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L’any dos mil onze, dijous, dia 29 de setembre, a casa comuna d’Escaldes-
Engordany  es  reuneix  el  Consell  de  Comú  en  sessió  ordinària,  sota  el
següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació dels esborranys d’acta corresponents
a les sessions celebrades els dies 21 de juliol i 11 d’agost de 2011.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les sessions celebrades els dies 11, 18 i 27 de juliol; 1, 8, 16, 22 i
29 d’agost, i 5 i 12 de setembre de 2011.

3. Proposta  d’aprovació  definitiva  de  la  modificació  de  les  fitxes
urbanístiques,  dels  quadres  descriptius  de  l’àmbit  de  les  unitats
d’actuació UA-Suc-58,  urbanització Can Noguer i UA-Suc-62,  carrer
de Sant Jaume, d’acord amb l’article 106.2 de la LGOTU.

4. Proposta  de  conformació  del  projecte  de  Pla  especial  de  la  unitat
d’actuació de sòl urbanitzable UA-Suble 45, la Plana – Part Alta, amb
les previsions de la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme,
les  generals  del  Pla  d’ordenació  i  urbanisme parroquial  i  les  de la
unitat d’actuació afectada. Si hi ha lloc, acord de publicar l’expedient
a informació pública.

5. Proposta  d’aprovació  del  projecte  d’Ordinació  de  senyalització
d’itineraris d’iniciativa privada.

6. Proposta  d’aprovació  del  conveni  entre  el  Govern  d’Andorra  i  els
Comuns  per  a  la  creació  de  l’Organisme  Andorrà  de  Cooperació
Transfronterera

7. Proposta  de  trametre  a  la  Comissió  Tècnica  d’Urbanisme  l’informe
corresponent a la proposta d’ajustament d’alineacions del camí de la
Salita, als efectes previstos a l’article 105.2 de la LGOTU.

8. Informes de caràcter general.

9. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Montserrat Capdevila Pallarés, Cònsol
Major,  assisteixen  els  membres  de  la  Corporació.  Havent-hi  el  quòrum
necessari i essent les 15:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la
sessió 
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Previ a tot,  la Sra. Cònsol Major proposa al Ple d’afegir  un nou punt a
l’ordre  del  dia,  que  tindria  per  objecte  complementar  la  proposta
d’aprovació de l’Ordinació de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada,
que  figura  al  punt  5è.  Així,  d’aprovar-se  aquesta  ordinació  i,  vist  que
comporta  la  creació  de  determinats  preus  públics  de  nou  encuny,  es
proposa  incloure  a  l’ordre  del  dia  una  proposta  de  modificació  de
l’Ordinació de preus públics, per tal d’ampliar-la amb la inclusió d’aquests
nous preus.

I, amb l’assentiment dels presents, s’acorda tractar aquesta nova proposta
com a punt 8è de l’ordre del dia, previ als “informes de caràcter general” i
als “precs i preguntes”, que passaran a figurar respectivament com a punts
9 i 10 de l’ordre del dia. 

Seguidament,  s’inicia  el  tractament  dels  assumptes  previstos  per  a  la
sessió d’avui.

1. Lectura i,  si hi ha lloc, aprovació dels esborranys d’acta
corresponents  a  les  sessions  celebrades  els  dies  21  de
juliol i 11 d’agost de 2011

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

I no havent-hi cap esmena formulada, amb l’assentiment dels presents, el
Ple aprova les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 21 de
juliol i 11 d’agost de 2011.
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2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern en el curs de les sessions celebrades els dies 11,
18 i 27 de juliol; 1, 8, 16, 22 i 29 d’agost, i 5 i 12 de
setembre de 2011

Sessió de la Junta de Govern de data 11 de juliol de 2011

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núms
566/2011 al núm. 573/2011 (obres menors), del núm. 575/2011 al
núm. 576/2011 (béns immobles), del núm. 577/2011 al núm. 579/2011
(Exempcions fiscals), del núm. 580/2011 al núm. 585/2011 (comerç)
i del núm. 586/2011 al núm. 587/2011 (urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
11 de factures conformades per un import total de 124.189,41€. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost.

3.- Personal.- 

 S’acorda  perllongar  el  contracte  de  la  Sra.  Morelba
BALESTRINI, com a operària del SAD, amb caràcter eventual,
fins al 30 d’abril de 2012.

 Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Clàudia BAJO
SUSANY, puericultora de l’Escola Bressol 2, per a l’obtenció
d’un  permís  administratiu  no  retribuït  per  atendre  un
familiar  a  càrrec  afectat  d’una  malaltia  o  discapacitat
greu; vist el reglament de permisos administratius, s’acorda
atorgar-li del 1 d’agost de 2011 fins  al 31 de juliol de
2012.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Anna Maria QUEZADA GARCIA, com a puericultora de
l’Escola Bressol 2, del 18 de juliol fins al 31 de juliol de
2012. 

 S’acorda  perllongar  el  contracte  del  Sr.  José  Ricardo
COUCEIRA ARCA, com a vigilant d’aparcament, amb caràcter
eventual, fins al 9 d’abril de 2012.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la  Sra.  Maria  Carme  LORENZO  FERNÁNDEZ,  com  a  vigilant
d’aparcaments, del 1 d’agost fins al 30 d’abril de 2012. 
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 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Alexandre REOLID BLAZQUEZ, com a monitor d’escalada dels
Esports d’Estiu, del 18 de juliol fins al 31 de juliol de
2011.

 Per a proveïr una plaça d’agent d’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 del Sr. Jonathan MELLADO GAGO.

 S’acorda  contractar  amb  caràcter  eventual  al  Sr.  Carles
SASPLUGAS, del 27 de juliol al 18 de setembre del corrent,
per a la realització dels treballs de verificació del cens
de població.

4.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador al Sr. Julià CANO
ALCALÀ, per presumpta contravenció a l’Ordinació que regula
el dipòsit d’escombraries a la via pública.

 Vistes les al·legacions formulades per la Sra. Maria Rosa
PALLARÉS OLIVA i el Sr. Xavier GRANYÓ RIBES 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.

 Vist l’expedient incoat al titular de BUDA ESPAI ANDORRA,
per una presumpta transgressió a l’Ordinació que regula la
distribució de publicitat gràfica; atès que no ha formulat
al·legacions en relació al mateix en el tràmit d’audiència i
vista la reincidència, la Junta de Govern resol imposar-l’hi
una multa de 3.000 €, quedant confirmada la proposta de
sanció. 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Eva
GIRONÈS LLENAS i Catalina DA COSTA BARCO i al Sr. Lluis
MARTINEZ SORIA, per una presumpta contravenció a l’Ordinació
d’inspecció i control sobre tinença d’animals de companyia.

5.-  Concursos.-  S’acorda  convocar  un  concurs  públic  pel
subministrament  de  material  per  a  l’ampliació  de  l’enllumenat
especial de Nadal de l’Avda. Pont de la Tosca.

6.- Protocol.- Per proveir al Comú de les medalles oficials dels
Consellers  de  Comú,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a
diferents empreses per la fabricació de 4 medalles i la reparació
de altres 10, obtenint les següents ofertes de preus: JOIERIA FUS
(fabricació 90 €/utat – reparació 55 € unitat ) JOIERIA GAVDIA
(fabricació 180 €/utat). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar
a la JOIERIA FUS la fabricació i la reparació de les medalles, al
ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient.
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7.- CIAM.- 

 S’acorda adjudicar, vistos els informes favorables de la
Directora d’Urbanisme i de la Interventora, a l’empresa COM
TV,  la  versió  dels  continguts  en  català  als  idiomes
castellà, francès i anglès per un import de 11.377,60 €.

