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L’any dos mil dotze, divendres, dia 25 de maig, 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 30 de març de 2012.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les  sessions  celebrades  els  dies  26  de  març,  2,  10,  16,  23 i  30
d’abril, i 7 i 14 de maig de 2012.

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

4. Proposta  de  modificació  del  Reglament  d’avaluació  de  la  gestió  de
l’acompliment.

5. Proposta  d’aprovació  del  Pla  Especial  pel  desenvolupament  de  la
unitat d’actuació de sòl urbanitzable núm. 45 (UA-Suble-45), la Plana
- Part Alta.

6. Proposta  d’acord  de  conformació  del  projecte  de  Pla  Especial  pel
desenvolupament de la UA-Sunc-02,  avinguda del Pessebre; si hi ha
lloc,  publicació  i  obertura del  termini  d’informació  pública,  d’acord
amb els articles 112.1 i 112.2 de la LGOTU.

7. Proposta d’aprovació del conveni de cessió obligatòria i gratuïta per
part del Sr. Jaume Fortó Nogueira a favor del Comú, d’una superfície
de 550,32 m2, conforme a les previsions establertes al POUPEE per a
la unitat d’actuació UA-Suble-47 i al procediment previst a l’article 33
de la LGOTU. Si hi ha lloc, proposta de facultar als Srs. Cònsols per tal
que, de forma indistinta,  puguin signar  el referit  conveni en nom i
representació del Comú d’Escaldes-Engordany.

8. Proposta d’aprovació del Pla Parcial pel desenvolupament de la unitat
d’actuació de sòl urbanitzable núm. 47 (UA-Suble-47) les Costes dels
Vilars.

9. Proposta d’aprovació del Decret d’ajustament per errors materials de la
unitat d’actuació de sòl urbà consolidat núm. 20 (UA-Suc-20), carrer
de Cal Diumenge

10. Proposta d’aprovació del  conveni de cessió a favor  del Comú d’una
superfície de terreny propietat del Govern, situada davant l’Hospital
NS de Meritxell, per tal que sigui destinada a infrastructura viària i de
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comunicació. Si hi ha lloc, proposta de facultar als Srs. Cònsols per tal
que, de forma indistinta,  puguin signar  el referit  conveni en nom i
representació del Comú d’Escaldes-Engordany

11. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió
de la Vall  del  Madriu–Perafita–Claror  en les sessions celebrades els
dies 31 de gener, 30 de març, i 10 i 20 d’abril de 2012, conforme
estableix l’article 23 del Pla de Gestió.

12. Informes de caràcter general.

13. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen
els  membres  de  la  Corporació,  excepció  feta  dels  Hbles.  Srs.  Joaquim
Tomàs i Salomó Benchluch i de l’Hble. Sra. Núria Pons, que han excusat la
seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 16:00 hores, la
Sra.  Cònsol  Major  declara  oberta  la  sessió  i  s’inicia  el  tractament  dels
assumptes previstos a l’ordre del dia de la sessió

1. Lectura  i,  si  hi  ha  lloc,  aprovació  de  l’esborrany  d’acta
corresponent a la sessió celebrada el dia 30 de març de
2012

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 les sessió celebrada el dia 30 de març de
2012.
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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 26
de març, 2, 10, 16, 23 i 30 d’abril, i 7 i 14 de maig de
2012

Sessió de la Junta de Govern de data 26 de març de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
201/2012 al núm. 202/2012 (obres menors), del núm. 203/2012 al
núm.  215/2012  i  núm.  228/2012  (exempcions  fiscals),  del  núm.
216/2012 al núm. 227/2012, el núm. 229/2012 i el núm. 249/2012
(comerç), del núm 230/2012 al núm. 234/2012 (bens immobles), del
núm. 235/2012 al núm. 237/2012 (urbanisme), del núm. 238/2012 al
núm. 248/2012 (genèric secretaria).

2.- Personal.- 

 S’acorda perllongar el contracte de la Sra. Mª Carme BREY
SOUTO, com a operària de neteja, amb caràcter eventual, del
1 d’abril fins al 31 de desembre de 2012.

 S’acorda perllongar el contracte del Sr. Randy BOBADILLA
GARDUCE,  com  a  operari  del  Servei  d’higiene  viària,  amb
caràcter eventual, del 1 d’abril fins al 31 de desembre de
2012.

 S’acorda  perllongar  el  contracte  de  la  Sr.  Joaquim  ENES
VELOSO,  com  a  operari  del  Servei  d’higiene  viària,  amb
caràcter eventual, del 1 d’abril fins al 31 de desembre de
2012.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la  Sra.  Mercè  CANALS  PARELLADA,  per  realitzar  un  taller
d’expressió corporal a l’Espai jovent els dies 10, 11 i 12
d’abril.

 S’acorda  convocar  un  concurs  pel  procediment  selectiu
d’ingrés,  per  la  contractació  de  dos  eventuals  pel
departament de Turisme, del 1 de juliol al 31 d’agost de
2012.

 S’acorda  convocar  un  concurs  pel  procediment  selectiu
d’ingrés, per la contractació d’un eventual pel departament
de Cultura, Centre d’Art, del 1 de juliol al 31 d’agost de
2012.

 Vista la sol·licitud formulada per la Federació Andorrana de
Rugbi i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la funció

   98



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2012  –   Sessió ordinària de data 25 de maig

pública, s’acorda concedir un permís administratiu al Sr.
Marc ABELLÓ GARCIA, monitor de l’espai lleure 1,  per a
participar  els  dies  13  i  14  d’abril,  al  partit  Serbia-
Andorra.

 Vistes les demandes de les Sres. Ilda PEREIRA TAMIL i  Rocio
ROZADOS SIMAL per realitzar una estada formativa a  les
escoles bressol del 16 d’abril al 30 de maig  2012, s’acorda
acceptar-les.

 Per a la contractació de Monitors per a les activitats dels
esports de Pasqua, s’ha convocat un concurs públic al que
han postulat diversos Candidats. Vist l’informe del Comitè
tècnic  de  selecció  s’acorda  contractar  els  següents
monitors:

Nom i Cognoms
Del 2/04/12 al

5/04/12
Del 10/04/12 al

13/04/12
Judith Fonoll Almansa X
Cristian Prats Martí X
Jennifer Reboredo Franco X
Laura Perdigués Duaso X
Meritxell Ramos Lopez * X
Xavier Moreno Marin X
Marc Colell Moreno X
Anna Perez Armany X
Laia Bertran Suarez X
Cristina Ros March * X
Meritxell Prats Martí X
Oriol Fajardo Aliaga X
Sergi Carrera Da Palma X
Younes Raguig El Moussaoui X

* Monitors d’educació especial

3.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador als Srs. MARTINEZ
BENAZET i Jaume CAMPMANY COROMINAS i al titular de l’empresa
COANSA, per una presumpta contravenció a l’Ordinació que
regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública.

 Vistes les al·legacions formulades per la Sra. Anna MOLNÉ
GASIA en relació a l’expedient que li fou incoat per una
presumpta transgressió a l’Ordinació que regula l’horari de
dipòsit d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar nul
i sense efectes el referit expedient.

4.-  Concursos.-  S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per
l’adjudicació  del  subministrament  de  pintura  per  a  la
senyalització viària horitzontal. 
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5.-  Subvencions.-  S’acorda  atorgar  una  subvenció  al  Centre
d’Andorra Sostenible, per un import de 4.000 €, en concepte de la
dotació de premis pel concurs d’iniciatives Ambientals 2011.

6.- Servei de transport a Engolasters.- Per la contractació d’un
servei de transport de passatgers a Engolasters, s’ha convocat un
concurs  públic  al  que  han  participat  les  empreses  COOPERATIVA
INTERURBANA (opció a/55.554 €/any, opció b/16.016 € i opció c/
25.225 €), BUS BLUES (opció a/ 39.200 €, opció b/ 8.855 € i opció
c/ 16.170 €), VIATGES RUBIOL (opció a/ 33.000 €/any), VIATGES
SOLDEVILA  (opció a/ 64.724 €/any, opció b/ 13.629 €/any, opció
c/22.330  €).   Vista  la  proposta  de  la  Mesa  de  contractació,
s’acorda adjudicar a l’empresa BUS BLUES el servei de transport a
Engolasters, opció b), al ser l’oferta que més s’ajusta a les
possibilitats pressupostàries del Comú i permet garantir el servei
durant la temporada d’estiu. 

7.- Transferència de Crèdit.-  Vist l’article 74 de la Llei de
Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i
l’informe emès per la Interventora, la Junta de Govern autoritza
la següent Transferència de Crèdit per a fer front a les despeses
originades  per  la  contractació  d’un  servei  d’autobusos  que
cobreixi  el  trajecte  del  centre  d’Escaldes-Engordany  a
Engolasters.

 De  la  partida  50203-500-22701  “Treballs  realitzats  per
empreses  recollida selectiva”, (5.512 €) a favor de la
partida  50201-500-22320 “Col·lectiu de persones”, per a fer
front a les despeses originades per la contractació d’un
servei  d’autobusos  que  cobreixi  el  trajecte  del  centre
d’Escaldes-Engordany a Engolasters.

8.- Concurs per a la contractació del servei de desratització i
control de plagues.- Vista la demanda presentada pel representant
legal de l’empresa AMBITÈCNIA, sol.licitant la retirada de la seva
oferta al concurs convocat per a la contractació del servei de
desratització  i  control  de  plagues  als  espais  públics  de  la
Parròquia; vist que la Mesa de contractació no ha presentat encara
la  seva  proposta  motivada  d’adjudicació  sobre  les  diferents
propostes presentades, s’acorda autoritzar la retirada d’aquesta
oferta del concurs.

Sessió de la Junta de Govern de data 2 d’abril de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
250/2012 al núm. 255/2012 (obres menors), del núm. 256/2012 al
núm.  258/2012  (comerç),  del  núm.  259/2012  al  núm.  260/2012
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(exempcions fiscals), del núm. 261/2012 al núm. 268/2012 (bens
immobles) i el núm. 269/2012 (urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
3/2012 de factures conformades per un import total de 234.776,83
€. 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. Maria PLANA DE
LA TORRE, com administrativa del Servei de Circulació, amb
caràcter eventual, del 11 d’abril fins al 31 de juliol de
2012.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Alexandre REOLID BLÁZQUEZ, com a monitor d’escalada,
del 16  al 20 d’abril de 2012.

 Vista la sol·licitud formulada per la Unió Pro turisme i
vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la funció pública,
s’acorda  concedir  un  permís  administratiu  al  Sr.  Sergi
GUIMARÉ GAVINHO, agent de circulació, per a participar els
dies 31 de març i 1 d’abril als actes de l’elecció de la
Pubilla que organitza aquesta Entitat.

 Vista la demanda del Sr. Carlos Luis FERREIRA MACHADO per
realitzar una estada formativa al departament d’informàtica
del Comú, del 23 d’abril al 23 de maig  2012, s’acorda
acceptar-la.

 Vista  la  demanda  del  Sr.  Esteban  TUDISCO  VALDIVIA  per
realitzar una estada formativa al departament d’informàtica
del Comú, del 10 d’abril al 30 de juny de  2012, s’acorda
acceptar-la.

 Vista  la  demanda  del  Sr.  Miquel  SANCHO  RODRÍGUEZ  per
realitzar una estada formativa al CIAM  i al CAEE del 14 de
maig al 18 de juny  2012, s’acorda acceptar-la.

4.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  al  titular  de
l’hotel HUSA MOLA PARC i al representant de K1 ANDORRA, per
una  presumpta  contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  la
distribució de publicitat gràfica a la via pública.

 Vistes les al·legacions formulades pels Srs. Marc CALULL
GUERRERO, Joaquim BLANCO YUSTO, Carlos ANADON MONTES i el
titular  del  CENTRE  COMERCIAL  ANDORRA  en  relació  als
expedients  que  els  hi  fou  incoats  per  una  presumpta
transgressió a l’Ordinació que regula l’horari del dipòsit
d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar nul i sense
efectes el referits expedients.
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 Vist  que  la  Sra.  Judith  ROCA  MORENO,  no  ha  formulat
al·legacions en el marc de l’expedient que l’ hi fou incoat
per  la  presumpta  contravenció  a  l’Ordinació  que  regula
l’horari  del  dipòsit  d’escombraries  a  la  via  pública,
s’acorda imposar-l’hi 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; atès que de 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.

5.-Subministraments.-  Pel subministrament de diverses bosses de
plàstic per les papereres i els expenedors, s’ha efectuat una
consulta de preus a les empreses PRACTICSAC (7.189,38 €), RODISNET
( 6.574,40 €), PCR (9.735 €) i TOT STOCK (6.192,49 €). Examinades
les ofertes, s’acorda adjudicar per partides el següent material a
les empreses:

o RODISNET – bosses negres (1.309, 40 €)
o PCR – bosses grises (875 €)
o TOT STOCK – bosses pipi can (3.525,65 €)

6.- Flors de temporada.-  Pel subministrament de 4.400 geranis,
s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses AURÓ JARDINERS
(7.040 €), TOT NATURA ( 7.040 €) i PUNT VERD (7.260 €). Examinades
les ofertes i atès que les empreses AURÓ JARDINERS i TOT NATURA
han  presentat  l’oferta  econòmica  pel  mateix  import,  s’acorda
adjudicar  a  cada  una  de  les  dos  empreses  menys  dients  el
subministrament del 50 % de les unitats de plantes posades a
concurs.

7.- Gent Gran.- Pel desplaçament a Lleida per a la Gent Gran, en
el marc de la sortida interparroquial organitzada pels 7 Comuns,
s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses  VIATGES
SOLDEVILA (490 €), AUTOCARS NADAL (500 €), SOL I NEU (510 €) i
VIATGES RUBIOL (520 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar
a l’empresa VIATGES SOLDEVILA el referit servei de transport al
ser  l’empresa  que  presenta  l’oferta  menys  dient.  El  preu  del
desplaçament serà subvencionat pel conjunt dels Comuns.

