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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 17 d’octubre del 2018 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 17 d’octubre del 2018, es reuneix la Junta 
de Govern, sota la presidència de l’Hble. Sra. Conxita MARSOL RIART, cònsol 
major. Després d’haver estat degudament convocada la reunió, hi assisteixen 
els membres següents: 
 
Hble. Sr. Marc PONS MARTELL, cònsol menor 
Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS, conseller major 
Hble. Sra. Mònica CODINA TORT, consellera menor 
Hble. Sra. Maria Carme NIN SANS 
Hble. Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES 
Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG 
Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
S’acorda la incoació d’un expedient disciplinari a RCMV i el nomenament de la 
directora de Recursos Humans com a instructora de l’expedient.  
 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
S’acorda la convocatòria d’un Consell de Comú per al proper 25 d’octubre, a 
les 16 h. 
 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre els recursos administratius de Gabinet Jurídic que s’adjunten 
a aquesta acta. 
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C) COMUNICACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorda l’edició d’un videoclip parodiant la cançó “Havana”, de Camila 
CABELLO, a càrrec de l’empresa DÉU N’HI DO, SLU-QUELCOM, per un 
import de 564,30€ per Comú, per tal de sensibilitzar la societat sobre la 
problemàtica de les defecacions dels gossos, el qual serà assumit mitjançant el 
compte de l’ASSOCIACIÓ DE COMUNS DEL PRINCIPAT D’ANDORRA. 
 
 
D) ARXIU, RECERCA I PATRIMONI 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa RETINA 
PRODUCCIONS, SL-ALCA FILMS per a la postproducció dels enregistraments 
de la fase I del projecte “Memòries sobre la construcció de l’av. Meritxell 
(MaM)”, per un import de 12.202€, IGI inclòs (10102/226920). 
 
 
Segon.  CONSELLERIA DE JOVENTUT, CULTURA, ESPORTS I  
PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
A) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
JOVENTUT 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la sol·licitud de subvenció per a Joves Emprenedors següent: 
 

Núm. 
registre  Sol·licitant  Objecte  Acord 

5092567 Catia Da Silva 
Fernandes 

Catia Perruquers(1r any 
439,07€) 

Favorable 
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre la sol·licitud d’inscripció al Registre Comunal 
d’Associacions d’Andorra la Vella següent: 

 
Núm. 

registre  
Núm. 
expedient  Sol·licitant  Acord  

5096428 20564/2018 
Associació 

d’Ucraïnesos d’Andorra Favorable 

 
2. S’acorda la demanda de l’Associació Musical i d’Amics de Mozart del 
Principat d’Andorra, cedint una bústia de l’Espai d’Entitats Ciutadanes, havent 
de procedir a la formalització del contracte de cessió de bústia i de prestació de 
serveis complementaris. Igualment, en el termini d'un mes, l’Associació haurà 
de procedir a efectuar el canvi de seu social al Centre Cultural La Llacuna i 
haurà d'aportar la justificació del Registre d'Associacions del Govern que així 
ho acrediti. 
 
3. S’acorda la demanda de l’Associació Andorrana contra el càncer 
(ASSANDCA), autoritzant-los a realitzar el proper dia 19 d’octubre un seguit 
d’actes per commemorar el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, a la plaça 
Rebés, de les 10.30 h a les 20.00 h, la cessió d’una taula i dues cadires, així 
com la il·luminació de l’edifici de Casa Comuna. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la contractació directa de l’espectacle “Quidam” a Carmen 
ESCARDÓ CARULLA en el marc del Poblet de Nadal 2018, per un import de 
10.200€, sense IGI (60101/226681). 
 
2. S’acorda la contractació directa de l’empresa DABADÀ, SLU per als treballs 
de disseny i producció de la decoració de l’Oficina Màgica de Correus, en el 
marc del Poblet de Nadal 2018, per un import de 11.631€, sense IGI 
(60101/226681). 
 
 



AJdG núm. 18/38 
17/10/2018 

 

 4 

3. S’acorda la contractació directa de l’empresa LOFT 33 per a la decoració 
d’instal·lacions d’ambientació nadalenca en espais urbans de la parròquia, en 
el marc del Poblet de Nadal 2018, per un import de 33.710,05€, sense IGI 
(60101/226681). 
 
