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L’any dos mil dotze, dijous, dia 28 de juny, 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 25 de maig de 2012.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en
les sessions celebrades els dies 21 i 29 de maig, 4 i 11 de juny de
2012.

3. Proposta d’aprovació  del  projecte  d’Ordinació  modificativa  de
l’Ordinació de la funció pública comunal.

4. Proposta d’aprovació  definitiva  de  la  modificació  de  les  Normes
urbanístiques i normativa complementària del POUPEE.

5. Proposta d’aprovació del Pla Parcial pel desenvolupament de la unitat
d’actuació de sòl urbanitzable núm. 1 (UA–Suble–01) el Falgueró.

6. Informes de caràcter general.

7. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen
els membres de la Corporació, excepció feta de l’Hble. Sr. Joaquim Tomàs,
que ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent
les 19:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió.

Previ a tot, la Sra. Cònsol Major demana al Ple guardar un minut de silenci
per tal d’honorar la memòria del  Sr.  Francesc Casals Pantebre, persona
molt apreciada i respectada que entre altres havia exercit els càrrecs de
cònsol menor i conseller de la parròquia, i que va morir en data recent, tal
com tots els presents saben i lamenten.

Transcorregut un respectuós minut de silenci, s’inicia el tractament dels
assumptes previstos a l’ordre del dia de la sessió.
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1. Lectura  i,  si  hi  ha  lloc,  aprovació  de  l’esborrany  d’acta
corresponent a la sessió celebrada el dia 25 de maig 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.

Conforme a la petició que formula la Sra. Cecília Vendrell, s’acorda ampliar
el redactat del punt 4 de l’ordre del dia amb la inclusió de l’exposició de
motius que, al respecte, la pròpia Sra. Vendrell va adreçar al Ple.

I  no  havent-hi  altra  esmena  formulada,  per  assentiment,  el  Ple  aprova
l’acta corresponent a les sessió celebrada el dia 30 de març de 2012.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de
Govern en el curs de les sessions celebrades els dies 21 i
29 de maig, i 4 i 11 de juny de 2012

Sessió de la Junta de Govern de data 21 de maig de 2012

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
391/2012 al núm. 393/2012 (obres menors), del núm. 394/2012 al
núm. 402/2012 (béns immobles), el núm. 403/2012  (Urbanisme) del
núm. 404/2012 al núm. 407/2012 (comerç), del núm. 408/2012 al núm.
410/2012 (terrasses de bar), i del núm. 411/2012 al núm. 412/2012
(exempcions fiscals).
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2.- Personal.- 

 Per a la contractació d’una plaça de caporal adscrit al
Servei de circulació i atenció ciutadana, s’ha convocat un
concurs  intern  al  que  han  postulat  sis  candidats.  Vist
l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar
els serveis del Sr. Jonathan MELLADO GAGO, amb el termini de
prova establert a l’Ordinació de la funció pública.

 S’acorda perllongar el contracte eventual de la Sra. Núria
DIAS MONTALBÁN, com a informadora turística, del dia 22 de
maig del 2012 al 21 de febrer del 2013.

 S’acorda perllongar el contracte eventual del Sr. Bernardo
FAELMOCA ROMERO, com a operari d’higiene viària, del dia 1
de juny del 2012 al 28 de febrer del 2013.

 S’acorda perllongar el contracte eventual de la Sra. Maria
Filomena DA SILVA PONTES, com a auxiliar de la Llar del
jubilat, del dia 1 de juny del 2012 al 28 de febrer del
2013.

 S’acorda perllongar el contracte eventual del Sr. Joan Ramon
CORTÉS TERCERO, com a operari de manteniment del Pavelló
Prat Gran, del dia 1 de juny del 2012 al 28 de febrer del
2013.

 S’acorda perllongar el contracte eventual del Sr. Antonio
Sergio ALVES TEIXEIRA, com a operari d’higiene viària, del
dia 1 de juny del 2012 al 28 de febrer del 2013.

 S’acorda  perllongar  el  contracte  eventual  del  Sr.  Joao
Manuel MOUTA DE SOUSA, com a operari d’higiene viària, del
dia 1 de juny del 2012 al 28 de febrer del 2013.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del
Sr. Manuel de AZEVEDO RAMOS, com a operari d’higiene viària,
del dia 1 de juny  fins al 28 de febrer de 2013.

 Vist que cap candidat ha postulat al concurs de promoció
interna  per  cobrir  la  plaça  de  vigilant  del  cementiri,
s’acorda,  a  tenor  del  que  preveu  l’article  50.2  de
l’Ordinació  de  la  funció  pública  i  ateses  les  raons
d’interès públic del servei, reubicar al Sr. Antoni RUIZ
LÒPEZ com a vigilant del cementiri. 

 Vista la sol·licitud d’excedència presentada per la Sra.
Claudia BAJO SUSANY, puericultora de l’escola bressol, pel
període de tres anys, s’acorda autoritzar-la sense reserva
de plaça.

 Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Noemí VÁZQUEZ
FÀBREGAS,  puericultora  de  l’escola  bressol  2,  per  a
l’obtenció d’un permís administratiu de dues hores diàries
per  atendre  al  seu  fill  menor  de  nou  mesos;  vist  el
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reglament de  permisos administratius,  s’acorda atorgar-li
fins al 1 d’octubre de 2012.

 Vista  la  sol·licitud  presentada  per  la  Sra.  Jacqueline
PORRAS ROJAS, puericultora de l’escola bressol del Prat del
Roure, per a l’obtenció d’un permís administratiu de dues
hores diàries per atendre al seu fill menor de nou mesos;
vist  el  reglament  de  permisos  administratius,  s’acorda
atorgar-li fins al 29 d’agost de 2012.

 Vista la demanda de la Sra. Filipa Marisa FERNANDES ARAUJO,
estudiant del centre de Formació professional, per realitzar
una estada formativa a l’escola bressol, del 31 de maig de
2012 al 27 de juny 2012, s’acorda autoritzar-la.