8.- CAEE.-  S’aproven les següents contractacions en relació al
programa d’exposicions per a l’any 2012:

  “La gran guerra en imatges 1914-1918” Fons del “Archivo
general  de  Palacio”  del  Museu  d’Història  de  Catalunya  ,
consistent en 160 fotografies de la 1ª guerra mundial i
material divers. Aquesta mostra, tindrà una durada d’un mes
(del 9 de maig al 2 de juny de 2012) i un cost de 2.500 €.
Aquest  import  inclou  el  transport  i  l’assegurança  de
l’exposició.
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 “La representació dels cossos de dones” de l’Observatori de
les dones de Catalunya, consistent en 10 plafons explicatius
i imatges que es complementaran amb les obres d’artistes
andorranes. Aquesta mostra, es realitzarà durant el mes de
juny (del 7 de juny al 30 de juny de 2012) i el cost és de
3.450 €. Aquest import inclou el transport i el lloguer,
quedant exclosos els vinils  i el càtering .

Sessió de la Junta de Govern de data 10 d’abril de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
270/2012 al núm. 271/2012 (obres menors), del núm. 272/2012 al
núm. 280/2012 (béns immobles), del núm. 281/2012 al núm. 282/2012
(urbanisme), el núm. 283/2012 (bens immobles), del núm. 284/2012
al núm. 298/2012 (comerç), del núm. 299/2012 al núm. 300/2012
(exempcions fiscals) i el núm. 301 ( terrasses de bar).

2.- Personal.-

 S’acorda perllongar els contractes eventuals de les Sres.
Maria Soledat COBOS MORENO  i Flora SANTIAGO PRIETO, com a
informadores  turístiques,  del  dia  1  d’abril  al  31  de
desembre del 2012.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis dels
Srs. Antoni Sergio ALVES TEIXEIRA i Joao Manuel MOUTA DE
SOUSA, com a operaris del servei d’higiene viària, del dia 1
d’abril al 31 de maig del 2012.

 Atesa la necessitat de reforçar el servei a l’Espai Lleure
1, s’informa de la contractació eventual de la Sra. Andrea
SANCHEZ VIDAL, dia 2 al dia 5 d’abril del 2012, i dels Srs.
Alexandre ROSSELL CABEZAS i Sandra RIBOLLEDA BEL, del dia 10
al 13 d’abril del 2012, tots en qualitat de monitors.

3.- Concursos.- Per a la realització dels treballs previstos a
l’article núm. 20, següents i concordants, de la Llei 34/2008, del
18  de  desembre,  de  seguretat  i  de  salut  en  el  treball,  que
consisteixen  en  el  pla  d’autoprotecció,  el  pla  d’emergència,
formació  i  informació  del  personal,  formació  dels  tècnics  de
nivell  bàsic,  assessorament  durant  el  procés  i  confecció  de
l’informe de progressió en la coordinació, s’acorda procedir a la
seva contractació mitjançant concurs públic, convocat de forma
conjunta  entre  els  Comuns  d’Ordino,  La  Massana  i  Escaldes-
Engordany.
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A  tal  efecte,  s’acorda  facultar  al  Comú  de  la  Massana  per  a
convocar la licitació i adjudicar el concurs a la millor oferta en
nom i representació del Comú d’Escaldes-Engordany.

4.- Comissió de gestió de la Vall del Madriu Perafita Claror.- La
Sra. Cònsol major informa a la Junta de Govern que la Comissió de
Gestió de la Vall del Madriu Perafita – Claror, en el curs de la
darrera  sessió,  va  acordar  l’obertura  d’un  compte  bancari  a
l’entitat financera Crèdit Andorrà SA, a la que cada un dels
quatre Comuns ha de transferir l’import de 15.000 €.

5.- Expedients sancionadors.-

 Vistes les al·legacions formulades per les Sres. Maria Rosa
VILA  CORTADA,  Gemma  MIGUEL,  Nuria  XIFRÉ  DEFAUS,  Arnau
COLOMINAS  NAVARRO,  el  titular  administratiu  del  negoci
Restaurant L’ESQUIADOR i el titular administratiu del negoci
Discoteca LA CREW, en relació als expedients incoats per una
presumpta contravenció a l’Ordinació que regula el dipòsit
d’escombraries  a  la  via  pública  i  l’Ordinació  sobre
distribució de publicitat gràfica, s’acorda deixar nuls i
sense cap efecte els referits expedients.

 S’acorda  incoar  un  expedient  sancionador  als  Srs.  Adrià
SANTAMARIA  PARDEIRO,  Jose  Manuel  MARTINS  i  Nabil  HABIB
PUIGCERCÓS,  per  una  presumpta  contravenció  a  l’Ordinació
d’inspecció i control sobre tinença d’animals de companyia.

6.-  Contenidors  d’escombraries  i  recollida  d’envasos.- Pel
subministrament  de  contenidors  d’escombraries  i  de  recollida
d’envasos,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  la  que  han
participat les empreses RIBA (3.718 € escombraries – 513,50 €
envasos), S. STOP (5.184 escombraries – 665,60 € envasos), ENTORN
EFICIENT  (4.572,25  €  escombraries  –  669,50  €  envasos),  i
FERRETERIA  INDUSTRIAL  (4.407  €  escombraries  –  572  €  envasos).
Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el  subministrament
d’aquest material a l’empresa RIBA, al ser l’oferta menys dient.

7.- Vestimenta.- 

 Pel subministrament de pantalons de treball pel personal de
serveis, aparcaments, medi ambient i esports, s’ha efectuat
una consulta de preus entre les empreses subministradores
següents: SERIPRINT (2.829 €), DIPSA (2.583 €), FAMAGUSTA
(2.943,80 €) i F.I.G.R (2.699,44 €). Examinades les ofertes
s’acorda adjudicar el subministrament d’aquests equipaments
a l’empresa DIPSA, al ser l’oferta menys dient.

 S’acorda encomanar el subministrament de 90 pantalons i 90
polos (2 per persona) per a l’equipament de roba d’estiu
pels Agents de circulació, a l’empresa NATURTEC INDUSTRIES
SA, adjudicatària del subministrament d’aquests equipaments
segons acord adoptat per la Junta de Govern de data 11
d’abril del 2011.
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8.- Treballs de formació en la seguretat i salut en el treball.-
El Comú d’Escaldes-Engordany va adjudicar a l’empresa ASSEGUR-
PREVENCIÓ els treballs relatius a l’aplicació de la Llei 34/2008,
de la seguretat i la salut en el treball, dins del marc del
concurs públic convocat conjuntament amb els Comuns de La Massana
i Ordino.

Vist l’informe de la Cap de Recursos Humans i de la Interventora,
s’acorda adjudicar els treballs complementaris de formació per a
l’any 2012 per a les noves incorporacions, a la mateixa empresa
ASSEGUR PREVENCIÓ per l’import global aproximat de 1.000 € (20 €
per treballador).

9.-  7ª  Diada  dels  Agents  de  circulació  comunals.- Per  a  la
celebració  de  l’àpat  corresponent  a  la  Diada  dels  agents  de
circulació  comunals  que  enguany  es  celebra  a  la  Parròquia
d’Escaldes-Engordany, es va efectuar una consulta de preus a les
empreses següents, que ofereixen el servei de càtering: ANDORRANA
DE  RESTAURACIÓ  (22,20  €/persona),  TREBALLS  DE  QUALITAT  (24,92
€/persona), EL REBOST DEL PADRÍ (22,50 €/persona), L’ESPIGA D’OR
(29,06  €/persona),  RESTAURANT  EL  ROURE  (30  €/persona)  i  OPCIÓ
CUINA (23,92 €/persona). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar
el subministrament d’aquests àpats a l’empresa OPCIÓ CUINA al ser
la que ofereix les millors condicions en el seu conjunt.

10.- Flors de temporada.- En el curs de la sessió celebrada el dia
2 d’abril, la Junta de Govern va acordar adjudicar a les empreses
AURÓ JARDINERS i TOT NATURA, el subministrament de 2.200 geranis a
cada  una,  atès  que  havien  presentant  una  oferta  econòmica
idèntica. Posteriorment a l’adjudicació, l’empresa AURÓ JARDINERS
ha manifestat al Comú la seva impossibilitat de mantenir els preus
oferts en el marc del concurs.

Vist l’informe de la Cap del departament de Medi Ambient i de la
Interventora, s’acorda, rectificant l’acord adoptat en el curs de
la  darrera  sessió  de  la  Junta  de  Govern,  adjudicar  el
subministrament de la totalitat dels geranis (4.400) a l’empresa
TOT NATURA per l’import de 7.040 €.

11.- Campanyes publicitàries.- Per a la contractació de diversos
espais publicitaris a la via pública, per a la difusió de les
activitats  programades  en  el  curs  de  l’estiu  vinent,  s’acorda
contractar a l’empresa V,SA els “OPIS” necessaris per l’import de
5.174,40 €.

12.-  Productes  de  neteja.- Per  a  la  compra  semestral  dels
productes de neteja destinats a les dependències i instal·lacions
comunals,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses
PRACTICSAC,  RODISNET,  VIDAL  i  BOMAR,  les  quals  han  presentat
diversitat d’opcions i preus.

Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el  subministrament
d’aquests productes pels imports següents:
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 PRACTICSAC 2.395,44 € (proveïdor exclusiu)
 RODISNET 4.809,77 € (proveïdor exclusiu)
 VIDAL   376,48 €
 PRACTICSAC 4.286,64 €
 RODISNET 1.713,63 €
 BOMAR 1.967,32 €

13.- Festa de la Parròquia 2012.- Pel subministrament de 1.200
plats per a la Festa de la Parròquia 2012, s’ha efectuat una
consulta de preus a les empreses HOTELCO, TOT STOCK, EVARISTO,
TRANSCO i DECOTEL. Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el
subministrament  d’aquests  plats  a  l’empresa  DECOTEL,  al  ser
l’oferta menys dient (3,24 €/unitat).

14.- Diada de Sant Jordi.- Per a la contractació d’un espectacle
infantil per a la Diada de Sant Jordi, a la Plaça Coprínceps, s’ha
demanat pressupostos a les empreses ANDORRA ANIMACIÓ i GATZARA
ESPECTACLES. Examinades les diferents opcions, s’acorda contractar
a l’empresa GATZARA ESPECTACLES la representació “La llegenda de
Sant Jordi”, per l’import de 1.008,33 €.

Sessió de la Junta de Govern de data 16 d’abril de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
302/2012 al núm. 310/2012 (obres menors), del núm. 311/2012 al
núm. 312/2012 (urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
4/2012 de factures conformades per un import total de 49.292,20 €.
I verificada, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
capítol corresponent del pressupost.

3.- Concursos.-  Atès que l’empresa EUROSENYALS no ha lliurat el
material que li fou adjudicat (senyals de circulació) mitjançant
l’acord adoptat per la Junta de Govern de data 19 de desembre de
2011; atesa la necessitat del departament en proveir-se d’aquest
equipament, i vist també el comunicat tramès recentment pel Comú a
l’empresa adjudicatària en el sentit de complir el seu compromís a
termini, s’acorda anul·lar l’adjudicació efectuada a favor  de
l’empresa  EUROSENYALS  i  adjudicar  el  subministrament  d’aquests
senyals  a  l’empresa  MULTISERVEIS  COPRÍNCEP  per  un  import  de
1.856,94 €, al ser la següent oferta menys dient. 

4.- Esports d’Estiu.- Per al subministrament de 2.770 samarretes i
1.100 gorres, s’ha publicat un concurs públic obtenint ofertes de
les següents empreses: GMA (samarretes: 5.631,74 €, gorres: 3.267
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€), SERIPRINT (samarretes: 6.038,60 €, gorres: 2.900 €) i LAFONT
(Opció  A:  samarretes:  6.254€,  gorres:  1.100  €,  Opció  B:
samarretes: 6.190 €, gorres: 1.140 €). Vista la proposta de la
Mesa de contractació i atès que l’empresa GMA no ha presentat tota
la documentació requerida en el plec de bases, s’acorda adjudicar
a l’empresa SERIPRINT el subministrament del referit material, al
ser l’oferta que compleix amb tots els requisits exigits en el
marc del concurs.

5.- Concursos.- 

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  la  contractació
d’una empresa de transport de passatgers pels desplaçaments
dels participants als esports d’estiu.

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  contractar  els
serveis d’una empresa de restauració per a la preparació
dels  àpats  dels  infants  de  3  anys  inscrits  als  Esports
d’Estiu.

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

 S’acorda  convocar  un  concurs  públic  per  adjudicar  la
realització de treballs de pintura de l’aparcament comunal
Caldea.

6.- Expedients sancionadors.- 

 Vistos  els  expedients  incoats  als  titulars  del  BAR
RESTAURANT  TAMARRO  i  BAR  RESTAURANT  RÚSTIC  XIC  per  una
presumpta transgressió a l’Ordinació que regula el dipòsit
de contenidors de reciclatge a la via pública; atès que no
han  formulat  al·legacions  en  relació  als  mateixos  en  el
tràmit d’audiència, la Junta de Govern resol imposar-els-hi
una  multa  de  300  €,  quedant  confirmada  la  proposta  de
sanció.

7.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir al pagament de les llicències federatives
dels infants de l’escola de Tennis per un import de 1.170 €.

 S’acorda procedir a l’abonament de l’aportació econòmica que
correspon al Comú d’Escaldes-Engordany per a l’associació
“Carnet Jove”, per un import de 6.520,50 €.

