994/2010 al núm. 1000/2010 (béns
immobles).

2.- Agermanaments.- 

 Pel  sojorn  del  grup  d’infants  de  l’Illa  de  Réunion,  s’ha
demanat pressupost a l’Hotel ESPEL, que ha presentat una oferta
per l’import de 13.503,36 €. Examinat el pressupost s’acorda
adjudicar el pressupost conforme a l’oferta presentada.

 Pel  transport  dels  infants  i  acompanyants  pels  itineraris
nacionals i internacionals, s’ha demanat ofertes a les empreses
NOVATEL (3.945 €), NADAL (3.600 €), MONTMANTELL (2.858,80 €) i
V.  SOLDEVILA  (2.834,52).  Examinades  les  ofertes  s’acorda
adjudicar el servei de transport a l’empresa Viatges SOLDEVILA,
al ser l’oferta menys dient.

3.- Centre d’Art.- S’acorda contractar l’exposició de fotografies
de David VILANOVA, que s’exposarà al Centre d’Art entre el dia 7 i
el dia 30 d’abril del 2011. El cost de l’exposició, incloent
producció i lloguer, és de 1.000 €.

4.- Subvencions.- S’acorda realitzar un avanç de pagament de 6.000
€ sobre la subvenció consignada per a l’associació Amics del Pont
dels Escalls, en concepte de bestreta per a l’organització de
l’Escudella de Sant Antoni.

5.- Reunió de Cònsols.- S’acorda transferir l’import de 12.000 €
al  compte  “Reunió  de  Cònsols”,  en  concepte  de  l’aportació
econòmica de cada un dels Comuns.

6.- Pessebre Vivent.- En el marc del concurs d’idees convocat en
relació  al  Pessebre  vivent,  la  Junta  de  Govern  en  la  sessió
celebrada  el  dia  18  d’octubre  del  2010  va  acordar  declarar
guanyador del concurs la proposta presentada per l’empresa QUARTET
i, d’acord amb el plec de bases del concurs, es va procedir a
l’abonament del premi (2.000 €), l’import del qual s’ha de deduir
dels  honoraris  per  a  l’execució  i  direcció  de  la  proposta
escollida. Correlativament, s’acorda adjudicar a l’empresa QUARTET
l’execució  i  direcció  del  projecte  guanyador,  per  l’import  de
12.550 €, quantitat restant fins a assolir l’import de 14.550 €
corresponents a la seva oferta.

7.- Manteniment d’edificis.- Pel subministrament i instal·lació
d’un aparell d’aire condicionat destinat a la caseta d’informació
de la Plaça Coprínceps, s’ha demanat pressupostos a les empreses
CALEFACCIONS CALDA SL (2.428,24 €), EMTE ANDORRA (2.000,80 €) i
TERMCALOR (1.976 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el
subministrament  i  instal·lació  d’aquest  equipament  a  l’empresa
TERMCALOR, al ser l’oferta menys dient.
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8.- Personal.- S’informa que el Sr. Ferran FERNANDEZ PINTÓ ha
renunciat al cèrrec d’assessor de comunicació, amb efectes a la
data 31 de desembre del 2010.

Sessió de la Junta de Govern de data 10 de gener de 2011

1.-  Súpliques.-  Es  resol  la  súplica  presentada,  núm.1  /2011
(Urbanisme).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
26 de factures conformades per un import total de 289.780,23 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost.
 

3.- Expedients sancionadors.- 

 Vistes les al·legacions formulades per la Sra. Maria Àngels
MARFANY PUYOLES, en relació a l’expedient que l’ 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 el referit expedient.

 Vistes  les  al·legacions  formulades  pel  titular  del  Bar
Broques, en relació a l’expedient que l’ hi fou incoat per
una  presumpta  contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  la
distribució de publicitat gràfica a la via pública, s’acorda
anul·lar i deixar sense efectes el referit expedient.

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  als  Srs.
Bonaventura  RIBERAYGUA,  Francesc  LÒPEZ,  Carina  ACEVEDO  i
Idalina MARTINS VASCONCELOS, per una presumpta transgressió
a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries
a la via pública. 

4.- Capital de la Cultura Catalana.- 

 Per a l’adquisició de 5 veles publicitàries destinades a
material de promoció i divulgació per als diferents actes
organitzats en motiu de la Capital de la Cultura Catalana,
s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses LAFONT
( 1.554,80 €), GMA ( 2.119 €), EGRAFICS (1.500 €), BUTRON
(2.340  €).  Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  a
l’empresa EGRAFICS el subministrament d’aquest material al
ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient.
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 S’acorda  encomanar  a  l’empresa  XERIDELL  la  confecció  de
4.000 xapes amb el logotip de la Capital de la Cultura
Catalana,  300  imants  amb  els  8  colors  dels  diferents
apartats culturals  i 2.000 imants amb el logotip de la CCC
per un import de 4.580 €.

5.- Concursos.- S’acorda encomanar la redacció dels plecs de bases
corresponents i convocar un concurs públic per a la concessió de
l’explotació del local comercial situat al Museu de la part alta.

Sessió de la Junta de Govern de data 17 de gener de 2011

1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades, del núm.
2/2011 al núm. 6/2011 (obres menors), del núm. 7/2011 al núm.
8/2011(altres), del núm.9/2011 al núm. 10/2011 (bens immobles),
del  núm.  11/2011  al  núm.  12/2011  (comerç)  i  el  núm.  17/2011
(urbanisme).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
27 de factures conformades per un import total de 722.660,13 €. 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.  Jose  Carlos  FERREIRA  BOTELHO,  com  a  vigilant
d’aparcament, del dia 13 de gener al 30 de setembre del
2011.

 Vista la sol·licitud presentada pels Srs. David MARTINEZ
SANJAUME  (agent  de  circulació)  i  Raül  FERNANDEZ  GARCIA
(manobre),  per  l’obtenció  d’un  permís  administratiu
retribuït pel dia 17 de gener, per poder col·laborar amb
l’Associació  d’Amics  del  Pont  dels  Escalls  en  els
preparatius  de  l’Escudella  de  Sant  Antoni, s’acorda
concedir-los-hi d’acord amb el que preveu el reglament de
permisos administratius.

4.- CAEE.- S’acorda la contractació de l’exposició “La passió de
Tórtola  València”,  consistent  en  80  peces  distribuïdes  en
escultures  d’art  precolombí  i  obres  relacionades  amb  la
col·leccionista  Tórtola  València.  Aquesta  mostra,  tindrà  una
durada de tres mesos (de juny a setembre 2011) i un cost de 32.000
€. Aquest import inclou el transport, el lloguer, l’assegurança i
el mobiliari de l’exposició.
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5.- Capital de la Cultura Catalana.- Per a la contractació de
l’organització de la cerimònia d’inauguració de la Capital de la
Cultura Catalana, s’ha efectuat una consulta de preus a diverses
empreses  especialitzades  dins  del  sector  obtenint  ofertes  de
l’empresa PASSANDORRA (4.300 €, suport en la confecció de llistes
de  convidats,  protocol  i  tramesa  d’invitacions);  ENA,  ONCA  I
ESBART SANTA ANNA (37.000 €, espectacle cerimonia d’obertura);
altres  serveis  complemetaris  (decoració  exterior,  hosteses  i
pantalla,  4.870  €).  S’acorda  encomanar  els  referits  treballs
conforme al pressupost presentat per cada una de les empreses I
entitats consultades. 

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

 Diari d’Andorra 31.200,00 €
 Bon Dia 25.584,00 € 
 El Periòdic 26.000,00 €
 Mes Andorra 19.240,00 €
 Ràdio Nacional d’Andorra 20.072,00 €
 Cadena SER  4.680,00 €
 Cadena Pirenaica  7.488,00 €

El cost total de publicitat és de 134.264 €.

7.-  Material  imprès.-  Pel  subministrament  de  material  imprès
(papereria institucional), s’ha convocat un concurs públic al que
han  postulat  les  empreses  GRÀFIQUES  ANDORRANES,  LA  GRANDALLA,
SOLBER, GRAFIQUES A4A, presentant totes elles,  diversos preus
segons  les  característiques  dels  formats  demanats  al  plec  de
bases. Vista la proposta que formula la Mesa de contractació,
s’acorda  adjudicar  a  l'impremta  GRÀFIQUES  ANDORRANES  el
subministrament del material imprès relatiu a cartells, postals,
díptics, l'informatiu “Pont de la Tosca” i l'anuari; a l'empresa
SOLBER, el subministrament de material imprès i el programa de la
capital de la Cultura Catalana 2011, al ser respectivament, les
ofertes més avantatjoses.

8.- Andorra Turisme.- S’aprova el conveni de col·laboració entre
Andorra Turisme SAU i els set Comuns, que te com a objectiu el
desenvolupament  d'accions  conjuntes  de  màrqueting  turístic
mitjançant el programa  Infoturisme 2011. L'import que correspon a
cada Comú és de 19.771,43 €.