 Vista  la  demanda  de  la  Sra.  Fabiola  ALCÓN  GONZÁLEZ,
estudiant del centre de Formació professional, per realitzar
una estada formativa a l’escola bressol, del 31 de maig de
2012 al 27 de juny 2012, s’acorda autoritzar-la.

3.- Jornada intensiva.- S’acorda aplicar el següent horari laboral
a  les  oficines  de  l’administració  comunal,  durant  el  període
comprès entre els dies 2 de juliol al 7 de setembre de 2012 ambdós
inclosos: 

De dilluns a divendres, de 8:00 a 15:00 hores. 

Aquest horari s’aplicarà a tots els departaments que ho permeti la
seva estructura i organització, i sempre que quedi garantit el
servei  públic.   Pel  que  afecta  especialment  als  càrrecs  de
responsabilitat i comandament, l’horari intensiu solament podrà
realitzar-se durant els divendres, sempre que quedi correctament
cobert  el  funcionament  del  departament  i  assegurat  el  servei
públic que li correspon garantir.

4.- 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.

 Vist l’expedient incoat als Srs. Habib NABIL PUIGCERCÓS i
Adrià SANTAMARIA PARDEIRO, i els dos expedients incoats als
Srs.  José  Manuel  MARTINS  PINTO,  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 120 € i
60  €  respectivament,  quedant  confirmada  la  proposta  de
sanció.

5.- Concursos.- S’acorda convocar un concurs públic per cedir en
arrendament l’explotació del local propietat del Comú, situat a la
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plaça Coprínceps, al qual s’hi realitzarà l’activitat pròpia de
quiosc.

6.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció
a favor de  La Federació Andorrana de Ball Esportiu, corresponent
a les despeses de l’Open 2012 de Ball Esportiu, per l’import de
3.000 € .

7.- 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 46: - Data: 14 de juny de 2012
- Zona i situació: Madriu

 POLÍGON CADASTRAL 45: - Data: 19,20 i 21 de juny de 2012
- Zona i situació: Madriu

 POLÍGON CADASTRAL 44: - Data: 26 i 28 de juny de 2012
- Zona i situació: Madriu

 POLÍGON CADASTRAL 43: - Data: 3 i 5 de juliol de 2012

8.- Procuradors.- S’acorda atorgar poders per a plets a favor de
les Sres. Gemma CARNICÉ TORRELLAS i Maria Rosa PALLARÉS OLIVA, per
a la representació processal del Comú d’Escaldes-Engordany davant
dels Tribunals de Justícia.

9.- Recursos d’Alçada.- Es dona lectura a l’informe requerit pel
Govern en relació al recurs administratiu d’alçada interposat pel
Sr.  Josep  MARTELL  SANSA,  contra  l’autorització  provisional  de
tancament d’una finca situada al Camí del Roc, propietat del Sr.
Jaume  FORTÓ  NOGUEIRA.  S’acorda  trametre  el  referit  informe  al
Govern, conjuntament amb l’expedient administratiu.

Sessió de la Junta de Govern de data 29 de maig de 2012

1.-  Súpliques.- Es  resolen  les  súpliques  presentades  el
núm.417/2012,  el  núm.  423/2012   i  del  núm.  418/2012  al  núm.
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428/2012  (comerç)  el  núm.  413/2012  al  núm.  416/2012  (obres
menors),  i el núm. 429/2012 (secretaria).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.
7/2012 de factures conformades per un import total de 103.643,73
€. I verificada, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al
capítol corresponent del pressupost.

3.- Personal.- 

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Imma MORAN FERNANDEZ, com a puericultora de l’Escola
Bressol del Prat del Roure, del dia 1 de juny  fins que la
titular de la plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Josepa ORTEGA CANO, com a operària del SAD (jornada
completa), del dia 1 de juny  fins al 31 de juliol de 2012.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Mª del Carmen VILLAREAL DIAZ, com a operària del SAD
(a ½ jornada), del dia 1 de juny  fins al 31 de juliol de
2012.

 S’acorda perllongar el contracte eventual de la Sra. Xènia
MOURELO VELASCO, com a informadora turística, del dia 5 de
juny del 2012 al 4 de març del 2013.

 Per a la contractació d’una plaça d’administratiu adscrit al
Servei de Circulació i Atenció Ciutadana, s’ha convocat un
concurs  intern  al  que  han  postulat  tres  candidats.  Vist
l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar
els serveis del Sr. Xavier ANDORRÀ HERNÀNDEZ, amb el termini
de prova establert a l’Ordinació de la funció pública.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Mª Dolors Agràs Figa, com a professora de piano, del
dia 20 al 29 de juny de 2012, per realitzar la suplència del
permís administratiu atorgat a la Sra. Teresina SERRA per
matrimoni. 

 Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Tomasa PÉREZ
GARCIA, recepcionista de les piscines, per a l’obtenció d’un
permís administratiu no retribuït per atendre un familiar
malalt;  vist  el  reglament  de  permisos  administratius,
s’acorda atorgar-li del 29 de maig al 24 de juny de 2012.

 S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de
la Sra. Núria CASANOVAS SOLÉ, com a recepcionista de les
piscines, del dia 24 de maig  fins al 22 de juliol de 2012.

 S’acorda la contractació dels Monitors pels Esports d’Estiu
que figuren a la relació que segueix:
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Del 02/07 al