8.-  Escoles  Bressol.-  Per  la  contractació  d’una  empresa  que
realitzi les auditories de control de qualitat a les cuines de les
Escoles  Bressol,  s’ha  efectuat  una  consulta  de  preus  a  les
empreses ECOTECNIC (267, 30 €), ALTIMIR (260 €) i LAI (202 €).
Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa LAI els
treballs tècnics referits, al ser l’empresa que presenta l’oferta
menys dient.
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9.- Espais Lleure.- 

 Per a la contractació d’un servei de càtering pel dia 30
d’abril, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
ESPIGA D’OR (5,12 €) i OPCIÓ CUINA (5,40 €). Examinades les
ofertes,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  ESPIGA  D’OR  el
servei de càtering al ser  l’oferta menys dient.

 S’acorden les següents dates d‘inscripció dels Espais lleure
pel curs 2012-2013.

- Espai Lleure 1: 7 i 8 de maig de 2012
- Espai Lleure 2: 9 i 10 de maig de 2012

10.-  CAEE.- Vista  la  sol.licitud  adreçada  pel  Comitè  nacional
d’ICOM al Comú, - institució dedicada als museus i integrada a la
UNESCO -, s’acorda inscriure el Centre d’Art com a membre de
l’ICOM. El cost d’inscripció és de 368,50 € anyals.

11.- CIAM.- Vist que l’empresa MUSITRÒNIC va ser l’adjudicatària
dels  treballs  d’instal·lació  de  l’equipament  audiovisual  i  de
control del CIAM, s’acorda adjudicar-li durant el primer any de
funcionament el manteniment de les referides instal·lacions, per
un import total de 6.223 €.

Sessió de la Junta de Govern de data 23 d’abril de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
313/2012 al núm. 315/2012 (obres menors), del núm. 316/2012 al
núm. 320/2012 (béns immobles), del núm. 321/2012 al núm. 324/2012
(comerç), del núm. 325/2012 al núm. 330/2012 (exempcions fiscals),
del núm. 331/2012 al núm. 333/2012 (urbanisme).

2.- Personal.- 
 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del

Sr.  Joan  ELSEN  BRAUTIGAM,  com  a  operari  de  camins  de
muntanya, del dia 16 d’abril fins que el titular de la plaça
es reincorpori en el seu lloc de treball.

 Per a proveir dues places d’operaris de camins de muntanya,
amb  caràcter  eventual,  s’ha  convocat  un  concurs  pel
procediment  selectiu  d’ingrés,  al  que  han  postulat  22
Candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de selecció,
s’acorda  contractar  els  serveis  dels  Srs.  Marc  CAMBEIRO
MÀRQUEZ i Sr. Pascal ANCION MATTHYS.

 Per a proveir una plaça de comptable adscrit al departament
de  Finances  i  Administració,  s’ha  convocat  un  concurs
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intern,  al  que  només  ha  postulat  1  sol  candidat.  Vist
l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar
els  serveis  de  la  Sra.  Cristina  GARRIGA  MARTÍN,  amb  el
termini  de  prova  establert  a  l’Ordinació  de  la  funció
pública.

 S’acorda convocar un concurs pel procediment de promoció
interna per a cobrir una plaça de vigilant del cementiri de
la Plana.

 S’acorda convocar un concurs pel procediment de promoció
interna per a cobrir una plaça d’administratiu adscrit al
servei de Circulació i Atenció Ciutadana.

 S’acorda convocar un concurs pel procediment de promoció
interna per a cobrir una plaça d’informador/a turístic.

3.- Serveis d’assistència tècnica.- Atès que l’empresa T-SYSTEMS,
és  l’empresa  subministradora  dels  programes  GT  WIN,  SICAP,
Inventari WEB i PAC, s’acorda la compra de 100 hores d’assistència
tècnica  per un import de 7.650 €, que es destinaran a l’adaptació
de les aplicacions informàtiques del departament de Finances i
administració..

4.- Esports d’Estiu.- S’acorda acceptar el pressupost presentat
per L’APACEF en relació al servei de restauració dels Esports
d’Estiu pels infants i joves de 6 a 16 anys. L’import de l’àpat
per persona és de 4,75 €.

5.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció
consignada  a  favor  del  Club  Atletisme  Assegurances  Doval,  en
concepte de pagament de les despeses de la XIX Cursa de mig fons
d’Andorra, que es celebrarà el dia 8 de juliol del corrent, per
l’import de 500 €.

6.- Expedients sancionadors.- 

 Vistes les al·legacions formulades pel Sr. Eduard SANCHEZ
PUERTA en relació al expedient que li fou incoat per una
presumpta transgressió a l’Ordinació que regula l’horari del
dipòsit de cartrons a la via pública, s’acorda deixar nul i
sense efectes el referit expedient.

 Vist que el titular administratiu del negoci HOTEL POL, no
ha formulat al·legacions en el marc de l’expedient que l’ hi
fou incoat per la presumpta contravenció a l’Ordinació que
regula  la  distribució  de  publicitat  gràfica  a  la  via
pública, s’acorda imposar-l’hi una multa de 600 €, quedant
confirmada la proposta de sanció.

7.- Maquinària.-  Per al subministrament d’una màquina per a la
neteja de les  voravies, s’ha convocat un concurs públic al que
han postulat vàries empreses. Examinades les propostes i atès que
les ofertes presentades no s’ajusten a les necessitats del Comú,
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s’acorda  declarar  el  concurs  desert  i  convocar  una  segona
licitació  pel  subministrament  d’una  cúpula  manual  de  neteja  a
pressió, per adaptar-la a l’actual vehicle del servei de neteja
viària.
 

8.-Deixalleria  Comunal.-  Per  a  l’adjudicació  del  servei  de
recollida dels residus emmagatzemats a la deixalleria comunal,
s’ha convocat un concurs públic al qual han postulat les empreses
CONTAR,  ECO  GRUP  INTERNACIONAL,  L’HOME  DEL  SAC  i  REFESA,
presentant múltiples ofertes en funció dels m3  dels contenidors i
dels tipus de residu. Vista la proposta de la Mesa de contractació
s’acorda  adjudicar  el  concurs  per  partides  a  les  empreses
següents, conforme als preus unitaris de la memòria d’oferta:

 REFESA, la recollida de la ferralla.
 L’HOME  DEL  SAC,  la  recollida  de  la  fusta  i  de  residus

voluminosos.
 CONTAR la recollida del plàstic, residu de neteja viària,

vidre pla, runa i residu verd.

Sessió de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
334/2012 al núm. 336/2012 (obres menors), del núm. 337/2012 al
núm. 342/2012 (comerç), el núm. 343/2012 (bens immobles), del núm.
344/2012 al núm. 345/2012 (urbanisme).

2.- Pagaments.-  Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
5/2012 de factures conformades per un import total de 367.953,40
€. I verificada, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
capítol corresponent del pressupost.

3.- Personal.- 

 S’acorda  convocar  un  concurs  pel  procediment  selectiu
d’ingrés per a la contractació de 24 persones d’entre 16 i
17 anys per a realitzar diverses tasques de suport durant
els mesos de juliol i agost.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Mercè CANALS PARELLADA, per realitzar tallers de
teatre a l’espai jovent, del dia 4 de maig fins al 16 de
juny de 2012.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Xavier SOTILLO RAMÍREZ, com a monitor de tennis, del dia
2 fins al dia 4 de maig de 2012.
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 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 administratiu al Sr.
Marc ABELLÓ GARCIA, monitor de l’espai lleure 1,  per a
participar els dies 18 i 21 de maig al torneig rugby 7 a
Varsovia.

4.- Mobiliàri urbà.- Pel subministrament i col·locació d’un vinil
al  rètol  d’orientació  del  Prat  del  Roure,  s’ha  efectuat  una
consulta de preus a les empreses RETOLS DISA (160,68 €), RÈTOLS
BUTRÓN (468 €), RÈTOLS LA FONT (247,52 €). Examinades les ofertes
s’acorda adjudicar a l’empresa RÈTOLS DISA el subministrament i la
col·locació d’aquest vinil, al ser l’oferta menys dient.

5.- Desratització i control de plagues.- Per la contractació del
servei de desratització i control de plagues a la Parròquia, s’ha
convocat  un  concurs  públic  al  que  han  postulat  les  empreses
ECOTÈCNIC  (5.130  €/any),  ECOSERVEIS  (10.924  €/any),  VALLNET
(12.896 €/any) i FLY SERVEIS (4.560 €/any). Vista la proposta que
formula la Mesa de contractació, s’acorda adjudicar el servei de
desratització i control de plagues a l’empresa ECOTECNIC, al ser
l’oferta que reuneix en el seu conjunt les millors condicions. 

6.-  Tractament  de  control  de  plagues.-   S’acorda  encomanar  a
l’empresa  SILVAGRINA,  empresa  adjudicatària  dels  treballs  de
tractament contra la proliferació de l’eruga Lymantria Dispar, la
continuació del tractament d’aquesta plaga a la zona del Solà
d’Engordany,  conforme  al  pressupost  presentat  per  l’import  de
1.976 €.

7.- Circuit de BTT d’Engolasters.- Vista la demanda formulada per
l’Entitat Sprint club Andorra, sol·licitant la realització de dues
proves al circuit de BTT d’Engolasters els dies 12 i 15 de maig de
2012, s’acorda acceptar-la.

 
8.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
UPTEE, en concepte de funcionament, corresponent al segon
trimestre de 2012, per un import de 19.736,25 € .

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de
l’Esbart  Santa  Anna,  en  concepte  de  funcionament
corresponent al segon trimestre de 2012, per un import de
10.075 €.

9.- Servei de circulació.-  Per a l’adquisició de 5 dispositius
mòbils  (màquines  impressores  de  constats  d’infracció),  s’ha
efectuat un consulta de preus a les empreses VENTEC (opció A: 349
€/ut. i opció b:299/ut. ) i SPAI (499,55 €/ut.) INFOMOBEL (-),
ANDORNET  (-)  i  ANDORSOFT  (-).  Examinades  les  ofertes  s’acorda
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adjudicar el subministrament d’aquests equipsa a l’empresa SPAI al
ser  que reuneix en el seu conjunt les millors condicions.

10.- Expedients sancionadors.- 

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

 Vistos  els  expedients  incoats  als  Srs.  Miguel  CARDONA
BECERRA,  José  Manuel  MARTINS  PINTO,  Adrià  SANTAMARIA
PARDEIRO i a la Sra. Doris Elena BECERRA MISAS, per una
presumpta transgressió a l’Ordinació d’inspecció i control
sobre  tinença  d’animals  de  companyia;   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 60 € per article infringit, quedant confirmades les
propostes de sanció.

 Vistos els expedients incoats a les Sres. Esther ESTRAGUES
VALOR  i  José  Manuel  MARTINS  PINTO,  per  una  presumpta
transgressió  a  l’Ordinació  d’inspecció  i  control  sobre
tinença d’animals de companyia;  vist que no han efectuat el
pagament  de  la   sanció  imposada,  s’acorda  procedir  al
cobrament  per la via judicial.

11.-  Vestimenta  Servei  de  Circulació  .-  S’acorda  encomanar  a
l’empresa  NATURTEC,  adjudicatèria  del  subministrament  de
vestimenta dels Agents de Circulació, la inserció al dors de les
camises  tipus  “polo”  de  la  menció  “circulació”, conforme  al
pressupost presentat per l’import total de 405 €.

12.- Comissió del Cadastre.- En el marc dels treballs d’elaboració
del cadastre parroquial, la Comissió del Cadastre, procedirà a
practicar els següents actes de delimitació de béns immobles, una
vegada publicada al BOPA la convocatòria següent: 

 Polígon cadastral 20: 

Data: 24 i 29 de maig de 2012
Zona i situació: Ermengol Serra

 Polígon cadastral 32: 

Data: 31 de maig i 5 de juny de 2012
Zona i situació: Sacalma

 Polígon cadastral 3: 

Data: 7 de juny de 2012
Zona i situació: Can Diumenge
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    13.- Conveni “Fem de la frontera un cami”.- Conforme a l’acord
pres en la reunió de cònsols de data 10 de gener de 2012, s’acorda
facultar  a  la  Sra.  Cònsol  major,  en  la  seva  qualitat  de
representant dels Cònsols, per a signar el conveni transfronterer
de  partenariat  per  a  la  realització  del  projecte  “Fem  de  la
frontera un camí” (França-Espanya-Andorra), en representació del
Comú d’Escaldes-Engordany.

Sessió de la Junta de Govern de data 7 de maig de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
346/2012 al núm. 351/2012 (obres menors), del núm. 352/2012 al
núm. 353/2012 (comerç).

2.- Personal.- 

 Per a proveir una plaça de monitor de BTT amb caràcter
eventual,  s’ha  convocat  un  concurs  extern,  al  que  han
postulat un total de 21 candidats. Vist l’informe del Comitè
Tècnic de selecció, i atès que el Sr. Pascal Ancion Mattys
ha renunciat a la plaça, s’acorda contractar els serveis del
Sr. Mickael SAJOUS, del dia 4 de maig fins al 31 d’ octubre
de 2012.

 Per a proveir una plaça d’educador de l’espai jovent, s’ha
convocat  un  concurs  públic  pel  procediment  selectiu
d’ingrés, al que han postulat un total de 11 Candidats. Vist
l’informe del Comitè Tècnic de selecció, s’acorda contractar
els serveis de la Sra. Mireia JIMÉNEZ SORIA, amb el termini
de prova establert a l’Ordinació de la funció pública.

 S’acorda convocar un concurs extern, per cobrir dos places
eventuals pel departament de Medi Ambient, del dia 1 de
juliol al 31 d’agost (Circuit de footing).

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Jaume LIZARTE SORIANO, com a vigilant d’aparcaments, del
dia 2 de maig  fins al 30 de juny de 2012.