 Per la traducció de la versió al català de les produccions
audiovisuals del CIAM als idiomes castellà, francès i anglès
s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses BORNAL
S.L. (1.386,34 €), LEXIC (1.810, 22 €) i EMBLEMA (2.496 €).
Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa BORNAL
S.L.  el  referit  treball  al  ser  l’empresa  que  presenta
l’oferta menys dient.

8.- Delimitació parcel.la de terreny al Camí del Roc.-  S’acorda
convocar pel vinent dia 29 de juliol, a les 10h., la Comissió del
Cadastre de la Zona Pilot, per tal de procedir a la delimitació
amb la propietat comunal d’una superfície de terreny situada al
Camí  del  Roc,   entre  les  propietats  de  Casa  Estanyet  i  Casa
Jaumetó.

9.-  Jornada  castellera.- Per  a  l’organització  d’una  jornada
castellera  s’ha  dins  del  marc  dels  actes  programats  per  la
capitalitat de la Cultura Catalana, s’ha demanat pressupostos a
quatre empreses de transport ( NOVATEL, 13.400 €; NADAL, 31.500 €;
SOLDEVILA, (-) i MONMANTELL, 7.070 €); 9 empreses Hoteleres de la
Parròquia, obtenint la millor oferta per part de Hotel Comptes
d’Urgell (31 €/persona). Vistes les ofertes presentades, s’acorda
adjudicar  els  serveis  a  les  ofertes  menys  dients.  El  cost
aproximat d’aquesta jornada, amb les activitats infantils al Bosc
Aventura  (1.100  €),  la  contractació  d’ambulàncies  i  altres
complements serà de 30.000 €.

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

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núms
588/2011  al  núm.  594/2011  (obres  menors),  el  núm.  595/2011
(altres), el núm. 596/2011 (exempcions fiscals), del núm. 597/2011
al núm. 604/2011 (comerç),  del núm. 605/2011 al núm. 609/2011
(bens immobles).
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2.- Personal.- 

 Vist que les renúncies presentades per a treballar com a
monitor dels esports d’Estiu 2011, s’acorda efectuar la seva
substitució de conformitat amb el que s’indica en el quadre
adjunt:

Monitor que renuncia a
la plaça

Torn de substitució Monitor que el substitueix

Carla Rispal Fernández Del 01/08/11 al 04/09/11 Meritxell Travesset Escobar
Estel Vilaseca Lacruz Del 01/08/11 al 04/09/11 Mireia Almeyda Carreras

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Bernardo FAELMOCA ROMERO com a operari del servei de
neteja viària, des del dia 1 de setembre fins al 31 de
desembre del corrent.

 S’acorda perllongar el contracte eventual de la Sra. Maria
Agustina DE LA CRUZ MARTIN, del dia 1 de setembre al 31 de
desembre del corrent, per tal de continuar cobrint la vacant
actual a la plaça de Puericultora.

 Atesa la necessitat de reforçar el servei de les Escoles
Bressol,  s’acorda  contractar  amb  caràcter  eventual  els
serveis de la Sra. Tatiana GONÇALVES ALMEIDA (Puericultora)
del dia 1 de setembre al 31 de desembre del corrent.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Filomena DA SILVA PONTES, del dia 1 de setembre al
31 de maig de l’any vinent, per tal de col·laborar com a
auxiliar a la Llar de Jubilats.

 Vista  la  resolució  adoptada  per  la  Junta  de  Govern  en
relació a l’expedient disciplinari incoat al Sr. Oscar Abel
MAS GARCIA, per una falta de caràcter molt greu, i vista la
proposta presentada pel Cap de Recursos Humans, s’acorda
traslladar-lo  al  servei  de  la  Deixalleria  Comunal,  a  la
plaça que fins a la data cobria el Sr. Josep Manel CARRION
en comissió de serveis, retornant aquest darrer a la seva
plaça d’origen.

 Vistes les tasques a desenvolupar pel Sr. Joan CODINA LUCAS,
tècnic  d’imatge  i  so  del  Comú,  i  atès  que  la  pràctica
totalitat de les tasques es realitzen durant els caps de
setmana, altres dies festius i en hores nocturnes, s’acorda
atorgar-li un complement específic per l’import de 250 € al
mes, amb efectes al dia 1 de juliol del 2011.

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

 Unió Pro-Turisme, 24.264,50 €, en concepte de despeses de
funcionament del tercer trimestre de l’any 2011.
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 Unió Pro Turisme, 95.000 €, en concepte de bestreta per a
les contractacions artístiques de la Festa Major 2011.

 Esbart Santa Anna, 10.265 €, en concepte de despeses de
funcionament del tercer trimestre del 2011.

4.-  Plaça  Santa  Anna.- Pels  treballs  de  confecció  d’una  lona
perimetral, destinada a envoltar les proteccions metàl·liques del
desmunt provocat per l’enderroc de l’Hotel Pla, a la Plaça Santa
Anna, s’ha demanat un pressupost a l’empresa Rètols La Font, la
qual ha presentat una oferta per l’import de 2.283,84 €. Vista
l’oferta s’acorda encomanar el subministrament d’aquest material.

5.- Centre d’Interpretació de l’Aigua i del Madriu.- Per a la
confecció d’un moble metàl·lic per a la maqueta tridimensional del
CIAM, s’ha demanat pressupost a diverses serralleries d’Andorra,
les quals no han presentat cap oferta degut a la complexitat del
treball a realitzar. Posteriorment s’ha demanat un pressupost a
una empresa estrangera, EQUIRO, la qual ha estat l’adjudicatària
de  les  construccions  especials  del  CIAM,  havent  presentat  un
pressupost per  l’import de 5.850 €. Vista l’oferta i l’informe
del servei d’Intervenció, s’acorda encomanar a la referida empresa
la confecció i subministrament d’aquest element.

Sessió de la Junta de Govern de data 27 de juliol de 2011

1.-  Súpliques.- Es  resolen  les  súpliques  presentades  del  núms
612/2011 al núm. 617/2011 (obres menors), del núm. 618/2011 al
núm. 619/2011 (comerç), del núm. 620/2011 al núm. 625/2011 (béns
immobles), i del núm. 626/2011 al núm. 627/2011 (Urbanisme).

2.- Personal.- 

 Vist que la Sra. Elena RODRIGUEZ SERRA ha renunciat a la
plaça  de  monitor  dels  esports  d’Estiu  2011,  s’acorda
contractar al seu lloc els serveis del Sr. Marc NAVARRO
MARIN, del dia 1 d’agost al 4 de setembre del corrent.

 Vista la baixa presentada per la Sra. Josepa COBO SANCHEZ,
operaria  del  SAD,  s’acorda  contractar  al  seu  lloc,  amb
caràcter eventual, els serveis de la Sra. Maria Fe GARRIDO
CUENCA des del dia d’avui fins al retorn al seu lloc de la
titular de la plaça.
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 Vista la baixa presentada pel Sr. Felip PEREZ PUY, Conserge
del Centre Cultural de Fiter i Rosell, s’acorda contractar
al seu lloc, amb caràcter eventual, els serveis del Sr.
Carles  SANCHEZ  GARCIA,  del  dia  21  al  31  de  juliol  del
corrent.

 S’acorda convocar, pel procediment de promoció interna, un
concurs per a la cobrir una plaça de nova creació, d’Oficial
del Servei de Circulació i atenció ciutadana.

 Per a proveir dues places de guia cultural del CIAM, amb
caràcter eventual, s’ha convocat una concurs pel procediment
selectiu d’ingrés, al que han postulat 13 Candidats. Vist
l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar
els serveis de la Sra. Xènia MOURELO VELASCO (del 5 de
setembre d’enguany al 4 de juny del 2012) i de la Sra. Núria
DIAS MONTALBAN (del 22 d’agost al 21 de maig del 2012).