03/08
Del 06/08 al

31/08
Del 03/09 al

07/09
Horari setmanal Horari setmanal Horari setmanal

Nom i Cognoms 35h 27,5h 32,5h 35h 27,5h 32,5h 35h 27,5h 32,5h
Adrià Couceiro Mato   x       
Adrià Martinez Prieto    x      
Agda Castillo Massoni x         
Aitor Alba Bernabeu x         
Alba Albarellos Barreira    x   X   
Alba Ramos Seco x         
Albert Areny Bertran x         
Albert Casas Salas   x       
Albert Navarro Cortés  x        
Alejandro Bandera Farré      x  x  
Alexandre Rossell Cabezas x   x   X   
Amadeu Huesa Curto      x    
Andrea Pulpillo García     x  X   
Andrea Sanchez Vidal x         
Anna Perez Armany x         
Anna Povedano Moreno    x      
Anna Rocamora Fernàndez x         
Bernat Escorihuela Cabestany    x      
Berta Juncosa Lluis   x       
Bibiana Griera Rojo x   x    x  
Boris Roig Barriuso    x   X  x
Borja Sanchez Vidal x         
Carlota Rossell Cabezas  x        
Carme Serra Peiretó x    x  X   
Carol Martinez Carmona x      X   
Cristian Martinez Alejo   x x    x  
Cristian Prats Martí x         
Cristina Mañosas Rodriguez    x     x
Cristina Marcos Martinez x         
Cristina Nogué Sanchez  x        
Cristina Ros March x   x      
Dakota Villalmanzo Montaño     x  X   
Damaso Hernandez Marquez    x      
Daniel Eroles Que      x    
David De La Fuente Fernández      x    
David Fernández Garcia     x    x
David Morat Cardona x      X   
Eduard Alvarez Freitas x         
Elena Santiago Garcia     x     
Enric Tomas Canturri     x    x
Eric Bazile Fernandez    x   X   
Eric Vila Pons    x   X   
Eric Villalba Solé x         
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Erika Beleta Consuegra     x    x
Felipe Rodrigues Gonçalves   x       
Gaëlle Dorandeu      x    
Guillem Tudó Germà x         
Ian Ubach Calsina  x        
Ian Vila Pons x         
Iris Carriazo Oberman x         
Isaac Lluelles Sanchez    x   X   
Ivan Sotillo Ramirez x   x   X   
Jaume Boneta Seco x         
Jaume Pereira Mendes    x    x  
Javier Gómez Iglesias  x        
Javier Sotillo Ramírez    x   X   
Jennifer Puig Lazaro    x   X   
Jennifer Reboredo Franco    x   X   
Joan Parés Càmara x   x   X   
Joan Ribera Monfort   x       
Jordi Guasch Zamora      x   x
Jordi Segura Diego      x  x  
Jose Pablo Del Castillo Vázquez    x   X   
Judith Fonoll Almansa x   x   X   
Laia Bertran Suárez    x      
Laia Pascual Rodriguez      x   x
Lara Griera Rojo x         
Lara Santiago Garcia  x  x      
Laura Marti Bons  x        
Laura Perdigués Duaso x   x   X   
Leticia Gonzalez Baldonedo x         
Mª Jesus Castilla Heredia x       x  
Manuela Martins Salvador x         
Marc Calull Guerrero    x   X   
Marc Colell Moreno    x      
Marc Fajardo Aliaga   x    X   
Marc Muro Riba  x        
Marc Sauri Alcazar x   x   X   
Marc Serra Tomas    x   X   
Maria Rosa Sánchez Ruiz     x   x  
Melania Ramírez Seco     x    x
Meritxell Dono Matalobos    x      
Meritxell Martinez Lopez   x       
Meritxell Moya Reigosa x   x   X   
Meritxell Prats Martí    x   X   
Meritxell Ramos López x       x  
Miquel De Sousa Cerqueira x         
Miquel Garcia Cobos    x      

4.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Carme
PUJOL RIBERAYGUA i als Srs. Eduard ROSSELL BRUN i Anibal
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MACHADO  DA  SILVA,  per  una  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a
la via pública. 

 S’acorda incoar un expedient sancionador als titulars de
l’empresa  QUELCOM  i  de  VIATGES  MONTMANTELL,  per  una
presumpta  contravenció  a  l’Ordinació  que  regula  la
col·locació de publicitat gràfica a la via pública. 

 Vistes les al·legacions formulades pel Sr. Joan MARTINEZ
BENAZET i el titular de COANSA, en relació als expedients
incoats per una presumpta transgressió a l’Ordinació que
regula el dipòsit d’ escombraries a la via pública, s’acorda
deixar nuls i sense efectes els referits expedients.

5.-Senyalitzacions.- 

 Pel subministrament de material per a les senyalitzacions de
l’eix de les calçades dels carrers de la Parròquia, s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses EUROSENYALS
(6.221,30  €),  MULTISERVEIS  COPRÍNCEP  (7.008,72  €)  i
SENYALITZACIONS  STOP  (3.467,87€).  Examinades  les  ofertes
s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  SENYALITZACIONS  STOP  la
referida  senyalització  al  ser  l’empresa  que  presenta
l’oferta menys dient. 

 Pel  subministrament  de  pintura  vial  destinada  a  la
senyalització  horitzontal,  s’ha  efectuat  una  consulta  de
preus a les empreses FERBA (7.064,54 €), EUROSENYALS (12.994
€), MULTISERVEIS COPRIINCEPS (6.238,02 €), SENYALITZACIONS
STOP (6.975. 49 €), TECNOL (14.966,48 €) i FERRETERIA MAVID
(7.116,82).  Examinades  les  ofertes  s’acorda  adjudicar  el
subministrament  de  la  referida  pintura   a  l’empresa
MULTISERVEIS COPRÍNCEPS, atès que presenta l’oferta menys
dient.

6.- Jazz al carrer.- Dins del programa “Jazz al carrer”, s’acorden
les següents contractacions:

 9 de juliol:  Manel Camp i Llibert Fortuny   (2.236 € +
lloguer equip de só i el lloguer de piano) 

 10 de juliol: Joan Vidal Sextet (1.820 € + lloguer equip de
só i el lloguer de piano)

 11 de juliol: Susana Sheiman& Ignasi Terraza&Raynald Colom
(4.316  €  +  lloguer  equip  de  só,   lloguer  de  piano  i
allotjament + sopar i allotjament )

 12 de juliol: August Tharrats Trio (1.456 € + lloguer equip
de só i el lloguer de piano)

 13 de juliol: Geni Barry Quartet ( 2.028 € + lloguer equip
de só i el lloguer de piano)

 14 de juliol: Doc Scanlon’s Pool cats (1.508 € i 2.184 € 2
sessions + lloguer equip de só i el lloguer de piano + sopar
i allotjament)
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L’empresa Andorra Animació es farà càrrec de la contractació
artística,  per  un  import  de  14.040  €,  que  correspon  a
l’opció “b” de la seva proposta, que inclou 2 sessions pel
dissabte dia 14 de juliol. Les despeses de lloguer del piano
(2.500 €) i del lloguer del equip de só i de llum (pendents
de  determinar)  no  estan  contemplades  en  el  referit
pressupost. 