 Vista la sol·licitud formulada per la UPTEE i vist l’article
núm.  55  de  l’Ordinació  de  la  funció  pública,  s’acorda
concedir un permís administratiu a la Sra. Lluïsa ALEJO DE
LA IGLESIA , operària de neteja,  per a participar als actes
organitzats per la UPTEE amb motiu de la diada de Sant
Miquel d’Engolasters.
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 S’acorda nomenar a la Sra. Ruth Casabella Vehils al càrrec
de responsable del Centre d’interpretació de l’aigua i del
Madriu (CIAM).

3.-  Zones d’Engolasters.- Per a la instal·lació de 3 sanitaris
públics distribuïts a la Font de la Closa, al circuït esportiu de
les Fonts i a l’entrada del circuït de BTT, s’ha efectuat una
consulta de preus a les empreses SDP (2.028 €) i ALCO (2.418 €).
Examinades  les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  SDP  el
pressupost del lloguer dels referits sanitaris, al ser l’empresa
que presenta l’oferta menys dient. 

4.-  Contenidors soterrats.-  S’acorda renovar, pel període d’un
any,  el  contracte  del  servei  de  manteniment  dels  contenidors
soterrats  de  la  marca  BIURRENA  amb  l’empresa  subministradora,
SENYALITZACIONS STOP, per un import de 4.927,11 €. Pel que fa al
manteniment  dels  5  equips  de  la  marca  EQUINORD,  s’acorda
contractar  també  els  serveis  de  manteniment  de  l’empresa
subministradora MULTISERVEIS CO-PRÍNCEPS, per l’import de 3.380 €
i per la durada d’un any. 

5.- Taller de Tèxtil i Vidre.- S’acorda acceptar el pressupost de
despeses  previstes  per  l’organització  de  la  9ª  edició  de  les
jornades tèxtils i de puntaires que tindran lloc els propers 19,
20 i 21 d’octubre de 2012 a diferents espais del Comú, i que
ascendeixen a un total de 8.000 €.

6.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Mercè
CORTÉS TORRES, Maria Rosa FERNANDEZ MANZANO, Gemma GÓMEZ
BRAN i als Srs. Joan VILADRICH ARIET, Ricard LOPEZ MARTÍN,
Francisco  GÓMEZ  GARCIA  i  Carlos  DE  LA  SIERRA,  per  una
presumpta contravenció a l’Ordinació que regula l’horari de
dipòsit d’escombraries a la via pública. 

 Vist que el titular administratiu de l’empresa COANSA i el
Sr. Joan MARTINEZ BENAZET, no han formulat al·legacions en
el  marc  de  l’expedient  que  els  hi  fou  incoat  per  la
presumpta contravenció a l’Ordinació que regula el dipòsit
d’escombraries a la via pública, s’acorda imposar-els-hi 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.

 Vistes les al·legacions formulades per la Sra. Judith ROCA
MORENO en relació al expedient que li fou incoat per una
presumpta transgressió a l’Ordinació que regula l’horari del
dipòsit d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar nul
i sense efectes el referit expedient.
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7.-  Concursos.-  Vist  que  el  darrer  dia  del  mes  de  juliol
s’exhaureix  el  contracte  de  concessió  administrativa  per  a
l’explotació  del  forn  incinerador  del  cementiri  de  La  Plana,
s’acorda iniciar els tràmits amb els restants Comuns per a la
convocatòria del nou concurs de concessió administrativa. Conforme
estableix l’actual contracte de concessió, s’acorda encomanar a
l’empresa  PERITAXA,  una  peritació  del  valor  residual  de  les
instal·lacions del Cementiri de la Plana, cara a la recompra del
cremador actual per part del nou adjudicatari.

8.-  Ampliacions  de  Crèdit.-  Vist  l’article  74  de  la  Llei  de
finances Comunals, l’article 5è de l’Ordinació del Pressupost del
2012 i l’informe de la Interventora, la Junta de Govern autoritza
una ampliació de crèdit a favor de la partida 10101-300-22902 –
Indemnitzacions, per un import de 1.638,36€, per a fer front al
pagament d’una indemnització per danys.

9.- Indemnitzacions.- Vist l’informe pericial encomanat al despatx
“Perits i associats”, en relació a la valoració dels danys soferts
pel vehicle matrícula AND – D8442, a l’interior de l’aparcament
comunal, a conseqüència del mal emplaçament d’una tanca, s’acorda
procedir a l’abonament de l’import de la reparació al propietari,
quin total ascendeix a 2.238,36 €.

10.- Comissió Consultiva.- S’informa del resultat de les eleccions
realitzades el dia 7 de maig del corrent per a proveir els càrrecs
de  representants  dels  treballadors  en  el  si  de  la  Comissió
Consultiva i al Comitè de seguretat i salut en el treball. Han
resultat  elegits  la  Sra.  Monica  Gamallo  Pinto,  el  Sr.  Miquel
Sanchez Carmona, i el Sr. Mario Grandvallet Ortega.

11.- Adjudicació dels uniformes de gala del servei de circulació.-
Vist l’informe de la Mesa de contractació dels diferents Comuns,
en relació al concurs pel subministrament de la uniformitat de
gala  dels  Agents  de  circulació  Comunals,  la  Junta  de  Govern
acorda:

 Adjudicar  a  l’empresa  IMATGE  I  UNIFORMITAT  la  següent
vestimenta i diversos accessoris:

B.1. Gorra plat gala unisex: 

- bàsica, amb visera de xarol i 
barballera negra per un import de:

- Disseny B (ribetejat) per escala 
Superior (Cap), per un import de: 

 57,64 €

246,28 €
B.2 Jaqueta gala dona hivern 203,36 € (sense bocamàniga grisa)
B.3 Jaqueta gala dona estiu 204,36 € (sense bocamàniga grisa)
B.4 Pantalons gala dona hivern  73,36 €

B.5 Pantalons gala dona estiu  73,36 €

   115



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2012  –   Sessió ordinària de data 25 de maig

B.7 Faldilles gala dona estiu 52,40 €
B.6 Faldilles gala dona hivern

 52,40 €

B.8 Camisa blanca màniga llarga dona  60,78 €
B.9 Jaqueta gala home d’ hivern 204,36 € (sense bocamàniga grisa)

B.10 Jaqueta gala home estiu 204,36 € (sense bocamàniga grisa)

B.12 Pantalons gala home estiu 73,36 €
B.11 Pantalons gala home hivern

 73,36 €

B.13 Camisa Blanca màniga llarga home  60,78 €
B.14 Cordó Gala Blanc i Cordó gala blau
marí

 14,67 €

B.15 Guants blancs    8,38 €
B.16 Cinturó de gala  47,16 €

B.17 Corbata gala  18,86 €

B.19 Placa agent gala   8,38 €
B.18 Agulla corbata gala

 18,86 €

B.20 Abric gala 366,80 € (sense bocamàniga grisa)
B.22 Xarretes  89,08 €
D.14 Escut de pit i indicació agent    8,38 €
D.15. Pin    4,19 €
D.18 Cartera  36,38 €
D.19 Xapa identificativa 18,86 €

 S’acorda declarar desertes les partides següents:

- B.21 Funda portable
- D.12 Armilla catadiòptrica
- D.16 Mitjons d’estiu
- D.17 Mitjons d’hivern

Sessió de la Junta de Govern de data 14 de maig de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
354/2012 al núm. 363/2012 (obres menors), del núm. 364/2012 al
núm. 370/2012 (béns immobles), del núm. 371/2012 al núm. 379/2012
(comerç), del núm. 380/2012 al núm. 381/2012 (terrasses de bar),
del núm. 382/2012 al núm. 389/2012 (exempcions fiscals) i el núm.
390/2012 (urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
6/2012 de factures conformades per un import total de 198.882,04
€. I verificada, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
capítol corresponent del pressupost.
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3.- Personal.- 

 Per  a  la  contractació  d’una  plaça  d’informador  turístic
adscrit al departament de Turisme, amb caràcter eventual,
s’ha convocat un concurs intern, al que no ha postulat cap
candidat.  S’acorda  convocar  el  mateix  concurs  pel
procediment selectiu d’ingrès per cobrir la referida plaça,
per una durada de 9 mesos. 

 Vista  la  demanda  del  Sr.  Joan  Josep  SEGURA  RUIZ  per
realitzar una estada formativa al departament de Gent Gran,
del  29  de  maig  de  2012  al  1  de  juny  2012,  s’acorda
autoritzar-la.

 Vista  la  demanda  del  Sra.  Marcia  MARTINS  SANTOS  per
realitzar una estada formativa al departament de gent Gran,
del 14 de maig al 8 de juny de  2012, s’acorda autoritzar-
la.

 Vista  la  demanda  del  Sr.  Miquel  MORENO  CASQUERO  per
realitzar una estada formativa al departament d’Esports, del
21 de maig al 15 de juny de  2012, s’acorda autoritzar-la.

4.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Karen
GAUCHEY, per una presumpta contravenció a l’Ordinació que
regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública. 

 Vistes les al·legacions formulades pel representant de K1
ANDORRA GYM, en relació al 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.

5.-  Vestimenta.-  Pel  subministrament  de  calçat  destinat  al
personal dels departaments de Serveis, Medi Ambient, Esports i
Aparcaments, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses
F.I.GR (opció a: 29,43 €/parell, opció b: 24,23 €/parell, opció c:
21,58  €/parell),  RIBA  (29,50  €/parell),  LAFONT  (opció  a:
29€/parell,  opció  b:  43  €/parell),  FAMAGUSTA  (opció  a:  40,15
€/parell,  opció  b:  42,25  €/parell)  FERMASS  (18,95  €/parell).
Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa FERMASS el
subministrament del referit calçat al ser l’empresa que presenta
l’oferta menys dient.

6.- Subvencions.- 

 S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de
Ippon  Club  de  Judo,  corresponent  a  les  despeses
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d’organització del 1er Torneig Internacional de Judo per
l’import de 700 € .

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de
l’UPTEE, en concepte de l’organització de la Cavalcada de
Reis 2012 per l’import de 19.116,31 €.

 S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de
l’UPTEE, en concepte de l’organització de la Pubilla, Hereu,
Hereuet i Pubilleta per l’import de 9.352,09 €.

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

APACEF 4.356 € (484 alumnes) 
APAEA 5.418 € (602 alumnes) 
APACSF 3.375 € (375 alumnes) 
APAEE 1.467 € (163 alumnes) 

Els  anteriors  imports  es  faran  efectius  a  les  associacions
indicades mitjançant dos pagaments, el primer al mes de maig (50%)
i  el  segon  al  mes  d’octubre  (50%  restant),  excepció  feta  de
l’APAEE que se li abaonarà en un sol pagament.

7.- Travessa de les 3 parròquies.- S’acorda acceptar la previsió
pressupostària  destinada  a  la  Travessa  de  les  3  parròquies,
organitzada per Esports Élit SL, per un import de 3.000 €.

8.- Xarxa de clavegueres.- Per a la contractació d’una empresa per
a dur a terme els treballs de reparació i de manteniment de la
xarxa  de  clavegueres,  amb  caràcter  puntual  i  per  un  cost  no
superior a 35.000 €, s’ha efectuat un concurs públic al que han
presentat ofertes les empreses CAPICSA, LOCUBSA, COPITRAN, UNITAS,
C. MODERNES, CIANSA i COPSA oferint diversos preus unitàris. Vista
la  proposta  que  la  Mesa  de  contractació  eleva  a  l’Òrgan  de
contractació,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  COPITRAN,  la
realització  d’aquests  treballs  al  ser  l’empresa  que  presenta
l’oferta menys dient.

La Sra. Cònsol Major informa que, junt amb els acords transcrits que es
sotmeten a ratificació en el dia d’avui, els consellers disposen d’una relació
de les sol·licituds resoltes en el transcurs de les sessions de referència, on
s’especifica  la  identitat  dels  sol·licitants  i  l’objecte  de  les  demandes.
Seguidament, demana als presents si sobre els acords de referència tenen
alguna esmena, comentari o demanda d’informació a formular.
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Tal com ha demanat la Sra.  Cecília  Vendrell,  s’ha corregit  el punt 8 de
l’acta de data 16 d’abril, on, per error, constava que l’empresa Ambitècnia
havia presentat una oferta al concurs per realitzar les auditories de control
de qualitat a les cuines de les Escoles Bressol. Al respecte i repetint el que
ja va dir durant la darrera sessió, la Sra. Cecília Vendrell expressa que al
llarg  del  present  mandat  l’empresa  Ambitècnia  no  es  presentarà  a  cap
concurs convocat pel Comú d’Escaldes-Engordany

I  no  havent-hi  altra  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  de  l’Ordinació  de  modificació  de
l’Ordinació de preus públics.

La Sra. Cònsol Major explica als presents que l’article únic de la proposta
d’ordinació que es posa a consideració, modifica l’article 5.3.5 Espai lleure
de l’Ordinació sobre preus públics amb l’objecte de fixar els preus de les
inscripcions a l’Espai Lleure cara al proper curs 2012-2013. Especifica
que on es fa referència als dissabtes, l’horari hàbil només és de mig dia

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova
l’Ordinació de modificació de l’ordinació sobre preus públics presentada, la
qual serà tramesa al BOPA per a la seva publicació i posterior entrada en
vigor.
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4. Proposta de modificació del Reglament d’avaluació de la
gestió de l’acompliment

La Sra. Cònsol Major exposa que, conforme a la Llei 2/2012, del 15 de
març, sobre les mesures de contenció de la despesa pública en matèria de
personal, article 7, i a la disposició addicional quarta de la mateixa Llei,
que permet  als  Comuns adoptar  les  disposicions  necessàries  en aquest
sentit; es sotmet a la consideració del Ple la proposta de modificació de
l’article  5  del  Reglament  del  sistema  d’avaluació  de  l’acompliment,
suprimint per als períodes 2012-2013 i 2013-2014, les compensacions
retributives del personal previstes en el referit Reglament, que desenvolupa
la disposició addicional tercera de l’Ordinació de la funció pública.

