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L’any dos mil onze, dijous, dia 21 de juliol, a casa comuna d’Escaldes-
Engordany  es  reuneix  el  Consell  de  Comú  en  sessió  ordinària,  sota  el
següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a
la sessió celebrada el dia 5 de maig de 2011.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les sessions celebrades els dies 26 d’abril; 2, 9, 16, 23 i 30 de maig;
6, 14, 20 i 27 de juny, i 4 de juliol de 2011.

3. Proposta  de  modificació  de  l’acord  provisional  de  modificació  del
POUPEE, adoptat pel Comú en la sessió celebrada el dia 22 de març
del  corrent,  en  relació  a  la  fitxa  de  la  unitat  d’actuació  de  sòl
urbanitzable 01 (UA-Suble-01) el Falgueró. Si hi ha lloc, tramesa de la
referida modificació al Govern als efectes previstos a l’article 98 i 99
de la LGOTU.

4. Conforme als articles 105 i 106 de la LGOTU, proposta d’aprovació i
publicació de l’acord provisional de modificació del POUPEE, pel que
afecta a les unitats d’actuació UA-Sunc-58, urbanització Can Noguer, i
UA-Suc-62, carrer de Sant Jaume.

5. Proposta  d’aprovació  del  projecte  d’Ordinació  sobre  el  nivell
d’incidència  dels  usos  de  sales  de  ball,  discoteques  i  altres  de
característiques similars, sobre l’entorn i el medi ambient.

6. Proposta  d’aprovació  de  l’Ordinació  de  modificació  de  l’Ordinació
sobre preus públics.

7. Proposta de modificació de l’article 6 del Reglament d’ocupació de la
via pública amb terrasses de bar.

8. Proposta d’aprovació del Reglament de distincions i recompenses dels
agents de circulació comunals.

9. Proposta de donar el nom de Joan Martí Alanis, al nou pont que uneix
el carrer Josep Viladomat amb l’avinguda del Pessebre.

10. Proposta d’acord relativa a facultar a les Sres. Cònsol major i Cònsol
menor,  per  tal  que  indistintament  puguin  signar  davant  de  Notari
l’elevació a públic dels convenis següents:
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a) Conveni de cessió anticipada de terrenys a la unitat d’actuació de
sòl  urbà no consolidat  02 (UA-Sunc-02)  avinguda del  Pessebre
Part Alta, signat entre el Comú d’Escaldes-Engordany i el Sr. Joan
Rossell Mas el dia 19 de març del 2009, prèviament aprovat pel
Ple del Comú el dia 9 de març del mateix any.

b) Conveni  de  cessió  anticipada  de  terrenys  a  la  unitat
d’actuació de sòl urbà no consolidat 02 (UA-Sunc-02)  avinguda
del Pessebre Part Alta, signat entre el Comú d’Escaldes-Engordany
i  el  Sr.  Estanislau  Sangrà  Font  el  dia  19  de  març  del  2009,
prèviament aprovat pel Ple del Comú el dia 9 de març del mateix
any.

c) Conveni  de  cessió  anticipada  de  terrenys  a  la  unitat
d’actuació  de  sòl  urbanitzable  40  (UA-Suble-40)  les  Terres
d’Ensucaranes,  signat entre el Comú d’Escaldes-Engordany  i Casa
Mandicó, SA el dia 13 d’abril del 2010, prèviament aprovat pel Ple
del Comú el dia 4 de març del mateix any.

11. Informes de caràcter general.

12. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Montserrat Capdevila Pallarés, Cònsol
Major,  assisteixen  els  membres  de  la  Corporació,  excepció  feta  de  les
Hbles. Sres. Cònsol Menor i Nuri Barquin. Havent-hi el quòrum necessari i
essent les 19:00 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  de  l’esborrany  d’acta
corresponent  a la sessió celebrada el  dia  5 de maig de
2011
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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 l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 5 de maig de
2011.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern en el curs de les sessions celebrades els dies  26
d’abril; 2, 9, 16, 23 i 30 de maig; 6, 14, 20 i 27 de juny, i
4 de juliol de 2011

Sessió de la Junta de Govern de data 26 d’abril de 2011

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm
313/2011  al  núm.  315/2011  i  el  núm.  322/2011  (Urbanisme),  el
núm.317/2011  al  núm.  320/2011(Comerç),  del  núm.  321/2011
(Exempcions fiscals).

2.- Personal.- 
 S’acorda perllongar el contracte del Sr. José Ramon CORTÉS

TERCERO, com a operari de manteniment del Pavelló Prat Gran,
amb caràcter eventual, fins al 30 de juny de 2011.

 Vistes les demandes de la Sra. Jenifer Plaza, i dels Srs.
Eric  Martín  i  Adrià  Da  Silva  per  realitzar  una  estada
formativa a les Escoles Bressol del 30 de maig al 24 de
juny, s’acorda acceptar-les.

 Vista la demanda del Sr. Lluís López López per realitzar una
estada formativa al departament d’informàtica del dia  9 de
maig al 3 de juny, s’acorda acceptar-la.
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 Vista la demanda del Sr. Eric Pozo Gelabert per realitzar
una estada formativa al departament de Turisme del dia 23 de
maig al 24 de juny, s’acorda acceptar-la.

 Per a proveir tres places com a eventuals pel departament de
Turisme, s’ha convocat un concurs pel procediment selectiu
d’ingrés, al que han postulat 9 candidats. Vist l’informe
del  comitè  tècnic  de  selecció  s’acorda  contractar  els
serveis dels Srs. Xènia Mourelo Velasco, Eric Pinós Escalé i
Sònia Marqués Godó per una durada de dos mesos.

 S’acorda la contractació dels Monitors pels Esports d’Estiu
que figuren a la relació que segueix:

Del 04/07 al 31/07 De l'01/08 al 04/09
Adrià Martinez Prieto Adrià Martinez Prieto
Aitor Alba Bernabeu Adrià Couceiro Mato
Aitor Fuster Vazquez De Parga Albert Areny Bertran
Alba Albarellos Barreira Alba Albarellos Barreira
Alba Ramos Seco Albert Navarro Cortés
Albert  Salvadores Sangrà Boris Roig Barriuso
Àlex Rossell Cabezas Àlex Rossell Cabezas
Alvaro Gonzalez Grandvallet Brighach Salih
Amadeu Huesa Curto Carla Rispal Fernandez
Andrea Sanchez Vidal Cristian Martinez Alejo
Anna Perez Armany Anna Perez Armany
Anna Rocamora Fernandez Cristian Prats Martí
Ariadna Viladomat Erola Cristina Nogué Sánchez
Berta Juncosa Lluis Daniel Eroles Que
Borja Sanchez Vidal Elena Rodriguez Serra
Cristina Canes Cortés Enric Tomas Canturri
Cristina Mañosas Rodriguez Cristina Mañosas Rodriguez
Cristina Marcos Martinez Eric Bazile Fernández
David Molina Martín David Molina Martín
David Monclus Lacruz David Monclus Lacruz
Elisabeth Muñoz Garcia Elisabeth Muñoz Garcia
Eric Bazile Fernández Estel Vilaseca Lacruz
Eric Villalba Solé Guillem Casal Font
Estefania Farré Moreno Estefania Farré Moreno
Felipe Rodrigues Gonçalves Felipe Rodrigues Gonçalves
Fiona Romero Mercière Ivan Aleix Sanchez
Guillem Tudó Germà Jennifer Puig Lazaro
Guillem Zapatero Clarià Guillem Zapatero Clarià
Ian Vila Pons Ian Vila Pons
Isaac Lluelles Sanchez Isaac Lluelles Sanchez
Ivan Monteagudo Dopazo Jennifer Reboredo Franco
Ivan Prats Gimenez Ivan Prats Gimenez
Jaume Pereira Mendes Jaume Pereira Mendes
Jennifer Carmona Heredia Jennifer Carmona Heredia
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Joan Ramon Rossell Zamorano Laia Bertran Suàrez
Jordi Guasch Zamora Manel Rocamora Fernández
Jordi Segura Diego Manuela Martins Salvador
Judith Fonoll Almansa Judith Fonoll Almansa
Julià Tamburini Reinoso Marc Colell Moreno
Karina H. Marcelino Barreira Marc Serra Tomas
Lara Griera Rojo Lara Griera Rojo
Lara Santiago Garcia Lara Santiago Garcia
Laura Perdigues Duaso Laura Perdigues Duaso
Leticia Gonzalez Baldonedo Marc Serra Tomas
Lidia Nadal Baldonedo Meritxell Prats Martí
Lluís Ruiz Sangrà Miquel Garcia Cobos
Lorena Roig Besolí Noelia Cordones Tor
Mª Dolors Lax Andujar Mª Dolors Lax Andujar
Marc Fajardo Aliaga Marc Fajardo Aliaga
Marc Sauri Alcazar Marc Sauri Alcazar
Maria Fernandez Sanchez Patricia Meira Gallego
Meritxell Moya Reigosa Meritxell Moya Reigosa
Meritxell Ramos Lopez Pere Francesc Quemerais
Miquel De Sousa Cerqueira Miquel De Sousa Cerqueira
Monica Moa Sanchez Rachida El Massaoudi
Oriol Fajardo Aliaga Oriol Fajardo Aliaga
Oriol Navarro Temprano Rosa Maria Baena Garros
Ricardo Pereira Catarino Ricardo Pereira Catarino
Sandra Alvarez Vidal Sebastià Bertran Suàrez
Sandra Gallego Garcia Soraya Luis Sancho
Seham El Boutaybi El Bouazzati Victor Encuentra Bardina
Sergi Carrera Da Palma Sergi Carrera Da Palma
Sergi Flamand Moles Xavier Exposito Muñoz
Tamara Pérez Moráguez Tamara Pérez Moráguez
Telmo Alves Freitas Xavier Moreno Marin
Thaïs Maestre Soler Yassin Debboun
Xavier Sotillo Ramirez Xavier Sotillo Ramirez
Yassine Raguig El Moussaoui Yassine Raguig El Moussaoui
Younes Raguig El Moussaoui Younes Raguig El Moussaoui

 Vist  l’article  20  de  l’Ordinació  de  la  Funció  pública
relatiu  a  la  competència  de  la  Junta  de  Govern  en
classificar  els  llocs  de  treball  i  atès  l’increment  de
funcions  al  lloc  d’  administratiu  de  tràmits  d’atenció
ciutadana,  s’acorda  modificar  la  classificació  de  la
referida plaça dins del manual d’ocupacions tipus, i passar
de la categoria C2 a la categoria C1.

3.- Guia de Camins.- Per a la impressió de 2000 guies de camins
urbans  i  de  muntanya  d’Escaldes-Engordany,  s’ha  efectuat  una
consulta de preus a les empreses GRÀFIQUES ANDORRANES (5.765,76
€),  GRÀFIQUES  A4  (4.109  €),  IMPREMTA  LES  VALLS  (5.693,17  €).
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Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa GRÀFIQUES
A4 la impressió de les referides guies, al ser l’oferta menys
dient.

4.- Expedients Sancionadors.- 

 Vistes  les  al.legacions  formulades  pels  Srs.  Ermengol
FERNANDEZ MARTÍ, Daniel FERRÓN PÉREZ, Manel ALLER CALVELO i
la Sra. Carme MESIAS PARDO, en relació a l’expedient que els
hi fou incoat per una presumpta trasgressió a l’ordinació
que  regula  el  dipòsit  d’escombraries  a  la  via  pública,
s’acorda deixar nul i sense efectes el referits expedients.

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular  del
negoci EL MIRALL, per presumpta contravenció a l’Ordinació
que regula el dipòsit de mobles i estris vells a la via
pública.

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Verònica
MARTÍNEZ SÁNCHEZ i a la Sra. Ariadna  TUDEL CUBERES, per una
presumpta contravenció a l’Ordinació d’inspecció i control
sobre tinença d’animals de companyia.

5.- Material divers.-  Pel subministrament d’una perforadora de
corona destinada al servei d’Obres, s’ha efectuat una consulta de
preus a les empreses M. RIBA (opció a/ 2.990 €, opció b/ 4.987 €),
FERRETERIA MAVID (2.787,20 €), MAUCO (opció a/ 2.446,91 €, opció
b/ 2.620,90 € i opció c/ 2.072,43 €). Examinades les ofertes,
s’acorda  adjudicar  el  subministrament  del  referit  material  a
l’empresesa MAUCO, en la seva opció a, al ser l’oferta menys
dient.

6.-  Portal  agenda.ad.-  D’acord  amb  l’informe  realitzat  pel
Departament  de  Cultura  de  Govern  relatiu  al  concurs  per  a
l’adjudicació del disseny, l’elaboració, la gestió i actualització
dels continguts i el manteniment del portal agenda.ad, s’acorda
conforme a la puntuació realitzada per la mesa d’avaluació del
referit  concurs  adjudicar  a  l’empresa  TELESISTEMES  S.A.,  el
disseny  ,  l’elaboració,  la  gestió  i  la  actualització  dels
continguts i el manteniment del portal agenda.ad per un import de
923 € i la gestió i actualització dels continguts i manteniment
del  portal  per  un  import  de  655,20  €,  imports  tots  ells,
corresponents a la part proporcional de cada Comú i de Govern.