4. S’acorda formalitzar el contracte entre el Comú d’Andorra la Vella i Crèdit 
Andorrà, SA, relatiu a la cessió d’ús, a precari, d’una superfície de 15 m2 d’un 
local, situat a la planta baixa de l’Edifici Cinemes Modern, radicat a l’avinguda 
Meritxell, núm. 26, d’Andorra la Vella, als efectes de desenvolupar una activitat 
de promoció nadalenca. 
 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda el retorn de la mensualitat del mes de setembre del 2018 a l’alumna 
PGC per un import de 44,55€, ja que no ha assistit a cap classe del mes de 
setembre. 
 
2. S’acorda el retorn de la mensualitat del mes de setembre del 2018 a l’alumna 
MCM per un import de 49,50€, ja que no ha assistit a cap classe del mes de 
setembre. 
 
 
C) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
S’acorda la proposta d’adjudicació del concurs nacional relatiu als treballs 
d’impermeabilització de la piscina exterior del Centre Esportiu dels Serradells a 
l’empresa CONSTRUCCIONS I EDIFICACIONS DE LES VALLS, SAU 
(CEVALLS, SAU) per un import de 566.779,60€, sense IGI (80301/612000), la 
qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
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Tercer. CONSELLERIA D’URBANISME I APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
A) ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5093961, a nom del Sr. Julio 
CORTÉS SANCHEZ, relativa a la demanda d’instal·lació d’un ascensor a la 
vivenda unifamiliar situada al carrer Solà dels Sartells, de Santa Coloma. 
 
Durant el debat d’aquest punt s’ha absentat de la reunió l’Hble. Sr. Josep 
Antoni CORTÉS PUIG. 
 
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5094257, a nom de la Sra. 
Carmen SOLÀ TARRÈS, relativa a la demanda de construcció d’una vivenda 
unifamiliar al carrer Tossalet i Vinyals, número 13, a La Margineda.  
 
3. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5094318, a nom del Srs. Pere 
BESOLI SOLÉ i Cristina PALMITJAVILA SERRA, relativa a la demanda de 
construcció d’un edifici d’habitatges i locals comercials a l’avinguda Doctor 
Mitjavila, número 45, a Andorra la Vella. 
 
4. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5094398, a nom de la Sra. 
Adoració DIEZ GALVEZ, relativa a la demanda reforma i canvi d’ús del local 
comercial en planta baixa i primera, al carrer Bonaventura Riberaygua, número 
15, a Andorra la Vella. 
 
5. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5096195, a nom dels Srs. Pere 
BESOLI SOLÉ i Cristina PALMITJAVILA SERRA, relativa a la demanda 
d’estabilització de talús rocós a la parcel·la situada a la urbanització  Roc de les 
Anelletes a l’avinguda Doctor Mitjavila, número 45, a Andorra la Vella. 
 
6. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5096351, a nom de la societat 
BKA HAMBAR, SL, relativa a la demanda de primera ocupació de les obres de 
reforma del local comercial situat a l’avinguda Meritxell, número 48, a Andorra 
la Vella. 
 
7. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunten a aquesta acta. 
 
8. S’acorda l’inici del procediment de comprovació de gestió tributària, respecte 
a l’aplicació de la bonificació de l’impost de construcció i les propostes de 
liquidació corresponents. 
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S’informa: 
 
De la preparació d’un concurs d’idees per a l’embelliment de la plaça Príncep 
Benlloch i de la plaça Rebés. 
 
 
B) ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat 
del Govern d’Andorra, col·laborant amb els serveis d’un agent de circulació i la 
cessió de l’espai d’aparcament ubicat a l’avinguda de la Borda Nova per 
estacionar els vehicles dels ramaders (camions, tractors i remolcs), entre les 
6.30 h i les 17 h, el proper dissabte 27 d’octubre, amb motiu de la 40a Fira 
concurs bestiar boví, equí i oví.  
 