7.-  Tancament  de  comptes  2010.- Per  a  la  contractació  d'una
empresa  de  suport  tècnic  pel  departament  de  Finances,  pel
tancament  de  l'exercici  2010,  s'ha  demanat  pressupostos  a  les
empreses  SERAUDIT  (5.000  €  +  ISI)  i  OCPS  (6.000  €  +  ISI).
Examinades les ofertes s'acorda encomanar a l'empresa SERAUDIT,
els  treballs  d'ajuda  tècnica  al  tancament  de  comptes,  al  ser
l'oferta menys dient.
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Sessió de la Junta de Govern de data 24 de gener de 2011

1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades, del núm.
13/2011 al núm. 16/2011 i del núm. 18/2011 al núm. 19/2011 (obres
menors), del núm. 21/2011 al núm. 27/2011 (comerç), núm. 28/2011
(bens immobles), núm. 29/2011 (altres), del núm. 30/2011 al núm.
33/2011  (urbanisme).  La  resolució  núm.  20/2011,  queda  sense
contingut.

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
28 de factures conformades per un import total de 1.942.915,50 €.
I verificada, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
capítol corresponent del pressupost.
 

3.- Personal.- 

 Per a la contractació d’un agent de grua, s’ha convocat un
concurs intern al que només ha  postulat un candidat. Vist
l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar
els serveis del Sr. Jorge LEBRES MAGALHAES, amb el termini
de prova establert per l’Ordinació de la funció pública.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Julio CARVALHO GONÇALVES, com a vigilant d’aparcament de
nit, del dia 1 de febrer al 31 d’octubre del 2011.

 Contractacions definitives: Vistos els informes emesos en
relació al període de prova al que ha estat sotmesa la Sra.
M. Jesús BURGUÉS MONTSERRAT (Educadora Biblioteca infantil),
la Junta de Govern acorda:

1. Nomenar a la Sra. M. Jesús BURGUÉS MONTSERRAT  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.

 Vist l’informe desfavorable del Responsable d’Higiene Viària
i  de  la  Cap  de  Recursos  Humans,  s’acorda  rescindir  el
contracte  eventual  establert  amb  el  Sr.  Domingo  GARCIA
CARAVACA, a la plaça d’operari de neteja viària.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Maria FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, com a educadora de l’Espai
Jove, del dia 19 de gener al 21 de gener del 2011.

 S’acorda  convocar  un  concurs  pel  procediment  selectiu
d’ingrés, per la contractació d’un jardiner, amb caràcter
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eventual, del 2 de maig al 31 d’octubre de 2011, adscrit al
departament de Medi Ambient.

 S’acorda  convocar  un  concurs  pel  procediment  selectiu
d’ingrés, per la contractació de 2 operaris de camins de
muntanya,  amb  caràcter  eventual  del  2  de  maig  al  31
d’octubre,  adscrits al departament de Medi Ambient.

 S’acorda  convocar  un  concurs  pel  procediment  selectiu
d’ingrés,  per  la  contractació  de  3  empleats  pel  circuit
esportiu  d’Engolasters,  amb  caràcter  eventual  del  1  de
juliol al 31 d’agost de 2011, adscrits al departament de
Medi Ambient.

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

  
    - 24 de desembre (matí, vigília de Nadal)

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

 Vista la resolució de la CASS, notificant que s’atorgava al
Sr. Miloud El MASSAOUDI una pensió d’invalidesa categoria A
II, atesa la seva incapacitat parcial per a desenvolupar la
seva activitat laboral, s’acorda la seva reubicació com a
operari  de  neteja  d’edificis  adscrit  al  departament  de
Recursos  Humans,  ajustada  a  l’horari  determinat  en  la
referida resolució.

 Vista la baixa de malaltia del Sr. Antoni MORÁGUEZ LÓPEZ , i
atès que durant aquest període el Comú s’ha vist obligat a
replantejar l’organigrama de funcionament del Pavelló del
Prat  Gran,  s’acorda  reubicar  al  Sr.  MORAGUEZ  com  a
responsable  de  manteniment  de  la  zona  esportiva  de  Sant
Jaume.

4.- Espai Lleure.- Per a la contractació d’un servei de catering
pels dos Espais Lleure, destinat als infants inscrits pel període
corresponent a les vacances de carnaval 2011,  s’ha efectuat una
consulta de preus a les empreses ANDORRANA DE RESTAURACIÓ (5,50
€/infant, àpat  i Picnics: 3,25 €/infant i àpat ) i OPCIÓ CUINA
(6,25 €/infant, àpat i Picnics: 5,50 €/infant i àpat). Examinades
les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el  servei  de  restauració  a
l’empresa ANDORRANA DE RESTAURACIÓ al ser l’empresa que millor
s’adapta a les necessitats del departament, i que preveu menús per
a infants que pateixen qualsevol tipus d’intolerància alimentària.

5.- Escola de Neu.- 

 Per a la realització de les activitats de l’escola de Neu
s’acorda escollir l’oferta de  Naturlàndia, per l’import de
3.400 € ( 17 € per infant).
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 Per  a  la  contractació  d’un  servei  de  transport  pels
desplaçaments a Naturlàndia, s’ha efectuat una consulta de
preus a les empreses: SERVEIS TURÍSTICS (973 €), VIATGES
SOLDEVILA (925 €), NOVATEL (1.325 €), AUTOCARS NADAL (875 €)
i  VIATGES  MONTMANTELL  (1.150  €).  Examinades  les  ofertes
s’acorda adjudicar a l’empresa AUTOCARS NADAL el servei de
transport,  al  ser  l’empresa  que  presenta  l’oferta  menys
dient.

 S’acorda  contractar  al  restaurant  l’HOSTAL  REFUGI  DE  LA
RABASSA, el servei de restauració pels infants inscrits a
les activitats de l’escola de Neu per un import de 1.800 €.

6.- Travessa de les tres Parròquies.-  Per a la contractació d’una
empresa que s’encarregui de l’organització de la Travessa de les
tres  Parròquies,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les
empreses MUNTANYA ACTIVA (10.120 €) i ESPORTS ELIT S.L. (6.130 €).
Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa ESPORTS
ELIT l’organització de la travessa, al ser l’empresa que presenta
l’oferta menys dient. 

7.- Colors de Música.-  En el marc de la programació “Colors de
música 2011 ”, s’acorda efectuar les següents contractacions:

 7 d’abril:  Sergio Dalma (18.000 € + 5.000 € fitxa tècnica,
preu entrada: 20 €)

 5 de maig:  Omara &Chucho Valdes (31.000 € + 5.000 € fitxa
tècnica + 3.000 € lloguer backline i piano,  preu entrada:
25 €)

El Comú es farà càrrec de l’allotjament, el catering, així com les
despeses de personal i de muntatge.

8.- Expedients Sancionadors.- 

 Vistes  les  al·legacions  formulades  pel  Sr.  Yuri  PALOS
NICOLAU  i  la  Sra.  Reina  MUYAL  SABAH,  en  relació  als
expedients que els hi van ser incoats 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 a les Sres. Carme
GARRIDO VÁZQUEZ, Fernanda Maria DA COSTA ALVES  i Sònia
FERRÉ MARTINEZ, per una presumpta transgressió a l’Ordinació
que  regula  l’horari  de  dipòsit  d’escombraries  a  la  via
pública. 

9.- Calendaris de dies festius.- 

 S’aproven els calendaris de dies festius per l’any 2011 de
les instal·lacions esportives comunals.
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 S’aprova el calendari de dies festius per l’any 2011 de la
Llar de Jubilats.

10.- Agermanaments.- Per a contractar una empresa de transport
pels desplaçaments d’anada i tornada a l’aeroport de Barcelona de
les  persones  integrants  del  grup  de  Lalín,  s’ha  efectuat  una
consulta  de  preus  a  les  empreses  AUTOCARS  NADAL  (1.150  €),
AUTOCARS  BLUES  (1.150  €)  i  AUTOCARS  SOLDEVILA  (1.100  €).
Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa AUTOCARS
SOLDEVILA el servei de transport, al ser la que presenta l’oferta
menys dient.  

11.- Informàtica.- 

 Per la contractació d’una empresa andorrana que allotgi el
domini “e-e.ad”, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses MYP  (780,20 €), TECOB (1.085,76 €) i FUELGRAFICS
(422,69).  Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  el
servei  d’allotjament  del  domini  “e-e.ad”  a  l’empresa
FULEGRAFICS, al ser la que presenta l’oferta menys dient.

 Per l’adquisició de terminals mòbils destinats al servei de
circulació,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les
empreses ANDORSOFT (HTC HD Mini 3G: 327,90 €), INFOMOBEL
(opció a/HP Ipaq 114 275,00 €, opció b/ HP Ipaq 214 363,00
€), ANDORNET (opció a/HTC HD touch 2: 212,00 €, opció b/ HTC
HD Mini 3G: 326,00 €, opció c/ HTC HD 2: 422,00 €), VENTEC
(opció a/ HTC touch 2: 225,00 €, opció b/ HTC HD Mini 3G:
325,00 €) i Ofijet (HP Ipaq 114: 277,30 €). Examinades les
ofertes  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  VENTEC,  el
subministrament de 11 portàtils per un import de 3.575 €.

 Per  l’adquisició  d’impressores  portàtils  destinades  al
servei de circulació, s’ha efectuat una consulta de preus a
les empreses OFIMA (Zebra EM 220: 372,92 € ), INFOMOBEL
(Bixolon SPP: 290,00 €) i ANDORSOFT (Zebra EM 220: 372,00
€). Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa
INFOMOBEL el subministrament de 11 impressores portàtils per
un import de 3.190 €. 