7.- CAEE.-  S’acorda la contractació de l’exposició  “El jardí de
les  maravelles”,  constituïda  per  60  litografies  i  gravats  de
l’artista Joan Miró. Aquesta mostra, tindrà una durada de tres
mesos (del 5 de juliol al 30 de setembre de 2012) i un cost de
27.000 €. El preu inclou el transport, el lloguer i l’assegurança.

Es preveuen les despeses addicionals següents:
 

 Assegurança de l’exposició: 1.000 €
 Assegurança vinils: 500 €
 Servei de catering: 250 €

8.-  Subvencions.-   S’acorda  procedir  a  l’abonament  de  les
suvbencions següents, corresponents a activitats de les Entitats:

 Creu Roja Andorrana, per un import de 1.687,50 €
 AINA, per un import de 412,50 €

9.- Llar del jubilat.- Vist que s’han incrementat d’una hora més
les classes de ball que s’imparteixen a la Llar del Jubilat per
part de la Sra. Naeco Yamamoto, s’acorda retribuir-la a raó de una
hora més a la setmana, quedant el seu salari en 130 € per 13 hores
treballades al mes.

10.-  Vehicles  abandonats.-  Vista  la  relació  de
vehicles/ciclomotors  retirats  de  la  via  pública  pel  servei  de
Circulació i atenció Ciutadana, els quals es troben al dipòsit
comunal sense que els seus propietaris hagin procedit a recuperar-
los; vista l’Ordinació de retirada de vehicles de la via pública
i dels aparcaments comunals i d’abandó de vehicles, de data 4 de
març  del  2010,  article  4t,  s’acorda  notificar  als  propietaris
d’aquests  vehicles  que  disposen  del  termini  inajornable  de  30
dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la relació
al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, per tal de retirar-
los  del  dipòsit  comunal.  Transcorregut  aquest  termini,  els
vehicles que no hagin estat recuperats seran considerats com a
cosa abandonada i es procedirà a la seva destrucció.

11.-  Pont  de  la  Tosca.-  S’acorda  presentar  el  projecte  de
restauració de la zona del Pont de la Tosca i els seus entorns a
la  convocatòria  de  subvenció  destinada  als  béns  immobles  del
Patrimoni Cultural d’Andorra

Sessió de la Junta de Govern de data 4 de juny de 2012
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1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
431/2012 al núm. 434/2012 (béns immobles), del núm. 435/2012 al
núm. 441/2012 (comerç), el núm. 442/2012 (secretaria), del núm.
443/2012 al núm. 444/2012 (terrasses de bar).

2.- Aparcaments.-  Per la substitució de la barana de fusta per
una de metàl·lica a  la zona de l’aparcament de Sant Jaume, s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses FUSTERIA ROSSELL
(2.235  €),  SERRALLERIA  ENGOLASTERS  (2.756  €)  i  SERRALLERIA
VICTÒRIA (3.484,11 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a
l’empresa SERRALLERIA ENGOLASTERS els treballs de substitució de
la barana, al ser l’empresa que presenta la millor oferta, en el
seu conjunt.

3.- Festa de la Parròquia 2012.- 

 Per a la contractació d’espectacles pel dia 17 de juny,
data de commemoració de la creació de la Parròquia, s’ha
efectuat  una  consulta  de  preus  a  les  empreses  GATZARA
ESPECTACLES  i  ANDORRA  ANIMACIÓ.  Examinades  les  ofertes,
s’acorda contractar el  duo Stylette, per l’import de 500€
per amenitzar el ball de tarda, i l’espectacle infantil En
Gil i els Rataplam “Continuem fent amics”, per un import de
676 € a l’empresa  Andorra Animació.

 Per a la realització de l’àpat popular que s’ofereix amb
motiu de la celebració de la diada de la Parròquia, s’ha
efectuat una consulta de preus a diverses empreses obtenint
només oferta de l’empresa AMICS DE LA PAELLA (6.350 €/1.500
racions).  Examinada  l’  oferta  s’acorda  adjudicar  a
l’empresa  AMICS  DE  LA  PAELLA  el  subministrament  i
preparació d’aquest àpat així com el servei de bar al Parc
de la Mola.

5.-Llar del jubilat.- Dins del marc “un dia de platja” consistent
en  una  sortida  a  la  localitat  Tarragonina  de  Cambrils,  s’ha
efectuat una consulta de preus a les empreses de transport de
passatgers següents: AUTOCARS NADAL (650 €), VIATGES SOLDEVILA
(600 €) i VIATGES ESPANYA (576,60 €). Examinades les ofertes,
s’acorda adjudicar a l’empresa VIATGES SOLDEVILA la contractació
del  transport,  al  ser  l’empresa  que  presenta  les  millors
prestacions cara a l’organització del viatge. Cada participant
col.laborarà amb una aportació de  16 €, destinada a cobrir les
despeses del dinar, l’assegurança i el ball de tarda. 

Sessió de la Junta de Govern de data 11 de juny de 2012
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1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del  núm.
445/2012 al núm. 451/2012 (obres menors), del núm. 452/2012 al
núm. 454/2012 (béns immobles), el núm. 455/2012 (Urbanisme), el
núm. 456/2012 (secretaria), del núm. 458/2012 al núm. 462/2012
(comerç) i del núm. 463/2012 al núm. 464/2012 (terrasses de bar).

2.- Expedients sancionadors.- 

 S’acorda incoar un expedient sancionador al Sr. Joan Josep
BOTELLÉ  GABARRO,  per  una  presumpta  contravenció  a
l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a
la via pública. 

 Vist  que  Sr.  Jaume  CAMPMANY  COROMINAS,  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 el
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 titular de l’HOTEL POL per una
presumpta  transgressió  a  l’Ordinació  que  regula  la
distribució de publicitat gràfica a la via pública;  vist
que  no  ha  efectuat  el  pagament  de  la  sanció  imposada,
s’acorda procedir al cobrament  per la via judicial.