3.- Expedients sancionadors.-

 S’acorda incoar un expedient sancionador als Srs. Virginia
HEREDIA MALDONADO, Xavier SERRANO i Malki AZNADI, per un
presumpta contravenció a l’Ordinació que regula l’horari de
dipòsit d’escombraries a la via pública.

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular
administratiu  del  negoci  DANDY,  per  un  presumpta
contravenció a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit
d’estris a la via pública.

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  Sr.  Albino
Manuel DA SILVA FERREIRA, per un presumpta contravenció a
l’Ordinació d’higiene pública.

 Vistes les al·legacions presentades per les Sres. Mireia
MORAN i Rosa SEIJO, en relació a l’expedient incoat per una
presumpta contravenció a l’Ordinació que regula l’horari del
dipòsit d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar
nuls i sense efectes els referits expedients.

4.- Material Informàtic.- Per a l’adquisició del programa VMWare
Essentials per a la gestió dels servidors, i per actualitzar el
sistema operatiu d’un servidor a Windows 2008, s’ha efectuat una
consulta  entre  les  empreses  que  ofereixen  aquest  tipus  de
productes, havent obtingut els següents pressupostos:

empresa VMWare Windows 2008 Total

Semic 3.354,57 € 573,53 € 3.928,10 €

Microsistemes Principat 3.519,00 € 526,90 € 4.045,90 €

Solucions 3.531,42 € 540,80 € 4.072,22 €

Índex 4.075,00 € 550,00 € 4.625,00 €

Andorsoft 4.038,56 € 534,45 € 4.573,01 €

Megahertz 3.595,00 € 535,00 € 4.130,00 €
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Vistes les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa Microsistemes el
subministrament del Windows 2008, per l’import de 526,90 € i a
l’empresa Semic, el programa VMWare per l’import de 3.354,57 €, al
ser les ofertes menys dients.

5.- Contenidors.- Pel subministrament de 15 contenidors de 120
lit., destinats a reciclatge de vidre i envasos, s’ha efectuat una
consulta de preus a les empreses Senyalitzacions STOP (1.341,60 €)
Entorn Eficient (1.049,25 €) i Multiserveis Copríncep (1.350,60
€). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa Entorn
Eficient el subministrament d’aquest material, al ser l’oferta
menys dient.

6.-  Concursos.- S’acorda  convocar  un  concurs  públic  pel
subministrament del passatge a Ille de Reunion (20 infants, 4
acompanyants  i  representació  oficial),  dins  del  marc  de
l’agermanament amb el municipi de l’Ètang Salé.

7.-  Vestimenta  Circulació.- S’acorda  encomanar  46  anoracs,
equipats  amb  les  trebilles  portamicros,  a  l’empresa  NATURTEC,
adjudicatària del subministrament de vestimenta pels Agents de
Circulació, per l’import total de 21.233,60 €.

8.- Resolucions d’Urbanisme.- Vistos els escrits de renúncia a
l’execució de llicències de construcció  presentades pels Srs:

 Antoni  TOMÀS  FERNANDEZ  per  a  realitzar  els  treballs
d’ampliació del Xalet de la seva propietat situada a la
partida d’Engolasters, amb número de llicència 684/2010.

 Antoni GILI MORAL per a realitzar els treballs d’ampliació
del xalet de la seva propietat situat al carrer Prat de
Roigetó núm. 1, amb número de llicència 196/2011.

 Ramon i Rosa SERRA FARRERO per a realitzar els treballs de
reforma interior del vestíbul i les zones comunes de la
planta baixa de l’edifici situat a l’avda. de les Escoles
núm. 20, amb llicència número 243/2011.

S’acorda declarar nul·les les referides llicències, procedint a
l’arxiu  de  tota  la  documentació,  notificant  aquest  acord  al
Govern, als efectes previstos al Reglament de Construcció.

9.-  Centre  d’Interpretació  de  l’Aigua  i  del  Madriu.- Vist  el
pressupost  presentat  per  l’empresa  CASTELL  PLANAS,  pel
subministrament i muntatge de les estructures metàl·liques per a
ubicar  a  l’interior  de  les  semi  esferes  de  resina  del  CIAM,
s’acorda  encomanar  a  la  referida  empresa  el  subministrament
d’aquest material, per l’import de 3.465 €, més els impostos.

10.-  Despatxos  de  la  Torre  de  Caldea.- Vista  la  sol.licitud
presentada per la societat BOMO, SA. I pel titular del negoci El
temple  de  Cristall, demanant  una  carència  de  10  dies  sobre
l’import del lloguer del local arrendat a la Torre de Caldea, a
conseqüència de les molèsties sofertes durant la parada tècnica
del Centre, s’acorda acceptar la demanda i reclamar a la SEMTEE SA
el pagament de l’import que el Comú deixarà de percebre.
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11.- Expedients disciplinaris.- Vist l’informe adreçat pel Cap de
Servei de Circulació i atenció ciutadana a la Junta de Govern, de
conformitat amb l’article 52.2 de la Llei 8/2005, dels agents de
circulació comunals, en relació als fets ocorreguts el dia 7 de
juliol  del  corrent,  amb  l’agent  Sr.  Miquel  Àngel  FERNANDEZ
SANCHEZ, 

Atès que els fets esmentats poden ser constitutius d’una falta de
caràcter greu,  tipificada a l’article 48, apartat d) de la Llei
referida anteriorment, la Junta de Govern resol:

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

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

Sessió de la Junta de Govern de data 1 d’agost de 2011

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núms
628/2011  al  núm.  632/2011  (obres  menors),  el  núm.  633/2011
(urbanisme)

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
11 de factures conformades per un import total de 180.425,21 €. 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. Sandra SOLER MILLA, (consergeria del Centre Social)
des del dia 1 d’agost fins a la reincorporació del titular
de la plaça.

 Vist  el  justificant  presentat  pel  Sr.  Mimoun  RAGUIG,
acreditant els motius pels quals no pot reincorporar-se al
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seu lloc de treball i vist l’article 41, apartat d), de
l’Ordinació de la funció pública, s’acorda declarar d’ofici
la suspensió del seu contracte de treball mentre duri la
impossibilitat de prestació dels serveis.

3.-  Subministrament  de  carburant.- Per  a  la  contractació  del
servei de subministrament de carburant pel parc mòbil del Comú,
s’ha convocat un concurs públic al que han participat les empreses
ARTAL SA (-0,049 €/lit.) i CADE SA (-0,040 €/lit.). Examinades les
ofertes,  s’acorda  adjudicar  a  ARTAL  SA  el  subministrament  de
carburant, atès que és la que ofereix el major descompte sobre el
preu oficial per cada litre.

4.-  Capital  de  la  Cultura  Catalana.- S’acorda  contractar  els
serveis del grup SEGARRATERES, per a la cobertura dels actes més
rellevants organitzats amb motiu de la Capitalitat de la Cultura
Catalana 2011 programats pel 2n trimestre. L’oferta presentada és
de 832 € per mes, i inclou:

 L’edició d’una filmació de 5 minuts sobre cada acte, que
posteriorment s’emetrà a traves de la pàgina web i televisió

 la digitalització i l’arxiu d’imatges destinat a la creació
d’un històric.

 la edició dels resums trimestrals i el resum final dels
actes de la capitalitat.