7.- Recursos d’alçada.- Es dona lectura als informes requerits pel
Govern en relació als recursos d’alçada interposats pel Sr. Jaume
FORTÓ NOGUEIRA, demanant la inscripció d’una peça de terreny als
registres  de  Cadastre  del  Comú,  i  per  la  Sra.  Anna  CADENA
TURIELLA, referent a una claveguera situada a la partida de Can
Diumenge.  S’acorda  trametre  els  referits  informes  al  Govern,
conjuntament amb l’expedient administratiu.

8.-  Centre  d’Interpretació  de  l’Aigua  i  del  Madriu.- Vist
l’article núm. 25 de la Llei de contractació pública i atesa la
necessitat de contractar els treballs de redacció de textos i
disseny de la gràfica definitiva del centre; vist l’informe de la
Directora  del  departament  d’Urbanisme  i  de  la  Interventora,
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s’acorda adjudicar a l’empresa EMBLEMMA la realització d’aquests
estudis complementaris, per l’import de 10.296 €

Sessió de la Junta de Govern de data 2 de maig de 2011

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm
323/2011 al núm. 329/2011 (Urbanisme), del núm. 330/2011 al núm.
332/2011 (Comerç), del núm. 333/2011 al núm. 334/2011 (Terasses de
bar),  els  núm.  335/2011,  núm.  337/2011  i  núm.  339/2011
(Secretaria) i el núm. 336/2011 (Bens immobles)

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 6
de factures conformades per un import total de 212.890,83 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost.

3- Personal.- 

 Per a proveir una plaça de conserge del Centre Cultural de
Fiter i Rossell, s’ha convocat un concurs intern, al que han
postulat 4 candidats. Vist l’informe del comitè tècnic de
selecció s’acorda contractar els serveis del Sr. Santiago
ANDALUZ  MARIN amb  el  termini  de  prova  establert  en
l’Ordinació de la Funció Pública.

 S’acorda convocar un concurs intern per contractar dos guies
culturals destinats al CIAM.

 D’acord amb el comunicat adreçat per la CASS referent a la
situació d’invalidesa que se li ha acordat a la Sra. Gisela
Menardia  Senallé,  s’acorda  donar-la  de  baixa  del  Comú  a
partir del 30 d’abril de 2011. 

4.- Concursos.- 

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

 S’acorda convocar un concurs públic pel subministrament de
material pel manteniment de la xarxa d’enllumenat públic.

5.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció
a favor de l’Associació de voluntaris Nostra Senyora de Meritxell,
per un  import de 1.200 €.

6.- Expedients Sancionadors.- 
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 Vistes les al.legacions formulades per les Sres. Maria LÓPEZ
SÁNCHEZ,  Vanessa  TARRÉS  RAYA  i  el  Sr.  Francesc  MAESTRE
ENRICH, en relació a l’expedient que els hi fou incoat per
una  presumpta  trasgressió  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. Antoni
SÁEZ, Antoni LAS HERAS CABO, Josep ALTIMIR CERVOS  i a les
Sres Carme LLOBERA FARRÉ i Olga PAJARO GARCIA i Pietat TAPIA
MORENO, per presumpta contravenció a l’Ordinació que regula
el dipòsit d’escombraries a la via pública.

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular  del
negoci LA BORDA DE LES PUBILLES i  Restaurant DE LES OQUES,
per  presumpta  contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  la
distribució de publicitat gràfica a la via pública.

 S’acorda incoar un expedient sancionador als titulars dels
negocis pastisseria LA BRIOXERIAi Bar SILLEDA, per presumpta
contravenció a l’Ordinació que regula l’ús de contenidors de
reciclatge d’envasos i de vidre.

7.- Via Ferrada del Roc dels Esquers.- Vist el mal estat del cable
d’assegurament i de les baranes i els tensors del pont tibetà,
s’acorda contractar l’empresa ATAC, única empresa a Andorra que
pot assumir aquests treballs de reparació, per un import de 6.275
€.

8.- Dinamització del Comerç.- En el marc de la campanya promoguda
pel Govern per a la dinamització del Comerç, s’acorda col.laborar
al referit projecte aplicant una tarifa gratuïta de dos hores als
usuàris  dels aparcament horitzontals de la Parròquia, la setmana
del 6 al 15 de maig.

9.- Consell del Cens.- Vist l’Edicte de data 16 de març del 2011,
mitjançant el qual es va publicar la relació de persones inscrites
al Cens de Població no localitzades en llurs domicilis, els quals
van ser emplaçats per a compareixer a les oficines del Comú per a
regularitzar la seva situació de conformitat amb l’article 9.6 de
la Llei del Cens,

Consultat el Consell del Cens i atesa la recomanació d’aquest
Organisme en el sentit de donar de baixa dels registres censals a
totes  auqelles  persones  que  no  han  formulat  al.legacions  que
acreditin la seva residència a la Parròquia,

La Junta de Govern acorda donar de baixa del Cens de Població de
la Parròquia d’Escaldes-Engordany a totes les persones que figuren
relacionades a l’Edicte de publicació de data 16 de març del 2011,
que no hagin acreditat efectivament la seva residència, tot amb
efectes al dia de la data.
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Sessió de la Junta de Govern de data 9 de maig de 2011

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núms
340/2011 al núm. 344/2011 i el núm. 353/2011 (Urbanisme), del núm.
345/2011 al núm. 348/2011 (Bens Immobles), del núm. 349/2011 al
núm. 351/2011 (Comerç), i el núm. 352/2011 (terrasses de bar).

2.- Personal.- 

 Per a la contractació d’una cuinera per l’Escola Bressol 1,
s’ha convocat un concurs públic al que ha postulat només 1
candidat. Vist l’informe del comitè tècnic de selecció i
atès que aquest candidat no reuneix els requisits necessaris
per accedir a la plaça, s’acorda declarar-lo desert. 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Jacob SANCHEZ VEIGA, com a monitor de l’espai lleure 1,
del dia 4 de maig de 2011 fins que la titular de la plaça es
reincorpori en el seu lloc de treball.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Jeremias ANDRES VALERA, com a tècnic d’escalada, del 11
de maig  al 14 de maig de 2011.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Ricardo Manuel DE OLIVEIRA BERNARDO, com a xòfer del
servei de neteja, fins que es reicorpori el titular de la
plaça.

 Curset de formació: S’autoritza la inscripció de les Sres.
Ruth CASABELLA VEHILS (responsable del CAEE), i Aurora BAENA
GARRÓS  (responsable  de  l’Arxiu  Històric)  a  la  formació
“Pintura mural romànica a la Vall de Boí” que tindrà lloc a
Erill la Vall del 4 al 7 de juliol de 2011.

 S’informa  que  el  Cap  de  departament  d’Esports  ha  resolt
l’expedient disciplinari incoat a la Sra. Maria Isabel Garcia
Moya, amb la imposició d’una falta de caràcter lleu, per la
comissió d’uns fets tipificats a l’article 66 apartat c) de
l’Ordinació  de  la  Funció  Pública,  sancionada  amb  una
amonestació escrita.

3.- Pavelló Prat Gran.- Pels treballs de reparació de les goteres
de la coberta del pavelló Prat Gran, s’ha efectuat una consulta de
preus  a  les  empreses  CRISTALLERIES  PRINCIPAL  (32.436  €),
CRISTALLERIES  VALIRA  (21.660  €),  Q7  (14.904  €),  i  MATECOSA
(8.124,48  €).  Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  els
referits treballs de reparació a l’empresa Q7, al ser la que
presenta l’oferta menys dient.

   113



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2011  –   Sessió ordinària de data 21 de juliol

4.- Esports d’Estiu.-

 S’acorda  contractar,  pel  procediment  de  contractació
directa, els serveis de l’empresa OPCIÓ CUINA, pel servei de
catering  de  l’espai  lleure  durant  el  període  d’  Esports
d’Estiu (juliol i agost), atès que el concurs convocat a
l’efecte va quedar desert per manca d’ofertes. El cost del
referit servei és de 11.000 € (menú infant: 6,50 € i el
picnic 6 €).

 S’acorda  acceptar  el  pressupost  presentat  per  l’APACEF,
relatiu al preu dels àpats dels infants inscrits als Esports
d’Estiu, per un import de 47.000 €.

5.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció consignada a
favor de l’organització del 3er trofeu de Ball Esportiu, per
l’import de 8.000 €, 4.000 € corresponents a l’organització
de la Capital de Cultura Catalana i els 4.000 € restants de
l’àrea d’Esports.

6.-  CIAM.-  Pel  subministrament  d’una  maqueta  pel  Centre
d’interpretació de l’aigua i del Madriu, per a ser utilitzada com
a pantalla de projector, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses MAET MAQUETES (6.963,52 €), MARTIN MODELS (7.365,27 €) i
ARTKITECH (14.364 €), Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar
els  treballs  a  l’empresa  MAET  MAQUETES,  al  ser  l’empresa  que
presenta l’oferta menys dient.

7.- Expedients sancionadors.- Vist l’escrit tramès pel departament
d’habitatge del Govern d’Andorra, s’acorda incoar un expedient
sancionador als promotors de l’Edifici Celístia, per una presumpta
comissió d’una infracció urbanística.

8.-  Concursos.-  S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  a  la
licitació dels treballs de renovació del col.lector de l’avda.
Josep Viladomat, cruïlla amb carrer François Mitterrand.

9.- Formació del Cadastre.- En referència als treballs que s’estan
desenvolupant per a la formació del Cadastre, la Junta de Govern
acorda:

1. Nomenar la Comissió del Cadastre que queda constituida de
conformitat  amb  la  Disposició  Transitòria  segona  de
l’Ordinació  del  Cadastre,  de  data  9  de  març  del  2009.
Nomenar també com a Membres de la Comissió la relació de
veins coneixedors de les diferents zones on s’han d’efectuar
els treballs de delimitació de béns immobles, presentada pel
departament d’urbanisme.

2. D’acord amb la Disposició Transitòria Tercera, apartat 1),
Ordre del dia, convocatòria i demanda d’informació, convocar
els  titulars  de  drets  de  propietat,  de  superfície  i  de
concessió  administrativa  sobre  béns  immobles  situats  als
polígons núms. 51, 52, 53 i 54 a assistir als actes de
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delimitació, sigui personalment o a través d’un representant
amb poders suficients.

3. Demanar als titulars que, en cas de disposar de títols de
propietat, de constitució dels drets reals de superfície o
de  concessions  administratives  i  de  plànols  dels  béns
immobles, i que no els hagin ja remès al Comú per altres
motius, els aportin a l’acte de delimitació en original i
una còpia per remetre a la Comissió del Cadastre. Quant als
edificis que tinguin divisió de propietat horitzontal, els
titulars han d’aportar l’escriptura corresponent.

4. Publicar la convocatòria al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra

Sessió de la Junta de Govern de data 16 de maig de 2011

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm
354/2011 al núm. 359/2011 i el núm. 373/2011(Urbanisme), del núm.
360/2011 al núm. 368/2011 (comerç), del núm. 369/2011 al núm.
370/2011 (terrasses de bar) i del núm. 371/2011 al núm.372/2011
(Bens Immobles).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 7
de factures conformades per un import total de 169.562,77 €. 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.  Manuel  Adrià  GUIJARRO  MORALES,  com  a  operari  de
manteniment, del dia 23 de maig fins al 31 d’agost de 2011.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Jose POSE SAAVEDRA, com a operari de manteniment, del
dia 9 de maig fins al 11 de setembre de 2011.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. César DEL COLLADO ARIAS, com a operari de manteniment,
del dia 17 de maig fins que el titular de la plaça es
reincorpori en el seu lloc de treball

 Per a la contractació de dos eventuals pel departament de
Cultura, s’ha convocat un concurs públic al que han postulat
26 candidats. Vist l’informe del comitè tècnic de selecció
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s’acorda contractar els serveis de la Sra. Irene DELGADO i
el Sr. Miquel SALVADÓ pel període comprès entre el 27 de
juny al 4 de setembre.

 Vista la sol·licitud formulada per la Federació de Special
Olympics Andorra i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de
la funció pública, s’acorda concedir un permís retribuït al
Sr. Joaquim PUJOL SANCHEZ per a participar els dies 20,21 i
22  de  juny,  en  tant  que  entrenador  de  bàsquet  als
“Campionats Special Olympics 2011” a la ciutat d’Atenes.

 S’informa que el Responsable de joventut ha resolt l’expedient
disciplinari  incoat  a  la  Sra.  Maitetxu  TEJEIRO,  amb  la
imposició d’una falta de caràcter lleu, per la comissió d’uns
fets tipificats a l’article 66 apartat e) de l’Ordinació de la
Funció Pública, sancionada amb una amonestació escrita.