Sessió de la Junta de Govern de data 31 de gener de 2011

1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades, del núm.
34/2011 al núm. 40/2011 (obres menors), núm. 41/2011 (exempcions
fiscals),  del  núm.  42/2011  al  núm.  51/2011(comerç),  del  núm.
52/2011 al núm. 54/2011 (bens immobles).
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2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
29 de factures conformades per un import total de 722.330,87 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost.
 

3.- Personal.- 

 Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Marta GORRAIZ
FERNÁNDEZ, secretària de l’Àrea d’Esports, per a l’obtenció
d’un permís administratiu de dues hores diàries per atendre
al  seu  fill  menor  de  nou  mesos;  vist  el  reglament  de
permisos administratius, s’acorda atorgar-li fins al 19 de
juliol de 2011.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
les Sres. Pilar COBOS LÓPEZ i Sònia BALLESTER ORTIZ, com a
auxiliars de menjador de la Llar, del dia 2 de febrer al 30
de juny del 2011.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Josepa ORTEGA CANO, com a operària del servei del
SAD, del dia 2 de febrer al 30 de juny del 2011.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Susana M. PEDRO FERNANDES, com a operària de neteja,
del dia 1 de febrer fins que la titular de la plaça es
reincorpori al seu lloc de treball.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Dalia BARROSO DA SILVA, com a operària de neteja,
del dia 1 de febrer al 31 de març del 2011.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Manuel MARTINS RIBEIRO, com a operàri de neteja viària,
del dia 1 de febrer al 31 d’octubre del 2011.

 Cursets de formació:  

- S’autoritza  la  inscripció  de  les  Sres.  Fiona  ROMERO
(monitora  de  l’espai  lleure),  Agustina  DE  LA  CRUZ
(puericultora), Filomena PONTES i Sònia BALLESTER (Auxiliars
de la Llar) i Mireia JIMÉNEZ (Espai Jove) al curset de
formació “Manipulació d’Aliments”. El cost total del curs és
de 190 € (38 € per persona).

- S’autoritza  la  inscripció  del  Srs.  Vanessa  SANJURJO
(Responsable de la Biblioteca), M. Jesús BURGUÉS (Educadora
Biblioteca infantil) i Carles SANCHEZ (Auxiliar Biblioteca)
a la formació “CDU: Classificació decimal universal”, El
cost total del curs és de 240 € (80 € per persona).

-  S’autoritza  la  inscripció  dels  Srs.  Cyrille  FERRANDIS
(Responsable  piscines  comunals)  i  Toni  BELLIDO  (Monitor
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Esportiu) a la formació “Cyclo 1ª Corona”. El cost total del
curs és de 240 € (120 € per persona).

4.-  Concursos.- S’acorda  convocar  un  concurs  públic  pel
subministrament  de  6.500  geranis  destinats  a  les  suspensions
florals i zones verdes de la Parròquia.

5.- Circuit de bicicletes.- S’aprova el següent programa d’actes
per la inauguració del circuit de bicicletes d’Engolasters:

- Exhibició de bici-trial i tallers dirigits als nens: 1.100 €

- Cursa de bicicleta de muntanya per categoria infants:   820 €

- Pica-pica al restaurant del Camp del Serrat:   450 €

6.-  Coral  d’Escaldes-Engordany.-   Per  a  la  contractació  d’una
empresa de transport que efectuï el desplaçament a Lleida de la
Coral d’Escaldes-Engordany, s’ha efectuat una consulta de preus a
les empreses NOVATEL (610 €), NADAL ( 425 €) i VIATGES SOLDEVILA
(440 €). Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa
AUTOCARS  NADAL  el  servei  de  transport  al  ser  l’empresa  que
presenta l’oferta menys dient. 

7.- Capital de la Cultura Catalana.- 

 S’acorda la impressió de 40.000 exemplars trimestrals de
l’agenda Cultural de la Capitalitat de la Cultura Catalana,
en lloc de 35.000 que s’havien acordat anteriorment, atès
que la previsió inicial ha resultat insuficient. L’import
total, comptant aquesta ampliació, és de 45.535,96 €.

 Per  a  la  contractació  d’una  empresa  que  realitzi  la
cobertura audiovisual dels actes més rellevants que tinguin
lloc amb motiu de la Capital de la Cultura Catalana, s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses SEGARRATERES
(800 € la valoració especial), AGÈNCIA DE NOTÍCIES ANDORRANA
(936 € cobertura especial) i MATERIA GRISA (6000 €/any i
2.350 €/mes periodista i camera). Examinades les ofertes
s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  SEGARRATERES  la  cobertura
audiovisual dels actes de la Capital de la Cultura Catalana,
atès que l’oferta presentada és la que més s’adapta a les
necessitats de l’organització. Aquestes imatges s’emetran a
la pàgina Web del Comú i a la televisió. 

 S’acorda participar amb una aportació a favor de l’Institut
Ramon  Muntaner  ,  en  concepte  de  participació  a
l’organització de la VII edició de la jornada  de cultura i
recerca local dels territoris de parla catalana – RECERCAT-
, per l’import de 3.000 €, que tindrà lloc els dies 14 i 15
de maig vinent.

8.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament del 50 % de les
subvencions a favor de les  Entitats Esportives de la Parròquia
que es detallen a continuació:
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- Atlètic Club d’Escaldes:   1.050 €
- Bàsquet Club d’Escaldes-Engordany:   6.500 €
- Club de Billar d’Andorra:     750 €
- Club de Karate Fudo Shin:   2.050 €
- Club de Natació d’Escaldes:   4.400 €
- Club de Petanca d’Escaldes-Engordany:   2.300 €
- G.E.V.A.:   5.750 €
- Ippon Club:   1.200 €
- Sprint Club d’Andorra:   3.550 €
- Taekwondo Club Principat:   1.750 €
- Club d’Arquers d’Escaldes:   2.500 €
- Unió Esportiva Escaldes-Engordany:     600 €
- Esquí Club d’Andorra:   3.625 €

9.- Material d’oficina.- Per la compra trimestral de consumibles
destinats a les oficines de l’administració comunal (cartutxos,
tinta, tonners), s’ha demanat pressupostos a les empreses OFIJET,
SEMIC, COP DISSENY, UNIPAPER, OFIMA i INFOMOBEL, les quals han
presentat  diverses  opcions  i  preus.  Examinades  les  ofertes
s’acorda  adjudicar  el  subministrament  de  consumibles  a  les
empreses COP DISSENY per un import de 1.433,21 € i a l’empresa
SEMIC per un import de 876,19 €, al ser les ofertes que millor
s’adapten a les necessitats requerides en el plec de bases.

Sessió de la Junta de Govern de data 7 de febrer de 2011

1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades, del núm.
55/2011 al núm. 59/2011 (obres menors), del núm. 60/2011 al núm.
67/2011  (comerç),  del  núm.  68/2011  al  núm.  71/2011  (bens
immobles), del núm. 72/2011 al núm. 73/2011 (urbanisme). 

2.- Personal.- 

 Contractacions definitives: Vistos els informes emesos en
relació al període de prova al que ha estat sotmesa la Sra.
Maria SALCEDO UCLÉS ( Guia del CAEE ) la Junta de Govern
acorda:

1. Nomenar  a  la  Sra.  Maria  SALCEDO  UCLÉS  com  a
funcionària  adscrita  al  càrrec  corresponent,  amb
caràcter definitiu.

2. Inscriure la persona nomenada al Registre de la funció
pública Comunal.
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3. Publicar  el  nomenament  al  Butlletí  Oficial  del
Principat d’Andorra.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Maria Dolors AGRÀS FIGA, com a professora de música,
del dia 1 de febrer fins  que s’incorpori la titular de la
plaça.

 Vista  la  sol.licitud  de  la  Sra.  Maria  Àngels  MAGALLON
PALACÍN, (Centraleta Telèfon), demanant un canvi en el seu
horari laboral,  realitzant una jornada laboral completa,
s’acorda autoritzar-la.

 Vista la demanda del Sr. Ali FOULKO per realitzar una estada
formativa al departament de Cultura (Biblioteca Comunal) els
dies 15, 16 i 17 de març, s’acorda acceptar-la

4.- Piscines Comunals.- Per la compra de 850 Kg de hipoclorit
càlcic i 650 kg de diatomees, pel tractament de les aigües a les
piscines  comunals,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les
empreses:  BLAUTEC  (2.422,50  €:  clor  i  1.419,33  €:  diatomees)
TECSAI (2.805 €: clor i 1.386 €: diatomees), SACE (2.422,50 €:
clor i 1.419,33 €: diatomees) i ECOTÈCNIC (2.480,87 €: clor i
1.101,61 €: diatomees). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar
a l’empresa ECOTECNIC el subministrament d’aquest producte per un
import total de 3.582,48 €, al ser l’empresa que presenta l’oferta
menys dient. 

5.- Edificis àrea d’Esports.-  Per als treballs de neteja dels
vidres cada dos mesos de les piscines Comunals i del Prat del
Roure, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses TQ
SERVEIS ( Piscines: 1.560,60 €, Prat del Roure: 1356,60 €), RODNEY
(Piscines:  1060,80  €,  Prat  del  Roure:  954,54  €),  CASA  NETA
( Piscines: 954 € i Prat del Roure: 714 €). Examinades les ofertes
s’acorda adjudicar els referits treballs de neteja de les piscines
a l’ empresa CASA NETA i del Prat del Roure a l’empresa RODNEY, al
ser les empreses que presenten les ofertes que millor s’adapten a
les necessitats del departament.