 
Quart. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME i APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adquisició d’un arbre il·luminat de 
decoració nadalenca a l’empresa NOVELEC per ubicar-lo entre els carrers Sant 
Salvador, de la Borda, Prat Primer i Bonaventura Riberaygua, per un import de 
14.870,35€, IGI inclòs (50203/607410). 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda el calendari per a l’any 2019, establert a l’article 26.3 a), de 
l’Ordinació del 6-12-2017, reguladora del règim intern del Servei de Circulació 
del Comú d’Andorra la Vella, en què, per raons de servei públic, els agents de 
circulació no podran gaudir de dies de vacances. 
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Cinquè. CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCI AL  
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda la sol·licitud d’IDÒNIA, SLU, relativa a l’autorització per ocupar 
temporalment l’espai públic els propers dies 25, 26 i 27 d’octubre, de les 9.30 a 
les 13.00 h, i de les 15.30 a les 21 h, amb motiu de la inauguració de la nova 
botiga DOUGLAS, situada a l’avinguda Meritxell, núm. 83. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE FINANCES, COMPTABILITAT I 
ADMINISTRACIÓ  
 
A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS 
 
Acords:  
 
1. S’acorda resoldre les altes, les baixes i les modificacions de comerç que 
s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda resoldre l’alta de propietat que s’adjunta a aquesta acta. 
 
3. S’acorda resoldre les altes de publicitat exterior que s’adjunten a aquesta 
acta. 
 
4. S’acorda la publicació al BOPA d‘un edicte per fer públic que s’ha instat el 
cessament definitiu de les activitats i la cancel·lació del negoci denominat 
“SMART SYSTEM”. 
 
 
S’informa: 
 
De la modificació d’ofici de comerç que s’adjunta a aquesta acta. 
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B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’aprovació d’un crèdit ampliable contra la disminució de la 
tresoreria per un import de 82.685,42€ a la partida 10101/229000 (Secretaria 
General/Imprevistos o insuficiències), per poder fer front al 50% de les 
despeses relacionades amb la sentència esdevinguda ferma, TSJ-9-2018, que 
condemna de manera solidària el Govern i el Comú d’Andorra la Vella a 
indemnitzar la CASS per un import total de 163.693€ més els interessos 
moratoris, derivats de la caiguda d’un bloc rocós el gener del 1997, havent de 
procedir al pagament de l’import de 82.685,42€ a la CASS. 
 
2. S’acorda la proposta d’un suplement de crèdit a la partida 50101/607100 
(Urbanisme/Vies públiques) per un import de 100.000€, per poder efectuar una 
actuació d’extrema urgència en l’estructura metàl·lica sota la plaça de la 
Rotonda, el qual es finança amb la baixa de 42.500€ de la partida 
50101/607110 (Urbanisme/Retolació parròquia) i de 57.500€ de la partida 
50101/612000 (Urbanisme/Millora d’edificis). 
 
 
C) DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa QEVAO-
QUEUE EVOLUTION, LDA per al subministrament d’un sistema de gestió de 
cues i cites, per un import de 10.530,00€ (40201/640000). 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE SOCIAL  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
 
 
 
 



AJdG núm. 18/38 
17/10/2018 

 

 9 

ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acords: 
 
1. Vista l’acta de la Comissió Tècnica de Social del passat 8 d’octubre, 
s’acorden les propostes següents: 
 

Prestacions socials indirectes: 
 

Exoneracions: 
 

- Expedient 29*2015: l’exoneració del 100% en concepte de deute de Foc 
i Lloc i Serveis dels anys 2016, 2017 i 2018, per al Sr. APR. 
 

- Expedient 32*2018: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de 
Foc i Lloc i Serveis. 

 
- Expedient 32*2018: l’exoneració del 100% en concepte Serveis 2018, 

vist que té una pensió d’invalidesa atorgada per la CASS. 
 

- Expedient 63*2012: l’exoneració del 100% en concepte de les activitats 
del Casal d’Infants El Llamp, durant el període de vacances d’estiu 2018, 
per a un menor. 
 
Reduccions de tarifa: 

 
- Expedient 43*2018: una reducció de tarifa del 40% en concepte d’un 

deute de Foc i Lloc i Serveis dels anys 2016 i 2017. Així, la família haurà 
d’assumir la quantia de 107,20€.  

 
- Expedient 43*2018: una reducció de tarifa del 40% en concepte 

d’activitats del Casal d’Infants El Llamp, durant el període de vacances 
d’estiu 2018. Així haurà d’assumir la quantia de 200,06€. 

 
- Expedient 46*2015: una reducció de tarifa del 10% en concepte 

d’activitats del Casal d’Infants El Llamp, durant el període de vacances 
d’estiu 2018, per a un menor. Així haurà d’assumir la quantia de 
501,08€.  