3.-Publicitat.-  Atès  que  s’ha  esgotat  el  nombre  de  campanyes
publicitàries que l’empresa VSA posava a disposició del Comú per a
les seves promocions institucionals, entre les que hi figuren les
campanyes elctorals, s’acorda contractar a la referida empresa el
lloguer  de  50  OPIS  suplementaris  per  un  import  de  5.943  €,
destinats a la promoció de les exposicions i els concerts que
organitza el Departament de Cultura.

4.- Festa de la Parròquia.-

 Per a la contractació d’espectacles pel dia 19 de juny,
data de commemoració de la creació de la Parròquia, s’ha
efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses  GATZARA
ESPECTACLES  i  ANDORRA  ANIMACIÓ.  Examinades  les  ofertes,
s’acorda contractar el grup  Duo la Grandalla, per l’import
de 728 €, i l’espectacle infantil “El Sarau”, per un import
de 702 € a l’empresa  Gatzara Espectacles.

 Per a la realització de l’àpat popular que s’ofereix amb
motiu de la celebració de la diada de la Parròquia, s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses AMICS DE LA
PAELLA  (7.350  €/1.500  racions)  i  TREBALLS  DE  QUALITAT
(7.572,12 €/1.500 racions). Examinades les ofertes s’acorda
adjudicar a l’empresa AMICS DE LA PAELLA el subministrament
i organització d’aquest àpat així com el servei de bar al
Parc de la Mola, al ser l’empresa que presenta l’oferta
menys dient. 

5.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
UPTEE, corresponent a les despeses d’organització dels actes
de Carnaval de 2011, per un import de 1.555,18 € .

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
Taekwondo  Club  Principat,  corresponent  a  les  despeses
d’organització  de  la  IX  Copa  d’Andorra  Infantil  –  Cadet
Taekwondo, per un import de 2.800 € .
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6.- Espai Jove.- Per la organització de la festa de la Percussió
que  tindrà  lloc  el  proper  dia  29  d’agost,  s’ha  efectuat  una
consulta de preus als grups SAMBA WIKI (1.200 €: cercavila i 500 €
tallers de creació d’instruments) LA BANDA DEL SURDO (3.800 €)
BRINCADEIRA (1.500 €) FLOWPOTS (1.425 € + 18% IVA). Examinades les
ofertes s’acorda adjudicar al grup “Samba Wiki”,  l’animació pels
carrers de la Parròquia i els tallers de creació d’instruments amb
material reciclat.

7.- Expedients sancionadors.- 

 Vistes les al.legacions formulades per la Sra. Karen GAUCHEY
i el Sr. Jeremie BURGUIERE, en relació a l’expedient que els
hi fou incoat per una presumpta trasgressió a l’ordinació
que  regula  el  dipòsit  d’escombraries  a  la  via  pública,
s’acorda deixar nul i sense efectes el referit expedient.

 Vistes  les  al.legacions  formulades  pel  Sr.  Joan  BESOLI
LLUELLES,  titular  de  la  discoteca  DELIRI  CARIBENY,  en
relació  a  l’expedient  que  els  hi  fou  incoat  per  una
presumpta  trasgressió  a  l’ordinació  que  regula  la
distribució de publicitat gràfica a la via pública, s’acorda
deixar nul i sense efectes el referit expedient.

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

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Esther
ESTRAGUES  VALOR,  per  una  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació d’inspecció i control sobre tinença d’animals de
companyia.

 Vist l’expedient incoat a la Sra. Ariadna TUDEL CUBERES, per
una presumpta transgressió a l’Ordinació d’ ’inspecció i
control sobre tinença d’animals de companyia;  atès que no
ha formulat al·legacions en relació al mateix en el tràmit
d’audiència, la Junta de Govern resol imposar-li una multa
de 60 €, quedant confirmada la proposta de sanció.

8.-  Equipaments  tècnics.-  S’acorda  adquirir  dues  resistències
flexibles destinades al servei de distribució d’aigua termal, per
un import de 405,25 €, a l’empresa ELECTRICFOR, S.A., atès que les
empreses del país especialitzades en equipaments tècnics no poden
proveïr aquest material.

9.- Expedients disciplinàris.- S’informa a la Junta de Govern que
conforme als acords per ella adoptats, el Sr. Òscar Abel MAS
GARCIA  ha estat sancionat per una falta greu en data 22 d’octubre
del 2010 i per una falta lleu, en data 9 de maig del 2011, tot en
un termini inferior a un any.

S’informa també que es troba igualment en curs d’instrucció un
expedient disciplinari per la presumpta comissió de dos altres
faltes de caràcter greu,
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Atès que l’article 47. j) de la Llei 8/2005, del 21 de febrer,
dels Agents de Circulació Comunal, preveu com a falta molt greu
“la reincidència en la comissió de faltes greus”, la Junta de
Govern acorda ampliar  l’expedient disciplinari al Sr. Òscar Abel
MAS que havia estat incoat el dia 15 de març del 2011, modificant
l’anterior incriminació, substituint-la per la presumpta comissió
d’una falta molt greu de reincidència en la comissió de faltes
greus, tipificada a l’article 47, apartat j) de la Llei 8/2005,
que podria comportar, si l’òrgan competent ho confirma, una de les
sancions ressenyades a l’article 50, apartat 2) de la referida
Llei.

En consequència, s’acorda notificar aquesta resolució a la persona
expedientada, i procedir conforme s’estableix a l’article 53.5 de
la repetida Llei 8/2005, dels Agents de Circulació Comunal.

Sessió de la Junta de Govern de data 23 de maig de 2011

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núms
375/2011 al núm. 380/2011 (Urbanisme), del núm. 381/2011 al núm.
384/2011 (béns immobles), el núm. 385/2011 (Exempcions fiscals),
el  núm.  386/2011   i  del  núm.  390/2011  al  núm.  392/2011
(Secretaria), i del núm. 387/2011 al núm. 389/2011 (comerç).

2.- Personal.- 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Elisabeth MUÑOZ GARCIA, com a recepcionista de les
piscines comunals, els dies 11 i 12 de juny i del dia 4 de
juliol fins al 31 d’agost de 2011.

 Per a proveïr un càrrec de caporal del servei de Circulació
i atenció ciutadana, s’ha convocat un concurs intern al que
han postulat 2 candidats. Vist l’informe del comitè tècnic
de selecció s’acorda contractar els serveis de la Sra. Elena
CÉSPEDES LLORENS.

 Per a cobrir dos places de guies culturals pel CIAM, amb
caràcter eventual, s’ha convocat un concurs intern al que
solament ha postulat 1 candidat. Vist l’informe del comitè
tècnic de selecció i atès que el candidat no reuneix els
requisits  necessaris  exigits  al  Plec  de  Bases,  s’acorda
declarar-lo desert i convocar un concurs extern per cobrir
la vacant. 
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 S’acorda convocar un concurs intern per contractar un agent
d’atenció ciutadana, vist que properament la Sra. Miriam
Ríspolis  passarà  a  ocupar  la  plaça  d’Agent  de  servei
escolar.

 Vista la renúncia de la Sra. Sònia MARQUÈS GODO, a la plaça
d’eventual de turisme, s’acorda contractar al seu lloc, amb
caràcter  eventual,  els  serveis  de  la  Sra.  Olga  DOLCET
CORDELLANA.

 Vista  la  inminent  jubilació  de  la  Sra.  Etelvina  SOTO
TERROBA, cuinera de l’escola bressol, s’acorda contractar al
seu lloc, amb caràcter eventual, els serveis de la Sra.
Auxiliadora VILLORIA IGLESIAS del 20 de juny de 2011 al 19
de març de 2012.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Josep PÉREZ BERNET, com a vigilant d’aparcaments, del 23
de maig al 31 de juliol de 2011.

 Vista la demanda de la Sra. Helena PONS BONS, relativa a la
seva  reubicació  a  la  plaça  de  responsable  de  tributs,
s’acorda acceptar-la amb efectes al dia 31 de maig del 2011
i  procedir  a  la  reestructuració  del  departament
d’Administració.

 Vista la sol·licitud formulada per la Federació Andorrana de
Ciclisme  i  vist  l’article  núm.  55  de  l’Ordinació  de  la
funció pública, s’acorda concedir un permís retribuït al Sr.
Gerard RIART ESCRIBÀ per a participar els dies 30 i 31 de
maig i del 1 al 3 de juny, en tant que directiu esportiu als
Jocs dels petits Estats d’Europa a Liechtenstein.

 Vista  la  sol·licitud  formulada  per  la  Federació  Andorrana
d’Atletisme  i  vist  l’article  núm.  55  de  l’Ordinació  de  la
funció pública, s’acorda concedir un permís retribuït al Sr.
Ruben RAJADELL ROJAS, monitor esportiu, per a participar els
dies 16, 17 i 20 de juny, a la Copa d’Europa de Nacions, que
tindrà lloc a Islàndia.

3.-Centraleta de telèfons.- Per ampliar el programa de tarificació
de  la  centraleta  de  telèfons,  programa  que  permet  identificar
l’orígen de la trucada, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses LOAN COMUNICACIONS (1.497,49 €) i SEMIC (1.747,20 €).
Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  LOAN
COMUNICACIONS el subministrament del programa al ser l’empresa que
presenta l’oferta menys dient.

4.- Colors de Música.- Per a la contractació d’una empresa que
s’encarregui de la sonorització i de l’assistència tècnica dels
concerts  d’estiu,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les
empreses  MUSICAL  ANDORRÀ  (Jazz  al  carrer:  4.290  €,  Grups
d’Andorra: 6.006 € i Músiques del Món: 6.864 €) i SERVER (Jazz al
carrer: 3.925 €, Grups d’Andorra: 5.495 € i Músiques del Món:
6.280 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa
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SERVER els treballs de sonorització i assistència tècnica, al ser
l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

5.- Expedients sancionadors.- 

 Vistes les al.legacions formulades per la Sra. Edna SILVA
RIBEIRO  i  el  Sr.  Jaume  OZAETA  HERAS,  en  relació  a
l’expedient  que  els  hi  fou  incoat  per  una  presumpta
trasgressió  a  l’ordinació  que  regula  el  dipòsit
d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar nul i sense
efectes el referit expedient.

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

 S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Manuela
HERNÁNDEZ MENA, Isabel QUINTANA MARTÍNEZ, Ariadna ESCABRÓS
FORMENTI i als Srs. Raül PEREIRO LOMBARDIA i Xavier GRANYÓ
RIBES, per presumpta contravenció a l’Ordinació que regula
el dipòsit d’escombraries a la via pública fora de l’horari
establert.

 Vistes les al.legacions formulades per la Sra. Karen GAUCHEY
i el Sr. Jeremie BURGUIERE, en relació a l’expedient que els
hi fou incoat per una presumpta trasgressió a l’ordinació
que  regula  el  dipòsit  d’escombraries  a  la  via  pública,
s’acorda deixar nul i sense efectes el referit expedient.

 Vistes  les  al.legacions  formulades  pel  Sr.  Joan  BESOLI
LLUELLES,  titular  de  la  discoteca  DELIRI  CARIBENY,  en
relació  a  l’expedient  que  els  hi  fou  incoat  per  una
presumpta  trasgressió  a  l’ordinació  que  regula  la
distribució de publicitat gràfica a la via pública, s’acorda
deixar nul i sense efectes el referit expedient.

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Tania
GOMES MARTINS, per presumpta contravenció a l’Ordinació que
regula el dipòsit d’escombraries a la via pública fora de
l’horari establert.

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Esther
ESTRAGUES  VALOR,  per  una  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació d’inspecció i control sobre tinença d’animals de
companyia.

 Vist l’expedient incoat a la Sra. Ariadna TUDEL CUBERES, per
una presumpta transgressió a l’Ordinació d’ ’inspecció i
control sobre tinença d’animals de companyia;  atès que no
ha formulat al·legacions en relació al mateix en el tràmit
d’audiència, la Junta de Govern resol imposar-li una multa
de 60 €, quedant confirmada la proposta de sanció.
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6.- Subvencions.-  

 S’acorda procedir a l’abonament de les subvencions a favor
de les Associacions següents:

APACEF 2.844 € (463 alumnes) ½ part
APAEA 3.762 € (627 alumnes) ½ part
APACSF 2.262 € (377 alumnes) ½ part
APAEE 2.112 € (176 alumnes) total

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
Ippon  Club  de  Judo,  corresponent  a  les  despeses
d’organització  del  6è  Festival  Infantil  de  Judo  per  un
import de 1.000 € .

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor del
Bàsquet Club Escaldes-Engordany, en relació a les despeses
d’organització Campionat Parroquial 2011, per un import de
2.996,90 € .

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
l’Associació de dones d’Andorra i Grup Alba, corresponent a
les despeses d’organització de la 1ª Cursa de la dona a
Andorra per lluitar contra el càncer de mama, per un import
de 500 € .