6.- Concursos.- 

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

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  contractar  els
serveis d’una empresa de càtering pels àpats dels infants de
3 anys inscrits als Esports d’Estiu.
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7.- Pavelló Prat Gran.- Vista la demanda de la Federació Andorrana
de Judo, s’acorda cedir el pavelló Prat Gran del 29 de juny al 3
de  juliol  i  aplicar  el  preu  públic  de  lloguer  del  espai
corresponent a 4 dies per un import de 2.724 €.

8.- Expedients sancionadors.- 

 Vistes les al.legacions formulades pel Sr. Jonathan FERRIZ
ALVARO, en relació al  expedient que l’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 a les Sres. Narain
HOTCHANDANI  GANGUMAL,  David  MAUREL  FERNANDEZ  i  Rosa
PUIGCERCÓS, per una presumpta transgressió a l’Ordinació que
regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública. 

9.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
UPTEE, en concepte de funcionament, corresponent al primer
trimestre de 2011, per un import de 24.264,50 € .

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de
l’Esbart  Santa  Anna,  en  concepte  de  funcionament
corresponent al primer trimestre de 2011, per un import de
10.265 €.

10.- Carnaval 2011.-  Per la contractació d’una formació musical
per amenitzar la Rua de Carnaval, s’ha efectuat una consulta de
preus a les empreses GATZARA ESPECTACLES, ANDORRA ANIMACIÓ i el
Grup SAMBA WIKI, oferint totes elles diverses propostes i preus.
Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  al  grup  andorrà  de
batukada SAMBA WIKI, l’animació de la Rua per un import de 1.200
€.

11.-  Impressió  de  documents.-  S’acorda  la  impressió  de  15.000
exemplars  de  la  Guia  de  llocs  emblemàtics  de  la  Parròquia,
destinada  als  Hotels  i  a  les  oficines  de  turisme.  El  cost
d’aquesta  impressió  és  de  7.901,40  €  i  anirà  a  càrrec  de
l’impremta  SOLBER, empresa adjudicatària  del concurs de material
imprès.

12.-  Prorroga  de  terminis  de  resolució  de  sol.licituds.- Vist
l’article  núm.  114  del  Codi  de  l’Administració  i  atesos  els
complements d’informació que es requereixen, s’acorda prorrogar
pel termini d’un mes la resolució de les sol.licituds següents:

 Expedient núm. 8789/2010, de data 9 de desembre del 2010,
presentada pel Sr. Jaume Fortó Nogueira.

 Expedient núm. 8790/2010, de data 10 de desembre del 2010,
presentada per la Sra. Anna Cadena Caubet.  
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Sessió de la Junta de Govern de data 14 de febrer de 2011

1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades, del núm.
74/2011 al núm. 81/2011 (obres menors), del núm. 82/2011 al núm.
83/2011 (béns immobles), del núm. 84/2011 al núm.89/2011(comerç) i
del núm. 90/2011 al núm. 91/2011 (exempcions).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 1
de factures conformades per un import total de 84.023,45 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponet del pressupost.

3.- Personal.- 

 Vista la sol.licitud d’excedència presentada per la Sra.
Núria CASALS SIMON (vigilant aparcaments), pel període de 18
mesos, s’acorda autoritzar-la sense reserva de plaça.

 Vista la demanda del Sr. Josep Manel MARCOS MARTINEZ per
realitzar una estada formativa al departament d’Esports els
dies 16, 17 i 18 de març, s’acorda acceptar-la.

4.- Piscines Comunals.- Per la compra de filtres metàl.lics per la
màquina CIAT amb malla filtrant, s’ha efectuat una consulta de
preus a les empreses: SACE (opció a/2.678,56 € i opció b/ 5.321,70
€) BLAUTEC (3.481,17 €), TERMCALOR (2.966,29 €). Examinades les
ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa SACE, en la seva opció A,
el subministrament dels referits filtres, al ser l’empresa que
presenta l’oferta menys dient. 

5.- Circuit fix d’Engolasters.- S’acorda implantar un circuït fix
d’orientació de BTT  a la zona comunal d’Engolasters (entre el
circuit de BTT, Bosc Aventura i el Circuit de les Fonts), amb la
col.locació d’entre 40 i 50 fites, quins treballs realitzarà la
brigada de camins. El cost del material  és aproximadament de
1.000 €.

6.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  als  Srs.  Jaume
OZAETA HERAS, Patrice BARBIER i Francesc MARQUEZ JIMÉNEZ i
la Sra. Edna SILVA RIBEIRO, per una presumpta transgressió a
l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a
la via pública. 
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 S’acorda incoar un expedient sancionador al titular de la
cafeteria  LA  BOCANA,  per  una  presumpta  transgressió  a
l’Ordinació que regula la distribució de publicitat gràfica
a la via pública. 

 Vistes  les  al.legacions  formulades  pel  Sra.  Maria  Mercè
GONZALEZ RODRIGUEZ, en relació al  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 els referits expedients.

7.-  Sala  d’Actes.-  Per  la  compra d’un  projector per  la  sala
d’Actes  del  Comú,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les
empreses ANDORSOFT (803 €), EXPOVIRTUAL (849 €), SPAI (796,71  €)
i INFOMOBEL (800 €). Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a
l’empresa ANDORSOFT el subministrament del referit aparell, al ser
l’empresa  que  disposa  del  material  que  millor  s’adapta  a  les
necessitats del departament.

8.- Gimcana interparroquial.-  S’acorda participar a la Gimcana
Interparroquial que tindrà lloc al mes de setembre de 2011, amb
una participació econòmica de 300 €.

Sessió de la Junta de Govern de data 18 de febrer de 2011

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques del núm. 97/2011 al núm.
109/2011 presentades en relació a les sol.licituds d’inscripció a
les  Llistes  Electorals,  conforme  a  l’Article  7  (Parròquia
d’Origen) de la Llei Electoral.

Sol.licitant Residència actual

Daban Vila, Sílvia Canillo

Oromí Aznar, Clara
Pinto Rodrigues, Cristina M.
Vila Pons, Ian

Encamp

Benchluch Ayach, Salomó Ordino

Armengol Giraut, Joan
Foix Valero, Helena
Palmitjavila Barcelo, Josep
Perez Bàrcia, Mònica

La Massana
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Fernandez Bustos, Rebeca
Lopez Martinez, Ruben
Parra Subias, Jordi
Ubach Filba, Mercè

Andorra la Vella

Sessió de la Junta de Govern de data 21 de febrer de 2011

1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades, del núm.
92/2011 al núm. 96/2011 (obres menors), del núm. 110/2011 al núm.
115/2011  (exempcions),  del  núm.  116/2011  al  núm.  123/2011
(comerç), el núm. 124/2011 (bens immobles) i del núm. 124/2011 al
núm. 126/2011 (urbanisme).

2.- Personal.- 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Sònia ROMANOS AYALA, com a vigilant dels Aparcaments
Comunals, del dia 1 de març  fins al 30 de novembre de 2011.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Silvia DIAS FRAGUEIRO, com a monitora de l’Espai
Jovent, del dia 28 de febrer fins al 4 de març de 2011.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Aon Mungsungnoen, com a operària de neteja, del dia
17 de febrer fins al 31 de març de 2011.

 Vista la demanda de la Sra. Concepció VELASCO GONZÁLEZ per
realitzar una estada formativa als Espais Lleure del 28 de
febrer al 4 de març, de l’onze de març al 21 d’abril i del
29 d’agost al 7 de setembre de 2011, s’acorda favorablement.

 S’autoritza  la  inscripció  de  la  Sra.  Cyrille  FERRANDIS
(Responsable  de  les  piscines  comunals)  a  la  formació
“monitor/socorrista de natació”, El cost total del curs és
de 120 €.

3.- Productes de neteja.- 

 Pel  subministrament  semestral  de  productes  de  neteja
destinats a les piscines comunals, s’acorda, de conformitat
amb  el  protocol  de  neteja  establert  per  a  les  piscines
comunals, adquirir els referits productes de neteja a les
següents empreses i imports: PRACTICSAC (1.218,60 €), MEDI
PUR (2.766,75 €), RODISNET (6.778,46 €).
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 Pel  subministrament  semestral  de  productes  de  neteja
destinats  a  diversos  departaments  del  Comú,  s’acorda
adquirir aquests productes a les següents empreses: LLEXIU
ANDORRANA  (accessoris  neteja:  885,73  €),  PRACTICSAC
(productes de neteja: 4.981,10 €) i RODISNET (productes de
neteja i accessoris: 1.691,51 €).

4.- Expedients sancionadors.- 

 Vistes  les  al·legacions  formulades  per  les  Sres.  Rosa
PUIGCERCOS CHOY, Carina ACEVEDO DOBARRO i Carles OVEJERO
VELA, 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 a les Sres. Maria
del Mar ARQUES TOMAS i Karen GAUCHEY, per una presumpta
transgressió a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit
d’escombraries a la via pública. 

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular  del
negoci  PINTEM  2.0,  per  una  presumpta  transgressió  a
l’Ordinació que regula l’abocament de residus  a la xarxa
d’aigua pluvial . 