Iniciant el torn d’intervencions i després de sol·licitar diversos aclariments,
la Sra.  Cecília Vendrell exposa al Ple la posició dels consellers del Partit
Socialdemòcrata i Independents davant la proposta formulada:

El que avui se'ns demana d'aprovar és una modificació d'un sol article
del Reglament d’avaluació de la gestió de l’acompliment, l'article 5. En
el  reglament  vigent  aquest  article  diu  “periodicitat:  l’avaluació
s’efectuarà  cada  dos  anys.”  Ara  es  proposa  el  redactat  següent:
“L'aplicació del sistema d'avaluació de l'acompliment al personal del
Comú d'Escaldes-Engordany en els períodes 2012-2013 i 2013-2014,
no dóna lloc a cap compensació retributiva.”

Entenem que  el  que  es  vol  fer  amb aquest  canvi  és  no  donar  cap
retribució econòmica al personal que assoleixi la puntuació necessària,
mitjançant  l'avaluació  de  l'acompliment,  però  que  en  cap  cas
l'avaluació  serà  eliminada.  En  altres  paraules,  que  l'avaluació  del
treballador  continuarà  sent  realitzada  pel  càrrec  més  alt  del
departament, però que no hi haurà cap compensació econòmica. 

En resum, entenem que es pretén suspendre el sistema d’avaluació de
l’acompliment,  i  si  aquesta  és la lectura  correcta  de la  proposta  de
modificació, no hi estem a favor per dos motius. 
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1. El  primer  motiu  és  que  considerem que  vist  que  no  hi  ha  cap
compensació  econòmica,  el  sistema d’avaluació  de l’acompliment
del treballador perd tot el seu sentit i, per tant, nosaltres proposem
suspendre tot el Reglament durant els mateixos períodes i estudiar
una altre sistema de compensació de l’excel·lència amb indicadors
objectius i mesurables. Repeteixo i diem bé, de l’excel·lència, ja que
l’obligació de tot treballador és realitzar les tasques pròpies de cada
lloc de treball amb dedicació i responsabilitat.

2. El  segon  motiu  pel  qual  tampoc  estem  d'acord  amb  aquesta
proposta de modificació del Reglament, és que creiem que s'estan
barrejant  conceptes.  M'explico,  l'article  5  del  Reglament  fa
únicament referència a la freqüència en que ha de ser realitzada
l'avaluació  (cada  dos  anys,  d’acord  amb  la  modificació  del
Reglament  de  l’any  2009).  En  canvi,  el  redactat  proposat  en  el
Consell de Comú d’avui fa referència a que l'aplicació del sistema
d'avaluació  de  l'acompliment  del  personal  del  Comú  d'Escaldes-
Engordany no dóna lloc a cap compensació retributiva. És a dir, es
vol modificar un article que fa referència al quan, al temps, per un
article  que  ja  no  menciona  el  quan  i  que  anul·la  l’essència  del
mateix Reglament, que és la compensació retributiva de l’avaluació
de l'acompliment.

Vist tot l’exposat, nosaltres, els consellers del Partit Socialdemòcrata i
Independents no podem votar a favor d’aquesta proposta de modificació
del  Reglament  d’avaluació  de  l’acompliment,  ja  que  la  modificació
proposada, d’una banda anul·la la referència a la freqüència en la qual
s’ha  de  dur  a  terme l’avaluació  del  treballador  i,  d’altra  banda,  vol
suspendre l’aplicació del sistema d’avaluació de l’acompliment. Això,
quan  el  Sistema  de  la  gestió  de  l’acompliment  va  ser  definit  per
l’Ordinació de la funció pública comunal de data 11 de desembre de
2002, i per tant, nosaltres entenem que la suspensió d’aquest també
ha  de  ser  definida  per  una  norma  del  mateix  rang;  és  a  dir,  una
Ordinació i no en una modificació del Reglament vigent. 

Davant  les  reserves  en  relació  a  la  proposta  argumentades  per  la  Sra.
Cecília Vendrell, i seguit a l’intercanvi d’opinions mantingut entre ella i la
Sra. Cònsol Major; amb l’assentiment del Ple, s’acorda retirar de l’ordre del
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dia de la reunió d’avui la votació de la proposta presentada, i reformular la
mateixa cara a la propera sessió de Consell.

5. Proposta d’aprovació del Pla Especial pel desenvolupament
de la unitat  d’actuació de sòl urbanitzable núm. 45 (UA-
Suble-45), la Plana - Part Alta.

El Sr. Cònsol Menor informa al Ple sobre la proposta presentada:

En la sessió de Consell del dia 29 de setembre del 2011, el Comú va
donar conformitat al projecte de Pla Especial pel desenvolupament de
la unitat d’actuació de sòl urbanitzable 45,  la Plana - part Alta, i va
sotmetre’l a informació pública.

Esgotat  el  termini  d’informació  pública  sense  que  es  formulés  cap
al·legació, el Comú va requerir els informes preceptius i potestatius dels
departaments del Govern que tenen competència sectorial i, sent tots
favorables,  va  trametre  tota  la  documentació  a  la  CTU  per  a  la
verificació  preceptiva  en  relació  a  l’equidistribució  de  càrregues  i
beneficis entre la totalitat dels propietaris, i la conformitat del projecte
de Pla amb la LGOTU.

Obtingut l’informe favorable, es proposa al Ple l’aprovació definitiva del
Pla especial d’aquesta unitat d’actuació. 

Seguidament, a petició també del Sr. Cònsol Menor, el Secretari General
dóna  lectura  a  la  proposta  de  Decret  que,  d’aprovar-se,  serà  tramés  al
BOPA per a la seva publicació i posterior entrada en vigor:

Vist l’acord adoptat pel Comú d’Escaldes-Engordany en la sessió celebrada
el  dia  29  de  setembre  del  2011,  donant  conformitat  al  projecte  del  Pla
Especial de la unitat d’actuació UA-Suble-45 “la Plana - Part Alta”, que inclou
els terrenys situats sota la carretera de la Plana,  delimitats a nord per la
unitat d’actuació de sòl urbanitzable UA–Suble–23, al sud per la carretera de
la Plana, a l’est pel riu Madriu i a l’oest pel Pla Especial 09 (PE-09).

Vist que durant el termini d’informació pública al qual fou sotmès l’expedient
mitjançant edicte publicat al BOPA núm. 61, de data 12 d’octubre del 2011,
no s’ha presentat cap al·legació en relació al mateix,
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Vist que els informes que el Comú va requerir simultàniament als ministeris
de  Govern  afectats  per  llurs  competències  sectorials,  són  favorables  a
l’aprovació del Pla Especial, 

Vist l’informe favorable de la Comissió Tècnica d’Urbanisme, en relació als
articles 121.c i 132.2.b de la LGOTU, 

Vistos  els  informes  favorables  emesos  pel  tècnic  del  Comú i  per  l’equip
assessor del  Comú en matèria urbanística,  en relació al  compliment  dels
tràmits  i  procediments  preceptius  establerts  als  articles  65,  66  i  67  del
Reglament urbanístic, 

Vist el que disposa l’article 67 del Reglament urbanístic, en relació als article
115,  116 i  117 de la  LGOTU, relatiu  a l’aprovació  i  publicació  dels  Plans
Especials,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 25 de maig del
2012, 

DECRETA

Article 1

S’aprova el projecte de Pla Especial de la unitat d’actuació UA-Suble-45 “la
Plana  -  Part  Alta”,  que inclou  els  terrenys  situats  sota  la  carretera  de la
Plana,  delimitats  a  nord  per  la  unitat  d’actuació  de  sòl  urbanitzable  UA–
Suble–23, al sud per la carretera de la Plana, a l’est pel riu Madriu i a l’oest
pel Pla Especial 09 (PE-09),  d’acord amb les previsions de la Llei general
d’ordenació  del  territori  i  urbanisme,  les  generals  del  Pla  d’ordenació  i
urbanisme parroquial i les de la unitat d’actuació afectada.

Article 2

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

Article 3

Es requereix  als  propietaris  de terrenys situats  a la  unitat  d’actuació  UA-
Suble-45, “la Plana - Part Alta, per tal que conjuntament amb el Comú, elevin
a escriptura  pública  el  conveni  d’urbanització,  el  Decret  d’aprovació  i  els
plànols del projecte de reparcel·lació en els què es reflecteixin la configuració
de  la  nova  situació  i  la  titularitat  de  les  finques  resultants  del  procés
urbanístic, així com els terrenys de cessió obligatòria a favor del Comú.

Article 4

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

   123



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2012  –   Sessió ordinària de data 25 de maig

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

Feta la lectura de la proposta de Decret  i  no havent-hi  cap intervenció
sol·licitada,  per  assentiment,  el  Ple  aprova  el Pla  Especial  pel
desenvolupament de la UA-Suble-45,  la Plana - Part Alta,   facultant als
Srs. Cònsols par tal que, indistintament i en nom del Comú, conjuntament
amb els propietaris  dels terrenys, elevin a  escriptura pública el conveni
d’urbanització,  el  Decret  d’aprovació  i  els  plànols  del  projecte  de
reparcel·lació, en els què es reflecteixin la configuració de la nova situació i
la titularitat de les finques resultants del procés urbanístic, així com els
terrenys de cessió obligatòria a favor del Comú

6. Proposta  d’acord  de  conformació  del  projecte  de  Pla
Especial pel desenvolupament de la UA-Sunc-02, avinguda
del Pessebre; si hi ha lloc, publicació i obertura del termini
d’informació  pública,  d’acord  amb  els  articles  112.1  i
112.2 de la LGOTU.

El Sr. Cònsol Menor informa al Ple sobre la proposta presentada:

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-Sunc-02, 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 especial, 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.
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El requeriment es va dur a terme mitjançant notificació personal i, de
manera complementària,  a través de l’edicte publicat al BOPA núm.
80, de data de data 5 de novembre. 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–Sunc-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. 

Seguidament, a petició també del Sr. Cònsol Menor, el Secretari General
dóna lectura a la proposta d’acord que, d’aprovar-se, serà tramés al BOPA
per acomplir el tràmit d’informació pública:

Acord de publicació del pla especial de la UA-Sunc–26 “avinguda del Pessebre”
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Vistes les determinacions del POUPEE en relació a la  unitat d'actuació en
sòl urbà no consolidat UA-Sunc-02 "avinguda del Pessebre", que inclou els
següents terrenys:

Zona 1: terrenys delimitats al nord, per l’av. del Pessebre; al sud, pel sòl urbà
consolidat UA-Suc-01; a l’est, pel sòl urbà consolidat UA Suc-60 i UA-Suc-45
i per sòl no consolidat UA-Sunc-03: i a l’oest, pel cementiri comunal UA-Suc-
01.

Zona 2: terrenys delimitats,  al nord, per l’av.  del Pessebre; al sud, pel riu
Valira  del  Nord;  a  l’est,  pel  cementiri  comunal;  i  a  l’oest,  per  sòl  urbà
consolidat UA-Suc-46. 

Vist l’acord motivat adoptat pel Comú d’Escaldes-Engordany en data 24 de
juny  de  2008,  relatiu  al  desenvolupament  d’aquesta  unitat  d’actuació  pel
procediment  de Pla  Especial,  conforme preveu l’article  65 del  Reglament
urbanístic; acord publicat al BOPA núm. 80, de data 5 de novembre de 2008,

Vist que conforme a l’article 67 del Reglament urbanístic i als articles 112,
113 i 121 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, escau iniciar
el procediment d’aprovació administrativa del projecte,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 25 de maig del
2012,  a  tenor  dels  articles  referits  anteriorment  i  havent  verificat  la
conformitat de la documentació del Pla Especial amb la normativa en vigor i
amb el POUPEE, acorda:

Primer. Donar  la  conformitat  al  projecte  de  Pla  Especial  de  la  unitat
d’actuació UA-Sunc-02, "avinguda del Pessebre",  amb les previsions de la
Llei  general  d’ordenació  del  territori  i  urbanisme,  les  generals  del  Pla
d’ordenació i urbanisme parroquial i les de la unitat d’actuació afectada.

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública, amb tota la documentació
que  conforma el projecte, durant un termini de trenta dies, comptats des de
l’endemà de la data de la publicació de l’edicte d’exposició pública al Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra.

Durant el termini d’informació pública, totes els administrats poden consultar
el  projecte  i  eventualment,  formular  les  al·legacions  i  observacions  que
estimin convenients. 

Tercer. Sol·licitar els informes pertinents sobre el Pla Especial als ministeris
del Govern afectats per llurs competències sectorials.

Quart. Exhaurit  el  termini  d’informació  pública,  trametre  a  la  Comissió
Tècnica d’Urbanisme el projecte de Pla Especial de la unitat d’actuació UA-
Sunc-02,  "avinguda del Pessebre",  per a la seva verificació i  conformació
conforme  a  l’article  121.c  de  la  Llei general  d’ordenació  del  territori  i
urbanisme.
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Feta  la  lectura  de  la  proposta  d’acord  i  no  havent-hi  cap  intervenció
sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la proposta presentada.

7. Proposta  d’aprovació  del  conveni  de  cessió  obligatòria  i
gratuïta per part del Sr. Jaume Fortó Nogueira a favor del
Comú,  d’una  superfície  de  550,32  m2,  conforme  a  les
previsions establertes al POUPEE per a la unitat d’actuació
UA-Suble-47 i al procediment previst a l’article 33 de la
LGOTU. Si hi ha lloc, proposta de facultar als Srs. Cònsols
per  tal  que,  de  forma indistinta,  puguin  signar  el  referit
conveni  en  nom  i  representació  del  Comú  d’Escaldes-
Engordany

El  Sr.  Cònsol  Menor  informa  al  Ple  sobre  la  proposta  que  es  posa  a
consideració:

El dia 17 d’octubre del 2011, el Comú va donar la seva conformitat al
projecte de desenvolupament de la UA-Suble-47, les costes dels Vilars,
mitjançant l’elaboració d’un Pla Parcial.