7.-Material  imprès.-  Pel  subministrament  de  material  imprès
(papereria institucional), s’ha convocat un concurs públic al que
han  postulat  les  empreses:  GRÀFIQUES  ANDORRANES,  SOLBER  I
GRÀFIQUES  A4,  presentant  diversos  preus  segons  les
característiques dels formats demanats al plec de bases. Examinada
l’oferta s’acorda adjudicar a l’impremta SOLBER el subministrament
del material imprès per un import de 2.198,10 €, atès que compleix
amb les característiques demanades al concurs.

8.- Espai Jove.- Per la organització de la festa de la Percussió
que  tindrà  lloc  el  proper  dia  29  d’agost,  s’ha  efectuat  una
consulta de preus als grups SAMBA WIKI (1.200 €: cercavila i 500 €
tallers de creació d’instruments) LA BANDA DEL SURDO (3.800 €)
BRINCADEIRA (1.500 €) FLOWPOTS (1.425 € + 18% IVA). Examinades les
ofertes s’acorda adjudicar al grup “Samba Wiki”,  l’animació pels
carrers de la Parròquia i els tallers de creació d’instruments amb
material reciclat.

9.- Museu CIAM.-
 
 Pel  subministrament,  instal·lació  i  direccionament  de  la

il·luminació  expositiva  del  CIAM,  s’ha  convocat  un  concurs
públic al que han postulat les empreses EMTE (22.331,40 €) i IN
INSTAL·LACIONS INTEGRALS (20.177,36 €). Vista la proposta de la
Mesa  de  contractació,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  IN
INSTAL·LACIONS INTEGRALS el subministrament de la instal·lació
i direccionamnet de la il·luminació expositiva del CIAM, al ser
l’ oferta més avantatjosa.

 Pel subministrament, instal·lació i posada en marxa dels
equips tècnics dels audiovisuals del CIAM, s’ha convocat un
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concurs públic al que han postulat les empreses MUSITRONIC
S.L. (73.881,60 €), EMTE (81.790,80 €) IN INSTAL·LACIONS
INTEGRALS (84.544,67 €) i COM TV (89.995,80 €). Vista la
proposta de la Mesa de contractació, s’acorda adjudicar a
l’empresa  MUSITRONIC  S.L.  el  subministrament,  la
instal·lació  i  posada  en  marxa  dels  equips  tècnics  dels
audiovisuals del CIAM, al ser l’ oferta més avantatjosa.

 Pel  subministrament,  fabricació  i  instal·lació  dels
manipulatius interactius del CIAM, s’ha convocat un concurs
públic al que només ha postulat l’empresa EMTE (12.677,60
€). Vista la proposta de la Mesa de contractació, s’acorda
adjudicar a l’empresa EMTE el subministrament, fabricació i
instal·lació dels manipulatius interactius del CIAM.

 S’acorda  declarar  desert  el  concurs  públic  convocat  per
contractar  el  subministrament,  fabricació  i  instal·lació
dels  elements  museogràfics  de  construcció  especial  que
configuren i organitzen els espais expositius del CIAM, atès
que la única empresa postulant incompleix els requisits del
Plec  de  Bases.  Atès  que  serà  necessària  la  contractació
d’aquest  subministrament  pel  procediment  de  contractació
directa, s’acorda demanar a l’empresa EMBLEMMA, empresa que
dirigeix  el  projecte,  les  empreses  capacitades  per  a  la
realització d’aquests treballs, a l’objecte de demar-los-hi
que presentin ofertes.

 S’acorda  declarar  desert  concurs  públic  convocat  per
contractar el  subministrament, construcció  i instal·lació
del mobiliari expositiu i la recepció del CIAM. S’acorda
també  efectuar  una  consulta  de  preus  a  industrials  del
sector,  a  l’objecte  de  poder  adjudicar  la  fabricació
d’aquest mobiliàri. 

10.- 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, la Junta de Govern acorda:

1. Aprovar el Plec de Bases per a la convocatòria del concurs
pel subministrament de les gorres de diari dels agents de
circulació comunal.

2. Facultar al Comú de Canillo perquè en representació del Comú
d’Escaldes-Engordany, pugui convocar la licitació.

11.- Recursos d’alçada.- Es dona lectura a l’informe requerit pel
Govern en relació al recurs administratiu d’alçada interposats pel
Sr. Josep MARTELL SANSA, demanant la inscripció d’una peça de
terreny als registres de Cadastre del Comú. S’acorda trametre el
referit  informe  al  Govern,  conjuntament  amb  l’expedient
administratiu.

12.- Expedients d’execució pel cobrament d’impostos, taxes, preus
públics  i  sancions.- Vistos  els  diferents  Autes  en  relació  a
impostos, taxes, preus públics i sancions els quals han estat
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declarats prescrits i retornats al Comú per part de la Batllia
d’Andorra, s’acorda exercitar una acció de rescabalament davant el
Ple  del  Tribunal  Superior  per  anormal  funcionament  de
l’administració de Justícia,  conjuntament amb els altres Comuns
afectats.

Sessió de la Junta de Govern de data 30 de maig de 2011

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades dels  núms
393/2011  al  núm.  402/2011  i  del  núm  413/2011  al  núm.
414/2011(Urbanisme), del núm. 403/2011 al núm. 408/2011 (Comerç),
el núm. 409/2011 (Exempcions fiscals) i del núm. 410/2011 al núm.
412/2011 (Bens Immobles).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 8
de factures conformades per un import total de 698.677,33 €. 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. Mireia JIMÉNEZ SORIA, com a educadora de l’espai
jove, fins al 12 de març de 2012.

 S’acorda perllongar el contracte de les Sres. Marisol COBOS
MORENO  i  de  la  Sra.  Flora  SANTIAGO  PRIETO,  com  a
informadores turístiques, amb caràcter eventual, fins al 31
de març de 2012.

 S’acorda perllongar el contracte de la Sra. Maria PLANA DE
LA TORRE, com a administrativa del Servei de Circulació i
Atenció Ciutadana, amb caràcter eventual, fins al 10 d’abril
de 2012.

 Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Míriam RISPOLIS
IBÁÑEZ, agent de circulació, 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 3 d’octubre de
2011.

4.-CAEE.- Vista l’avaria detectada als sistemes d’aire condicionat
del CAEE, s’acorda contractar l’empresa INSTAL·LACIONS INTEGRALS
per realitzar els treballs de reparació del referit aparell per un
import de 28.372,59 €. 

   123



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2011  –   Sessió ordinària de data 21 de juliol

Per  tal  d’identificar  les  causes  per  les  quals  es  produeixen
aquestes avaries amb tanta freqüència s’ha demanant un informe
tècnic a l’Enginyer Sr. Bernabé Rodriguez, el qual conclou que el
seu orígen radica en un seguiment deficient dels protocols de
seguretat en el conrtol del mètode del Nitrogen i dels controls
d’acidesa  dels  mòduls  i  compressorsauxiliars,  per  part  de
l’empresa de manteniment contractada, Calefaccions CALDA SL.

A tenor de tot plegat, s’acorda requerir a l’empresa Calefaccions
CALDA SL., per tal que procedeixi a l’abonament a favor del Comú
de l’import de 48.203,56 €, corresponents als danys causats pels
serveis tècnics de dita empresa. En cas contrari, el Comú haurà
d’emprendre les accions legals escaients pel rescabalament dels
mateixos. 

5.- Transferències de Crèdit.-  Vist l’article 74 de la Llei de
Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i
l’informe emès per la Interventora, la Junta de Govern autoritza
la següent Transferències de Crèdit:

 De la partida 61001-400-22680 “Promoció cultural”, 27.000 €
a favor de la partida 61004-101-21300 “Rep. i conservació
Maquinària Instal·lacions i Equipaments”, per a fer front a
les despeses de reparació de l’aire condicionat del CAEE.

6.-  Capital  de  la  Cultura  Catalana.- S’acorda  contractar  dues
insercions de pàgina sencera de publicitat a la revista setmanal
“Presència”  per un import de 2.400 €, per a la publicació dels
actes i activitats organitzades per la Capitalitat de la Cultura
Catalana. 

7.- CIAM.- 

 Per  la  contractació  d’una  empresa  que  realitzi  les
construccions especials del CIAM, una vegada efectuat el
corresponent concurs públic i declarat desert, s’ha efectuat
una  consulta  de  preus  a  diverses  empreses  estrangeres
especialitzades  en  aquesta  espècie  de  treballs:   EQUIRO
EQUIPAMENT (58.812 €), AGSER NET (63.232 €) i MOLECULA (67.
392  €).  Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  a
l’empresa EQUIRO EQUIPAMENT, els referits treballs pel CIAM,
al ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

 Pel  subministrament  i  realització  de  les  produccions
audiovisuals  i  interactives  del  CIAM,  s’ha  convocat  un
concurs  públic  al  que  han  postulat  les  empreses  MIRA
AUDIOVISUAL (64.980,24 €), SEGARRA TERES (69.680 €), COM TV
(44.564  €),  VTR7  PRODUCCIONS  (123.856,72  €)  i  LAVOLA
(133.621,28  €).  Vista  la  proposta  de  la  Mesa  de
contractació, que recull el parer de l’empresa EMBLEMMA,
adjudicatària del projecte del CIAM, s’acorda adjudicar la
realització d’aquests treballs a l’empresa COM TV, al ser
l’oferta menys dient.

8.-  Expedients  sancionadors.-  S’acorda  incoar  un  expedient
sancionador  al  Sr.  Alfred  CUNHA  DE  SOUSA,  per  presumpta
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contravenció a l’Ordinació que regula el dipòsit d’escombraries a
la via pública.

9.- Imatge so i multimèdia.-
 

 Per  a  l’adquisició  d’un  caixetí  d’escenari  professional,
s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  diverses  empreses
obtenint oferta només de l’ empresa MUSITRONIC. Examinada
l’oferta s’acorda adjudicar el subministrament del referit
equip a MUSITRONIC per un import de 670 €.

 Per a l’adquisició d’una taula de so model Yamaha 01 i d’uns
altaveus Electrovoice ELX 115, material destinat per la sala
d’actes, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
MUSITRONIC (12.395 €) i MARUGAT/RAPSODIA (2.241 € + 896 €,
altaveus).  Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  el
subministrament  del  referit  material  a  l’empresa
MARUGAT/RAPSODIA  al  ser  l’empresa  que  presenta  l’oferta
ments dient. 

Sessió de la Junta de Govern de data 6 de juny de 2011

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núms
416/2011 al núm. 419/2011 i el núm. 441/2011 (Urbanisme), del núm.
420/2011 al núm. 423/2011 (Bens immobles), del núm. 424/2011 al
núm.  435/2011  (Comerç),  del  núm.  436/2011  al  núm.  437/2011
(Secretaria) i del núm. 438/2011 al núm. 440/2011 (terrrasses de
bar)

2.- Personal.- 

 S’acorda perllongar el contracte dels Srs. Joan SOLÉ VILA,
Fàtima SILVA DE ABREU i Manuel RAMOS DE AZEVEDO PRIETO, com
a  operaris  del  Servei  de  neteja  viària,  amb  caràcter
eventual, del 1 de juliol de 2011 al 31 de març de 2012.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr.  Randy  BOBADILLA  GARDUCE,  com  a  operari  del  servei
d’Higiene Viària, del 1 de juliol de 2011 fins al 31 de març
de 2012.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Maria Fe GARRIDO CUENCA, com a operari del SAD, del
6 de juny de 2011 fins que la titular es reincorpori a la
plaça.
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 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Indaleci PEREZ TAPIAS com a monitor de l’Espai Lleure 2,
els dies 2 i 3 de juny de 2011.

 Vist que les següents persones seleccionades com a monitors
dels esports d’estiu, han renunciat al seu lloc de treball,
s’acorda, per a cobrir les places vacants, contractar els
serveis de les persones que figuren en el quadre adjunt:

Monitor que renuncia a la plaça Torn de substitució Monitor que el substitueix

Ivan Monteagudo Dopazo Del 04/07/11 al 31/07/11 Francesc Planes Matarrodona

Elisabeth Muñoz Garcia Del 04/07/11 al 31/07/11 Beatriu Zapatero Clarià

Elisabeth Muñoz Garcia De l'01/08/11 al 04/09/11 Albert Gómez Genies

Fiona Romero Merciere Del 04/07/11 al 31/07/11 Lucia Cristina Teixeira Moura

Maria Fernández Sánchez Del 04/07/11 al 31/07/11 Marina Castillo Massoni

Jennifer Carmona Heredia Del 04/07/11 al 31/07/11 Agda Castillo Massoni

Lluís Ruiz Sangrà Del 04/07/11 al 31/07/11 Maria Grau Samper

Estefania Farré Moreno Del 04/07/11 al 31/07/11 Meritxell Torres Ribeiro

Estefania Farré Moreno De l'01/08/11 al 04/09/11 Cristina Mumbardó Adam

Ricard Pereira Catarino Del 04/07/11 al 31/07/11 Sandra Soler Milla

 
 Vista la sol·licitud formulada per la Federació Andorrana de

Futbol i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la funció
pública, s’acorda concedir un permís adminsitratiu retribuït de
3,25 hores i un permís administratiu no retribuït de 7,75 hores
al Sr. Emili GARCIA MIRAMONTES, monitor de L’Espai Lleure 2,
per a participar els dies 2 i 3 de juny, al partit Slovakia-
Andorra, que tindrà lloc a Bratislava

 Vista la sol·licitud formulada per la Federació Andorrana de
Rugbi i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la funció
pública, s’acorda concedir un permís retribuït de 19 hores i un
permís no retribuït de 3,5 hores al Sr. Marc ABELLÓ GARCIA,
monitor de l’espai lleure 2, per a participar els dies 10 de
juny i 1 i 4 de juliol, al Campionat de Rugbi 7, que tindrà
lloc a Polònia i a Alemania.