 
- Expedient 46*2015: una reducció de tarifa del 10% en concepte 

d’activitats d’Escoles Esportives, durant el període de vacances d’estiu 
2018, per a un menor. Així haurà d’assumir la quantia de 433,62€. 
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- Expedient 51*2009: una reducció de tarifa del 50% en el cost del 
menjador social del Casal Calones, per un període de 4 mesos 
(setembre a desembre del 2018). Així doncs, haurà de pagar 50€ 
mensuals. 

 
- Expedient 57*2013: una reducció de tarifa del 20% en el cost de Mou-te, 

durant el període de vacances d’estiu 2018, per a un menor. Així haurà 
de fer front a la quantia de 124,80€. 

 
- Expedient 73*2009: una reducció de tarifa del 30% en concepte d’un 

deute de lloguer del pis 5e B del Casal Calones, per un import de 
972,13€. Així haurà de fer front a la quantia de 680,49€. 

 
2. S’acorda la demanda del Centre d’Acolliment d’Infants La Gavernera, cedint-
los, gratuïtament, tres bressols estocats al Magatzem Central i donar-los de 
baixa de l’immobilitzat del Comú. 
 
3. S’acorda la demanda de Caritas Andorrana, cedint-los, gratuïtament, deu 
bressols i 10 cadires estocades al Magatzem Central i donar-los de baixa de 
l’immobilitzat del Comú. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’adjudicació del concurs nacional relatiu a la contractació, per lots, 
dels treballs d’obra civil per a la reparació i la millora de la xarxa d’aigua 
potable, a les empreses següents, amb una durada del contracte fins al 31 de 
desembre del 2018, renovable anyalment, fins a un termini màxim de dos anys: 

 
- COPITRAN, SL: lots 1, 3 i 4 (50202/217020) 

 
LOT 1: OBRA CIVIL XARXA D’AIGUA POTABLE 
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Núm. 
ordre  Unitat  Designació  Preu unitari 

IGI inclòs  

1.1 Ml Tall de paviment existent amb serra de disc 4,00€ 

1.2 m2 Enderroc i retirada de voravia existent amb mitjans 
manuals 21,00€ 

1.3 m2 Enderroc i retirada de voravia existent amb mitjans 
mecànics 16,00€ 

1.4 m2 Aixecament de paviment asfàltic i transport a 
abocador, incloses les taxes 28,00€ 

1.5 m3 Excavació en rases en terrenys mobles, inclosa la 
càrrega, amb mitjans manuals. 52,00€ 

1.6 m3 Excavació en rases en terrenys mobles, inclosa la 
càrrega, amb mitjans mecànics. 24,00€ 

1.7 m3 Excavació en rases en penya, inclosa la càrrega, 
amb mitjans manuals 95,00€ 

1.8 m3 Excavació en rases en penya, inclosa la càrrega, 
amb mitjans mecànics 55,00€ 

1.9 Ut Excavació a ma per encreuament amb serveis 
existents 45,00€ 

1.10 Ut Excavació en desmunt en terrenys mobles, inclosa 
la càrrega, amb mitjans manuals 52,00€ 

1.11 Ut Excavació en desmunt en terrenys mobles, inclosa 
la càrrega, amb mitjans mecànics 24,00€ 

1.12 m3 Transport a l'abocador de terres, incloses les taxes  25,00€ 

1.13 m3 Transport a l'abocador de runa, incloses les taxes 78,00€ 

1.14 m3 Ompliment amb sorra fina per assentament de la 
canalització i protecció 33,00€ 

1.15 m3 Ompliment de la rasa amb material d’excavació 
seleccionat, en tongades de 20 cm amb piconadora 14,00€ 

1.16 m3 Ompliment de material granular de matxaqueig 
(0/40), en tongades de 20 cm amb piconadora 38,00€ 

1.17 m2 Paviment de mescles bituminoses en calent, fins a 
15 cm de gruix total 46,00€ 

1.18 m2 Reconstrucció de voravia idèntica a l’existent 
anteriorment, inclou materials necessaris 55,00€ 

1.19 m2 Reconstrucció d'empedrat idèntic a l’existent 
anteriorment, inclou materials necessaris 72,00€ 
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1.21 m3 Formigó HM 20/P/20/IIa en capes d'anivellament i 
neteja, i reforç de peces especials de la canalització 160,00€ 