La cessió obligatòria i gratuïta és del 15 % del sòl, que el Comú i el
promotor del pla parcial, a través d’aquest conveni, preveuen realitzar
en part a la UA-Suble-47, i la part restant, a la UA-Suble-45, que el
Comú ha acordat desenvolupar mitjançant un pla especial.

En aquest sentit, l'article 33 de la Llei general d'ordenació del territori i
urbanisme,  en  el  seu  apartat  núm.  3  estableix  que  per  necessitats
d’equipaments  col·lectius  i  serveis  previstos  en  la  planificació
parroquial,  els  comuns  poden  acceptar  la  cessió  de  béns  immobles
situats en una unitat d’actuació distinta, sempre que tinguin un valor
urbanístic equivalent al de la cessió obligatòria.

Resulta que existeix en aquest cas un interès per part del Comú, en el
sentit que en la unitat d'actuació de sòl urbanitzable 45 (UA-Suble-45),
gran  part  de  l'espai  de  cessió  obligatòria  ha  estat  qualificat  pel
planejament  per  a  la  creació  d’una infrastructura  destinada a  locals
tècnics i dipòsits de l’aigua de boca; interessa per tant, el trasllat d’una
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part de la cessió obligatòria de la unitat d'actuació de la UA-Suble 47,
annexant-la amb el terreny patrimonial del Comú situat a la UA-Suble-
45,  que  permetrà  la  creació  d’aparcaments  i  altres  equipaments
indispensables a l’entrada de la vall del Madriu.

Per altra part, el conveni preveu també que les despeses d’urbanització
que corresponen a la finca resultant propietat del Sr. Jaume Fortó, que
ha estat cedida al Comú dins de la UA-Suble-45, pel compliment de les
obligacions de cessió del 15 %  de la UA-Suble-47, es satisfaran en el
moment de l’elevació a públic del  conveni de Pla Parcial  de la UA-
Suble  47.  La  valoració  d’aquestes  despeses  s’adjunta  en  annex  al
conveni de cessió. 

Closa  la  intervenció  del  Sr.  Cònsol  Menor,  i  no  havent-n’hi  altra  de
sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la proposta presentada

8. Proposta d’aprovació del Pla Parcial pel desenvolupament
de la unitat  d’actuació de sòl urbanitzable núm. 47 (UA-
Suble-47) les Costes dels Vilars.

El Sr. Cònsol Menor informa que en la sessió celebrada el 17 d’octubre del
2011, el Comú va donar la seva conformitat al projecte de Pla Parcial pel
desenvolupament de la unitat d’actuació de sòl urbanitzable núm. 47 (UA-
Suble-47) les Costes dels Vilars i va publicar al BOPA el referit acord. Com
sigui que s’ha donat compliment a tots els tràmits previstos a la LGOTU i al
Reglament  Urbanístic,  demana  al  Secretari  General  donar  lectura  a  la
proposta de Decret d’aprovació del Pla Parcial d’aquesta unitat d’actuació:

Vist l’acord adoptat pel Comú d’Escaldes-Engordany en la sessió celebrada
el dia 17 d’octubre del 2011, donant conformitat al projecte del Pla Parcial de
la  unitat  d’actuació  UA-Suble-47 “les Costes dels  Vilars”,  formulat  pel  Sr.
Jaume Fortó Nogueira, que inclou els terrenys delimitats al nord, per sòl urbà
consolidat UA–Suc-20; al sud, per sòl urbà consolidat UA-Suc-18; a l’est, per
la canal de les Costes i sòl urbà consolidat, i a l’oest, per sòl urbanitzable
UA-Suble-07.
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Vist  que en el  termini  d’informació  pública  al  qual  fou sotmès l’expedient
mitjançant  edicte publicat  al  BOPA núm. 73,  de data 30 de novembre de
2011, no s’ha presentat cap al·legació en relació al mateix,

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

Vista la notificació de la Comissió Tècnica d’Urbanisme, en el sentit que no
és preceptiu  el  seu informe quan els  plans parcials  compten amb l’acord
unànime de tots els propietaris concernits, 

Vistos  els  informes  favorables  emesos  pel  tècnic  del  Comú i  per  l’equip
assessor del  Comú en matèria urbanística,  en relació al  compliment  dels
tràmits i procediments preceptius establerts als articles 61, 62, 63 i 64  del
Reglament urbanístic, 

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

Vist el que disposa l’article 64 del Reglament urbanístic, en relació als article
112, 113 i 121 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme relatiu a
l’aprovació i publicació dels plans parcials,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 25 de maig del
2012, 

DECRETA

Article 1

S’aprova el projecte de Pla Parcial de la Unitat d’Actuació UA-SUBLE-47 “les
Costes dels Vilars”, que inclou els terrenys delimitats al nord, per sòl urbà
consolidat UA–Suc-20; al sud, per sòl urbà consolidat UA-Suc-18; a l’est per
la canal de les Costes i sòl urbà consolidat, i a l’oest, per sòl urbanitzable
UA-SUBLE-07;  formulat  pel  Sr.  Jaume  Fortó  Nogueira,  d’acord  amb  les
previsions de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, les generals
del  Pla  d’ordenació  i  urbanisme  parroquial  i  les  de  la  unitat  d’actuació
afectada.

Article 2

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

Article 3
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Es requereix al Sr. Jaume Fortó Nogueira, per tal que conjuntament amb el
Comú,  elevin  a  escriptura  pública  el  conveni  d’urbanització,  el  Decret
d’aprovació  i  els  plànols  del  projecte  de  reparcel·lació  en  els  què  es
reflecteixin la configuració de la nova situació i  la titularitat  de les finques
resultants del procés urbanístic, així com els terrenys de cessió obligatòria a
favor del Comú.

D’acord  amb el  procediment  establert  a  l’article  núm.  110  del  Reglament
urbanístic, es requereix també al Sr. Jaume  Fortó Nogueira per tal que, si és
el  cas,  constitueixi  mitjançant  escriptura  pública  l’associació  de  promoció
urbanística,  amb  la  participació  de  les  empreses  promotores  i
urbanitzadores, als efectes de procedir a l’execució de la urbanització.

Article 4

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

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

Feta la lectura de la proposta de Decret  i  no havent-hi  cap intervenció
sol·licitada,  per  assentiment,  el  Ple  aprova  el Pla  Parcial  pel
desenvolupament de la UA-Suble-47, les Costes dels Vilars,   facultant als
Srs. Cònsols par tal que, indistintament i en nom del Comú, conjuntament
amb  el  propietari  dels  terrenys,  elevin  a  escriptura  pública  el  conveni
d’urbanització,  el  Decret  d’aprovació  i  els  plànols  del  projecte  de
reparcel·lació en els que es reflecteixin la configuració de la nova situació i
la titularitat de les finques resultants del procés urbanístic, així com els
terrenys de cessió obligatòria a favor del Comú

9. Proposta  d’aprovació  del  Decret  d’ajustament  per  errors
materials  de  la  unitat  d’actuació  de  sòl  urbà  consolidat
núm. 20 (UA-Suc-20), carrer de Cal Diumenge
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El Sr. Cònsol Menor informa al Ple que en la sessió del passat dia 30 de
març,  el  Comú va  informar  favorablement  la  proposta  d’ajustament  per
errors materials de la UA-Suc-20, carrer de Can Diumenge, i va trametre la
proposta a la CTU als efectes de rebre l’informe preceptiu previst a l’article
105.2  de  la  LGOTU.  Atès  que  la  CTU  ha  informat  favorablement
l’ajustament de la UA, s’ha elaborat la proposta de Decret que, d’aprovar-
se,  es  trametrà  al  BOPA  als  efectes  pertinents.  Demana  al  Secretari
General que en faci lectura:

Vist l’acord adoptat pel Comú d’Escaldes-Engordany en la sessió celebrada
el  dia  30  de  març  del  corrent,  en  relació  a  l’ajustament  per  rectificació
d’errors materials i aritmètics de la unitat d’actuació de sòl urbà consolidat 20
(UA-Suc-20), carrer de Can Diumenge, en la zona sud, limitant amb sòl no
urbanitzable;

Vist l’acord de la Comissió Tècnica d’Urbanisme, de data 24 d’abril del 2012,
informant favorablement l’ajustament, 

Vist l’article núm. 105.2 de la LGOTU, modificada per la Llei 8/2006, del 21
de juny, i per la Llei 6/2011, del 28 de juliol;

El Comú d’Escaldes-Engordany en la sessió celebrada el dia 25 de maig del
2012,  aprova  el  DECRET  D’AJUSTAMENT  per  rectificació  d’errors
materials de la unitat d’actuació de sòl urbà consolidat  20, carrer de Cal
Diumenge,  del  POUP  de  la  parròquia  d’Escaldes-Engordany,  amb  el
contingut següent:

Article 1

S’aprova l’ajustament del límit de la unitat d’actuació UA-Suc-20, carrer de
Cal  Diumenge,  amb  la  incorporació  de  la  parcel·la  núm.  49  de  la
urbanització, de la qual forma part en mèrits a la resolució núm. 154/90, del
10 de maig del 1990.

En annex es publica la nova fitxa de la UA-Suc-20, carrer de Cal Diumenge,
amb els ajustaments.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra.

Feta la lectura de la proposta de Decret  i  no havent-hi  cap intervenció
sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova l’ajustament per errors materials
de la unitat d’actuació de sòl urbà consolidat núm. 20 (UA-Suc-20), carrer
de Cal Diumenge.
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10. Proposta  d’aprovació  del  conveni  de  cessió  a  favor  del
Comú  d’una  superfície  de  terreny  propietat  del  Govern,
situada davant l’Hospital NS de Meritxell, per tal que sigui
destinada a infrastructura viària i de comunicació. Si hi ha
lloc, proposta de facultar als Srs. Cònsols per tal que, de
forma indistinta, puguin signar el referit conveni en nom i
representació del Comú d’Escaldes-Engordany

El Sr. Cònsol Menor informa al Ple que en la redacció de la nova fitxa de la
UA-Suble-01,  el Falgueró,  es va preveure la creació d’una connexió viària
aprofitant  la  vialitat  interna  d’aquesta  mateixa  unitat,  amb  la  finalitat
exclusiva  de  millorar  els  accessos  a  la  clínica  NS de  Meritxell.  És  per
aquest  motiu  que  s’ha  negociat  amb  el  Govern  la  cessió  d’aquesta
superfície  de  terreny,  amb  la  condició  que  sigui  destinada  de  manera
exclusiva a infrastructura viària i de comunicació. 

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

11. Proposta  de  ratificació  dels  acords  adoptats  per  la
Comissió de Gestió de la Vall del Madriu–Perafita–Claror en
les sessions celebrades els dies 31 de gener, 30 de març, i
10 i 20 d’abril de 2012, conforme estableix l’article 23 del
Pla de Gestió.

La Sra. Cònsol Major exposa al Ple que l’article 23 del Pla de Gestió de la
Vall  del  Madriu-Perafita-Claror  estableix  que  els  acords  adoptats  per  la
Comissió  de  Gestió  han  de  ser  obligatòriament  ratificats  pels  quatre
Consells de Comú que integren la Comissió. En aquest sentit i per a donar
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major informació, es presenten al Ple les actes de les reunions que s’han
mantingut en les dates anteriorment indicades, als efectes no solament de
ratificar els acords presos sinó de facilitar tota la informació dels temes que
s’han tractat en aquestes reunions.

Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror. Actes:

Andorra la Vella, a Casa Comuna, a les 15h, del dia 31 de gener
del 2012, per tal de donar compliment al Pla de Gestió de la vall
del Madriu-Perafita-Claror, es reuneixen els Cònsols Majors de les
parròquies d’Encamp, l’Hble. Sr. Jordi MAS TORRES, d’Andorra la
Vella, l’Hble. Sra. Maria Rosa FERRER OBIOLS, de Sant Julià de
Lòria, l’Hble. Sra. Montserrat GIL TORNÉ i d’Escaldes-Engordany,
l’Hble. Sra. Trini MARIN GONZÁLEZ.

Els temes tractats i els acords adoptats d’acord amb l’Ordre del
dia establert, són els següent:

Primer.- Constitució de la Comissió de Gestió

D’acord  amb  l’article  21.3  del  Pla  de  Gestió,  es  declara
constituïda la Comissió de Gestió. Els membres que la componen són
els cònsols majors de cada un dels quatre Comuns, assistents a
aquesta reunió.

Segon.- Presidència de la Comissió de Gestió

D’acord amb l’article 25 del Pla de Gestió, el comissionat que
ocuparà el càrrec de President de la Comissió de Gestió, per
aquest any natural, serà l’Hble. Sr. Jordi MAS TORRES, Cònsol
major del Comú d’Encamp.

Tercer.- Secretari de la Comissió de Gestió

D’acord amb l’article 26 del Pla de Gestió, assistirà la Comissió
de Gestió el Secretari General del Comú d’Encamp.

Quart.- Propostes de designació del Director

D’acord  amb  l’article  29  del  Pla  de  Gestió,  es  valora  la
possibilitat  de  contractar  un  Director.  Aquesta  qüestió  resta
pendent i es tractarà en la primera reunió de la Comissió de
Gestió.

Cinquè.- Altres qüestions

S’acorda que es procedeixi a l’obertura d’un compte bancari a nom
de la Comissió de Gestió a l’entitat Crèdit Andorrà, amb una
aportació de 15.000€ (quinze mil euros) per Comú.