 Vista  la  sol·licitud  formulada  per  la  Federació  Andorrana
d’Atletisme  i  vist  l’article  núm.  55  de  l’Ordinació  de  la
funció pública, s’acorda concedir un permís retribuït al Sr.
Antoni  CARMONA  PARADA,  monitor  de  l’Espai  Lleure  1,  per  a
participar els dies 10 de juny i 1 i 4 de juliol, al Campionat
de Rugbi 7, que tindrà lloc a Polònia i Alemania.

 D’acord  amb  l’article  91  de  l’Odinació  de  la  Funció
Pública  i  el  pacte  2.1  del  contracte  de  treball,
s’informa de la rescissió del contracte establert entre
el Sr. Josep POL PEDROS, assessor jurídic, i el Comú
d’Escaldes-Engordany, tot amb efectes al dia 6 de juny de
2011.
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 Seguit a la renúncia al càrrec presentada per la Sra.
Helena PONS, s’acorda procedir a la reestructuració del
departament  d’Administració,  readaptant  funcions  i
càrrecs. L’organigrama del departament d’Administració,
Finances i Aparcaments queda de la següent manera:

DIRECTOR
Administació, Finances i Aparcaments

Actualment ocupat per la
Sra. Maite Tauste

Administratiu

Resp. Central
de Compres

Administratiu Cobradors
Manador

Resp. Gestió
Sancions

Comptables

Resp. Comptabil.
(amb un CRA)

Cap Finances
Maite Tauste

Resp. Cens
Dolors Valls

Administratius
tràmits

Resp. Tràmits
Magda Fernàndez

(amb un CRA)

Administratiu
Béns

Immobles

Inspector de comerç Administratiu
tràmits
Comerç

Resp. Tributs
Helena Pons

Vigilants

2n responsable

Resp. Aparcaments
Helena Pires

Manadors
Telefonista

 Atenent a les noves funcions que assumeix la Sra. Maite
TAUTE  MAÑOSAS  arrel  de  la  nova  reestructuració  del
departament  d’Administració,  s’acorda  atorgar-li  un
complement de responsabilitat addicional de 400 €, el qual
afegit al que ja disposa, fa un total de 501,80 €.

3.- Concursos.- 

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

 S’acorda convocar un concurs per cedir en arrendament el
local propietat del Comú situat a la plaça dels Safareigs,
junt  al  Centre  d’Interpretació  de  l’Aigua  i  del  Madriu
(CIAM).

4.- Jornada intensiva.- S’acorda aplicar el següent horari laboral
a  les  oficines  de  l’administració  comunal,  durant  el  període
comprès entre els dies 1 de juliol al 7 de setembre de 2011 ambdós
inclosos: 

De dilluns a divendres, de 8:00 a 15:00 hores. 
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Aquest horari s’aplicarà a tots els departaments que ho permeti la
seva estructura i organització, i no afecta als Directors, als
Caps  de  departament,  als  càrrecs  d’especial  comandament  i  al
personal de relació especial.

5.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
AINA, per un import de 550 €.

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
la Federació Andorrana de Ball Esportiu, per un import de
1.000  €,  per  a  la  organització  del  III  Trofeu  de  Ball
Esportiu d’Escaldes-Engordany.

6.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Maria
Rosa  PALLARÈS  OLIVA  i  Alba  SIXTO  CLOSA,  per  presumpta
contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  el  dipòsit
d’escombraries a la via pública.

 Vistes les al·legacions formulades pels Srs. Daniel VILELLA
NAVARRO i Olga PAJARO GARCIA, en relació a l’expedient que
els  hi  fou  incoat  per  una  presumpta  transgressió  a
l’ordinació que regula el dipòsit d’escombraries a la via
pública,  s’acorda  deixar  nul  i  sense  efectes  el  referit
expedient.

7.- Espai Jovent.- S’acorda contractar els serveis d’un tallerista
per a les activitats programades a l’espai Jovent.

Sessió de la Junta de Govern de data 14 de juny de 2011

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades dels  núms
442/2011 al núm. 468/2011 (Urbanisme), del núm. 469/2011 al núm.
473/2011 (béns immobles), el núm. 474/2011 (terrasses de bar), del
núm. 475/2011 al núm. 477/2011 (Exempcion fiscals) i del núm.
478/2011 al 484/2011 (Comerç).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 9
de factures conformades per un import total de 277.203,51€. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost.

3.-Personal.- 
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 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Lissett CHAVEZ BEDOYA, com a operària del servei de
neteja, del 14 de juny al 4 de setembre de 2011.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Maria Filomena DA CONCEIÇAO DIAS, com a operària del
servei de neteja, del 14 de juny fins al 17 de juliol de
2011, 

 S’acorda perllongar el contracte de la Sra. Josepa ORTEGA
CANO, com a operària del SAD, amb caràcter eventual, fins al
31 de març de 2012, realitzant jornades senceres al juliol i
a l’agost i mitja jornada a partir del mes de setembre.

 Vista  la  demanda  del  Sr.  Carles  ROMÁN  VAZQUEZ,  monitor
esportiu, sol·licitant una prolongació de l’excedència per
una durada de dotze mesos, s’acorda atorgar-li la pròrroga
sol·licitada.

 Vista la demanda de la Sra. Rosa PIA COLOM, operària de
neteja, relativa a la reducció de la seva jornada laboral de
40  hores  a  27,5  hores,  per  motius  de  salut,  s’acorda
acceptar-la.

 S’acorda  convocar  un  concurs  intern  per  contractar  un
caporal  de  carrer  del  servei  de  circulació  i  atenció
ciutadana,  vista  la  propera  jubilació  del  Sr.  Francesc
SERRANO NOVA, titular de la plaça.

 S’autoritza la inscripció de la Sra. Carolina HUGUET MILAN, al
curs  “Les  intel·ligències  múltiples”,  que  tindrà  lloc  a  la
Universitat d’Andorra.

3.- Concursos.- 

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

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

4.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Laura
SALVANS ABETLLA, Rosa PEIRÓ BOU, Maria GONÇALVES GOMES, als
Srs.  Enric  MONTERO  SUÁREZ,  Alonso  MARTINEZ  GÓMEZ,  i  als
titulars de les empreses BASAR ROSER, GINESTA S.L. i PIRESAN
per  presumpta  contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  el
dipòsit d’escombraries a la via pública fora de l’horari
establert.

 Vistes les al·legacions formulades per les Sres. Tania Sofia
GOMES  MARTINS,  Pietat  TAPIA  MORENO,  Carolina  VILLASEVIL
COLL, el Sr. Diego MARTÍN GARDELLA i el titular de l’empresa
NETEGES EL MIRALL, en relació a l’expedient que els hi fou
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incoat  per  una  presumpta  transgressió  a  l’ordinació  que
regula el dipòsit d’escombraries a la via pública, s’acorda
deixar nul i sense efectes el referit expedient.

 Vistes  les  al·legacions  formulades  pel  titular  del
Restaurant LES OQUES, en relació a l’expedient que l’ hi fou
incoat  per  una  presumpta  transgressió  a  l’ordinació  que
regula  la  distribució  de  publicitat  gràfica  a  la  via
pública,  s’acorda  deixar  nul  i  sense  efectes  el  referit
expedient.

 Vist l’expedient incoat al Sr. Ventura RIBERAYGUA DOURNES,
per una presumpta transgressió a l’Ordinació que regula el
dipòsit  d’escombraries  a  la  via  pública;  atès  que  les
al·legacions que ha formulat en el tràmit d’audiència no
se’n desprèn cap argument que justifiqui aquesta conducta i
atesa la reincidència, la Junta de Govern resol imposar-li
una  multa  de  300  €,  quedant  confirmada  la  proposta  de
sanció. 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Ariadna
TUDEL CUBERES i els Srs. Artur Jordi PEREIRA AMORIN, i Jordi
GIL MELERO, per una presumpta contravenció a l’Ordinació
d’inspecció i control sobre tinença d’animals de companyia.

 Vistos els expedients incoats al Sr. Habib PUIGCERCÓS NABIL
i   a  la  Sra.  Ariadna  TUDEL  CUBERES,  per  una  presumpta
transgressió a l’Ordinació d’ ’inspecció i control sobre
tinença d’animals de companyia;  atès que no ha formulat
al·legacions en relació al mateix en el tràmit d’audiència,
la Junta de Govern resol imposar-li una multa de 60 €,
quedant confirmada la proposta de sanció.

 Vistes  les  al·legacions  formulades  per  la  Sra.  Verònica
MARTINEZ SANCHEZ, en relació a l’expedient que li fou incoat
per una presumpta transgressió a l’ordinació d’ inspecció i
control  sobre  tinença  d’animals  de  companyia,  s’acorda
deixar nul i sense efectes el referit expedient.

 Vist  l’expedient  incoat  al  titular  de  la  pastisseria  la
Brioxeria, per una presumpta transgressió a l’Ordinació que
regula el dipòsit de contenidors de reciclatge; atès que no
ha formulat al·legacions en relació al mateix en el tràmit
d’audiència, la Junta de Govern resol imposar-li una multa
de 300 €, quedant confirmada la proposta de sanció.

5.- Colors de Música.-  Dins del programa “Colors de música’11”,
s’acorda la contractació, junt amb  “Cadena SER-40 Principales”
dels  grups  Madretomasa,  Miquel  Abras  i  OBK en  el  concert  “3
generacions de música i un únic escenari: Escaldes-Engordany” pel
proper dia 16 de juny. El Comú es farà càrrec de la fitxa tècnica
per un import de 3.671,20 €, i  Cadena Ser- 40 Principales de la
contractació dels grups.

6.- Subvencions.- 
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 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
l’UPTEE,  per  un  import  de  2.074,69  €,  destinat  a  la
reparació dels les carrosses.

7.- CIAM.- 

 Pel subministrament de mobiliari expositiu i de la recepció
del CIAM, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
CASTELLS PLANAS (14.840 € impostos no inclosos) i RELLUC
(15.500 € impostos no inclosos). Examinades les ofertes,
s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  CASTELLS  PLANAS  el
subministrament  de  mobiliari,  per  un  import  total  de
15.443,60  €,  (impostos  inclosos)  al  ser  l’empresa  que
presenta l’oferta menys dient.

 Atès  que  l’empresa  EMTE  ANDORRA,  ha  renunciat  al
subministrament,  la  fabricació  i  instal·lació  dels
manipulatius  interactius  del  CIAM,  s’ha  efectuat  una
consulta  de  preus,  obtenint  només  oferta  de  l’empresa
espanyola  TALLER  CREATIU  BERMAC  S.L.  (13.599,04  €).
Examinada  la  proposta,  s’acorda  adjudicar-li  el
subministrament,  la  fabricació  i  instal·lació  dels
manipulatius per l’import de l’oferta.

8.-  Esports  d’Estiu.-  Per  a  la  contractació  d’una  empresa
d’autobusos per al transport dels infants i joves del Esports
d’Estiu,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses
VIATGES SOLDEVILA (11.010 €), VIATGES ESPANYA (12.958 €), CAMINO
BUS (22.900 €), COOPERATIVA INTERURBANA ANDORRANA( 9.186,40 €),
VIATGES MONTMANTELL ( 11.364,37 €), BUS BLUES ( 13.271 €). Vista
la  proposta  de  la  Mesa  de  contractació,  s’acorda  adjudicar  a
l’empresa COOPERATIVA INTERURBANA ANDORRANA, el referit transport,
al ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

9.- Deixalleria Comunal.- Pels treballs de reforma i adequació
d’una nau situada als terrenys de cessió obligatòria i gratuïta de
la  unitat  d’actuació  de  sòl  urbanitzable  40  (UA-Suble-40)
Ensucaranes,  per a ubicar-hi la nova deixalleria comunal, s’ha
convocat  un  concurs  públic  al  que  han  postulat  les  següents
empreses:

- UNDECA SL: 120.360,28 €

- C. MODERNES: 139.890,53 €

- C. FLORA: 155.322,78 €

- C. LOAN: 106.833,24 €

- CIMA: 164.267,60 €

- CEVALLS: 193.160,74 €

- EMPUB: 127.418,65 €

- C. JOGAR: 170.287,34 €

- C. PURROY: 134.529,09 €

- COANSA: 150.495,33 €

- C. CARRACEDO: 115.637,77 €

- PIDASA: 117.383,87 €
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- COPSA: 172.842,09 €

- DRAGASA: 116.536,04 €

- LOCUBSA: 122.670,75 €

Vista la proposta de la Mesa de contractació i la documentació que
la conforma, s’acorda adjudicar els treballs referits a l’empresa
Construccions Carracedo SA per l’import de 115.637,77 €, al ser
l’oferta més avantatjosa.