1.22 Ml Cinta de senyalització serveis 0,50€ 

1.23 Ut Projecte de seguretat d'obra 400,00€ 

1.24 Ut Senyalització d'obra 70,00€ 

1.25 Ut Senyalització d'obra amb semàfor 150,00€ 

1.26 Ut Ajudes amb mitjans manuals en horari diürn per 
treballs programats  19,00€ 

1.27 Ut Ajudes amb mitjans manuals en horari nocturn  per 
treballs programats  32,00€ 

1.28 Ut Ajudes amb mitjans mecànics en horari diürn per 
treballs programats  55,00€ 

1.29 Ut Ajudes amb mitjans mecànics en horari nocturn per 
treballs programats  70,00€ 

1.30 Ut Ajudes amb mitjans manuals en horari diürn per 
treballs de reconeguda urgència  27,00€ 

1.31 Ut Ajudes amb mitjans manuals en horari nocturn per 
treballs de reconeguda urgència  50,00€ 

1.32 Ut Ajudes amb mitjans mecànics en horari diürn per 
treballs de reconeguda urgència  60,00€ 

1.33 Ut Ajudes amb mitjans mecànics en horari nocturn per 
treballs de reconeguda urgència  80,00€ 

 
Temps d’intervenció dels treballs programats: 2 dies 
 
Temps d’intervenció dels treballs de reconeguda urgència: 2 hores 
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LOT 3: AJUDES PER A REPARACIONS I MILLORES ALS EQUIPAMENTS 
HIDRÀULICS (INSTAL·LACIONS D’ABASTAMENT D’AIGÜES) 
 
Núm. 
ordre  Unitat  Designació  Preu unitari 

IGI inclòs  

3.1 ut 
Ajudes per reparacions i millores en instal·lacions 
d'abastament d'aigües amb mitjans manuals en 
horari diürn 

19,00€ 

3.2 ut 
Ajudes per reparacions i millores en instal·lacions 
d'abastament d'aigües amb mitjans manuals en 
horari nocturn 

32,00€ 

3.3 ut 
Ajudes per reparacions i millores en instal·lacions 
d'abastament d'aigües amb mitjans mecànics  en 
horari diürn 

55,00€ 

3.4 ut 
Ajudes per reparacions i millores en instal·lacions 
d'abastament d'aigües amb mitjans mecànics  en 
horari nocturn 

70,00€ 

 
Temps d’intervenció dels treballs: 2 dies 
 
LOT 4: ELEMENTS DIVERSOS 
 

Núm. 
ordre  Unitat  Designació  Preu unitari 

IGI inclòs  

4.1 ut 
Anivellament de boques de clau amb profunditat 
fins a 20 cm, inclòs formigonat i asfaltat de la junta, 
en horari diürn 

188,10€ 

4.2 ut 
Anivellament de boques de clau amb profunditat 
fins a 20 cm, inclòs formigonat i asfaltat de la junta, 
en horari nocturn 

303,05€ 

4.3 ut 
Refecció d'arqueta de 80 x 80 cm tapada amb 
asfalt, enfonsades o malmesa, i posterior 
anivellament, inclòs formigonat i asfaltat de la junta 

224,68€ 

4.4 ut 
Refecció d'arqueta de 100 x 100 cm tapada amb 
asfalt, enfonsades o malmesa, i posterior 
anivellament, inclòs formigonat i asfaltat de la junta 

240,35€ 

4.5 ut 
Refecció d'arqueta de 120 x 120 cm tapada amb 
asfalt, enfonsades o malmesa, i posterior 
anivellament, inclòs formigonat i asfaltat de la junta 

271,70€ 

 
Temps d’intervenció dels treballs: 2 dies 
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- SERVEIS IMMOBILIARIS I DE CONSTRUCCIÓ, SAU (SIMCO, SAU): 
lots 2 i 5 (50202/217020) 

 
LOT 2: OBRES DE FÀBRICA 
 

Núm. 
ordre  Unitat  Designació  Preu unitari 

IGI inclòs  

2.1 Ut 

Arqueta de 0,80x0,70x0,50 m de formigó HA-
25/P/20/IIa segons secció tipus del plànol de detall. 
Inclou formigó, encofrats ( El Comú subministra 
marc i tapa de fosa classe B 125 o D400)  

392,06€ 

2.2 Ut 

Arqueta de 1,00x1,00x1,00 m de formigó HA-
25/P/20/IIa segons secció tipus del plànol de detall. 
Inclou formigó, encofrats ( El Comú subministra 
marc i tapa de fosa classe B 125 o D400)  