 Vistes les al·legacions formulades per la Sra. Karen GAUCHEY
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; ates que es tracta d’un
supòsit de reincidència, s’acorda  imposar-li una multa de
300 €, quedant confirmada la proposta de sanció.

3.-  Escola  bressol  2.-  Per  a  la  reparació  de  les  goteres  i
humitats  del  pati  de  l’escola  bressol  2,  s’ha  efectuat  una
consulta de preus a les empreses CONSTRUCCIONS TAUSTE SL (4.286,88
€), CONSTRUCCIONS CARRACEDO (4.433 €), CONSTRUCCIONS DA ROCHA SL
(7.532,30 €). Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar aquests
treballs de reparació a l’empresa CONSTRRUCCIONS TAUSTE SL, al ser
la que presenta l’oferta menys dient. 

4.-Colors de música.-  Dins del programa “Colors de música’12 ”,
s’acorda la contractació, junt amb “Cadena SER-40 Principales” del
concert de Manuel Carrasco pel proper dia 21 de juny. El Comú es
farà càrrec de la fitxa tècnica i del lloguer del back line per un
import  de  3.250  €,  i   Cadena  Ser-  40  Principales de  la
contractació del artista.

5.- CAEE.-  S’acorda anul·lar la contractació de l’exposició “La
representació dels cossos de dones”, programada al CAEE durant el
mes de juny.

6.- Esports d’Estiu.- 
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 Per a la contractació d’un servei de càtering per a l’espai
Lleure  durant  el  període  dels  Esports  d’Estiu  (juliol  i
agost), destinat als infants de 3 anys, s’ha convocat un
concurs públic al que solament ha postulat l’empresa OPCIÓ
CUINA presentant una oferta per l’import de 10.147,50 €,
import que pot variar en funció del nombre d’inscripcions
(menú infant: 5,50 €, menú monitor: 5,50, menú especial:
5.50  €  i   picnic  5.50  €).  Examinada  l’oferta,  s’acorda
adjudicar aquest servei a la referida empresa.

 Per  a  la  contractació  d’una  empresa  de  transport  pels
infants i joves inscrits als Esports d’Estiu, s’ha convocat
un concurs públic al que han postulat les empreses VIATGES
SOLDEVILA  i COOPERATIVA INTERURBANA ANDORRANA. Examinades
les  ofertes,  s’acorda  adjudicar  a  l’empresa  COOPERATIVA
INTERURBANA  ANDORRANA  els  desplaçaments  als  Cortals  de
Llumeneres,  Sorteny,  Arans  i  El  Serrat  per  l’import
aproximat de 1.690 €. I a l’empresa VIATGES SOLDEVILA els
desplaçaments a Engolasters i a la Caserna de Bombers per
l’import de 6.020 €.

7.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció
a favor l’ Esquí Club d’Andorra, per un import de 6.841 €, en
concepte  de  pagament  de  la  temporada  2011-2012  de  “Esquí
diferent”.

8.-  Plans  d’autoprotecció  i  d’emergència.-  Vistos  els  acords
adoptats pels Comuns d’Ordino i La Massana, facultant al Comú
d’Escaldes-Engordany  per  a  la  licitació  del  concurs  per  a  la
contractació  dels  treballs  relatius  als  plans  d’autoprotecció,
plans d’emergència i aplicació de les mesures d’emergència als
centres  de  treball  comunals,  s’acorda  aprovar  els  Plecs  de
Condicions i publicar la convocatòria.

9.-  Expedients  disciplinaris.- La  Junta  de  Govern  del  Comú
d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 30 de gener
del 2012, va acordar incoar un expedient disciplinari al Sr. Oscar
Abel  Mas  Garcia  per  la  presumpta  comissió  de  dues  faltes
disciplinàries de caràcter greu, consistents, la primera, en un
acte o conducta “d’indisciplina o la falta d’obediència deguda
als superiors i les autoritats” i, la segona, en “una pertorbació
greu del servei”.

ATÈS que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les peces
obrant  a  l’expedient  de  referència,  que  s’ha  tramitat  de
conformitat amb l’article núm. 72 i concordants de l’Ordinació de
la funció pública comunal,

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia d’avui adopta
una resolució motivada que clou l’expedient de referència, la part
dispositiva de la qual és la següent,
...///...

“Atès, per tant, que:

1).- La conducta del Sr. Oscar Mas Garcia ha de ser considerada
com  un  acte  d’indisciplina  i  els  fets  abans  ressenyats  son
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constitutius  de  la  infracció  greu  tipificada  a  l’article  67,
apartat b) de l’Ordinació de la funció pública de data 1 de gener
del 2003.

2).- No ha quedat acreditat que l’absència injustificada al seu
lloc de treball durant el dia 19 de gener del 2012, produís una
greu pertorbació al servei de la deixalleria comunal i per tant,
els  fets  abans  ressenyats  no  poden  ser  considerats  com  a
constitutius de la infracció contemplada a l’article 67, apartat
i), de l’Ordinació de la funció pública comunal.

Malgrat tot cal ressenyar que els fets ocorreguts haurien pogut
ser  constitutius  d’una  falta  lleu  contemplada  a  l’article  66
apartat a), de l’Ordinació de la funció pública comunal, per “la
falta d’assistència d’un dia, sense autorització dels superiors”.
  
3).- Emparant-se en l’article 69, apartat b), de l’Ordinació de la
funció  pública  comunal  i  considerant  els  criteris  de
proporcionalitat   establerts  a  l’article  70,  apartat  1  de  la
mateixa, la Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 11 de
juny del 2012 RESOL imposar al Sr. Oscar Abel Mas Garcia la sanció
disciplinària consistent en la suspensió de funcions amb pèrdua de
retribució  durant quinze dies.”

Aquesta resolució s’inscriu al registre corresponent, d’acord amb
l’article núm. 75 de l’Ordinació de la funció publica comunal.

Vistos els acords sotmesos a ratificació en el  dia d’avui,  la  Sra. Cònsol
Major demana als presents si al respecte tenen alguna esmena, comentari
o demanda d’informació a formular.