Sessió de la Junta de Govern de data 8 d’agost de 2011

1.-  Súpliques.- Es  resolen  les  súpliques  presentades  el  núm.
634/2011 (obres menors), el núm. 635/2011 (terrasses de bar), del
núm. 636/2011 al núm. 646/2011 i núm. 656/2011 (comerç), del núm.
647/2011 al núm. 655/2011 (exempcions fiscals), del núm.657/2011
al núm. 671/2011 (béns immobles) i del núm. 672/2011 al núm.
676/2011 (urbanisme).

2.- Personal.-  S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els
serveis del Sr. Jordi LUQUE SANS, del 10 d’agost al 13 de novembre
del 2011,  per a la realització dels treballs de verificació del
cens de població. 
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3.- Expedients Sancionadors.- 

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  a  les  Sres.
Joaquima MOREIRA TEIXEIRA, Hortènsia BUGALLO GÓMEZ i als
Srs.  Antoni  ZAMORA  GARCIA  i  Damien  MORO  REDONDO  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 ROMESCO 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. Encarnació
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Olga CODINA ROQUET, Rosa PEIRÓ BOU, Laura
LAVADO VIÑAS i els Srs. Antoni AMAT VERGE, Enric MONTERO
SUÁREZ, Raül PEREIRO LOMBARDIA i Manel HERAS PEREZ i els
titulars de l’empresa ABC ASSESSORS i del negoci BASAR ROSER
en relació als expedients 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  nuls  i
sense efectes els referits expedients.

 Vist l’ expedient incoat al titular del local BUDA ESPAI
ANDORRA per una presumpta transgressió a l’Ordinació que
regula  la  distribució  de  publicitat  gràfica  a  la  via
pública;  vist que no ha efectuat el pagament de la sanció
imposada,  s’acorda  procedir  al  cobrament   per  la  via
judicial.

 Vistos els expedients incoats al titular administratiu de
l’empresa  Òptica  PASTEUR  i  al  titular  administratiu  del
Restaurant  l’ESQUIADOR  per  una  presumpta  transgressió  a
l’Ordinació que regula el dipòsit d’escombraries a la via
pública; atès que no han formulat al·legacions en relació al
mateix en el tràmit d’audiència, la Junta de Govern resol
imposar-els-hi una multa de 300 €, quedant confirmada la
proposta de sanció. 

3.- Servei de transport a Engolasters.- Vist que el contracte de
prestació del servei de transport de passatgers entre el Comú i
l’empresa de transports Viatges Rubiol, que  cobreix el trajecte
del centre d’Escaldes-Engordany fins a Engolasters, finalitza el
proper 30 de setembre, s’acorda, conforme preveu l’article núm. 6
del contracte, perllongar la contractació del servei fins al 28 de
febrer de 2012. 
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Sessió de la Junta de Govern de data 16 d’agost de 2011

1.-  Súpliques.- Es  resolen  les  súpliques  presentades  del  núms
677/2011 al núm. 681/2011 (obres menors), el núm. 682/2011 (béns
immobles), del núm. 683/2011 al núm. 686/2011 (comerç).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
13 de factures conformades per un import total de 526.052,94 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost.

3.- Expedients Sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador als Srs. Miquel
Àngel ALBORS FERNÁNDEZ, Santiago ARIAS BARTOLO i Antonio
FERREIRA DE ABREU,  per presumpta contravenció a l’Ordinació
que regula el dipòsit d’escombraries a la via pública.

 Vistes  les  al·legacions  formulades  per  les  Sres.  Laura
SALVANS  ABETLLA,  Heidi  GUIZZI  LEYVA  i  els  Srs.  Alonso
MARTÍNEZ  GÓMEZ  i  Ruben  Daniel  GONZÁLEZ  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.

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

 ARTAL S.A -0,075 €/lit.
 ESTACIÓ SERVEI ROCA RIBES -0,070 €/lit.
 PETROLI PRINCIPAT -0,065 €/lit.
 CADESA -0,065 €/lit.
 ESTACIÓ ENCLAR -0,060 €/lit.
 ARAP -0,072 €/lit.
 SANT ELOI -0,070 €/lit.

Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar el subministrament de
combustible de calefacció pels edificis comunals a l’empresa ARTAL
S.A., al ser l’oferta menys dient.

4.-Comissió del Cadastre.- En el marc dels treballs d’elaboració
del cadastre parroquial, la Comissió del Cadastre, procedirà a
practicar les següents actes de delimitació de béns immobles: 

 POLÍGON CADASTRAL 31: Partida d’Ensucaranes 

Data: 1 de setembre de 2011
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Hora i lloc d’inici:
Primer tram: 9:00 h, al pont de la cimentera

Segon tram: 11:00 h, a mitja alçada seguint el recorregut 
ascendent iniciat en el primer tram 

Data: 6 de setembre de 2011

Hora i lloc d’inici:
Primer tram: 9:00 h, al primer hort situat a mà esquerra del 
camí d’Ensucaranes

Segon tram: 11:00 h, a mitja alçada seguint el recorregut 
ascendent iniciat en el primer tram 

 POLÍGON CADASTRAL 30: Coll de Jou, les Costes

Data: 13 de setembre de 2011

Hora i lloc d’inici: 9:00 h, a la cruïlla de la carretera de
Coll de Jou amb el camí de Coll de Jou

Data: 15 de setembre de 2011

Hora i lloc d’inici: 9:00 h, a la cruïlla del camí de la Vinya
amb el camí de les Llaus

 POLÍGON CADASTRAL 15: Av. Carlemany – Av. del Fener 

Data: 20 de setembre de 2011

Hora i lloc d’inici:
Primer tram: 9:00 h, a la cruïlla de l’av. Carlemany i el c. 
Ciutat de Sabadell

Segon tram: 10:30 h, a la cruïlla de l’av. del Fener i el c. 
Isabelle Sandy

Data: 22 de setembre de 2011

Hora i lloc d’inici:
Primer tram: 9:00 h, a la cruïlla de l’av. Carlemany i el c. 
Isabelle Sandy

Segon tram: 11:00 h, a la cruïlla de l’av. del Fener i el c. 
de la Unió

 POLÍGON CADASTRAL 40: Can Noguer 

Data: 27 de setembre de 2011

Hora i lloc d’inici: 9:00 h, a la borda vella de cal Noguer (en
front de l’edif. Celístia)

Data: 29 de setembre de 2011

Hora  i  lloc  d’inici:  9:00  h,  a  la  ctra.  d’Engolasters,  a
l’indret del roc de Caldes
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5.-  Delimitació parcel.la de terreny Urbanització Comes de Guem
amb  el  terreny  Comunal.-  S’acorda  procedir  a  l’obertura  del
procediment administratiu de delimitació amb el terreny comunal de
la finca situada a la urbanització Comes de Guem, propietat del
Sr. Salvador DRETS LLOVERAS el dia 14 de setembre a les 9h00, a
demanda del propietari de la finca.

Sessió de la Junta de Govern de data 22 d’agost de 2011

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núms
687/2011 al núm. 693/2011 (comerç).

2.- Personal.- 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Silvia DIAS FRAGUEIRO, “com a monitora de la sala
d’estudi nocturna” del 3 d’octubre al 21 de desembre de
2011.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Fiona ROMERO MERCIERE, com a monitora de l’Espai
Lleure, del 9 de setembre de 2011 fins al 30 de juny de
2012.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Alba SOLANA STORDEUR, com a monitora de l’Espai
Lleure 2, del 9 de setembre de 2011 fins que la titular de
la plaça s’incorpori en el seu lloc de treball.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Joan Ramon CORTÉS TERCERO, com a operari de manteniment
del Pavelló del Prat Gran,  del 1 de setembre de 2011 fins
al 31 de maig de 2012.