Sessió de la Junta de Govern de data 20 de juny de 2011

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades dels núms
485/2011  al  núm.  493/2011  (comerç),  del  núm.  494/2011  al
núm.513/2011  (Exempcions  fiscals),  del  núm.  514/2011  al  núm.
518/2011 (Bens Immobles) i el núm. 519/2011 (terrasses de bar).

2.-Personal.- 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Maria MEDINA MUÑOZ, com a educadora de l’Escola
bressol,  del  18  de  juliol  al  30  de  novembre  de  2011,
realitzant jornades senceres durant els mesos de juliol i
agost, i mitja jornada a partir del mes de setembre

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Rosa Maria TAVARES PINTO DA CUNHA, com a operària
del servei de neteja, del 16 de juny fins al 17 de juliol de
2011.

 Vista  la  sol·licitud  formulada  per  l’Entitat  Unió  Pro-
Turisme i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la funció
pública, s’acorda concedir un permís retribuït al Sr. Sergi
GUIMARÉ GAVINHO , agent de circulació, per a participar el
dia  23  de  juny,  en  els  actes  organitzats  per  la  Unió
Proturisme en motiu de la festivitats de Sant Joan.

3.-  CAEE.-  S’acorda  la  contractació  de  l’exposició  “Pintura
catalana  moderna  del  Museu  de  Montserrat”,  constituïda  per  22
obres  de  diversos  artistes  i  10  cartells  de  Picasso.  Aquesta
mostra, tindrà una durada de tres mesos (de desembre 2011 a febrer
2012) i un cost de 27.778 €. El preu inclou el transport, el
lloguer, l’assegurança i el mobiliari de l’exposició amb tots els
impostos  inclosos.  Aquesta  exposició  clourà  l’any  de  la
Capitalitat de la Cultura Catalana a Escaldes-Engordany.

   132



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2011  –   Sessió ordinària de data 21 de juliol

4.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Ingrid
ROMAN VÁZQUEZ, Laura ANGOY MORROS i al Sr. Víctor SIMONET
PONS per presumpta contravenció a l’Ordinació que regula el
dipòsit d’escombraries a la via pública.

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

 Vistes  les  al·legacions  formulades  pel  Sr.  Bonaventura
BONELL ARENY i la Sra. Carme LLOBERA FARRÉ en relació a
l’expedient que li fou incoat per una presumpta transgressió
a l’ordinació que regula el dipòsit d’escombraries a la via
pública,  s’acorda  deixar  nul  i  sense  efectes  el  referit
expedient.

 Vistes  les  al·legacions  formulades  pels  titulars  de  les
empreses BORDA DE LES PUBILLES i DON SOFÀ, 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  deixar  nul  i  sense
efectes el referit expedient.

 Vist l’expedient incoat al Sr. Antoni AMAT VERGE, per una
presumpta transgressió a l’Ordinació que regula el dipòsit
d’escombraries a la via pública; atès que no ha formulat
al·legacions en relació al mateix en el tràmit d’audiència,
la Junta de Govern resol imposar-l’hi una multa de 300 €,
quedant confirmada la proposta de sanció. 

5.- Senyalització.-
 

 Pel subministrament de pintura per a la senyalització de
l’eix dels vials i carrers de la Parròquia, s’ha efectuat
una consulta de preus a les empreses MULTISERVEIS COPRÍNCEP
(4.034,84  €)  i  EUROSENYALS  (3.512,30  €).  Examinades  les
ofertes,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  EUROSENYALS,  el
subministrament  d’aquest  material  al  ser  l’empresa  que
presenta l’oferta menys dient.

 Per al subministrament de senyals verticals de circulació,
s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses
MULTISERVEIS COPRÍNCEPS (3.884,61 €), EUROSENYALS (4.552,40
€),  SENYALITZACIONS  STOP  (3.753,36  €),  RIBA  FERRETERIA
(3.417,05 €) i RETOLS BUTRON ( 4.219,28 €). Examinades les
ofertes,  s’acorda  adjudicar  per  partides  a  les  empreses
SENYALITZACIONS STOP, per un import de 1.855,36 € i RIBA
FERRETERIA per l’import de 1.449,25 €, al ser les empreses
que presenten les millors ofertes.
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 Pel  subministrament  de  material  per  la  senyalització
horitzontal,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les
empreses MULTISERVEIS COPRÍNCEPS (5.891,82 €), EUROSENYALS
(12.994 €) i SENYALITZACIONS STOP (5.380,96 €). Examinades
les ofertes s’acorda adjudicar el subministrament de les
senyals  a  l’empresa  MULTISERVEIS  COPRÍNCEPS  atès  que
l’anterior  oferta  menys  dient  incompleix  les  condicions
establertes al Plec de Bases.

6.-  Piscines  Comunals.-  Pel  subministrament  i  col·locació  del
terra del gimnàs de les piscines comunals i la reparació de la
solera del gimnàs, s’ha efectuat una consulta de preus a les
empreses GENMAT (opció a/: 16.544,37 € i opció b/: 11.178,01 €) i
DIRECTE ( opció a/ 15.025,05 €, opció b/13.362,54 €). Examinades
les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  GENMAT  ACTIU  els
treballs referits, en la seva opció b) per un import de 6.987,01
€, al ser la millor oferta. Els treballs de relatius a mà d’obra
anran a càrrec del departament d’Obres del Comú.

7.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una bestreta a
favor de l’UPTEE, per un  import de 12.064 €, en concepte de la
contractació de la festa “Què flaix Tour” en els actes previstos
per la revetlla de Sant Joan.

8.- CIAM
 S’acorda  adjudicar  a  l’empresa  MUSITRONIC,  els  treballs

d’adaptació de la programació dels equipaments audiovisuals
del  CIAM  per  la  gestió  dels  continguts  en  tres  idiomes
diferents, per un import de 1.129 €.

 S’acorda adquirir a l’empresa SMARIN, el mobiliari especial
destinat a la recepció del CIAM (sis sofàs en forma de
pedra), per un import de 6.114,50 €, atès que el concurs
convocat fou declarat desert.

 Per  la  fabricació  i  el  subministrament  de  mobiliari  pel
CIAM, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
FUSTAM INDUSTRIAL (6.894,98 €), ROSSELL (7.875 €), DEKORA
(15.024,15 €) i FUSTERIA ROC (13.116,23 €). Examinades les
ofertes,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  FUSTERIA  ROC  la
fabricació i subministrament del referit mobiliari, al ser
l’empresa  que  millor  s’adapta  a  les  característiques  de
mobiliari demanades.

9.- Vestuari agents de Circulació.- Vista la comunicació adreçada
als Comuns per l’empresa FAMAGUSTA, - adjudicatària del vestuari
dels Agents de circulació -, proposant un canvi d’un dels articles
adjudicats (referències número  79150053 i ACME 72140003, xiulet),
s’acorda acceptar la proposta alternativa per un import de 10.55 €
unitat.

Sessió de la Junta de Govern de data 27 de juny de 2011
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1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades dels  núms
520/2011 al núm. 525/2011 i el núm. 539/2011 (Urbanisme), del núm.
526/2011  al  núm.  532/2011  (Comerç)  del  núm.  533/2011  al  núm.
535/2011 (Exempcions fiscals), del núm. 536/2011 al núm. 538/2011
(Bens Immobles).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
10 de factures conformades per un import total de 548.173,77 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost.

3.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Cristina
GONÇALVES SÁNCHEZ, i als Srs. Heidi GUIZZI LEYVA, Mouhssine
AZANADI i Manel HERAS PÉREZ per presumpta contravenció a
l’Ordinació que regula el dipòsit d’escombraries a la via
pública.

 Vistes  les  al·legacions  formulades  per  la  Sra.  Isabel
QUINTANA MARTÍNEZ en relació a l’expedient que li fou incoat
per una presumpta transgressió a l’ordinació que regula el
dipòsit d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar nul
i sense efectes el referit expedient.

4.- Enllumenat públic.-  Pel subministrament de material pera la
xarxa d’enllumenat públic, s’ha efectuat una consulta de preus  a
les empreses COMERCIAL CAIRÓ (17.402,11 €), NOVELEC (17.037,63 €),
G.E.A. (18.709,50 €) COMERCIAL ELÈCTRICA LES VALLS (17.009,67 €).
Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  a  les  empreses
COMERCIAL CAIRÓ (1.335,36 €), NOVELEC (4.042,44 €) i COMERCIAL
ELÈCTRICA  LES  VALLS  (1.894,57  €),  el  subministrament  d’aquest
material per partides, al ser les ofertes menys dients.

5.- Tractaments de Residus.-  Atès que la planta del Centre de
Tractaments de Residus, està fora de servei per parada tècnica,
s’acorda  contractar  l’empresa  CONTAR  per  a  la  recollida  dels
contenidors de runa de les màquines d’escombrar. El preu d’aquest
servei variarà en funció del volum de runa a retirar.

6.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de les següents
subvencions a favor de la UPTEE:

 St. Miquel d’Engolasters 2011 (4.422,98 €)
 Trobada pubillatge (3.593,78 €)
 Els Tres Tombs (2.272,52 €)

7.-  Piscines  Comunals.-  Per  l’adquisició  de  16  taquilles
destinades al vestidor del personal, s’ha efectuat una consulta de
preus a les empreses TECSAI (opció a/2.927,83 €, opció b/7.251,84
€), GENMAT (3.758,88€), GIL MOBILIÀRI (3.839,60 €), COP DISSENY
(opció  a/3.876€,  4.031,04€,  opció  b/  8.515  €,  8.855,60  €)  i
INFOMOBEL (3.080,96€).
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Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa TECSAI el
subministrament del referit material al ser l’empresa que presenta
l’oferta menys dient.

8.-  Concursos.-  S’acorda  convocar  un  concurs  públic  pel
subministrament  de  vestimenta  (pantalons)  destinada  a  les
plantilles  exteriors  de  manteniment,   adaptada  a  les
característiques  que  preveu  el  reglament  de  seguretat  i  de
protecció de la salut en relació als operaris que treballen a les
vies públiques.

9.-  Exoneracions.-  Atenent  a  la  demanda  presentada  per
l’Associació  d’Amics  Solidaris  del  Poble  Saharaui  s’acorda
exonerar del pagament dels preus públics d’esports d’estiu a la
infant Mariam BRAHIM SALEM.

10.-  Travessa  dels  Pirineus.-  S’acorda  realitzar  junt  amb  la
Comunitat de Treball dels Pirineus els actes previstos de final
d’etapa de la “gran travessa “ dels Pirineus, d’acord amb el
programa establert pel Comissariat de la Capitalitat de la Cultura
Catalana.

Sessió de la Junta de Govern de data 4 de juliol de 2011

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades dels  núms
540/2011 al núm. 545/2011 i del núm.563/2011 al núm. 564/2011
(Urbanisme), del núm. 546/2011 al núm. 558/2011 (Comerç), del núm.
559/2011 al núm. 562/2011 (Bens Immobles) i el núm. 565/2011 i el
núm. 574/2011 (Secretaria).

2.- Personal.- 

 Vista  la  renúncia  al  seu  lloc  de  treball  de  monitors
contractats pels Esports d’Estiu , s’acorda, per a cobrir
les places vacants, contractar al seu lloc, els serveis de
les següents Srs.:

Monitor que renuncia a la plaça Torn de substitució Monitor que el substitueix

Seham El Boutaybi El Bouazzati Del 04/07/11 al 31/07/11 Albert Casas Salas

Marina Castillo Massoni Del 04/07/11 al 31/07/11 Jordi Alfaya Garcia

Adrià Martínez Prieto De l'01/08/11 al 04/09/11 Meritxell Dono Matalobos

Víctor Encuentra Bardina De l'01/08/11 al 04/09/11 Josep Pau del Castillo Vázquez

David Monclús Lacruz Del 04/07/11 al 31/07/11 Helena Arriscado Triquell

David Monclús Lacruz De l'01/08/11 al 04/09/11 Sara Garcia Sánchez

Telmo Alves Freitas Del 04/07/11 al 31/07/11 Clàudia Garcia Miracle

Cristina Mumbardó Adam De l'01/08/11 al 04/09/11 Alexia Martos Solana
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 Així mateix, s’autoritza el canvi de torn de treball del Sr.
Christian  Martínez  Alejo,  que  queda  establert  del  4  de
juliol del 2011 al 31 de juliol del 2011. 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Cristel TORNÉ SANCHEZ i del Sr. Jean Marc APARICIO
SANCHEZ, com a monitors d’Esports d’Estiu, del 1 d’agost al
4 de setembre.