Junt amb els acords de la Junta de Govern, els consellers disposen d’una
relació  de  les  sol·licituds  resoltes  en  el  transcurs  de  les  sessions  de
referència, on s’especifica la identitat dels sol·licitants i l’objecte de les
demandes.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, amb l’assentiment dels presents,
el  Ple  aprova la ratificació  dels acords de la  Junta de Govern posats  a
consideració en el dia d’avui.

3. Proposta d’aprovació del projecte d’Ordinació modificativa
de l’Ordinació de la funció pública comunal
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La Sra. Cònsol Major exposa als presents 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 el projecte d’Ordinació
modificativa de l’ordinació de la funció pública comunal, la qual suprimeix
per als períodes 2012, 2013 i 2014, les compensacions retributives del
personal previstes al Reglament del sistema d’avaluació de l’acompliment,
que desenvolupa la disposició addicional tercera de l’Ordinació de la funció
pública.

Intervé  a  continuació  la  Sra.  Cecília  Vendrell plantejant  que,  atesa  la
vinculació d’aquesta proposta amb la pregunta degudament registrada que
el seu grup tenia reservada pel torn de “precs i preguntes”, de no haver-hi
inconvenient,  seria preferible alterar  l’ordre del  dia i  donar lectura a la
mateixa en aquest precís moment.

Amb  l’acord  dels  presents,  la  Sra.  Cònsol  major  accedeix  a  aquesta
demanda i demana al Secretari General que faci lectura de la pregunta
formulada:

En virtut de l’article 23 punt 2 de l’Ordinació del 28-12-2011 d’organització i
funcionament del comuns, publicada el dia 4 de gener de 2012 al Butlletí
Oficial  del Principat  d’Andorra,  i  dins dels terminis fixats en dit  article,  els
consellers  del  Partit  Socialdemòcrata i  Independents sol·licitem la inclusió
dels precs i preguntes següents a l’ordre del dia de la reunió ordinària del
Consell de Comú de data 30 de juny de 2012.

Vist que en el punt 3 de l’ordre del dia se sotmet a votació una proposta
d’Ordinació la qual modifica l’Ordinació de la funció pública. Vist que aquesta
proposta  de  modificació  pretén  continuar  efectuant  les  avaluacions,  però
amb  una  freqüència  anual  sense  que  aquestes  tinguin  dret  a  cap
compensació  econòmica,  els  consellers  del  partit  Socialdemòcrata  i
Independents formulen la pregunta següent: 

Perquè es continua efectuant l’avaluació de l’acompliment del personal del
Comú  d’Escaldes-Engordany  quan  s’elimina  la  gratificació  econòmica
d’aquest i que, tal com s’especifica en l’exposició de motius de la Llei 2/2012
del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria
de personal,  “Aquest instrument,……, ha resultat molt  difícil  d’implementar
en la pràctica, i ha revelat tota una sèrie de mancances que evidencien que
no  resulta  adequada  per  assolir  les  aportacions  en  termes  d’eficàcia  i
d’eficiència que se n’esperaven; per això es considera necessari replantejar-
lo totalment” ?
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Feta la lectura de la pregunta, la Sra.  Cònsol Major aporta resposta a la
mateixa en els següents termes:

El sistema de gestió de l’acompliment previst al capítol VII (article 64 i
següents)  de  la  Llei  de  la  funció  pública,  no  forma part  d’aquelles
normes contingudes a la mateixa Llei que són aplicables directament
als comuns. No obstant, el Comú d’Escaldes-Engordany, en el moment
d’aprovar la regulació del seu règim estatutari de la funció pública, va
incorporar-hi la figura de la gestió de l’acompliment, entenent que els
funcionaris  comunals  havien  de  trobar-se  en  igualtat  de  drets  i
obligacions que la resta de treballadors de l’Administració general.

D’ença de la promulgació de l’Ordinació de la funció pública comunal,
l’any  2003,  el  sistema  de  la  gestió  de  l’acompliment,  amb  les
posteriors  modificacions  i  adaptacions  del  Reglament  que  el
desenvolupa, s’ha aplicat als funcionaris i agents de l’administració del
Comú d’Escaldes-Engordany fins al dia de la data.

La proposta d’Ordinació que avui s’ha presentat a la consideració del
Ple,  que  suspèn  els  efectes  econòmics  del  sistema  de  gestió  de
l’acompliment durant els anys 2012, 2013 i 2014 respon, com ja s’ha
dit, a les exigències de contenció de despesa pública en matèria de
personal, i s’empara en la Llei 2/2012, del 15 de març, que en la seva
disposició addicional  quarta,  permet als comuns adoptar mesures de
contenció  de  despesa  pública  en  matèria  de  personal  “en  termes
equivalents als previstos per aquesta Llei”.

És cert que la Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció
de la despesa pública, en la seva exposició de motius posa de relleu
que el sistema de la gestió de l’acompliment, per raons diverses, haurà
de ser necessàriament replantejat en la seva totalitat. Ara bé, fins que
aquest replantejament general del GADA no es produeixi, i la Llei de la
funció  pública  mantingui  en  vigor  el  sistema  d’avaluació  de
l’acompliment  ni  que  sigui  temporalment  sense  els  seus  efectes
econòmics, des del grup de la majoria pensem que (tot i compartir les
consideracions  expressades  en  aquell  preàmbul)  el  Comú  ha  de
mantenir per als seus funcionaris el mateix règim estatutari que sigui
aplicable als funcionaris de l’administració general. 
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Closa la intervenció de la Sra. Cònsol Major, la Sra.  Cecília Vendrell diu
entendre amb aquesta quina és la posició del grup de la majoria en relació
a  la  proposta  posada  a  consideració,  i  que,  per  contra,  seguidament
exposarà la posició del seu grup al respecte:

En la proposta d’Ordinació de modificació de l’Ordinació de la funció
pública comunal que avui se’ns demana d’aprovar, es modifiquen dos
dels aspectes importants i bàsics del sistema de gestió i avaluació de
l’acompliment. 