740,23€ 

2.3 Ut 

Arqueta de 1,50x1,50x2,00 m de formigó HA-
25/P/20/IIa segons secció tipus del plànol de detall. 
Inclou formigó, encofrats ( El Comú subministra 
marc i tapa de fosa classe B 125 o D400)  

1.504,85€ 

 
Temps d’intervenció dels treballs: 2 dies 
 
LOT 5: TRETA DE NEU DELS ACCESSOS ALS DIPÒSITS 
 
Núm. 
ordre  Unitat  Designació  Preu unitari 

IGI inclòs  

Treta de neu (sense retirada de la neu) de les carreteres d'accés als dipòsits de La 
Comella i de La Birena. La llargada dels accessos a netejar de la Comella i la Birena 
són de 500 m i 150 m respectivament. 

5.1 ut Treta de neu en dia laborable i horari diürn 27,17€ 

5.2 ut Treta de neu en dia laborable i horari nocturn 40,76€ 

5.3 ut Treta de neu en dia festiu i horari diürn 47,55€ 

5.4 ut Treta de neu en dia festiu i horari nocturn 54,34€ 

 
Temps d’intervenció dels treballs: 4 hores 
 
2. S’acorda l’adquisició de materials per als treballs d’obra civil, per a la 
reparació i la millora de la xarxa d’aigua potable, arran de l’adjudicació del 
concurs esmentat en l’apartat 1 anterior,, a les empreses següents: 
 

- COPITRAN, SL, per un import de 28.500,00€, IGI inclòs (50202/217020) 



AJdG núm. 18/38 
17/10/2018 

 

 15 

- SERVEIS IMMOBILIARIS I DE CONSTRUCCIÓ, SAU (SIMCO, SAU), 
per un import de 1.500,00€, IGI inclòs (50202/217020). 

 
3. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa JOCOR 
MAGATZEM per al subministrament de material per al Servei d’Aigües, 
corresponent als lots 1 i 3, declarats deserts en el concurs de preus unitaris 
licitat, per un import de 22.099,47€, IGI inclòs (50202/617211). 
 
4. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar el 
subministrament i la instal·lació dels elements necessaris per a la implantació 
d’una xarxa fixa de telelectura de comptadors d’aigua a la zona de Prada 
Ramon, l’aprovació del plec de bases i la publicació al BOPA de l’edicte 
corresponent. 
 
 
Novè.  DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. La contractació d’un agent de l’Administració de  caràcter eventual 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
EQUIP DE PROJECTES GENT GRAN ACTIVA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, i d’acord l’article 85.5 de l’Ordinació de la 
funció pública del Comú d’Andorra la Vella, de 10 de desembre del 2002, 
s’acorda la contractació de la Sra. CGA, com a agent de l’Administració de 
caràcter eventual, en la plaça de monitora d’informàtica per al curs escolar del 
2018-2019, del 22 d’octubre del 2018 al 14 de juny del 2019, amb un salari en 
base a 10,17€/h treballada i una jornada laboral de 20h/setmanals 
(70105/130000). 
 
2. Les hores extraordinàries a remunerar 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda el pagament de les hores 
extraordinàries següents: 
 
a) DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
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Setembre 2018 
MAR         20,42 € 
 
 
b) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Octubre 2018 
BCA         82,37 € 
EMK                126,84 € 
 
3. La demanda d’excedència 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vista la demanda d’excedència presentada per la Sra. MVN i vist l’informe de la 
directora de RH, d’acord amb l’article 39 de l’Ordinació de la funció pública del 
Comú d’Andorra la Vella, s’acorda atorgar-li una excedència, sense reserva de 
plaça, per un període de tres (3) anys a comptar del 5 de novembre del 2018 i 
fins al 4 de novembre del 2021.  
 
4. La reincorporació per excedència 
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Vista la demanda de reingrés d’excedència presentada pel Sr. PPR i vist 
l’informe de la directora de RH, d’acord amb l’article 40 de l’Ordinació de la 
funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda el seu reingrés al servei 
actiu del Comú d’Andorra la Vella, en la plaça vacant d’agent de circulació de 
primera, amb un salari corresponent al grup C, nivell 5 al 80%, a comptar del 19 
de gener del 2019.  
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca  
la sessió a les 13.00 h. 