Alhora, també s’acorda que es realitzin els tràmits escaients per
tal d’inscriure com a declarant a la CASS la Comissió de Gestió.
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La propera reunió de la Comissió de Gestió tindrà lloc el 7 de
febrer, a les 18h al Comú d’Encamp.

Finalitza la reunió a les 15.55 h.

Havent  donat  posteriorment  el  seu  consentiment  cadascun  dels
assistents a la reunió, es considera aprovada aquesta acta i es
procedeix a la seva signatura.

Núm. acta: 02/12

Dia: 30.03.2012

Inici: 10.30h

Acabament: 12h

Lloc: Casa Comuna d’Encamp

Assistents: Hble. Sr. JORDI MAS TORRES, Cònsol Major d’Encamp, 
President de torn de la Comissió de Gestió.

Hble. Sra. MARIA ROSA FERRER OBIOLS, Cònsol Major 
d’Andorra la Vella.

Hble. Sra. MONTSERRAT GIL TORNÉ, Cònsol Major de Sant 
Julià de Lòria.

Hble. Sra. TRINITAT MARIN GONZALEZ, Cònsol Major 
d’Escaldes-Engordany.

M.I. Sr. ALBERT ESTEVE GARCIA, Ministre de Cultura.

Hble. Sr. JORDI TORRES ARAUZ, Cònsol Menor d’Encamp.

Sr. FRANCESC PUIGDEMASA JUST, Secretari General en 
funcions del Comú d’Encamp, Secretari de torn de la 
Comissió de Gestió.

Sra. CATHY JUAN MUÑOZ, Cap del Departament de Recursos 
Humans del Comú d’Encamp.

Els temes tractats i els acords adoptats d’acord amb l’ordre del
dia establert, són els següents:

1. DESIGNACIÓ DEL DIRECTOR DEL PLA DE GESTIÓ DE LA VALL DEL MADRIU-PERAFITA-
CLAROR

La  Cap del Departament de Recursos Humans del Comú d’Encamp
informa dels currículums presentats per postular al càrrec de
Director  del  Pla  de  gestió  de  la  vall  del  Madriu-Perafita-
Claror  (que  s’adjunten  a  l’acta),  que  corresponen  a  les
persones següents: Sr.  VICENÇ ALAY FERRER,  Sra.  LAURENCE LESTANG
DOUBLET, Sra.  REMEI CHAMORRO, Sra.  CRISTINA ROVIRA MOLNÉ, Sr.  GERARD
REMOLINS ZAMORA, Sra. SUSANNA SIMON TORRALBA, Sr. ALEXANDRE ANDRÉS i Sr.
GERARD ADSERÀ BARRAL.
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A continuació, exposa el document “Pla de gestió de la vall del
Madriu-Perafita-Claror:  procés  de  selecció  d’un  director/a”
(que s’adjunta a l’acta), que ha elaborat a partir del document
“Comú  d’Andorra  la  Vella.  Un  perfil  per  a  la  direcció  del
Madriu-Perafita-Claror” (que s’adjunta a l’acta) i en base a
les  entrevistes  personals  mantingudes  amb  cadascun  dels
candidats.

Debatudes aquestes explicacions, s’acorda:

 descartar  les  candidatures  presentades  per  les  persones
següents: Sra.  REMEI CHAMORRO, Sra.  CRISTINA ROVIRA MOLNÉ, Sr.
GERARD REMOLINS ZAMORA i Sr. ALEXANDRE ANDRÉS; i,

 convocar la resta de candidats (Sr.  VICENÇ ALAY FERRER, Sra.
LAURENCE LESTANG DOUBLET, Sra.  SUSANNA SIMON TORRALBA i Sr.  GERARD
ADSERÀ BARRAL)  el  dia  10.04.2012,  successivament  cada  30
minuts, a comptar de les 10.15h, perquè presentin un projecte
de desenvolupament del Pla de gestió de la vall del Madriu-
Perafita-Claror davant dels membres de la Comissió de Gestió,
durant un termini màxim de 15 a 20 minuts.

2. DESIGNACIÓ DEL MEMBRES QUE COMPONEN EL CONSELL ASSESSOR DE LA COMISSIÓ DE
GESTIÓ

S’informa de les comunicacions adreçades pel President de torn
de  la  Comissió  de  Gestió  el  17.02.2012  en  aplicació  de
l’article 33 del Pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-
Claror  (que  s’adjunten  a  l’acta)  als  organismes  públics  i
associacions que han de designar un representant com a membre
permanent del Consell Assessor de la Comissió de Gestió.

Així  mateix,  s’informa  de  les  respostes  rebudes  en  aquest
sentit (que s’adjunten a l’acta), de les quals en resulta que
formaran part del Consell Assessor:

- el M.I. Sr.  ALBERT ESTEVE GARCIA, Ministre de Cultura, com a
representant del Govern;

- el Sr.  JEAN MICHEL ARMENGOL, Secretari General de la Comissió
Nacional Andorrana per la UNESCO (CNAU), com a representant
de la UNESCO Andorra; i, 

- la Sra.  OLGA ALEIX FONT, com a representant dels propietaris
privats de terrenys radicats a la zona del bé declarat i dels
cortalans.

I  donat  que  al  dia  d’avui  les  associacions  dedicades  a  la
protecció de la natura encara no han informat del nom de la
persona que les ha de representar al Consell Assessor, s’acorda
insistir prop seu perquè vulguin comunicar la seva decisió al
més aviat possible.

3. ALTRES QÜESTIONS

A) S’informa  de  l’obertura  d’un  compte  bancari  a  nom  de  la
“Comissió de Gestió del Pla de gestió de la vall del Madriu-
Perafita-Claror”  a  la  seu  social  de  l’entitat  financera
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Crèdit Andorrà, amb el núm. IBAN: AD41 0003 1101 1151 6941
0101,  al  qual  cada  Comú  transferirà  la  quantitat  de
15.000,00€ acordada en la reunió anterior de la Comissió de
Gestió.

En aquest sentit, s’acorda registrar la signatura de cadascun
dels Cònsols Majors dels quatre Comuns i que per operar en
aquest compte serà necessària la firma mancomunada de dos
d’ells, principalment la de qui ocupi durant l’any en curs la
presidència de torn de la Comissió de Gestió i la de qui li
correspongui  ocupar-la  durant  l’any  següent  i,  així,
successivament.

B) S’acorda  col·laborar  amb  el  Ministeri  de  Cultura  en
l’elaboració del dossier que s’haurà de presentar durant el
proper mes de juny a la  UNESCO sobre l’aplicació del Pla de
gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror, incidint en els
temes següents:

- constitució  dels  òrgans  de  gestió:  Comissió  de  Gestió,
Director, Consell Assessor;

- actuacions realitzades: Centre d'Interpretació de l'Aigua i
del  Madriu  (CIAM)  d’Escaldes-Engordany,  estudis
arqueològics, faunístics i botànics de la vall, ...; i,

- projectes  en  curs:  condicionament  d’un  aparcament  de
vehicles a Escaldes-Engordany per facilitar l’accés dels
visitants a la vall, habilitació d’un refugi guardat, ruta
dels orris, ...

Havent  donat  posteriorment  el  seu  consentiment  cadascun  dels
assistents a la reunió, es considera aprovada aquesta acta i es
procedeix a la seva signatura.

Núm. acta: 03/12

Dia: 10.04.2012

Inici: 10.15h

Acabament: 12.45h

Lloc: Casa Comuna d’Encamp

Assistents: Hble. Sr. JORDI MAS TORRES, Cònsol Major d’Encamp, 
President de torn de la Comissió de Gestió.

Hble. Sra. MARIA ROSA FERRER OBIOLS, Cònsol Major 
d’Andorra la Vella.

Hble. Sra. MONTSERRAT GIL TORNÉ, Cònsol Major de Sant 
Julià de Lòria.

Hble. Sra. TRINITAT MARIN GONZALEZ, Cònsol Major 
d’Escaldes-Engordany.

M.I. Sr. ALBERT ESTEVE GARCIA, Ministre de Cultura.
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Sr. FRANCESC PUIGDEMASA JUST, Secretari General en 
funcions del Comú d’Encamp, Secretari de torn de la 
Comissió de Gestió.

Sra. CATHY JUAN MUÑOZ, Cap del Departament de Recursos 
Humans del Comú d’Encamp.

Els temes tractats i els acords adoptats d’acord amb l’ordre del
dia establert, són els següents:

1. DESIGNACIÓ DEL DIRECTOR DEL PLA DE GESTIÓ DE LA VALL DEL MADRIU-
PERAFITA-CLAROR

En  compliment  de  l’acord  pres  en  la  darrera  reunió  de  la
Comissió de Gestió, els candidats seleccionats per al càrrec de
Director  del  Pla  de  gestió  de  la  vall  del  Madriu-Perafita-
Claror, Sr.  VICENÇ ALAY FERRER, Sra.  LAURENCE LESTANG DOUBLET, Sra.
SUSANNA SIMON TORRALBA i  Sr.  GERARD ADSERÀ BARRAL,  procedeixen  a
efectuar, per aquest ordre, la presentació que han preparat
sobre un projecte de desenvolupament del Pla de gestió de la
vall del Madriu-Perafita-Claror i a contestar les preguntes que
se’ls plantegen.

A continuació, els membres de la Comissió de Gestió debaten
sobre la idoneïtat d’aquests candidats per exercir el càrrec de
Director  del  Pla  de  gestió  de  la  vall  del  Madriu-Perafita-
Claror i convenen en designar per al mateix la Sra. SUSANNA SIMON
TORRALBA.

Acorden que les condicions que regularan la relació laboral amb
la Sra. SUSANNA SIMON TORRALBA seran les següents:

 inici de les funcions com a Directora del Pla de gestió de
la vall del Madriu-Perafita-Claror: 01.05.2012;

 període de prova: 3 mesos;

 retribució econòmica anual: 41.270,00€ bruts anuals, en 13
pagues mensuals;

i s’encomana al Secretari de la Comissió de Gestió la redacció
del contracte laboral corresponent.

Quant a la ubicació del seu lloc de treball, s’acorda que sigui
de preferència un lloc cèntric que faciliti el contacte amb els
ciutadans. En aquest sentit, s’analitzarà la disponibilitat de
locals  que  tinguin  tant  els  Comuns  d’Andorra  la  Vella  i
d’Escaldes-Engordany com el Govern.

Així mateix, tots els presents manifesten la voluntat de les
institucions  que  representen  de  posar  a  disposició  de  la
Directora  el  seu  personal  tècnic  per  col·laborar  en  els
programes  d’actuació  que  s’executin  a  la  vall  del  Madriu-
Perafita-Claror.

Havent donat posteriorment el seu consentiment cadascun dels
assistents a la reunió, es considera aprovada aquesta acta i es
procedeix a la seva signatura.
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Núm. acta: 04/12

Dia: 20.04.2012

Inici: 10.15h

Acabament: 11.15h

Lloc: Casa Comuna d’Encamp

Assistents: Hble. Sr. JORDI MAS TORRES, Cònsol Major d’Encamp, 
President de torn de la Comissió de Gestió.

Hble. Sra. MARIA ROSA FERRER OBIOLS, Cònsol Major 
d’Andorra la Vella.

Hble. Sr. MANEL TORRENTALLÉ CAIRÓ, Cònsol Menor de Sant 
Julià de Lòria.

Hble. Sra. TRINITAT MARIN GONZALEZ, Cònsol Major 
d’Escaldes-Engordany.

Sra. SUSANNA SIMON TORRALBA, Directora del Pla de gestió 
de la vall del Madriu-Perafita-Claror

Sra. MONTSERRAT ALONSO ZAMARREÑO, Secretària General del 
Comú d’Encamp, Secretària de torn de la Comissió de 
Gestió.

Sra. CATHY JUAN MUÑOZ, Cap del Departament de Recursos 
Humans del Comú d’Encamp.

Els temes tractats en aquesta reunió han estat:

1.- El primer punt és trametre informació a la nova Directora
sobre l’estat dels assumptes comentats en la darrera reunió i dels
acords presos:

 La ubicació del seu lloc de treball serà a un despatx ubicat a
Casa Comuna d’Escaldes-Engordany.

En compliment de l’acord pres en la darrera reunió de la
Comissió  de  Gestió,  la  Cònsol  Major  d’Andorra  la  Vella
explica que disposen d’un local al Prat de la Creu on es
podrà ubicar el lloc de treball de la Directora. No obstant,
degut a que aquest local formarà part d’una obra que s’està
duent a terme i que encara està en fase de construcció, no
podran disposar del mateix fins que transcorri aproximadament
un any i mig, durada prevista d’aquestes obres.

La  Cònsol  Major  d’Escaldes-Engordany,  Sra.  Trinitat  Marin
informa que mentrestant disposa d’un local al mateix edifici
de casa comuna d’Escaldes-Engordany i que el cedeix de forma
temporal fins l’acabament de les obres. 

 La data de la seva incorporació efectiva serà el dia dos de
maig de 2012. 

 Tots els Comuns posen a la seva disposició el personal tècnic
de què disposen per l’exercici de les seves funcions. Cada
Comú li comunicarà per mail les persones de contacte. 
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 Els Comuns es comprometen a col·laborar en proporcionar mitjans
materials per dotar el seu lloc de treball del necessàri. Es
donarà d’alta un número de telèfon i mail propi.

 Com a qüestió prioritària, s’haurà de possar en contacte amb el
Ministeri de Cultura per col·laborar amb el Govern d’Andorra
en la elaboració del dossier que Andorra haurà de presentar
davant la UNESCO durant el mes de juny d’enguany.

 Se li recorden les funcions que s’estableixen en el Pla, entre
les quals haurà de preveure un pressupost i coordinar les
reunions  amb  el  Consell  Assessor,  del  que  se  li  explica
l’estat  de  constitució  amb  els  representats  de  les
associacions de protecció de la natura. Se li farà tramesa de
totes les cartes realitzades per la seva constitució, així
com de l’estat de la mateixa.