3.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Rosa
SEIJO,  Laura  LAVADO  VIÑAS,  Mireia  MORAN  ZUAZQUITA,  Olga
CODINA i al Sr. Ruben Daniel GONZÁLEZ i als titulars de les
empreses  ÒPTICA  PASTEUR  i  ABC  ASSESSORS,   per  presumpta
contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  el  dipòsit
d’escombraries a la via pública.

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

 Vistes  les  al·legacions  formulades  per  les  Sres.  Carme
LLOBERA FARRÉ I Al ba SIXTO CLOSA i el titular de l’empresa
PIRESAN en relació a l’expedient que els hi fou incoat per
una  presumpta  transgressió  a  l’ordinació  que  regula  el
dipòsit d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar nul
i sense efectes el referit expedient.

5.- Enllumenat públic.-
 

 Pel subministrament de 60 vidres de metacrilat de diverses
mides  destinats  als  fanals  de  l’enllumenat  públic,  s’ha
efectuat  una  consulta  de  preus   a  les  empreses
SENYALITZACIONS  STOP  (604,24  €/utat),  RETOLS  BUTRON
(38.22/utat) i PERFILA (-). Examinades les ofertes s’acorda
adjudicar el subministrament d’aquest material a l’empresa
RÈTOLS BUTRON, al ser l’empresa que presenta l’oferta menys
dient.

6.- Concursos.- S’acorda convocar un concurs públic per adjudicar
la  redacció  de  projecte  i  direcció  d’obra  de  l’enderroc  de
l’actual deixalleria comunal.

7.- Subvencions.- 
 S’acorda procedir a l’abonament de les següents  subvencions

a favor de les entitats esportives següents:

 Atlètic Club Escaldes: 1.050€
 Bàsquet Club d’Escaldes-Engordany: 6.500 €
 Club de Billar d’Andorra: 750 €
 Club de Karate Fudo- Shin: 2.050 €
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 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 €
 Unió Esportiva Engordany F.C.: 2.500 €
 Club d’Arquers d’Escaldes: 600 €
 Esquí Club d’Andorra: 3.625 € 

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de
la Federació Andorrana de Tennis Taula, per un import de 600
€, en concepte de l’organització del campionat de tennis
taula.

8.-  Varis.-  Vista  la  demanda  del  Comú  d’Andorra  la  Vella,
sol·licitant una autorització per poder col·locar un contenidor
per dipositar les bicicletes al terreny que el Comú te arrendat a
Casa Ricart a la zona d’Engolasters, destinat a aparcament públic,
per  a  utilitat  dels  infants  inscrits  als  Esports  d’Estiu  que
organitza la parròquia d’Andorra la Vella, s’acorda acceptar-la.

9.-  Expedient  disciplinari.-  ATÈS  l’acord  d’incoació  d’un
expedient disciplinari al Sr. Oscar Abel MAS GARCIA, adoptat per
la Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 15 de març del
2011, per la presumpta comissió de les faltes greus tipificades
als articles 48 apartat b) i 48 apartat d) de la Llei 8/2005, dels
Agents de Circulació Comunals, que consisteixen, respectivament,
en  l’acompliment  insuficient,  segons  les  disposicions
d’aplicació,  quan  comporti  inhibició  en  el  compliment  de  les
tasques  encomanades i  en  la  desobediència  als  superiors  en
comandament en l’exercici de les funcions i l’incompliment de les
ordres rebudes. 

ATES  l’acord  adoptat  per  la  Junta  de  Govern,  en  la  sessió
celebrada el dia 16 de maig de 2011, mitjançant el qual es pren en
consideració el fet que l’Agent ja havia estat sancionat per una
falta greu en data 12 d’octubre del 2010 i per una falta lleu en
data 9 de març de 2011, tot en un termini inferior a un any a la
data de la incoació del nou expedient, modificant en conseqüència
l’anterior  incriminació,  substituint-li  la  presumpta  comissió
d’una falta molt greu de reincidència en la comissió de faltes
greus, tipificada a l’article 47, apartat j) de la Llei 8/2005.

ATÈS que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les peces
obrant a l’expedient de referència,

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 4 de juliol del
2011   adopta  una  resolució  motivada  que  clou  l’expedient  de
referència, la part dispositiva de la qual és la següent,

Atès per tant que:
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1).- Hi hauria lloc a tipificar els fets provats com constitutius
de la sola falta greu establerta a l’article 48 apartat d) de la
Llei 8/2005, dels Agents de Circulació Comunals, que consisteixen
en “la desobediència als superiors en comandament en l’exercici
de les funcions i l’incompliment de les ordres rebudes”.

2).- Ara bé, cal recordar que l’Agent ja va ser sancionat per una
falta greu en data 12 d’octubre del 2010 i per una falta lleu en
data 9 de març de 2011, tot en un termini inferior a un any a la
data de la present resolució.

3).- Així mateix, hi ha lloc a tipificar el conjunt dels fets,
modificant  l’anterior  incriminació,  substituint-la  per  la
comissió d’una falta molt greu de reincidència en la comissió de
faltes greus, tipificada a l’article 47, apartat j), de la Llei
8/2005.

4).- Es pren en consideració el ventall de sancions previstes a
l’article  50.2  de  la  Llei  8/2005  i  el  principi  de
proporcionalitat  i  els  altres  criteris  d’imposició  de  les
sancions establerts a l’article 51 de la mateixa llei.

La Junta de Govern en la sessió celebrada el dia 4 de juliol del
2011, RESOL:

Tipificar  el  conjunt  dels  fets  com  una  falta  molt  greu  de
reincidència  en  la  comissió  de  faltes  greus,  tipificada  a
l’article 47, apartat j), de la Llei 8/2005.

Imposar  al  Sr.  Oscar  Abel  MAS  GARCIA  la  sanció  disciplinària
consistent en el trasllat a un altre de treball del Comú fora del
servei de circulació i amb adaptació de la retribució al nou lloc
de  treball.  El  nou  lloc  de  treball  estarà  fixat  pel  Cap  del
departament de Recursos Humans en el termini màxim de trenta dies
a comptar de l’adopció de la present resolució.

Notificar la present resolució al Cap del departament de Recursos
Humans a tot els efectes legals i organitzatius escaients.

Notificar a l’Agent Oscar Abel MAS GARCIA la present resolució
conjuntament amb l’acord relatiu a la ubicació del seu nou lloc
de treball.

El compliment de la sanció intervindrà a comptar del mateix dia
de la notificació d’aquesta resolució a l’Agent, sempre que no es
perjudiqui  la  normal  prestació  del  servi  públic  que  ha  de
garantir el servei de circulació.

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
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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  de  modificació  de  l’acord  provisional  de
modificació  del  POUPEE,  adoptat  pel  Comú en  la  sessió
celebrada el dia 22 de març del corrent, en relació a la
fitxa de la  unitat  d’actuació  de sòl  urbanitzable  01 (UA-
Suble-01) el Falgueró. Si hi ha lloc, tramesa de la referida
modificació al Govern als efectes previstos a l’article 98 i
99 de la LGOTU.

La  Sra.  Cònsol  Major  cedeix  la  paraula  al  Sr.  Marc  Calvet,  conseller
d’Urbanisme,  per  que  informi  al  Ple  sobre  la  segona  proposta  de
modificació d’una fitxa  del  POUPEE que es posa a consideració.  El  Sr.
Marc Calvet exposa el següent:

El  Comú d’Escaldes-Engordany,  en la sessió  celebrada el  dia 22 de
març, va adoptar l’acord provisional de modificació del POUPEE, que
fou posteriorment tramès al Govern de conformitat amb l’article 106 de
la LGOTU i publicat al BOPA núm. 20, de data 22 de març del 2011.

El  Govern,  en  la  sessió  celebrada  el  dia  27  d’abril,  va  acordar
l’aprovació prèvia, i així ho va notificar al Comú mitjançant comunicació
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rebuda el dia 29 d’abril del 2011, acompanyant l’informe favorable de
la Comissió Tècnica d’Urbanisme.

El mateix dia 27 d’abril es va registrar al Departament de Tràmits una
al·legació contra l’acord provisional adoptat pel Comú, en referència a
la unitat d’actuació de sòl urbanitzable 01 (UA-Suble 01) el Falgueró,
referint-se concretament l’al·legant a aquells trams que es defineixen a
la fitxa de la UA com a espais de reserva viària.

La Comissió d’urbanisme del Comú ha examinat la referida al·legació
així  com  la  fitxa  de  la  UA-Suble  01,  arribant  a  la  conclusió  que,
efectivament, l’apartat de la fitxa que ha estat objecte de l’al·legació
genera confusió. 

En efecte, amb la intenció de donar una resposta acurada  a l’al·legació
formulada,  s’ha  analitzat  amb detall  les  previsions  del  Pla  Nacional
d’Infraestructures  Viàries  del  Govern  d’Andorra,  i  del  POUP  de  la
parròquia  d’Andorra  la  Vella,  relatives  a  la  vialitat  que  afecta
conjuntament a ambdues parròquies i a la vialitat general de Govern, en
l’àmbit de la UA-Suble 01, el Falgueró. De tot plegat se n’extreu que:

1. Respecte de les previsions del Govern pel que fa al Pla Nacional
d’Infraestructures Viàries, que afecta l’àmbit de la UA-Suble 01, el
Falgueró, aquest Pla no defineix cap vial, ni previsió del mateix pel
desdoblament de la carretera general núm. 3 en el marge dret del
riu Valira del Nord.

2. Pel que fa a les determinacions del Pla d’Ordenació i Urbanisme
Parroquial d’Andorra la Vella, relatives a la previsió de la vialitat de
la parròquia en les unitats d’actuació que limiten a la UA-Suble 01,
el  Falgueró, s’observa d’una part, que el POUP d’Andorra la Vella
tampoc preveu en els seus terrenys del marge dret del riu Valira del
Nord, cap vial ni desdoblament de la carretera general núm. 3.

3. Quan al vial situat a la UA del Comú d’Andorra la Vella, en la fitxa
corresponent de sòl urbanitzable –Pla Parcial –Sol Urbanitzable 24,
Sant  Andreu-,  del  POUP  del  Comú  d’Andorra  la  Vella,  el
planejament traça de forma indicativa un vial que limita amb la UA-
Suble 01, el Falgueró, en el límit oest de la UA. Aquesta vialitat,
resta pendent de la valoració de l’oportunitat de la seva creació o no,
en funció d’allò que s’estimi pertinent i prevegi  el corresponent Pla
Parcial  que  desenvolupi  la  unitat  d’actuació  de  la  Parròquia
d’Andorra la Vella.
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Vist que la previsió del POUP d’Andorra la Vella en relació a aquest vial
és merament orientativa, i atès que la topografia de la UA Suble 01, el
Falgueró, del POUP d’Escaldes Engordany no permet ni l’aprofitament
ni cap connectivitat amb aquest vial, es considera doncs innecessària la
seva  previsió  en  l’àmbit  de  la  UA-Suble  01,  i  es  creu  convenient
suprimir íntegrament de la fitxa qualsevol referència a aquestes dues
vialitats

Closa  la  intervenció  del  Sr.  Marc  Calvet  i,  no  havent-n’hi  altra  de
sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la modificació descrita aportada
a l’acord provisional de modificació del POUPEE de data 22 de març de
2011. L’acord adoptat es trametrà al Govern als efectes contemplats als
articles 98 i 99 de la LGOTU.

4. Conforme als  articles  105 i  106 de  la  LGOTU,  proposta
d’aprovació  i  publicació  de  l’acord  provisional  de
modificació  del  POUPEE,  pel  que  afecta  a  les  unitats
d’actuació UA-Sunc-58, urbanització Can Noguer, i UA-Suc-
62, carrer de Sant Jaume.

El Sr.  Marc Calvet informa als presents sobre la proposta que es posa a
consideració:

El  Comú  d’Escaldes-Engordany  vol  modificar  la  fitxa  de  la  Unitat
d’actuació UA-SUC-58, urbanització de Can Noguer, del POUP, amb la
finalitat  de  suprimir  la  consideració  “fora  d’ordenació”  de  l’edifici
l’Esquirol  II,  que hi  figura actualment,  i  que no és ajustada a Dret,
d’acord amb una Resolució de la CTU. Això no obstant, és interès del
Comú mantenir vigent la possibilitat  d’acabament de l’edifici amb la
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seva volumetria actual, ja que la sentència de la Sala Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia núm. 51-2007, del 14 de setembre de
2007,  va  declarar  que  no  procedeix  l’enderrocament  de  l’esmentat
edifici. 