5.-  Expenedors  de  bosses.-  Pel  subministrament  de  bosses
biodegradables  destinades  als   expenedors,  s’ha  efectuat  una
consulta de preus a les empreses RODISNET ( 1.542,50 €), TRANSCO (
3.750  €),  BURULL  (3.400  €).  Examinades  les  ofertes,  s’acorda
adjudicar  a  l’empresa  RODISNET  el  subministrament  del  referit
material, al ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

6.- Piscines Comunals.- Pel subministrament de filtres diatomees
destinats a les piscines comunals , s’ha efectuat una consulta de
preus a les empreses LAI (1007,70 €), SACE (1.125 €), i TECSAI
(680,79  €).  Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el
subministrament d’aquest material a l’empresa TECSAI, al ser la
que presenta l’oferta menys dient.

7.-  Concursos.-  S’acorda  convocar  un  concurs  públic  pel
subministrament de samarretes i gorres pels infants i monitors
dels Esports d’Estiu.

8.- XIII Torneig Internacional de futbol i Especial Olímpics.- Per
l’allotjament  dels  equips   que  participaran  al  XIII  Torneig
Internacional de futbol i als  especials olímpics, s’ha efectuat
una  consulta  de  preus  als  hotels  COSMOS  (Futbol  7:  8.064  €,
Especials  Olímpics:  2.232  €),  PANORAMA  (Futbol  7:  6.013  €,
Especials Olímpics: 1.698 €), COMPTES D’URGELL (Futbol 7: 10.668
€,  Especials  Olímpics:  2.988  €),  EUREKA,  (Especials  Olímpics:
2.721,84  €).  Examinades  les  ofertes  s’acorda  allotjar  aquests
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equips  a  l’hotel  Panorama  al  ser  l’establiment  que  presenta
l’oferta més econòmica.

9.- Categories professionals del Comú.- Seguint la recomanació
formulada pels auditors del Tribunal de Comptes, es formalitza
l’aprovació de la classificació organitzativa de les diferents
categories professionals del Comú d’Escaldes-Engordany.

Departament Categoria Lloc de treball Observacions
Secretraria  Secretari General  
 A2 Cap de manteniment i gestió flota de vehicles  
 B2 Resp. Tècnic so, llum i audiovisuals  

 C1 Secretariat Secretaria Gral.  
Recursos Humans A2 Cap de Recursos Humans  
 B2 Responsable neteja edificis  
 C1 Secretariat Recursos Humans  
 C3 Operari/-a de Neteja  

 C3 Missatgeria Interna  
Circulació i Atenció 
Ciutadana B1 Cap del Servei de Circulació  
 BIV Caporal de carrer  
 BIV Caporal grues  
 BIV Caporal de motos  
 BIV Caporal Atenció Ciutadana i Central  
 C2 Administratiu Tràmits -Atenc. Ciutadana-  
 C2 Administratiu  
 CI Telefonista-Informació  
 CI Agent Auxiliar Superat període de prova passa a CII
 CII Agent de Circulació  
 CI Agent de primera  
 CII Agent de Circulació-Grua  

 CIII Agent de Primera-Grua  
Finances A2 Cap de Finances  
 B1 Resp. Gestió d'Impagats  
 C1 Comptable  
 C1 Administratiu Gestió Sancions  
 C3 Manador  
  Cobrador  
  Interventor  
 B1 Resp. Central de Compres  

 C1 Ajudant Central de Compres  
Administració A2 Cap d'Administració  
 C1 Administratiu Tràmits  
 C2 Administratiu Tràmits  
 C1 Administratiu Tràmits Comerç  
 C1 Facturació Administració  
 C3 Repartidor  
 C3 Telefonista-Informació  

 C3 Manador  
Aparcaments C3 Vigilant d'Aparcaments (dia)  
 B1 Responsable d'Aparcament  
 C1 2n Responsable d'Aparcament  

 C3 Vigilant  d'Aparcaments (nit)  
Serveis i Infrastructures A1 Cap de Serveis i Infrastructures  
 C1 Administratiu Tràmits -Serveis-  
 C1 Secretariat Dept. Serveis  
 B1 Resp. Servei Neteja Viària  
 C1 2n resp. Servei Neteja Viària  
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 C1 Xofer  
 C3 Operari Neteja Viària  
 B1 Resp. Enllumenat Públic  
 C1 Operari Enllumenat Públic  
 C3 Vigilant Cementiri  
 C1 Pintor  
 B1 Resp. Manteniment Aigua Termal  
 C1 Operari Manteniment Aigua Termal  
 B1 Resp. Obres Públiques  
 C1 Paleta  
 C3 Manobra  
 B1 Resp. Manteniment mecànic  
 C1 Operari Manteniment mecànic  

 C2 Ajudant Manteniment mecànic  
Despatx d'Urbanisme B1 Sobreestant  
 B1 Responsable Àrea Cadastre  

 C1 Secretariat Dept. Urbanisme  
Medi Ambient A2 Cap de Medi Ambient  
 B1 Resp. Camins de Muntanya  
 C1 Secretariat Medi Ambient  
 C1 Guia de muntanya  
 C2 Manteniment Camins Urbans  
 C3 Mant. Camins Urbans eventual estiu  
 C2 Operari Camins de Muntanya  
 C2 Manteniment Camins Urbans  
 B1 Responsable Zones Verdes  
 C2 Jardiner (amb 1 any d'experiència)  
 C3 Jardiner eventual estiu  
 C2 Operari deixalleria  

 C3 Eventuals Circuit d'Engolasters  
Infància A2 Cap Dept. Infància  
 B1 Coordinador d'Escola-Bressol  
 C1 Secretariat Dept. Infància  
 C1 Educador/-a Escola-Bressol  
 C2 Puericultor/-a  
 C2 Puericultora en prova Superat prova cobra un C. Espec.
 C3 Cuina Escola-Bressol  
  Pediatra  
 C1 Educador Lleure  
  Monitor eventual (per hores)  

 C2 Monitor  
Gent Gran B1 Resp. Gent Gran  
 C1 Coordinadora SAD  
 C1 Secretariat Dept. Gent Gran  
 C2 Operària Servei Ajuda a Domicili  
 C3 Auxiliar de la Llar  
 C2 Animador Llar del Jubilat  

  Professorat  
Espai Jovent A2 Cap de Joventut  
 C1 Educador  
  Monitor eventual (per hores)  

  Psicòloga  
Cultura A2 Cap Dept. Cultura  
 C1 Secretariat Dept. Cultura  
 C2 Recepcionista  
 C3 Conserge  
 B2 Resp. Biblioteca  
 C2 Ajudant / Educador Biblioteca Infantil  
 C3 Ajudant Biblioteca  

   56



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2011  –   Sessió ordinària de data 22 de març

 B1 Responsable de Museu  
 C1 Guia de Museu (Diplomatura/Llicenciatura)  
 C2 Guia de Museu (Batxillerat)  
  Professorat eventual (per hores)  
 B1 Professor de música (Llicenciatura)  
 B2 Professor de música (Diplomatura)  
 B2 Resp. Taller tèxtil i artesà  
 C1 Professorat Taller Textil  
 B2 Resp. Arxiu Històric  

 C3 Ajudant Arxius  
Esports A2 Cap Dept. Esports  
 C1 Secretariat Dept. Esports  
 B1 Resp. Escoles Esportives  
 B1 Resp. Manteniment piscina  
 C1 Monitor Aquàtic  
 C1 Monitor Esportiu  
 C1 Socorrista Aquàtic  
 C2 Recepció Piscina  
 C2 Operari Manteniment  
 C3 Ajudant  
  Monitor Esportiu eventual (per hores)  
 B1 Resp. Manteniment  
 C1 2º Resp. Manteniment  

 C2 Op. Manteniment (1 any d'experiència)  
Informàtica A2 Cap d'informàtica  

 C1 Tècnic informàtic  

Sessió de la Junta de Govern de data 28 de febrer de 2011

1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades, del núm.
127/2011 al núm. 135/2011 (obres menors), del núm. 136/2011 al
núm. 139/2011 (comerç), el núm. 140/2011 (exempcions), del núm.
141/2011 al núm. 144/2011(bens immobles) i del núm. 145/2011 al
núm. 146/2011 (urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 2
de factures conformades per un import total de 328.116,92 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost.

3.-Personal.- 
 Contractacions definitives: Vistos els informes emesos en

relació al període de prova al que ha estat sotmes el Sr.
Carles SANCHEZ RODRIGUEZ ( auxiliar de Biblioteca ) la Junta
de Govern acorda:
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1. Nomenar  al  Sr.  Carles  SANCHEZ  RODRIGUEZ  com  a
funcionari  adscrit  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.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Sergi CARRERA DA PALMA, com a monitor eventual, del dia
28 de febrer  fins al 4 de març de 2011.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Maria VILANA REFART, com a educadora/puericultora de
l’escola bressol, del dia 8 de març fins al 30 de novembre
de 2011.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Maria Dolors AGRÀS FIGA, com a guia del CAEE, del
dia 26 d’abril fins al 31 d’ agost de 2011.