2.- Altres qüestions comentades

- El Secretari informa que el compte bancari ja està obert i
que es pot procedir a realitzar les transferències acordades
de 15.000€ cadascún.

- Es recorda que d’acord amb l’establert a l’article 23 del
Plà,  els  Acords  presos  a  la  Comissió  hauran  d’ésser
ratificats per cada Consell de Comú. Per tal de procedir de
manera àgil, es trametan les actes i una vegada aquestes
estiguin ratificades pel Consell de cada Comú s’hauran de
trametre a la Secretària de la Comissió els corresponents
certificats.

- S’acorda que la propera reunió es celebrarà el dia 18 de
maig a les 10h al Comú d’Encamp.

Havent  donat  posteriorment  el  seu  consentiment  cadascun  dels
assistents a la reunió, es considera aprovada aquesta acta i es
procedeix a la seva signatura.

Vistes  les  actes  amb els  acords  sotmesos  a  ratificació  i  obrint  el  torn
d’intervencions, el Sr. Aleix Mañosas exposa al Ple la posició dels consellers
del Partit Socialdemòcrata i Independents al respecte:

Pel que fa a aquest punt de l’Ordre del Dia cal notar que se’ns demana
la ratificació dels acords presos en quatre sessions de la Comissió de
Gestió del Pla de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror:

En la primera sessió, de data 31 de gener de 2012, es constitueix la
pròpia  Comissió  de Gestió,  se’n  designa el  President  i  Secretari,  es
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valora la possibilitat de contractar un Director d’acord amb l’article 29
del Pla de Gestió, i s’acorda l’obertura d’un compte bancari i els tràmits
corresponents a realitzar a la CASS.

Considerem que els cinc punts dels que consta aquesta primera acta
són correctes i votarem a favor de la mateixa.

En la segona sessió,  de data 30 de març de 2012, s’acorda descartar
una sèrie  de  candidatures  postulants  a  Director  del  Pla  de Gestió  i
convocar-ne la resta per la següent sessió, es designen els membres que
componen el Consell Assessor, es presenta el compte obert a nom de la
Comissió de Gestió i s’acorda col·laborar amb el Ministeri de Cultura en
l’elaboració del dossier que s’haurà de presentar al juny a la UNESCO
sobre l’aplicació del Pla de Gestió.

Pel  que fa aquest  punt vull  agrair  la  celeritat  que ha tingut la Sra.
Cònsol  en  fer-nos  arribar  l’informe  elaborat  pel  Gabinet  Jurídic  de
Govern relatiu a la composició del Consell Assessor i les recomanacions
fetes per la UNESCO. Val a dir que vam tenir aquesta informació en
menys de 24 hores i  això ha permès que l’haguem pogut llegir  amb
deteniment.

Segons aquest informe jurídic no es vulnera en cap cas l’article 33.4
del Pla de Gestió amb el fet que el Ministre de Cultura formi part del
Consell  Assessor.  No  obstant,  entenem  que  el  que  es  desprèn  de
l’esperit  del Pla de Gestió és que no en formi part cap membre del
Govern. Per aquest motiu ens abstindrem en aquesta acta.

De totes maneres,  el  sentit  comú ens indica que en la Comissió  de
Gestió  hi  hauria  de  participar  com  a  membre  el  Govern  i,  més
concretament, el ministre de Cultura, ja que el Pla de Gestió depèn de
la Llei de patrimoni cultural. Nosaltres sempre hem defensat que la vall
del Madriu-Perafita-Claror hauria de ser regulada per una llei pròpia i
ben definida, la qual cosa no ens trobem a dia d’avui.

Voldria afegir, fent relació als assistents en aquella sessió, que segons
l’article 21.1 “La Comissió…” A més a més, en l’article 26.1 ens diu
“La Comissió…” i l’article 28 conclou dient “La Comissió…” Amb això
entenem que en aquesta sessió de data 30 de març, el Ministre de
Cultura, el Cònsol Menor d’Encamp i la Cap del Departament de RRHH
del  Comú d’Encamp devien  assistir  a  la  Comissió  de  Gestió  com a
assessors tal i com diu l’article 28, ja que en cap altre cas hi haurien
pogut assistir.

En la tercera sessió, de data 10 d’abril  de 2012, es designa com a
Directora del Pla de Gestió a la Sra. Susanna Simón Torralba i  se’n
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detallen  les  condicions  laborals.  Ens  abstindrem en aquesta  acta  ja
que, tot i que no dubtem en cap cas de la vàlua i la professionalitat de
la  Directora  designada,  i  volem  col·laborar  amb  ella  en  tot  el  què
puguem per tirar endavant el pla de Gestió entre tots, no hem tingut
accés als projectes que presentaven els candidats.

En la quarta sessió de data 20 d’abril de 2012, es tramet informació a
la Directora sobre els assumptes comentats en la darrera reunió i els
acords presos.

En aquesta sessió (com en les dues anteriors) no acabem d’entendre la
presència de la Cap del Departament de RRHH del Comú d’Encamp i
per aquest motiu ens abstindrem.

Seguit a diversos aclariments i precisions entorn, d’una part, a les persones
presents  a  les  sessions  de  la  Comissió  i,  d’altra  part,  als  criteris  i
metodologia emprada per a la selecció de les persones postulants al càrrec
de Director/a de la Comissió de Gestió,  la Sra.  Cecília Vendrell sol·licita
tenir accés als informes elaborats per la responsable de recursos humans
del Comú d’Encamp, a fi de conèixer els perfils de les persones postulants
així com els criteris que al respecte s’havien establert prèviament.

Responent  a  la  petició  formulada,  la  Sra.  Cònsol  Major diu  que  en  la
propera  reunió  plantejarà  als  membres  de  la  Comissió  si  aquesta  els
sembla procedent i, d’obtenir la conformitat, farà arribar a la Sra. Cecília
Vendrell la informació requerida.

I clos el torn d’intervencions, per majoria,  el Ple aprova la proposta de
ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió de la Vall  del
Madriu–Perafita–Claror en les sessions de referència.

La Sra. Cecília Vendrell i el Sr. Aleix Mañosas s’han abstingut, d’acord amb
els arguments prèviament exposats.  La resta de consellers presents a la
sala, han votat a favor.
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12. Informes de caràcter general

La Sra. Cònsol Major informa al Ple sobre el següents assumptes:

 El  Centre  de  Patrimoni  Mundial  de  la  UNESCO han  donat  la  seva
conformitat  al  Pla  de  Gestió  de  la  Vall  del  Madriu-Perafita-Claror,
aprovat pel Comú d’Escaldes-Engordany en data 14 de desembre del
2011.

 El Tribunal Superior de Justícia ha dictat sentència en el marc de la
causa de la demanda d’indemnització presentada pels Srs.  Guillan i
Vidal en relació a l’expropiació d’una franja de terreny formant part del
vial  de  la  urbanització  Prat  de  Rogetó.  La  sentència  desestima  els
arguments aportats pels recurrents per a determinar el còmput de la
indemnització i remet el procediment a la Comissió d’Expropiació per
tal que fixi una nova indemnització basada en els criteris que indica la
mateixa sentència. 

 S’ha signat la renovació del contracte de lloguer dels terrenys situats al
Clot  d’Emprivat,  propietat  de  la  Sra.  Ingrid  Fité  i  del  Sr.  Thierry
Hortoland. Es fa constar l’agraïment als propietaris d’aquesta parcel·la
per  la  seva  excel·lent  disposició  durant  les  negociacions  que  s’han
seguit,  que  han  permès  obtenir  unes  condicions  econòmiques  més
favorables al Comú.

13. Precs i preguntes

La Sra. Núria Gomez expressa que vol aportar alguns aclariments en relació
a les preguntes que ella va contestar en aquest mateix apartat de l’ordre
del  dia,  formulades  pels  consellers  del  Partit  Socialdemòcrata  i
Independents durant la darrera sessió. En concret, referent al dit pel Sr.
Aleix Mañosas sobre l’evolució de l’endeutament (acta de la sessió de data
30 de març, pàg. 71), exposa el següent:
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En la seva intervenció el Sr. Mañosas indicava que la corporació que va
agafar  les  regnes  d’aquest  Comú  el  2007  ho  va  fer  amb  un
endeutament de 22,5 milions d’euros, i que aquest s’havia incrementat
en més de 12 milions al tancar l’any 2011, situant-lo per sobre dels
34,5 milions d’euros.

Després de fer les validacions oportunes, em sembla important aclarir
que l’1 de gener del 2008 quan l’anterior corporació va iniciar el seu
segon mandat, l’endeutament era exactament i segons queda recollit en
els estats de comptes degudament auditats, de 32,5 milions d’euros, i
no de 22,5 milions d’euros, el qual significa un augment de 2 milions
d’€ i no de 12 milions com va indicar el Sr. Mañosas.

No obstant això voldria deixar definitivament tancats els dubtes que de
forma  recurrent  sorgeixen  en  relació  al  deute  del  Comú d’Escaldes-
Engordany,  sembla  amb  la  intenció  de  desacreditar  la  gestió  de
l’anterior equip, dient que en el moment en que per primera vegada el
Sr.  Antoni  Martí  va  agafar  les  regnes d’aquest  comú,  es  a  dir  l’any
2004, l’endeutament es situava en 37,3 milions d’€ i que al tancar el
segon  mandat  aquest  va  quedar  reduït  fins  als  34,75 milions.  Una
disminució  del  7%  que  suposa  2,6  milions  d’euros,  tot  havent
aconseguint  un  volum  d’inversió  necessari  a  la  parròquia  en  noves
infraestructures i equipaments que va superar els 60 milions d’euros en
vuit anys.

Acabar  dient  que  em poso  a  la  total  disposició  dels  consellers  per
resoldre qualsevol dubte en relació a aquestes xifres que són publiques
i  han  estat  degudament  auditades  pel  Tribunal  de  Comptes.  A
l’excepció  de  les  relatives  al  darrer  tancament  que  estan  en  curs
d’auditoria.

A continuació pren la paraula el Sr. Aleix Mañosas, que exposa el següent:

Només volia deixar constància d’una errada de transcripció comesa per
mi en el darrer Ple de Comú. La xifra de 22,5 milions d’euros a la qual
vaig fer referència en aquell moment era, en realitat de 23,8 milions
d’euros, tal i com queda reflectit en l’aprovació de l’estat de comptes de
2006. Així doncs, els gairebé 12 milions d’euros d’augment als que feia
jo referència del 2006 a 2011 són, en realitat gairebé 11 milions. Cal
constatar  que  hi  ha  importants  diferències  entre  l’endeutament
presentat i aprovat Ple de Comú i el que acaba resolent el Tribunal de
Comptes. A tall d’exemple, aquesta diferència a 2004 és de més de 4
milions d’euros.
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Considero que seria recomanable que al lloc web del Comú d’Escaldes,
de la mateixa manera que s’hi publiquen els Estats de Comptes, també
s’hi haurien de publicar els estats auditats pel Tribunal de Comptes.
Això seria bo per evitar possibles confusions de cara a la població i
milloraria la transparència de les dades que presentem.

Per  exemple,  si  només fem cas de les  dades  aprovades  pel  Ple  de
Comú,  l’evolució  de  l’endeutament  de  2003  a  2011  ha  estat  d’un
augment de més de 3 milions d’euros. No obstant, si ens referim als
comptes auditats pel Tribunal de Comptes, aquest endeutament s’ha
reduït en uns 2,6 milions.

Així doncs, vull deixar constància que l’endeutament de 2003 a 2011
ha estat reduït en 2,6 milions d’euros. Tot i això, si estudiem l’evolució
de l’endeutament de l’anterior corporació, podem diferenciar clarament
els dos mandats: de 2004 a 2007 i de 2007 a 2011.

Tenint  en  compte  les  dades  del  Tribunal  de  Comptes,  en  el  primer
mandat l’endeutament es va rebaixar en 3.8 milions d’euros. Felicito
aquesta gestió en la rebaixa de l’endeutament en aquell mandat, ja que
es  tractava  d’èpoques  de  bonança  i  la  majoria  de  Comuns  van
augmentar considerablement l’endeutament. No obstant, cal deixar clar
que al 2005 hi va haver un ingrés extraordinari de 12 milions d’euros
per  part  de la  SEMTEE.  Pel  que  fa  al  segon i  últim mandat  de  la
corporació anterior, del 2007 al 2011 ja no podem parlar de tan bona
gestió, ja que en aquell mandat l’endeutament va augmentar en 1,3
milions d’euros en plena crisi econòmica.

Tancant el debat sobre aquest tema, intervé de nou la Sra.  Núria Gomez
dient:

No em consta que hi hagin diferències entre els comptes aprovats per
aquest ple i els comptes auditats pel Tribunal de Comptes. De fet, pels
comptes auditats pel Tribunal de Comptes la font d’informació és el
Comú.  Si  hi  hagués  alguna  diferència  quedaria  reportada  en  les
observacions del Tribunal de Comptes i no em consta que així sigui.
Llavors  com que veig  que continuen havent-hi  dubtes penso que lo
millor es comentar-ho en comissió tranquil·lament  per resoldre aquests
dubtes i diferències i retrobant-se tots plegats en aquests números.
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El Sr. Aleix Mañosas per la seva part, diu estar d’acord en acabar d’estudiar
el tema al si de la Comissió de Finances, confiant que a partir d’aquí ja no
sigui necessari tornar a parlar de l’endeutament passat i que els debats
s’encarin  a  tractar  de  l’endeutament  només  en  relació  a  la  gestió  de
l’actual equip comunal, tal com realment pertoca a dia d’avui.

I no havent-hi altre prec ni pregunta formulat, s’esgota l’ordre del dia de la
reunió. Essent les 17:20 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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