El primer correspon a la freqüència de l’avaluació de l’acompliment al
personal del Comú d’Escaldes-Engordany que és, fins a data d’avui, de
cada dos anys, tal i com contempla l’article 5 del Decret de modificació
del  reglament  del  sistema  d’avaluació  de  l’acompliment  aprovat  en
Consell de Comú a data 26 de novembre de 2009 i que serà, a partir
d’ara anual.

El  segon  correspon  a  l’element  principal  de  tot  sistema  de  gestió  i
avaluació  de  l’acompliment,  que  és  la  retribució  econòmica  del
treballador  quan  aquest  ha  aconseguit  els  objectius  establerts  i  ha
desenvolupat les competències demanades.

Nosaltres,  els  Consellers  del  Partit  Socialdemòcrata  i  Independents
estem d’acord en que, reprenc part de l’exposició de motius de la Llei
2/2012 del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública
en matèria de personal, que diu: “aquest sistema ha sigut de difícil
implementació i ha revelat tota una sèrie de mancances que evidencien
que no resulta adequat per assolir les aportacions en termes d’eficàcia i
d’eficiència que se n’esperaven”. 

Per  això,  no  considerem apropiat  continuar  mantenint  part  d’aquest
sistema, en concret l’avaluació del treballador que, a més de ser una
pèrdua de temps de treball  per part de l’avaluador i de l’avaluat,  és
justament aquesta part la que no ha permès aconseguir els objectius
buscats pel GADA que és l’eficàcia i la eficiència. 

Quin  interès  té  doncs  mantenir  l’avaluació  de  l’acompliment  al
treballador? 

Quant a l’objectiu de l’article 2 de la proposta d’Ordinació que avui se
sotmet a votació, que és retallar la retribució econòmica del GADA per
tal  de  poder  mantenir  les  finances  comunals  sense  que  aquestes
retribucions participin en l’increment del deute comunal, els consellers
del Partit Socialdemòcrata i Independents hi donem suport, ja que som
conscients de l’estat de les arques comunals i no podem demanar als
ciutadans d’Escaldes-Engordany, i per extensió del Principat d’Andorra,
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que financin mitjançant els seus impostos aquestes retribucions, quan
s’ha demanat esforços a tota la població.

Nosaltres,  els  Socialdemòcrates,  ja  vam manifestar  la  nostra  opinió
sobre la Llei 2/2012, de mesures de contenció de la despesa pública en
matèria de personal, al si del Consell General el passat 1 de març, en el
moment de l’examen i votació de l’esmena a la totalitat formulada pel
grup parlamentari Socialdemòcrata. 

La nostra intervenció pot ser resumida en que compartim la necessitat
de controlar la despesa pública però no compartim l’essència d’aquesta
Llei, ja que en lloc d’encarar-se a la modificació profunda de la Llei de
la funció pública,  s’ha aprovat  una llei  que no avarca el  fons de la
qüestió i es limita únicament a la retribució del GADA, a les jubilacions
forçoses i a la reducció de les retribucions de més de 3000 €. 

Nosaltres, creiem en la necessitat de reformular una nova Llei de la
Funció Pública i en aquest sentit, durant la legislatura passada, es va
treballar en taules de treball on estaven presents els agents implicats i
en les  quals  consellers  generals  que ara  estan a  DA no varen voler
participar, per tal d’obtenir una nova Llei consensuada que racionalitzés
els  recursos  humans  de  l’Administració,  i  que  millorés  el  servei  al
ciutadà i la qualitat de l’Administració. 

Tot això per dir, que nosaltres no estem d’acord en el contingut de la
Llei 2/2012 del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa
pública en matèria de personal,  però que vist  que en el  Consell  de
Comú d’avui  se’ns  demana d’aprovar  una Ordinació  que reprèn part
d’aquesta Llei, en concret l’article 7, voldríem que, a l’igual que tots els
càrrecs i llocs de treball definits en l’article 1 d’aquesta Llei -a títol
d’exemple citem el personal de l’Administració general, de Justícia, de
les entitats parapúbliques, de les societats públiques que depenen de
l’Administració general i  de tots els alts càrrecs, personal de relació
especial amb l’Administració general, cap de protocol, cap de Gabinet
del cap de Govern, el Secretari general de Govern, els ambaixadors, els
secretaris d’estats, els Ministres i el mateix Cap de Govern, així com
tots els Consellers Generals, Subsíndic i Síndic-, s’apliquessin també,
els articles 2, 3, 4, 5 i 6 d’ aquesta Llei al personal i càrrecs polític del
Comú d’Escaldes-Engordany que cobren més de 3000 €, per tal que els
esforços de contenció que es demana de fer als treballadors, l’avaluació
de  la  gestió  de  l’acompliment  dels  quals  ha  sigut  positiva,  siguin
realitzats per tots.

Així doncs, demanem que, en virtut de la disposició addicional quarta
de la  Llei  2/2012 del  15 de març,  de mesures de contenció  de la
despesa pública en matèria de personal, el Comú d’Escaldes-Engordany
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adopti per mitjà d’una ordinació els articles relatius al sistema de gestió
i  avaluació  de  l’acompliment,  però  també  els  article  relatius  a  la
reducció de les retribucions.

Per tant, quant a la nostra consideració del punt 3 de l’ordre del dia del
Consell  de  Comú d’avui,  els  Consellers  del  Partit  Socialdemòcrata  i
Independents del Comú d’Escaldes-Engordany hi votem en contra pels
motius que acabem d’exposar.

Closa la intervenció de la Sra. Cecília Vendrell  i no havent-n’hi altra de
sol·licitada, per majoria, el Ple aprova la proposta presentada.

La Sra. Cecília Vendrell i el Sr. Aleix Mañosas han votat en contra, i la resta
de consellers presents a la sala, han votat a favor.