 Vista  la  renúncia  a  la  plaça  d’inspector  de  comerç
presentada pel Sr. Bartumeu GORRAIZ, per motiu de jubilació
anticipada, s’acorda acceptar-la amb efectes a la data 31 de
d’octubre del 2011.

 S’acorda la contractació dels següents professors per a les
activitats del Departament de Cultura, pel curs 2011/2012:
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Professor Activitat Hores setmanals Preu hora Data alta Data baixa
Marta López 
Magallon Aeròbic 2h 25,02 € 03/10/11 29/06/12

Xavier Santaella Balls de Saló 12 30,59 € 03/10/11 29/06/12

Susana Prinetti   (3 set/preparacio)  03/10/11 29/06/12

Juan Valero Ioga 14h 25,31 € 03/10/11 29/06/12

Alfons Periago Tai Txi i Txi Kung 10h 22,06 €
03/10/11
29/06/12

Teresa Vidal
Coral parroquial/ Cant
coral 6h 27,53 € 03/10/11 29/06/12

Mercè Ciaurriz Aquarel·la 9 25,00 € 03/10/11 29/06/12

Patrícia Sànchez Dansa Moderna 5 27,53 € 03/10/11 29/06/12

Arnau Pérez OrobitgTaller Tèxtil 15h 21,44 € 03/10/11 29/06/12

Fernanda Estalles Taller d'arts plàstiques 4,5 21,86 € 03/10/11 29/06/12

Jacqueline Chassy Line-dance 6h 22,24 € 03/10/11 29/06/12

Àngel Garcia Guitarra A determinar 25,82 € 12/09/11 29/06/12

Professor Activitat Hores setmanals Salari mes
Data alta

Data baixa

Teresina Serra Piano 40h 2.741,08 € 01/09/11 29/06/12

Il.luminada Sada Piano 25h 1.147,28 € 26/09/11 29/06/12

 S’acorda  la  contractació  dels  següents  professors  pel
Departament de Gent Gran pel curs 2011/2012:

Professor
Activitat

Hores setmanals Preu hora Data alta Data baixa

Rafel Diez Sánchez Ioga 4h 33,82 € 12/09/11 24/06/12

Neco Yamamoto Country 2h 103,56 €/mes 13/09/11 24/06/12

 S’acorda  la  contractació  dels  següents  professors  pel
Departament d’Esports pel curs 2011/2012:

Professor
Activitat Hores setmanals Preu hora Data alta Data baixa

Richard Imbernon Futbol 6,5 13,52 € 19/09/11 29/06/12

Joel Martínez Futbol 14,5 11,60 € 19/09/11 29/06/12

Ivan Monteagudo Futbol 16,5 11,60 € 19/09/11 29/06/12

Gerard Florido Tennis 24
14,87€

19/09/11 29/06/12

Esther Esteve Fitness 12 25,82 € 19/09/11 29/06/12

Sergi Flamand Rocòdrom 24 14,87 € 12/09/11 29/06/12

Miquel de Sousa Gimnàs 10 16 € 12/09/11 29/06/12

Professor Activitat Hores setmanals Preu mes Data alta Data baixa
Lluís Peruga
Recepció - Gimnàs 20 559,25 € 12/09/11 29/06/12

   189



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2011  –   Sessió ordinària de data 29 de setembre

3.- Adjudicació de les gorres de diari del servei de circulació.-
Vist  l’informe  de  la  Mesa  de  contractació  formada  pels
representants dels diferents Comuns, en relació al concurs pel
subministrament de les gorres de diari dels Agents de circulació
Comunals, la Junta de Govern acorda:

1. D’acord  amb  els  critèris  de  valoració  establerts  en  els
articles  11 i 12 del Plec de Bases del concurs, s’acorda
adjudicar  les  gorres  de  diari  d’estiu  (A3)  a  l’empresa
DISTRIBUCIONS DE SEGURETAT PRESTIGI, pels imports de 29,09 €
(bàsica),  32,32  €  (tècnica)  i  33,94  €  (superior).  El
contracte  de  subministrament  que  s’establirà  amb
l’adjudicatàri, haurà de contemplar les condicions i els
aspectes recomanats per la Mesa de contractació en la seva
proposta motivada adreçada a l’Òrgan de contractació.

2. D’acord  amb  els  critèris  de  valoració  establerts  en  els
articles  11 i 12 del Plec de Bases del concurs, s’acorda
adjudicar  les  gorres  de  diari  d’hivern  (A4)  a  l’empresa
NATURTEC  INDUSTRIES  S.A.,  per  l’import  de  62,90  €.  El
contracte  de  subministrament  que  s’establirà  amb
l’adjudicatàri, haurà de contemplar les condicions i els
aspectes recomanats per la Mesa de contractació en la seva
proposta motivada adreçada a l’Òrgan de contractació.

Sessió de la Junta de Govern de data 29 d’agost de 2011

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núms
691/2011 al núm. 695/2011 (obres menors), del núm. 696/2011 al
núm. 699/2011 (comerç) i el núm. 700/2011 (béns immobles).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
14 de factures conformades per un import total de 340.325,89 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost.
 
Personal.- 

 S’acorda perllongar el contracte de la Sra. Lusiene ESTEVE
DE JESUS, com a operària del servei d’higiene viària, amb
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caràcter eventual, del 1 de setembre de 2011 al 31 de maig
de 2012.

 S’acorda perllongar el contracte de la Sra. Florinda SENDAO
PEREIRA, com a operària del SAD, amb caràcter eventual, del
1 de setembre de 2011 al 31 de maig de 2012.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la  Sra.  M.  Pilar  FRIAGUAS  CEREZO,  com  a  terapeuta
ocupacional per realitzar tallers destinats a la gent gran,
del 19 de setembre al 29 de juny de 2012.

 S’acorda perllongar el contracte del Sr. Mickael SAJOUS, com
a operari de camins de muntanya, amb caràcter eventual, del
1 de setembre de 2011 al 16 d’octubre de 2011.

 S’autoritza la inscripció de les persones següents al curs
de formació “Atenció al ciutadà”:

- Xènia MOURELO (guia CIAM)
- Nuria DIAS (guia CIAM)
- Maria SALCEDO (guia CAEE)
- Carles SANCHEZ (uxiliar Biblioteca)
- Jonathan MELLADO (Agent Atenció Ciutadana)
- Miquel MORIÑA (Agent Atenció Ciutadana)
- Jaume DE HARO (Agent Atenció Ciutadana)
- Daniel MIGUEZ (Agent Atenció Ciutadana)

El cost del curs és de 1.580 €.

 S’autoritza la inscripció de les persones següents al curs
de formació “Windows 2008 R2 ”:

- Gisela ROCA (Cap d’informàtica)
- Roser VIDAL ( Tècnica d’Informàtica)

El cost total del curs és de 720 € i es realitzarà sempre i
quan s’hi inscriguin un mínim de 10 persones.

Sessió de la Junta de Govern de data 5 de setembre de 2011

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades dels  núms
701/2011 al núm. 705/2011 (obres menors), del núm. 706/2011 al
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núm. 707/2011 (béns immobles) del núm. 708/2011 al núm. 713/2011
(urbanisme), del núm. 714/2011 al núm. 717/2011 (comerç).

2.- Personal.-  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’informa  de  la  concessió  d’un  permís
administratiu al Sr. Emili GARCIA MIRAMONTES, monitor dels Espai
lleure,  per  a  participar  el  dia  2  de  setembre,  al  partit
Macedonia-Andorra, que va tenir lloc a Skoje.

3.-  Informàtica.-  S’acorda  contractar  l’empresa  TIBIDABO
EDICIONES, per a que s’encarregui de la formació dels usuaris del
programa “Thanatos”, programa subministrat per la mateixa empresa
i que gestiona l’administració dels cementiris comunals, per un
import de 900 €. 