 S’autoritza la inscripció de les persones següents al curs
de formació “Auxiliar d’incendis forestals”:

- Josep Maria ORTEGA (Agent de Circulació)
- Oscar MAS ( Agent de Circulació)
- Manel MORO (Agent de Circulació)
- Teresa SORIANO ( Agent de Circulació)
- Rosa LÒPEZ (Agent de Circulació)
- Carles MARTÍ (Agent de Circulació)
- Jonathan MELLADO ( Agent de Circulació)
- David BELLOSTA ( Agent de Circulació)
- Guadalupe LORENTE ( Agent de Circulació)
- Sílvia CASALS ( Agent de Circulació)
- Imma RIBERA ( Agent de Circulació)
- Alexandre HARNANDIS(Agent de Circulació)
- Francesc DOLS ( jardiner)
- Jordi TORNÉ (jardiner)
- Llorenç ESQUERRA (responsable zones verdes)

 S’autoritza la inscripció de les persones següents al
curs  de   formació  “Reciclatge  Auxiliar  d’incendis
forestals”:

Dia 31 de maig de 2011

Juan J. Delgado (agent de Circulació)
Jaume Ambor  (agent de Circulació)
Miquel Àngel Fernández (agent de Circulació)
Jorge Lebres (agent de Circulació)
Joan Santiago López (op. camins de muntanya)
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Dia 2 de Juny de 2011

Ricard Ortega  (agent de Circulació)
Laura Obon (agent de Circulació)
Bruno Queijo  (agent de Circulació)
Antoni Raya (op. camins de muntanya)

Dia 7 de Juny de 2011

Adrià Ribeiro (agent de Circulació)
Sonia Segura (agent de Circulació)
Sergi Guimaré (agent de Circulació)
Joan Carles Ordóñez (responsable camins de muntanya)

 Dia 9 de Juny de 2011

Dolça Casanova (agent de Circulació)
Miquel Lebrón (agent de Circulació)
Jordi Carrión (agent de Circulació)
Juanjo Carrión (agent de Circulació)
Debora Rouco (agent de Circulació)
Jaume de Haro (agent de Circulació)

 Dia 22 de Juny de 2011

David Martínez (agent de Circulació)
Josep Sánchez (agent de Circulació)
Nelson de Assunçao (agent de Circulació)
Daniel Miguez (agent de Circulació)
Xavier Villalmanzo (agent de Circulació)
Josep Solé (agent de Circulació)

 S’autoritza la inscripció de les persones següents al
curs de  formació “Primers Auxilis”:

Albert Ortega (agent de Circulació)
Miquel Lebrón  (agent de Circulació)
Jordi Carrión (agent de Circulació)
David Martínez (agent de Circulació)
Josep Sánchez (agent de Circulació)
Llorenç Esquerra (responsable Zones Verdes)

4.- Medi Ambient.- S’acorda participar al programa  “Gallypir”,
projecte que preveu la rehabilitació de zones forestals per a
millorar  l’hàbitat  de  deteminades  espècies,  dirigit  pel
departament  d’Agricultura  i  Patrimoni  Natural  del  Govern
d’Andorra, amb la col.laboració del personal de la brigada de
muntanya per a la realització dels treballs silvícoles.

5.- Expedients sancionadors.-  Vistes les al.legacions formulades
per les Sres. Sonia FERRÉ MARTINEZ, Carme GARRIDO VÁZQUEZ i el Sr.
David MAUREL FERNÁNDEZ, en relació als  expedients que els hi fou
incoats per una presumpta contravenció a l’Ordinació que regula el
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dipòsit  d’escombraries  a  la  via  pública,  s’acorda  anul.lar  i
deixar sense efectes els referits expedients.

6.- CAEE.- Efectuats els controls de les tensions i amperatges en
el subministrament de fluid elèctric al Centre d’Art,  s’acorda
contractar els serveis de l’empresa INSTAL.LACIONS INTEGRALS per a
la  reparació  del  sistema  d’aire  condicionat  d’aquest  Centre,
conforme al pressupost presentat i per l’import de 8.805,59 €.

7.-  Eleccions  Generals  2011.-  Pel  lloguer  i  instal.lació  dels
materials i mobiliari per a l’habilitació de les Meses Electorals
del Col·legi que s’ubicarà al Centre esportiu i sociocultural del
Prat  del  Roure,  s’ha  demanat  un  pressupost  a  l’empresa  9.000
solucions, la qual ha presentat una oferta per l’import de 6.240
€.  Vista  l’oferta,  s’acorda  acceptar-la  i  encomanar  la
instal.lació del material.

 
8.- Exposició al carrer.- S’acorda la contractació de l’exposició
de gran format de l’artista Joan RIPOLLÉS, consistent en unes 15
escultures de gran format que s’emplaçaran en diferents indrets de
la Parròquia durant els mesos de juliol, agost i setembre. Aquesta
exposició es farà en col.laboració amb el Ministeri de Cultura,
que acollirà la mostra de l’artista en la sala d’exposicions de
Govern.  El  Comú  per  altra  part,  es  farà  càrrec  del  cost  del
lloguer  de  l’exposició  al  carrer,  muntatge,  desmuntatge  i
assegurança, per un import total de 30.000 €. 

Sessió de la Junta de Govern de data 8 de març de 2011

1.- Súpliques.-  Es resolen les súpliques presentades del  núms
147/2011  al  núm.  158/2011  (obres  menors),  el  núm.  159/2011
(urbanisme), del núm. 160/2011 al núm. 161/2011 (béns immobles) i
del núm. 162/2011 al núm. 169/2011 (comerç)

2.-Personal.- 

 S’informa sobre la contractació, amb caràcter eventual, dels
serveis de la Sra. Meritxell Torres Ribeiro, com a monitora
eventual de l’Espai Lleure 2, el dia 2 de març de 2011.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual i a temps parcial
(4 hores al dia), els serveis de la Sra. Maria Medina Muñoz,
operària  del  SAD,  del  dia  28  de  febrer  fins  a  la
incorporació de la titular de la plaça en el seu lloc de
treball.
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 Per a proveir dos places d’operaris de camins de muntanya,
s’ha convocat un concurs pel procediment selectiu d’ingrés,
al que han postulat 13 candidats. Vist l’informe del comitè
tècnic de selecció s’acorda contractar els serveis dels Srs.
Oscar Travé Alonso i Albert Flecha Dabad per un termini de
sis mesos.

 Per  a  proveir  tres  places  com  a  eventuals  pel  Circuit
Esportiu  d’Engolasters,  s’ha  convocat  un  concurs  pel
procediment  selectiu  d’ingrés,  al  que  han  postulat  6
candidats.  Vist  l’informe  del  comitè  tècnic  de  selecció
s’acorda  contractar  els  serveis  dels  Srs.  Oriol  Caminal
Sánchez, Pau Font Noguera i Guillem Soler Milla per una
durada de dos mesos.

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  contractar  amb
caràcter eventual, tres empleats destinades al departament
de Turisme.

 A tenor del que estableix l’article núm. 92 de l’Ordinació
de la funció pública, Personal de relació especial, s’acorda
renovar els contractes següents, fins a la data d’acabament
del mandat de l’actual equip comunal:

- Anna BONET AGUILÓ 1.841,86 €
- Maria BARÓ BERNAUS 2.600,00 €
- Montserrat PLANELLES AGRAMUNT 3.209,50 €
- Marta FARRES BESTUE 2.394,74 €
- Josep POL PEDROS 3.113,07 €
- Joan COLL CAPÓ 3.150,79 €

 

3.- Colors de Música 2011.- 

 Dins  del  programa  “Colors  de  música  2011”,  s’acorda  la
següent contractació:

6 d’octubre:  Manel  (12.000 € + 5.000 € fitxa tècnica, preu
entrada: 15 €)

El Comú es farà càrrec de l’allotjament, el càtering, així
com les despeses de personal i de muntatge. 

 Vistes el nombre de localitats venudes pel Concert de Sergio
Dalma, s’acorda optar per la segona proposta prevista per a
la contractació i realitzar el concert ampliant l’aforament
a 1900 persones. Així doncs el preu del concert s’estableix
a 24.000 €.

4.- Arts del Vidre.- S’aprova el pressupost de despeses previstes
per l’organització de la 6ª edició de les jornades d’Arts del
Vidre  que  tindran  lloc  els  propers  dies  15  i  16  d’octubre  a
diferents espais del Comú, quin import total és de 10.850 €.
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5.- Agenda.ad.- S’acorda col·laborar amb la resta de Comuns i el
Govern d’Andorra en la publicació del Concurs per la contractació
d’  una  empresa  que  realitzi  el  disseny,  l’elaboració,
l’actualització i el manteniment del portal Agenda.ad. L’aportació
màxima que correspondrà al Comú d’Escaldes-Engordany és de 3.000
€.

6.- 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 €.

7.- Expedients sancionadors.- 

 Vistes  les  al·legacions  formulades  pels  Srs.  Narain
HOTCHANDANI GANGUMAL I Bonaventura RIBERAYGUA DOURNES, en
relació als  expedients que els hi fou incoats 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 Srs. Jeremie
Biurguière i Jesús Clavero Camba, per presumpta contravenció
a l’Ordinació que regula el dipòsit d’escombraries a la via
pública.

8.- Arxiu Històric.-  Per a l’edició 500 exemplars del catàleg
comunal, s’acorda contractar els serveis de l’empresa Marc nº 6,
empresa que ja ha realitzat la resta de catàlegs d’Andorra. La
impressió del referit catàleg anirà a càrrec de  gràfica SOLBER,
empresa adjudicatària dels treballs d’impressió de documentació
pel  Comú  d’Escaldes-Engordany.  El  cost  total  de  la  impressió,
maquetació inclosa, és de 3.491,61 €.