Amb aquesta finalitat, el Comú proposa augmentar el sostre edificable
d’aquesta  unitat  d’actuació  en  els  2.578,52  m2  que  resulten
necessaris per regularitzar la situació de l’edifici. Per tal de mantenir
inalterada  l’edificabilitat  global  de  la  parròquia  fixada  pel  POUP,  es
proposa simultàniament reduir en la mateixa xifra el sostre edificable
d’una altra unitat d’actuació; concretament la UA-SUC-62,  carrer de
Sant  Jaume.  La  reducció  afectaria  específicament  la  finca  cadastral
7P00014, que és del mateix propietari que l’edifici Esquirol II, el qual
hi ha donat la seva conformitat. 

Del que es tracta, en definitiva, és d’una cessió d’edificabilitat entre
dues finques del mateix propietari situades en dues unitats d’actuació
diferents.  En  efecte,  el  Comú  té  competència  per  fixar  el  sostre
edificable de cada unitat d’actuació, sempre que respecti la limitació
que deriva  de  la  disposició  transitòria  primera  de la  LGOTU (ha de
mantenir inalterada l’edificabilitat global de la parròquia que resulta de
la normativa anterior al POUP) i els principis generals que regeixen la
seva actuació en matèria urbanística que, pel que aquí interessa, són
bàsicament els de justa distribució dels beneficis i càrregues derivats
del procés urbanístic, i d’interdicció de l’arbitrarietat. 

Entén el  Comú que la  modificació del  sostre  edificable  de les  dues
unitats esmentades compleix els citats requisits, perquè: 

 Manté inalterat el sostre edificable de la parròquia, que continua
essent exactament el mateix.

 No resulta contrària al principi de justa distribució dels beneficis i
càrregues derivats del procés urbanístic, perquè els metres de sostre
edificable que s’incorporen a una unitat d’actuació s’han suprimit
d’una  altra  unitat  d’actuació  i  afecten  exclusivament  al  mateix
propietari de sòl. El valor del sostre edificat en una i altra unitats
d’actuació és equivalent.

 No  resulta  arbitrària,  ja  que  està  justificada  per  la  finalitat  de
permetre el manteniment d’un edifici, la demolició del qual ha estat
denegada  per  la  Jurisdicció  Administrativa,  i  perquè  aquesta
demolició  tampoc  no  es  considera  adequada  pel  Comú,  ja  que
l’estructura  de  l’edifici  Esquirol  II  conté  la  rampa  d’accés  a
l’aparcament  de  l’edifici  veí,  que  no  té  possibilitats  alternatives
d’accés.
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Closa  la  intervenció  del  Sr.  Marc  Calvet  i,  no  havent-n’hi  altra  de
sol·licitada,  per  assentiment  el  Ple  aprova  l’acord  provisional  de
modificació del POUPEE descrit. Aquest acord es trametrà al Govern als
efectes contemplats als articles 98 i 99 de la LGOTU, i al BOPA per a la
seva publicació.

5. Proposta  d’aprovació  del  projecte  d’Ordinació  sobre  el
nivell d’incidència dels usos de sales de ball, discoteques i
altres de característiques similars, sobre l’entorn i el medi
ambient.

La Sra.  Cònsol Menor informa al Ple sobre el projecte d’ordinació que es
posa a consideració:

Els  articles  102  i  107  de  les  Normes  urbanístiques  i  normativa
complementària del  POUPEE,  estableixen  una regulació  general  dels
usos segons el règim jurídic del sòl, de manera que permeten al Comú
compatibilitzar determinades activitats en funció de la seva incidència
sobre l’entorn i el medi ambient, mitjançant l’aprovació d’Ordinacions
que regulin la compatibilitat i permissibilitat de dites activitats. 

En aquest marc, amb l’ordinació que es presenta es pretén regular la
possible obertura de discoteques, sales de ball i similars, de manera
que aquestes activitats recreatives i d’esbarjo no es contraposin amb les
de les zones habitades. –Aquí caldria recordar que fins a l’aprovació del
Pla  d’Urbanisme,  l’obertura  de  nous  locals  d’aquest  tipus  estava
prohibida en tot el terme de la parròquia-

En  concret  i  a  destacar,  el  que  estableix  aquesta  Ordinació  és  que
aquest  tipus  d’activitats  no es  podran desenvolupar  a  una  distància
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inferior a 100 metres d’edificis habitats, pel que fa al sòl urbanitzable i
al  sòl  consolidat.  També  s’estableix  l’obligació  que  aquests  tipus
d’establiments  tinguin  un  aparcament  amb capacitat  suficient  i  que
aquest sigui accessible des del propi local.

Intervé a continuació el Sr.  Francesc Casals  i,  a proposta seva, s’acorda
retirar del text del projecte d’ordinació la referència genèrica a “locals de
característiques similars”, atès que per la seva vaguetat, aquesta referència
pot plantejar diversitat d’interpretacions 

I,  no  havent-n’hi  altra  intervenció  sol·licitada,  per  assentiment,  el  Ple
aprova l’ordinació posada a consideració, la qual serà tramesa al BOPA per
a la seva publicació i posterior entrada en vigor.

6. Proposta  d’aprovació  de  l’Ordinació  de  modificació  de
l’Ordinació sobre preus públics

La Sra. Cònsol Menor informa al Ple que la modificació de l’ordinació de
preus públics que es presenta a l’aprovació conté l’actualització de preus
de  les  activitats  que  es  realitzen  a  través  de  les  escoles  esportives  i
culturals durant el període del curs escolar, no totes destinades a infants i
joves, ja que també n’hi ha per a adults. És a dir, activitats que comencen
el mes de setembre i acaben el mes de juny. 

D’altra part, la proposta inclou també preus públics com els de còpies de
documents  administratius  i  altres  relacionats  amb  serveis  que  s’estan
prestant  des  de  l’Arxiu  Històric,  alguns  dels  qual  no  havien  estat  mai
contemplats. 

Intervé a continuació el Sr.  Francesc Casals per exposar que al seu parer
valdria la pena que quan s’aprovin preus públics (sinó avui, almenys en
endavant)  a  les  actes  s’hi  fes  constar  en  quin  percentatge  està
subvencionat cadascun d’aquests preus. Davant queixes que molts cops
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deriven d’una informació deficient, diu creure que aquesta seria una bona
manera d’aconseguir que la població en general i els usuaris en particular
fossin conscients de la diferència entre el preu que paguen i el cost real
del servei ofert, i valoressin en la justa mesura per tant, l’alta subvenció
que el Comú aporta a aquests preus i el cost que representa per a les seves
arques.

La Sra. Cònsol Major respon que els treballs i càlculs al respecte estan fets
i es poden consultar a cada departament, però que a més, des de l’any
passat, als rebuts dels usuaris, junt amb el preu de l’activitat hi figura el
cost real i el percentatge consegüent de la subvenció que aporta el Comú.
Aquesta informació també figura als llibrets informatius sobre les activitats
organitzades pel Comú, que es tramet a totes les famílies de la parròquia

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
l’Ordinació  de  modificació  de  l’Ordinació  sobre  preus  públics  posada  a
consideració,  la  qual  serà  tramesa  al  BOPA  per  a  la  seva  publicació  i
posterior entrada en vigor

7. Proposta  de  modificació  de  l’article  6  del  Reglament
d’ocupació de la via pública amb terrasses de bar

La Sra. Cònsol Menor exposa als presents que una vegada finalitzada l’obra
d’adequació  dels  entorns  del  CIAM,  i  que  els  particulars  han  efectuat
l’embelliment de les façanes i la retirada d’elements com estenedors de
roba, antenes i algunes canalitzacions, l’objecte de la proposta presentada
és autoritzar la instal·lació de terrasses de bar al passeig del Riu, establint-
se en tots els casos com a condició per a lliurar l’autorització, que resti un
pas per als vianants d’una amplada mínima de 1,5 metres.
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I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
la modificació aportada al  Reglament d’ocupació de la via pública amb
terrasses de bar, la qual serà tramesa al BOPA per a la seva publicació i
posterior entrada en vigor.

8. Proposta  d’aprovació  del  Reglament  de  distincions  i
recompenses dels agents de circulació comunals.

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

L’article  41.1 de  la  Llei  8/2005,  del  21  de  febrer,  dels  Agents  de
Circulació  Comunal  disposa  que  “els  reglaments  específics  de  cada
Comú  poden  establir  un  règim  d’atorgament  de  distincions  i  de
recompenses  a  llurs  membres  en  determinats  supòsits  i
circumstàncies”. Aquesta potestat reglamentaria té el seu origen en la
funció de notable rellevància que la Llei atorga al col·lectiu dels agents
de circulació com a garants de la bona convivència ciutadana.

El  Reglament  que  es  presenta  ha  estat  promogut  per  la  Comissió
Interparroquial dels Agents de Circulació, formada per un representant
de cada Comú, i amb la seva aprovació es pretén regular el règim de
concessió  de  distincions  i  recompenses  que  premiïn  la  dedicació  i
fidelitat  a  la  tasca  i/o  constitueixin  un  reconeixement  d’un  mèrit
extraordinari  en  l’exercici  de  les  funcions  legalment  assignades  als
agents de circulació.

Intervé seguidament el Sr.  Francesc Casals demanant ser informat sobre
dos qüestions: 1) en el cas dels “mèrits extraordinaris”, quin òrgan farà la
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valoració  d’aquests  mèrits?  i  2)  les  distincions  atorgades,  comportaran
algun tipus de renumeració econòmica?

Pel que fa a primera pregunta, la Sra. Cònsol Menor informa que el Cap de
Servei elevarà les propostes al Comú, i que aquest serà en última instància
l’òrgan decisori. Pel que fa a la segona, informa que les distincions seran
merament honorífiques i no tindran cap repercussió salarial.

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
el  Reglament  de  distincions  i  recompenses  dels  agents  de  circulació
comunals.

9. Proposta de donar el nom de Joan Martí Alanis, al nou pont
que  uneix  el  carrer  Josep  Viladomat  amb  l’avinguda  del
Pessebre

La Sra. Cònsol Major exposa als presents que l’any 1995 el Comú va donar
el  nom  del  Copríncep  François  Mitterrand  a  un  dels  carrers  de  nova
obertura situats al Clot d’Emprivat. El Comú disposa avui de la possibilitat
de donar el nom de Joan Martí Alanis, Copríncep d’Andorra durant més de
tres  dècades,  al  vial  que  comunica  el  carrer  Josep  Viladomat  amb
l’avinguda. del Pessebre. D’aquesta manera el Comú veuria complert el seu
desig  de  reconeixement  i  homenatge  als  Coprínceps  que  van  ratificar,
sancionar i promulgar la Constitució del Principat d’Andorra, aprovada pel
poble andorrà el dia 14 d’abril del 1993.
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I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
la proposta presentada.

10. Proposta  d’acord  relativa  a  facultar  a  les  Sres.  Cònsol
major  i  Cònsol  menor,  per  tal  que  indistintament  puguin
signar davant de Notari l’elevació a públic dels convenis
següents:

a) Conveni de cessió anticipada de terrenys a la unitat d’actuació de sòl urbà
no  consolidat  02  (UA-Sunc-02)  avinguda  del  Pessebre  Part  Alta, signat
entre el Comú d’Escaldes-Engordany i el Sr. Joan Rossell Mas el dia 19 de
març del 2009, prèviament aprovat pel Ple del Comú el dia 9 de març del
mateix any.

b) Conveni de cessió anticipada de terrenys a la unitat d’actuació de sòl urbà
no  consolidat  02  (UA-Sunc-02)  avinguda  del  Pessebre  Part  Alta, signat
entre el Comú d’Escaldes-Engordany i el Sr. Estanislau Sangrà Font el dia
19 de març del 2009, prèviament aprovat pel Ple del Comú el dia 9 de març
del mateix any.

c) Conveni  de  cessió  anticipada  de  terrenys  a  la  unitat  d’actuació  de  sòl
urbanitzable 40 (UA-Suble-40)  les Terres d’Ensucaranes,  signat entre el
Comú d’Escaldes-Engordany  i Casa Mandicó, SA el dia 13 d’abril del 2010,
prèviament aprovat pel Ple del Comú el dia 4 de març del mateix any.

I, el Ple, aprova per assentiment la proposta presentada conforme al seu
enunciat.

11. Informes de caràcter general
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Atès que no hi ha cap assumpte en particular a tractar en aquest apartat,
la Sra. Cònsol Major disposa passar al següent i darrer punt de l’ordre del
dia

12. 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 prec ni pregunta a formular, s’esgota l’ordre del dia de la
sessió d’avui. Essent les 19:40 hores, i després de desitjar als presents
que  gaudeixin  d’una  bona  Festa  Major,  la  Sra.  Cònsol  Major  aixeca  la
sessió.

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