4.- Expedients sancionadors.- 

 Vistes les al·legacions formulades pel Sr. Victor SIMONET
PONS i l’empresa ÒPTICA PASTEUR 4 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.

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  als  Srs.  Edgar
FLORES  DOS  SANTOS  i  Fabio  Manuel  PEREIRA  DA  GRAÇA  a
l’empresa  Andorrana  de  Publicacions,  S.A  i  a  la  Sra.
Immaculada GARCIA TRESSANCHEZ, per presumpta contravenció a
l’Ordinació que regula el dipòsit d’escombraries a la via
pública.

5.- CIAM.-  S’acorda acceptar el pressupost presentat pel fotògraf
Jaume RIBA SABATÉ per a la realització de sis fotogràfies de la
Vall del Madriu, per a ubicar a l’espai expositiu del CIAM, per un
import de 3.000 €.

6.- Antiga Deixalleria.- Per a la redacció del projecte i direcció
de  les  obres  d’enderroc  de  l’antiga  deixalleria  de  l’Av.  del
Pessebre, s’ha efectuat un concurs públic al que han participat
els  professionals  següents:  David  Vives  (3,25%  honoraris  i  2
setmanes de termini) , Miquel Mercè (5% honoraris i 4 setmanes de
termini), SUPORT (3,89% honoraris i 2 setmanes de termini), Sr.
Jordi Ramentol (4,90% honoraris i 2 setmanes de termini), ENGINESA
(3,90% honoraris i 2 setmanes de termini), Sr. Josep ADSERÀ (4%
honoraris i 4 setmanes de termini) i TAITSA (4,90% honoraris i 2
setmanes de termini). Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar
els referits treballs al Sr. David VIVES, al ser la proposta
presentada menys dient.
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Sessió de la Junta de Govern de data 12 de setembre de 2011

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades dels  núms
718/2011  al  núm.  726/2011  (obres  menors),  el  núm.  728/2011
(urbanisme), del núm. 729/2011 al núm. 732/2011 (béns immobles) i
del núm. 733/2011 al núm. 734/2011 (comerç).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
15 de factures conformades per un import total de 95.547,04 €. I
verificada,  s’acorda  procedir  al  seu  abonament  amb  càrrec  al
capítol corresponent del pressupost.
 
3.- Subvencions.-  

 S’acorda procedir a l’abonament del 50% de les subvencions
següents, a favor de les Entitats:

- Cercle de les arts i de les lletres: 4.150 €

- Agrupació Sardanista: 8.360 €

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de
l’UPTEE, en concepte de l’organització de la Cavalcada de
Reis 2011 per un import de 25.855,04 €.

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de
l’UPTEE, en concepte de l’organització de la festa de Sant
Joan 2011 per un import de 4.912,47 €

4.- Viatge Illa de la Reunió.-  Per la contractació dels serveis
d’una agència de viatges pel subministrament dels passatges d’avió
per a 20 infants i 4 adults, pel desplaçament que organitza el
Comú a l’Illa de la Reunió el proper 29 d’octubre fins al 12 de
novembre de 2011, s’ha efectuat un concurs públic al que han
postulat vàries agències de viatges oferint totes elles diferents
propostes,  horaris  i   preus.  Examinades  les  ofertes  s’acorda
adquirir els referits passatges a l’agència  Viatges KEOPS per un
import de 27.455,76 €, al ser l’oferta que millor s’adapta a les
prestacions i condicions a tenir en compte donada la especificitat
del desplaçament.

5.- Expedients sancionadors

 Vistes les al·legacions formulades per les Sres. Cristina
GONÇALVES SÁNCHEZ i Virginia HEREDIA MALDONADO en relació a
l’expedient  que  els  hi  fou  incoat  per  una  presumpta
transgressió  a  l’ordinació  que  regula  el  dipòsit
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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 EL ROMESCO en relació a l’expedient que els 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. Julià CANO ALCALÀ 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-li una multa de 300 €,
quedant confirmada la proposta de sanció.

 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;  vist que no ha
efectuat  el  pagament  de  la  sanció  imposada,  s’acorda
procedir al cobrament  per la via judicial.

6.- CIAM.- Per la contractació d’una empresa per a la realització
dels treballs de retolació gràfica del CIAM, s’ha efectuat una
consulta de preus a les empreses DISA ( 2.670,72 €), LA FONT
(2.808 €) i BUTRON (2.638,06 €). Examinades les ofertes, s’acorda
adjudicar a l’empresa RETOLS BUTRON, els treballs de retolació
gràfica, al ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

7.- Capital Cultura Catalana.-  S’acorda perllongar la durada de
l’exposició “El marc d’un temps”, atesa la freqüentació de públic
des  de  la  seva  obertura  durant  el  mes  de  juny.  La  data  de
tancament de l’exposició es determinarà durant aquest any. 

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  d’aprovació  definitiva  de  la  modificació  de  les
fitxes urbanístiques, dels quadres descriptius de l’àmbit de
les unitats d’actuació UA-Suc-58, urbanització Can Noguer
i  UA-Suc-62,  carrer de Sant Jaume,  d’acord amb l’article
106.2 de la LGOTU

A manera de presentació, el Sr. Marc Calvet informa al Ple la proposta que
es posa a consideració:

El Ple del Comú, en la sessió del dia 21 de juliol de 2011, va aprovar
provisionalment la modificació de les fitxes urbanístiques i dels quadres
descriptius  de  les  unitats  d’actuació  UA-Suc-58,  urbanització  Can
Noguer, i de la UA-Suc–62, carrer de Sant Jaume.

L’acord  provisional  de  modificació  fou  publicat  al  BOPA  núm.  50,
annex,  de  data  3  d’agost  del  2011,  sense  que  s’hagi  rebut  cap
al·legació en relació al mateix.

Alhora, el Comú va trametre a la Comissió Tècnica d’Urbanisme l’acord
de modificació junt amb la documentació que el conforma. El Govern va
donar la seva aprovació prèvia en la sessió del dia 14 de setembre del
corrent, acord que va notificar al Comú el dia 15 de setembre.

Procedeix doncs en el  dia d’avui,  d’acord amb l’article  106.2 de la
LGOTU, proposar  al  Comú l’aprovació  definitiva  de les modificacions
d’ambdues unitats d’actuació i la seva publicació als efectes pertinents.

   195



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2011  –   Sessió ordinària de data 29 de setembre

Un cop feta la presentació, i no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per
assentiment,  el  Ple  aprova  la  proposta  presentada.  El  seu  contingut,
mitjançant  un  Decret,  serà  tramès  al  BOPA  per  a  la  seva  publicació  i
posterior entrada en vigor.

4. Proposta de conformació del projecte de Pla especial de la
unitat d’actuació de sòl urbanitzable UA-Suble 45, la Plana
–  Part  Alta,  amb  les  previsions  de  la  Llei  general
d’ordenament del territori i urbanisme, les generals del Pla
d’ordenació  i  urbanisme  parroquial  i  les  de  la  unitat
d’actuació  afectada.  Si  hi  ha  lloc,  acord  de  publicar
l’expedient a informació pública

A manera de presentació, el Sr. Marc Calvet informa al Ple la proposta que
es posa a consideració:

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 24 de juny
del  2008,  va  acordar  promoure  un  pla  d’iniciativa  pública  per  a
desenvolupar la UA-Suble-45, per raons d’interès públic relacionades
amb el desenvolupament d’aquesta unitat d’actuació.