9.-  Material  informàtic.- Per  a  la  compra  de  tres  ordinadors
destinats a l’Espai Jovent, s’ha efectuat una consulta de preus a
les empreses OFIMA, OFIJET, MEGAHERTZ, SPAI, ESFERA i MICROSITEMES
PRINCIPAT, les quals han ofert diversos preus i models d’aparells.
Examinades  les  característiques  tècniques  de  les  opcions
presentades,  s’acorda  adjudicar  el  subministrament  d’aquests
aparells  a  l’empresa  MICROSISTEMES  PRINCIPAT,  per  l’import  de
2.031 €.

10.- Treballs de seguretat i salut en el treball.-  La Junta de
Govern del Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el
dia   22  de  novembre  del  2010,  va  acordar  l’adjudicació  dels
treballs previstos a la Llei 34/2008, de data 18 de desembre, de
seguretat i salut en el treball, a l’empresa QUALIPREVEN, amb la
condició que la referida empresa, presentés davant del Comú, en el
termini  de  30  dies  hàbils,  l’acreditació  definitiva  del
departament de treball del Govern, conforme podia actuar com a
servei de prevenció aliè.

Com sigui que en el termini previst al Plec de Bases, l’empresa
adjudicatària no ha presentat la documentació requerida, la Mesa
de  contractació  es  va  reunir  novament  el  dia  4  de  febrer,
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formulant una nova proposta d’adjudicació a la Junta de Govern,
tot  i  demanant  l’anul·lació  de  l’adjudicació  anterior  per
incompliment del Plec de Bases.

Vista la nova proposta de la Mesa de contractació, la Junta de
Govern acorda:

1. Declarar  la  nul·litat  de  l’adjudicació  efectuada  per  la
Junta de Govern el dia 22 de desembre del 2010, a favor de
l’empresa QUALIPREVEN, per incompliment del Plec de Bases.

2. Declarar adjudicatari del concurs per a la realització dels
treballs previstos a la Llei Llei 34/2008, de data 18 de
desembre, de seguretat i salut en el treball, a l’empresa
ASSEGUR PREVENCIÓ per l’import de 82 € per persona, al ser
la següent oferta menys dient, presentant la totalitat de la
documentació exigida al Plec de Bases.

Vistos els acords sotmesos a ratificació en el  dia d’avui,  la  Sra. 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. D’acord amb els articles 105 i 106 de la LGOTU, proposta
d’aprovació  i  publicació  de  l’acord  provisional  de
modificació del POUPEE
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El Sr.  Marc Calvet, conseller d’Urbanisme, informa al Ple sobre les dues
modificacions  del  POUPEE  contingudes  a  la  proposta  que  es  posa  a
consideració:

Modificació primera

La Sentència núm. 74/2010, de data 3 de novembre del 2010, del
Tribunal  Superior  de  Justícia,  va  declarar  la  nul·litat  de  la  unitat
d’actuació de sòl urbanitzable 01 (UA-Suble-01), el Falgueró,  prevista
al Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Escaldes-Engordany, i
del conveni subscrit entre el Comú i diversos propietaris el dia 1 de
març del 2007 referit a la mateixa unitat d’actuació. 

La Comissió d’Urbanisme, nomenada a l’efecte pel Comú per a l’estudi
d’aquesta  modificació,  presenta  una  proposta  de  modificació  de  la
unitat  d’actuació seguint els pronunciaments de la Sentència, que a
grans trets comporta, d’una part, la cessió de sistemes, que serà del
15% del terreny, tal com preveu el reglament i la Llei, i que aquesta
cessió es materialitzi, prioritàriament, pròxima als terrenys i als actuals
equipaments del Govern situats en aquesta zona, amb l’obligació que el
terreny de cessió tingui accés des de la vialitat actual. D’altra part, la
vialitat interna de la unitat d’actuació ha de comunicar el carrer dels
Escalls  amb l’avinguda  Fiter  i  Rossell,  per  tal  de poder  millorar  els
accessos a la clínica N S de Meritxell.

La vialitat  interna de la UA compta amb la col·laboració del  Govern
mitjançant  la  cessió  d’una petita  superfície  de  terreny,  situada  a  la
unitat d’actuació contigua, que permet però la connexió del vial intern
amb el carrer dels Escalls. El conveni de cessió de terreny s’ha previst
signar  una  vegada  el  Govern  hagi  donat  l’aprovació  prèvia  a  les
modificacions al POUP que avui es presenten a la consideració del Ple.

Finalment, la proposta de modificació que es presenta elimina qualsevol
referència al conveni subscrit entre el Comú i els propietaris de terrenys
situats dins de la unitat d’actuació el dia 1 de març del 2007, la qual
cosa comporta la modificació de les claus d’edificabilitat establertes a
l’article 222 de les Normes urbanístiques.

Modificació segona

La  mateixa  Sentència  núm.  74-2010,  de  data  3  de  novembre  del
2010,  en  el  seu  fonament  sisè,  determina  que  en  les  unitats
d’actuació,  les  cessions  de  sòls  destinats  a  sistemes  per  cessions
econòmiques,  és  a  dir,  en  diners  o  en  elements  urbans  de  valor
econòmic,  només  es  pot  produir  en  els  següents  casos  (transcrit
literalment):
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a) En  unitats  d’actuació  en  sòl  urbà  consolidat  de  gestió  directa,
mitjançant  la  tècnica  de  reparcel·lació  econòmica  prevista  als
articles 101 i 102 del Reglament urbanístic (…).

b) En  unitats  d’actuació  en  sòl  urbà  no  consolidat  o  en  sòl
urbanitzable quan formin part de zones on es disposa de suficients
terrenys demanials dels Comuns i dels Quarts (…).

Correlativament, escau modificar la fitxa de la unitat d’actuació de sòl
urbanitzable núm. 11 (UA-Suble-11),  Étang Salé, eliminant qualsevol
referència a la cessió de places d’aparcament ja construït, i concretant
la cessió obligatòria al 15% del terreny, d’acord amb les previsions del
reglament i de la Llei.

L’aprovació d’aquesta modificació del POUP i de la fitxa de la UA Suble
11, l’Etang Salé, comporta també l’anul·lació de l’acord adoptat pel
Comú en la sessió celebrada el dia 5 de juliol del 2010, que donava
conformitat  al  projecte  de  Pla  Parcial  d’aquesta  unitat  d’actuació,
presentat  pels  promotors.  Les  al·legacions  presentades  en  el  tràmit
d’informació pública contra l’acord d’aprovació provisional que esdevé
anul·lat, seran resoltes en el sentit que es preveu una nova planificació
pel desenvolupament d’aquesta UA.

Vist l’exposat i a tenor del que preveuen els articles 105 i 106 de la
Llei  general  d’ordenació  del  territori  i  urbanisme  i  l’article  48  del
Reglament urbanístic, es proposa al Ple:

1. Aprovar, amb caràcter provisional, les esmentades modificacions al
Pla d’Ordenament i Urbanisme parroquial, i trametre-les al Govern
per a la seva aprovació prèvia.

2. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Closa  la  intervenció  del  Sr.  Marc  Calvet  i  no  havent-n’hi  altra  de
sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la proposta presentada.
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4. Proposta  d’aprovació  del  projecte  d’Ordinació  sobre  la
retolació dels carrers de la parròquia

El Sr.  Pere Moles, conseller de Serveis, informa al Ple sobre la proposta
presentada i demana la seva aprovació:

Com sigui que no existeix una regulació sobre les plaques identificatives
dels carrers de la parròquia, que reguli les actuacions dels propietaris
dels edificis situats a les cruïlles en relació a la ubicació de les plaques
a les façanes; es creu convenient presentar a la consideració del Comú
aquesta  Ordinació  que  vol  regular  l’ús  de les  plaques,  la  titularitat,
tractament, infraccions, sancions i sobretot, l’obligació dels propietaris
a  instal·lar  aquests  elements  a  les  façanes  dels  edificis  de  nova
construcció o reforma, amb independència del tractament que vulguin
donar a la façana. 

Es proposa completar aquest projecte d’Ordinació amb l’obligatorietat
per  part  dels  respectius propietaris  de retolar  els  números de carrer
d’edificis i portals.

I, no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
l’Ordinació  sobre  la  retolació  dels  carrers  de  la  parròquia,  la  qual  serà
tramesa al BOPA per a la seva publicació i posterior entrada en vigor.

5. Proposta d’aprovació dels convenis de cessió urbanística
anticipada de terrenys a favor del Govern, per part dels Srs.

   66



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2011  –   Sessió ordinària de data 22 de març

Jaume Fortó Nogueira i Anna Maria Palmitjavila Calvó, en el
marc de l’execució del projecte 0047/2008 “Rotonda de la
CG3. Zona de sortida d’Escaldes-Engordany a l’entorn del
PK 2+200”. En el seu cas, proposta de facultar a les Sres.
Cònsols  per  tal  que,  indistintament,  puguin  signar  els
referits  convenis  en  nom  i  representació  del  Comú
d’Escaldes-Engordany.