L’Ordinació  aprovada,  modificativa  de  l’Ordinació  de  la  funció  pública
comunal, serà tramesa al BOPA per a la seva publicació i posterior entrada
en vigor

4. Proposta  d’aprovació  definitiva  de  la  modificació  de  les
Normes  urbanístiques  i  normativa  complementària  del
POUPEE

El Sr. Cònsol Menor exposa al Ple que en la sessió de Consell celebrada el
dia 30 de març, es va presentar la proposta de modificació de les normes
urbanístiques  del  POUPEE  als  efectes  de  corregir  les  mancances  i/o
contradiccions  detectades,  com  a  conseqüència  de  les  recents
modificacions  del  Reglament  de  construcció  aprovat  pel  Govern.  Al
respecte, el Comú va adoptar els acords següents:

1. Aprovar,  amb  caràcter  provisional,  les  modificacions  al  Pla
d’Urbanisme  Parroquial,  i  trametre-les  al  Govern  per  a  la  seva
aprovació prèvia.
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2. Publicar  l’acord  provisional  de  modificació  al  Butlletí  Oficial  del
Principat d’Andorra.

Vist que en el termini de publicació no ha estat formulada cap al·legació
en relació a les propostes de modificació publicades. 

Vist que, conforme als articles 10, 99 i 106 de la LGOTU, la Comissió
Tècnica  d’Urbanisme  ha  informat  favorablement  les  referides
modificacions i  el  Govern, en la sessió del  13 de juny del  corrent,  ha
acordat l’aprovació prèvia.

Conforme  a  l’article  106.2  de  la  LGOTU,  i  havent-se  completat  el
procediment de modificació,  es proposa l’aprovació d’aquesta Ordinació
de modificació de les normes urbanístiques i normativa complementària
del POUPEE. 

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

5. Proposta d’aprovació del Pla Parcial pel desenvolupament
de la  unitat  d’actuació  de  sòl  urbanitzable  núm.  1 (UA–
Suble–01) el Falgueró

El Sr. Cònsol Menor informa que en la sessió celebrada el 17 de novembre
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. 01
(UA-Suble-01) el Falgueró 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:
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Vist l’acord adoptat pel Comú d’Escaldes-Engordany en la sessió celebrada
el dia 17 de novembre de 2011, donant conformitat al projecte del Pla Parcial
pel  desenvolupament  de  la  Unitat  d’Actuació  UA-Suble-01,  “el  Falgueró”,
formulat per les societats mercantils Encaix Immobiliària, SA, Atri, SA i la Sra.
Alice, Rose, Marie, Reine Sazy, que inclou els terrenys situats al darrera de
l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell,  delimitats al nord, pel riu Valira del
Nord i els terrenys de sòl urbà consolidat; al sud, pel carrer dels Escalls i per
terrenys  privats  corresponents  al  sòl  urbà  consolidat  residencial  i  per  la
parcel·la propietat de l’Hospital; a l’est, per l’avinguda Fiter i Rossell i sòl urbà
consolidat;  i  a l’oest,  pel  límit  parroquial  d’Andorra la  Vella  i  per  sòl  urbà
consolidat UA-Suc-52,

Vist  que en el  termini  d’informació  pública  al  qual  fou sotmès l’expedient
mitjançant l’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
del  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  en  matèria  urbanística,  en  relació  al  compliment  dels  tràmits  i
procediments  preceptius  establerts  als  articles  núm.  61,  62,  i  63  del
Reglament urbanístic,

Vist el que disposa l’article núm. 64 del Reglament urbanístic, en relació als
articles  núm.  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 28 de juny de
2012, 

DECRETA

Article 1

S’aprova el projecte de Pla Parcial de la unitat d’actuació UA-Suble-01 “el
Falgueró”,  que  inclou  els  terrenys  situats  al  darrera  de  l’Hospital  Nostra
Senyora de Meritxell, delimitats al nord, pel riu Valira del Nord i els terrenys
de sòl urbà consolidat; al sud, pel carrer dels Escalls i per terrenys privats
corresponents al sòl urbà consolidat residencial i per la parcel·la propietat de
l’Hospital; a l’est, per l’avinguda Fiter i Rossell i sòl urbà consolidat; i a l’oest,
pel límit parroquial d’Andorra la Vella i per sòl urbà consolidat UA-SUC-52,
formulat per les societats mercantils Encaix Immobiliària, SA, Atri SA i la Sra.
Alice, Rose, Marie, Reine Sazy, 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
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Es publica aquest Decret al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, junt amb
la relació de propietaris afectats que figura a l’annex núm. 1, per tal que el
pla parcial sigui executiu a partir del mateix dia de la seva publicació.

Article 3

Es requereix a les societats mercantils Encaix Immobiliària, SA, Atri SA i a la
Sra. Alice, Rose, Marie, Reine Sazy, 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 que es reflecteixin la configuració
de la nova situació i 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 als propietaris del pla parcial per tal que es
constitueixin,  mitjançant  escriptura  pública,  en  associació  de  promoció
urbanística, als efectes de procedir a l’execució de la urbanització.

Article 4

Aquest pla parcial té 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-01,  el  Falgueró,   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

6. Informes de caràcter general

La Sra. Cònsol Major informa al Ple sobre el següents assumptes:
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 Han estat signats els contractes de renovació dels arrendaments dels
terrenys propietat de Casa Muntanya (a l’avinguda del Fener), Casa Prat
i Casa Molines (al Clot d’Emprivat). 

La Sra. Cònsol Major afegeix que vol aprofitar l’avinentesa per expressar
públicament en nom del Comú, l’agraïment a aquestes tres famílies per
la  predisposició  a  l’acord  demostrada  durant  les  negociacions  i  per
avenir-se a adequar les seves exigències econòmiques a l’actual context
de crisi.

 En  els  propers  dies  es  signarà  el  contracte  amb  la  direcció  dels
establiments Illa Carlemany, per a la instal·lació d’un punt d’informació
turística  en el  referit  edifici,  per  una durada de dos mesos  (juliol  i
agost), renovable en funció dels resultats obtinguts

7. Precs i preguntes

Atès que en base al seu contingut, l’única pregunta registrada d’acord amb
el procediment regulat a l’article 23.2 del l’Ordinació sobre organització i
funcionament dels comuns, ha estat resposta durant el tractament del punt
3r de l’ordre del dia, essent les 19:25 hores, la Sra. Cònsol Major aixeca la
sessió.

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