A tal efecte, el Comú va requerir als propietaris de terrenys situats en
aquesta  unitat  d’actuació,  advertint-los  de les  raons  d’interès  públic
que feien necessària la formulació del pla parcial, i atorgant-els-hi un
termini de tres mesos per tal que, o bé manifestessin la seva voluntat
de  fer-ho  per  ells  mateixos  a  través  de  la  formulació,  execució  i
aprovació  del  corresponent  pla  parcial,  o  bé  manifestessin  la  seva
manca d’interès immediat en realitzar-lo.

El requeriment es va dur a terme mitjançant notificació personal i, de
manera complementària,  a través de l’edicte publicat al BOPA núm.
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56, de data 23 de juliol del 2008. Tant en la notificació personal com a
l’edicte públic s’indicava que la manca de resposta s’havia d’entendre
com a renúncia a l’actuació privada.

Vist que cap dels propietaris va contestar al requeriment, quedant per
tant  a  la  voluntat  del  Comú l’aprovació  i  execució  del  pla  especial
d’aquesta UA,  conforme al tràmit reglamentari establert a l’article 65
del Reglament Urbanístic; en la sessió celebrada el dia 23 d’octubre
del 2008, el Comú va acordar:

1. Desenvolupar  la UA–Suble–45 mitjançant la formulació d’un pla
especial.

2. Publicar l’acord amb les raons d’interès públic que l’han motivat, al
BOPA.

3. Encomanar al serveis tècnics del Comú la redacció del Pla especial i
executar, en el seu dia, les obres i els serveis públics que  justifiquin
la seva aprovació.

4. L’execució  dels  treballs  d’urbanització  restants  que  afectin  a
l’interior de la UA, correspondran als propietaris, d’acord amb el que
disposa l’article 115.4 de la Llei general  d’ordenació del territori i
urbanisme.

Una  vegada  redactat  el  projecte  i  esgotats  tots  els  tràmits  previs
preceptius, procedeix en el dia d’avui proposar al Ple la conformació del
projecte de Pla especial d’aquesta unitat d’actuació amb la normativa
en vigor,  i  publicar  el referit acord al BOPA. Una vegada exhaurit  el
termini d’informació pública, el Comú haurà de trametre el projecte de
Pla especial a la CTU, per tal que verifiqui la seva adequació a la Llei,
la  justa  distribució  de  càrregues  i  beneficis  entre  la  totalitat  dels
propietaris  i,  si  és el  cas, lliuri  el  seu informe motivat  en qualsevol
sentit.

A  continuació,  complementant  la  informació  aportada,  intervé  la  Sra.
Cònsol Major recordant  als presents les raons d’interès públic, ja adduïdes
en el seu moment, que van motivar l’acord de desenvolupament del Pla
especial de la UA-Suble.45. Aquestes estan relacionades amb la necessitat
de millorar les condicions i la qualitat del subministrament d'aigua potable
a  la  parròquia,  posant  a  disposició  de  CAPEESA  un  terreny  per  a  la
construcció d’un nou dipòsit d’aigua potable –les condicions específiques
d’aquesta cessió s’establiran en un futur conveni-, amb el qual la parròquia
es  dotarà  d’una  infraestructura  tècnica  d’importància  capital  per
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emmagatzemar  i  garantir  el  correcte  i  regular  subministrament  d'aigua
potable.

Una  vegada  presentada  la  proposta  i  no  havent-hi  cap  intervenció
sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la conformació del projecte de
Pla especial de la unitat d’actuació de sòl urbanitzable UA-Suble 45,  la
Plana – Part Alta, la seva publicació al BOPA i la consegüent obertura del
termini d’informació pública.

5. Proposta  d’aprovació  del  projecte  d’Ordinació  de
senyalització d’itineraris d’iniciativa privada

A manera de presentació, la Sra. Magda Sinfreu informa al Ple la proposta
que es posa a consideració:

El  Departament  de  Medi  Ambient  del  Comú  d’Escaldes-Engordany,
conjuntament  amb  la  resta  de  comuns  d’Andorra,  atenent  al  que
disposa la legislació vigent, responent a la demanda creixent del sector
privat  sobre  la  promoció  d’itineraris  que  transcorren  al  llarg  de  les
nostres  muntanyes,  i  vista  la  coincidència  de  criteris  que  tots  els
Comuns  mostren  al  respecte,  han  elaborat  de  forma  conjunta  una
proposta d’Ordinació de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada en
el marc del medi natural, amb l’objectiu de dotar als seus promotors
d’un marc normatiu clar que els permeti saber quins són els requisits
necessaris i els procediments per obtenir l’autorització de senyalització.

Aquesta Ordinació té dos objectius prioritaris:  d’una banda, evitar  la
confusió  i  garantir  la  seguretat  als  usuaris  dels  diferents  camins,  i
d’altra, garantir un impacte mínim en el paisatge, accentuant l’ordre i
l’homogeneïtat d’aquesta senyalització en tot el país. 
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L’Ordinació,  a  més,  contempla  els  itineraris  objecte  d’aquesta
regulació, diferenciant els itineraris temporals que tenen un període de
7 dies naturals consecutius com a màxim, i els itineraris permanents,
tots aquells que vagin més enllà d’aquesta durada. Contempla també
els principis rectors, com ara que qualsevol sol·licitud de senyalització
d’itineraris  d’iniciativa  privada haurà de prioritzar  l’ús de suports de
senyalització  ja  existents,  situant-los  principalment  a  l’inici  dels
itineraris, al seu punt final i a l’encreuament amb altres camins. Així
mateix,  puntualitza  que  el  recorregut  dels  itineraris  només  podrà
transitar per la xarxa de camins existents i a l’encreuament amb altres
camins,  restant  terminantment  prohibida,  per  motius  de  seguretat  i
preservació  ambiental,  la  senyalització  d’itineraris  fora  d’aquests
camins. S’hi regula també el procediment de sol·licitud i autorització de
tots  els  aspectes  relacionats  amb  la  senyalització  -el  tipus  de
senyalització,  la  producció  la  implantació  i  la  retirada  d’aquesta-  i
preveu un preu públic pel marcatge dels itineraris permanents. Inclou
també  un  règim  sancionador  on  es  tipifiquen  les  infraccions,  les
sancions i el procediment sancionador. I finalment s’acompanya de tres
annexos, en els que s’hi especifica les tipologies oficials existents de
marcatge dels camins comunals (annex 1), l’imprès tipus de sol·licitud
d’autorització (annex 2) i la configuració dels diferents tipus de senyals
acceptats, definint els materials, les mides i colors (annex 3). 

Feta  la  presentació  i  no  havent-hi  cap  intervenció  sol·licitada,  per
assentiment,  el  Ple  aprova  la  proposta  presentada.  En  el  moment  que
s’acordi amb la resta de comuns, l’Ordinació es trametrà al BOPA per a la
seva publicació i posterior entrada en vigor.

6. Proposta d’aprovació del conveni entre el Govern d’Andorra
i els Comuns per a la creació de l’Organisme Andorrà de
Cooperació Transfronterera
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A manera de presentació, la Sra.  Cònsol Major informa al Ple la proposta
que es posa a consideració:

El dia 16 de febrer del 2010 els representants d’Andorra, Espanya i
França,  varen  signar  el  protocol  d’esmena  i  d’adhesió  del  Principat
d’Andorra  al  tractat  entre  Espanya  i  França  sobre  la  cooperació
transfronterera. Aquest tractat estipula que Andorra ha de crear un ens
públic per a participar en els organismes de cooperació transfronterera.

Quant a l’entrada en vigor d’aquest protocol d’esmena la situació és la
següent:

- Andorra l’ha ratificat

- Espanya, el passat dia 19 de novembre de 2010, va comunicar al
Ministeri d’Afers Exteriors que ja havia finalitzat els procediments per
a la ratificació.