La Sra. Cònsol Menor informa al Ple sobre el contingut de la proposta que
es posa a consideració:

El Govern d’Andorra està executant el projecte 0047/2008 anomenat
“Rotonda de la CG3. Zona de sortida d’Escaldes-Engordany a l’entorn
del  PK  2+200”,  projecte  que  s’executa  de  conformitat  amb  les
previsions reflectides en els respectius Plans d’Urbanisme d’Andorra la
Vella i Escaldes-Engordany. Aquestes previsions consisteixen en:

 Resoldre el problema circulatori generat pel fet que no hi havia cap
rotonda, ni tant sols cap punt de gir, en el tram comprés entre la
cruïlla de l’avinguda Fiter i Rossell amb el carrer Josep Viladomat, i
la cruïlla entre la CG3 i la carretera secundària d’Anyós.

 En relació al Comú d’Andorra la Vella, possibilitar la construcció del
vial de connexió entre la CG3 i el carrer de Les Canals.

 En  relació  al  Comú  d’Escaldes-Engordany,  executar  la  rotonda
prevista  al  POUP,  possibilitant  alhora  la  construcció  del  vial  de
desdoblament de la CG3.

Actualment el Govern ha de procedir a la signatura d’un conveni de
cessió  obligatòria  i  anticipada  amb els  Srs. Jaume Fortó  Nogueira  i
Anna  Maria  Palmitjavila  Calvó,  per  tal  de  poder  executar  part  del
projecte  i,  en  aplicació  de  la  normativa  urbanística  i  sectorial,  els
terrenys  propietat  dels  cedents  quedin  inclosos  en  la  corresponent
unitat  d’actuació,  donant-los-hi  el  dret  a  participar  en la  distribució
d’edificabilitat  de  la  unitat  d’actuació  corresponent,  d’acord  amb el
principi d’equidistribució de beneficis i càrregues.
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Malgrat  que  els  terrenys  de  cessió  solament  afecten  a  la  parròquia
d’Andorra la Vella, la signatura del conveni correspon als dos Comuns i
al Govern, atès que son les parts afectades per a l’execució del projecte.

Seguit a la intervenció de la Sra. Cònsol Menor, i no havent-n’hi altra de
sol·licitada, per assentiment,  el  Ple acorda facultar indistintament a les
Sres. Cònsols Major i Menor per procedir a la signatura dels convenis de
referència en representació del Comú d’Escaldes-Engordany.

6. Proposta  d’aprovació  d’un  document  de  declaració
d’intencions  entre  el  Ministeri  d’Educació  i  Cultura,  el
Comú d’Escaldes-Engordany i la societat BOMOSA, SAU per
a la instal·lació d’un observatori  astronòmic a la  partida
d’Engolasters.

La  Sra.  Cònsol  Major  informa  al  Ple  sobre  la  proposta  que  es  posa  a
consideració:

S’ha distribuït als Srs. Consellers el plànol d’ubicació de l’observatori
així com el de la unitat d’actuació on s’ubica.

La  Societat  BOMOSA,  SAU  és  una  societat  que  té  per  objecte
“fomentar  la  inversió  en  projectes  d’investigació  en  el  camp de  les
ciències,  la  innovació  tecnològica,  la  cultura  i  l’art,  així  com  el
desenvolupament  de  projectes  empresarials  de  caràcter  filantròpic  i
humanitari”.

Aquesta  Societat  va  adreçar  una  demanda  al  Comú  d’Escaldes-
Engordany i al Govern d’Andorra (Ministeri d’Educació i Cultura), amb
la intenció de construir i instal·lar un observatori astronòmic a la zona
d’Engolasters per divulgar l’interès i la curiositat per l’astronomia.
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La proposta que avui es sotmet al Ple, és la d’aprovació d’un document
de declaració d’intencions entre el Ministeri  d’Educació i  Cultura, el
Comú d’Escaldes-Engordany i  l’esmentada societat  per  la  instal·lació
d’un observatori astronòmic a la partida d’Engolasters,. i facultar a les
Cònsols per a la seva signatura.

El Consell de Ministres ja va aprovar aquest document el darrer 9 de
març.

En concret, el compromís del Comú d’Escaldes-Engordany consisteix en
facilitar i atorgar a la societat BOMOSA els permisos per la construcció
de l’observatori, respectant sempre les normes de construcció vigents i,
tractant-se d’una unitat d’actuació de sol urbanitzable, tenir en compte
especialment les condicions següents:

1. L’ús del terreny comunal d’implantació és temporal i a precari.

2. L’autorització de les obres i usos és provisional i no podrà dificultar
l’execució del planejament, ni ser contrària a la normativa sectorial
de la zona. 

3. El titular  de la llicència  quedarà obligat  a enderrocar les  obres i
cessar els usos sense reclamar cap indemnització al Comú, quan
aquest la revoqui.

Seguit a la intervenció de la Sra. Cònsol Major, i no havent-n’hi altra de
sol·licitada,  per  assentiment,  el  Ple aprova el  contingut del  document i
faculta indistintament a les Sres. Cònsols Major i Menor per procedir a la
seva signatura en representació del Comú d’Escaldes-Engordany.

7. Proposta  de  trasllat  del  Col·legi  Electoral  al  centre
esportiu,  social  i  cultural  del  Prat  del  Roure  per  a  la
realització de futures consultes electorals i/o referèndums.
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La  Sra.  Cònsol  Major  exposa  que,  d’acord  amb l’article  34  de  la  Llei
28/2007, qualificada del règim electoral i del referèndum, es proposa al
Ple - com ja es va aprovar amb motiu de les anteriors eleccions generals,
però limitat a aquella ocasió - designar el Centre Esportiu, Social i Cultural
del Prat del Roure com a seu permanent del col·legi electoral per a les
futures eleccions i/o referèndums, habilitant-hi dues meses electorals: la
primera amb els cognoms dels electors de la lletra A a la lletra L, i  la
segona amb els cognoms de la lletra M a la Z.

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

8. Proposta de nomenament del Sr. Eduard Molné Gasia com a
membre  de  la  Junta  de  Govern  del  Comú  d’Escaldes-
Engordany.

La Sra. Cònsol Major exposa que, d’acord amb l’article 17 del Reglament
dels Comuns, es proposa nomenar al nou conseller Sr. Eduard Gasia, com a
Membre de la Junta de Govern del Comú d’Escaldes-Engordany.

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

9. Informes de caràcter general.
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La  Sra.  Cònsol  Major  informa  al  Ple  sobre  diverses  qüestions  i  en  els
següents termes:

1) El TSJ, secció administrativa, ha dictat sentència en relació al judici
administratiu seguit a instància de Casa Molines, SA i altres propietaris
de terrenys situats  a la partida del  Clot  d’Emprivat,  contra el  POUP
d’Escaldes-Engordany, en relació a l’exigència de completar la cessió
obligatòria fins al 15 %. La sentència desestima el recurs presentat pels
propietaris i declara ajustada a dret l’actuació de la CTU i del Comú
d’Escaldes-Engordany. Per tant doncs, suposo que al Comú d’Escaldes-
Engordany ho celebrem tots els membres del Ple.

2) En mèrits al que preveu la Llei del Govern, del 15 de desembre del
2000, com a Cònsol Major he delegat la meva signatura per assumptes
de tràmit corrent a favor de la Sra. Cònsol Menor, la Sra. Consellera
Major i el Sr. Conseller Menor.

Així  mateix,  en  virtut  de  les  competències  que  m’atorga  la  Llei  del
matrimoni, he delegat la meva signatura, en la meva absència o quan
expressament se’m demani, a favor de la Sra. Cònsol Menor i de tots els
Consellers del Comú per a la celebració de matrimonis civils.

Finalment, també en virtut de les facultats que m’atorga l’article 3 de la
Llei 8/2005, dels Agents de Circulació Comunals, he delegat a la Sra.
Cònsol  Menor  la  competència  per  formar  part  de  la  Comissió
Interparroquial dels Serveis de Circulació com a membre representant
del Comú d’Escaldes-Engordany a.

3) Informo també que donada l’actual situació econòmica i les dificultats
que afecten als sectors més sensibles del nostre País, he demanat als
serveis de Secretaria General que elaborin un projecte d’Ordinació de
modificació de l’Ordinació Tributària, per tal de recuperar la figura del
“Comerç inactiu”, que ja existia en anteriors ordinacions tributàries, i
que  permetia  exonerar  del  pagament  de  taxes  i  impostos  a  aquells
titulars  administratius  de  negocis  que  es  veien  obligats  a  sol·licitar
aquesta consideració per la inactivitat del sector, evitant-los així haver
de donar de baixa el comerç i tornar a abonar la totalitat de les taxes,
impostos  etc.,  el  dia  de  represa  de l’activitat.  L’Ordinació  haurà  de
regular a l’ensems els terminis mínims i màxims de la durada de la
situació  d’inactivitat,  i  de  no  haver-hi  objecció,  un  cop  redactat
l’esborrany, aquest serà analitzat per la Comissió de Finances i el text
resultant, posteriorment sotmès a l’aprovació del Ple.
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10. Precs i preguntes

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

I no havent-hi cap petició en aquest sentit,  s’esgota l’ordre del dia de la
sessió  d’avui.  Essent  les  17:30 hores,  la  Sra.  Cònsol  Major  agraeix  als
presents la seva assistència i aixeca la sessió.

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