- Quant a França, es preveu que aquest procés de ratificació estigui
enllestit a inicis de la tardor.

Aquest  organisme  de  cooperació  transfronterera  ha  de  ser  la  via
mitjançant  la  qual  Andorra  operi  i  cooperi  en  el  consorci  de  la
Comunitat  de  Treball  dels  Pirineus  i  en  el  programa  operatiu  de
cooperació territorial Espanya–França–Andorra 2007–2013 (POCTEFA).

En la meva condició de representant dels comuns a la Comunitat de
Treballs dels Pirineus, el ministre d’Afers Exteriors em va fer arribar una
proposta de conveni constituent de l’Organisme Andorrà de Cooperació
Transfronterera i dels estatuts d’aquest organisme; documentació que
he tramés a tots els Comuns per tal que puguin examinar-la i si hi ha
lloc, aprovar-la en els respectius Plens.

Aquest conveni hauria de ser signat pels cònsols i pel ministre d’Afers
Exteriors durant el mes d’octubre, per tal que Andorra pugui esdevenir
membre del consorci de la CTP en el proper consell plenari que tindrà
lloc a Tolosa el dia 27 d’octubre del 2011. 

Feta  la  presentació  de  la  proposta  i  no  havent-hi  altra  intervenció
sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova el conveni posat a consideració
així com els estatuts de l’Organisme Andorrà de Cooperació Transfronterera.
Consegüentment, s’acorda facultar indistintament a les Sres. Cònsols Major
i Menor per procedir a la signatura del conveni.
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7. Proposta de trametre a la  Comissió Tècnica d’Urbanisme
l’informe  corresponent  a  la  proposta  d’ajustament
d’alineacions del camí de la Salita, als efectes previstos a
l’article 105.2 de la LGOTU

A manera de presentació, la  Sra.  Cònsol Major informa al Ple la proposta
que es posa a consideració:

Com aspecte preliminar, s’informa que l’ajustament de vialitat que es
proposa  presentar  a  la  Comissió  Tècnica  d’Urbanisme,  segueix  el
procediment  establert  a  la  Llei  de  modificació  de  la  Llei  general
d’ordenament  del  territori  i  urbanisme  avui  en  vigor,  recentment
aprovada pel Consell General, la qual simplifica notablement els tràmits
pels canvis de contingut del POUPEE que no suposin alteració de cap
dels seus continguts essencials.

Es tracta en definitiva de sol·licitar a la CTU un informe preceptiu previ,
atès  que  s’ha  constatat  que  la  realitat  física  actual  del  camí  de  la
Salita,  amb les  alineacions  d’edificació  corresponents,   genera  unes
afectacions sobre les edificacions actuals, i alhora crea uns espais en
corba que dificulten el seu traçat, urbanització i la formalització de les
edificacions que en un futur limitin amb l’esmentat camí.

Es  considera  necessari  i  d’interès  públic  un  ajustament  de  les
alineacions actuals, de manera que es regularitzi el camí amb un traçat
més  rectilini  que  millori  les  futures  actuacions  d’urbanització  i
edificació de les finques que hi limiten.

Aquest ajustament es projecta de manera que la superfície del camí es
mantingui invariable, de forma que les finques que limiten a ambdós
costats  del  camí  mantinguin  la  seva  superfície  inicial,  tal  i  com es
justifica  en  l’esquema  gràfic  que  s’ha  tramès  junt  amb  la  proposta
d’acord.
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Feta  la  presentació  i  no  havent-hi  cap  intervenció  sol·licitada,  per
assentiment, el Ple aprova la proposta presentada.

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

La Sra.  Cònsol Major informa al Ple sobre aquesta proposta, que ha estat
inclosa a l’ordre del dia a l’inici de la sessió::

La proposta consisteix en ampliar l’Ordinació de preus públics amb la
inclusió dels preus per a la senyalització  dels itineraris  permanents
contemplats  a  l’Ordinació  de  senyalització  d’itineraris  d’iniciativa
privada, també aprovada en el dia d’avui

Els preus que s’estableixen són 1) els de subministrament de plaques
(3,50 € /  unitat)  i  fites  (46,50 € /  unitat)  -material  que el  Comú
cobrarà al seu preu de cost-,  2) el de la seva instal·lació (13,50 € /
hora) -en el cas que per això es requereixi els serveis del Comú- i 3) el
preu anyal en concepte d’ocupació del sòl (10 € / senyal).

Feta  la  presentació  de  la  proposta  i  no  havent-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,  de  forma  simultània  amb  a  l’Ordinació  de
senyalització d’itineraris d’iniciativa privada

9. 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

10. Precs i preguntes

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

El  Sr.  Francesc  Casals  exposa  que  durant  la  darrera  sessió,  en  el
transcurs del debat sobre el Pla de Gestió de la vall  del Madriu, va
demanar  que  se  li  expliqués  el  contingut  de  l’article  47,  que  fa
referència a la possibilitat de pagar en espècies els deutes que hom
tingui amb el Govern -en aquest cas concret amb alguna finca que estès
al Madriu- i que el Comú de la parròquia corresponent pogués acceptar
aquell  terreny objecte de pagament per augmentar el seu patrimoni,
sense la contrapartida de fer efectiu al Govern l’import de la sanció que
devia el particular. Després de deixar clar que allò a ell li semblava una
aberració, la Sra. Cònsol Major li va contestar assegurant que, en tot
cas,  era  una  possibilitat  contemplada  a  la  Llei  de  les  finances
comunals.

Ara, una vegada fetes les consultes oportunes després d’aquell Ple, diu
poder  assegurar  que  la  Llei,  en efecte,  contempla  la  possibilitat  de
pagar en espècies, però el que no figura enlloc és que en algun cas
determinat el Govern hagués de prescindir dels seus ingressos. És a dir
que, expressant-ho de forma suau, se li va aportar una informació que
no era acord amb la realitat i que, per tant, vol demanar explicacions al
respecte.

Aportant resposta, la Sra. Cònsol Major exposa que, en efecte, ella va dir
aquell dia que el que figurava a l’article 47 del Pla de Gestió estava
previst a la Llei de les finances comunals. Admet però, que aquesta
asseveració era errònia, deguda en aquell moment a una confusió amb
les explicacions que va fer el  Sr.  Secretari  després de la lectura de
l’article. Ja després de la sessió, en una lectura atenta de les lleis sobre
les  finances comunals,  l’ordenament tributari  i  el  patrimoni cultural,
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així  ho  va  poder  constatar,  ja  que  cap  d’elles  sustenta  literalment
l’establert a l’article en qüestió del Pla de Gestió.

Continua explicant que, d’altra part i tal com se li havia sol·licitat, una
vegada constatat això el que sí va fer és traslladar al ministre de Cultura
les  opinions  expressades  pel  Sr.  Casals  sobre  aquest  article  en
particular i més enllà d’això, sobre el Pla de gestió en el seu conjunt,
per tal  que el  Govern en tingués coneixement i  ho pogués valorar  a
l’hora d’elaborar el seu informe.

Davant la rectificació de l’expressat aquell dia feta per la Sra. Cònsol
Major, el Sr.  Francesc Casals es mostra satisfet i dóna per tancada la
qüestió. Alhora, agraeix a la Sra. Cònsol Major el fet que traslladés al
ministre de Cultura els seus punts de vista, esperant que, almenys pel
que fa a l’article de referència, el Pla sigui convenientment revisat.

I no havent-hi altre prec ni pregunta a formular, s’esgota l’ordre del dia de
la reunió. Essent les 15:25 hores, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió.

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