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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 16 de gener del 2019 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 16 de gener del 2019, 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  
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’aportació econòmica, per a l’any 2019, a l’Associació de Comuns 
del Principat d’Andorra, per un import de 12.000€ (10101/92000/226320). 
 
2. S’acorda l’aportació econòmica, per a l’any 2019, a la societat JOVIAL, SLU, 
per un import de 294.000€ (10101/15300/443000), per tal de cobrir les 
despeses de funcionament de la societat. 
 
3. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar la concessió 
d’un espai per a la instal·lació d’un caixer automàtic a l’edifici administratiu 
comunal, l’aprovació del plec de bases i la publicació al BOPA de l’edicte 
corresponent. 
 
4. En compliment de l’Aute 70-2018, del 19 de desembre, emès per la Sala 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, que confirma que l’execució de 
la Sentència 2013-052 del Tribunal de Batlles, del 2 de setembre, confirmada 
pel Tribunal Superior per la Sentència 28-2015, del 27 de maig, no és ajustada 
a dret, s’acorda l’aplicació mensual de la part consolidada del GADA 2008-2009 
al personal del Comú, sense que intervingui el factor de correcció del 10%, ja 
en la nòmina del mes de gener. 
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5. S’acorda autoritzar l’agrupació, sense ànim de lucre, que es denominarà 
“EIX CENTRAL ANDORRA LA VELLA – ESCALDES-ENGORDANY”, amb 
l’anagrama ECAEE, a utilitzar el nom “Andorra la Vella” en el conjunt de 
paraules que conformen la denominació de dita entitat. 
 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre els recursos administratius de Gabinet Jurídic que 
s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda la resolució d’un expedient disciplinari amb referència EXP-D 
005/2018-L, declarant l’arxiu de les actuacions.  
 
 
Segon. CONSELLERIA DE JOVENTUT, CULTURA, ESPORTS I 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
A) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
JOVENTUT 
 
Acord: 
 
1. S’acorda resoldre la sol·licitud de subvenció per a Joves Emprenedors 
següent: 
 

Núm. 
Registre  

Sol·licitant  Objecte  Acord  

5097507 Carla Guinot Maleno 

Subvenció Joves 
emprenedors 
BARBARELLA (2n any 
163,69 euros) 

Favorable 

 
2. S’acorda la proposta d’Ordinació de modificació de l’Ordinació relativa a la 
normativa per a l’atorgament de subvencions per als joves emprenedors 
d’Andorra la Vella, del 13 d’abril del 2015, la qual s’haurà de sotmetre a 
l’aprovació del Consell de Comú. 
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la modificació de dades al Registre Comunal d’Associacions de la 
Junta Directiva de l’Associació Ciberpenya Blaugrana. 
 
2. S’acorda la sol·licitud d’inscripció al Registre Comunal d’Associacions 
d’Andorra la Vella següent: 

 
Núm. 

registre  
Núm. 
expedient  Sol·licitant  Acord  

5098623 21218/2019 
Club Esportiu Andorrà 
de dansa i fitness Favorable 

 
3. S’acorda la demanda de l'APACEF, autoritzant-los a utilitzar el nom "Andorra 
la Vella" en el nou club esportiu "Club de judo APACEF d'Andorra la Vella" que 
està en vies de constituir-se, sempre que la seu estigui domiciliada a Andorra la 
Vella. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
S’informa: 
 
De la donació, per part del Sr. DSB, de 110 vinils a l’Institut de Música del 
Comú d’Andorra la Vella. 
 
 
C) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la contractació directa urgent de l’empresa especialitzada 
DEBEER-BELFOR per a la neteja especialitzada i higienització dels béns 
afectats al Centre Esportiu dels Serradells, per un import de 99.700€, IGI no 
inclòs (80301/34202/229000). 
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2. S’acorda la contractació directa urgent de l’empresa ANDOR-GUIX, SL, per 
a l’aïllament de la zona afectada directament per l’incendi del passat 22 de 
novembre als serradells, seguint les directrius de BAC Engineering Consultancy 
Group, per un import de 15.166,74€, IGI no inclòs (80301/34202/229000). 
 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. Atenent als motius de força major derivats de l’incendi ocorregut al Centre 
Esportiu Serradells el dia 22 de novembre del 2018, s’acorda la suspensió del 
contracte de prestació de serveis de suport a l’usuari del gimnàs de musculació 
del Centre Esportiu dels Serradells, signat el 27 d’octubre del 2015, amb la 
societat ESPORT ORGANITZACIÓ ADVENT, SL, amb efectes des del 22 de 
novembre del 2018, i fins a la reobertura del centre. 
 
2. Quant al contracte de prestació del servei de socorrisme aquàtic de les 
piscines interiors del Centre Esportiu dels Serradells, signat el 27 de novembre 
del 2017, amb la societat ESPORT ORGANITZACIÓ ADVENT, SL, atenent al 
fet que el servei de socorrisme aquàtic s’ha reconduït, en part, cap a les 
instal·lacions de l’Escola Anna Maria Janer i el Lycée Comte de Foix, espais 
cedits temporalment al Comú per mantenir la continuïtat de les activitats 
aquàtiques que es realitzaven als Serradells, i tenint en compte que la prestació 
del servei prevista al contracte es basa en un concepte de prestació horària, el 
mateix continua vigent. 
 
3. S’acorda modificar l’acord de la Junta de Govern del 19 de desembre del 
2018 relatiu a la proposta d’addenda al contracte signat el 14 d’agost del 2018 
amb VITAL ESPORT SERRADELLS, de la forma següent: 
 
On hi diu: “canviant, temporalment, la ubicació d’aquest servei a l’Estadi 
Comunal, i fins al moment en què puguin retornar al Centre Esportiu dels 
Serradells.” 
 
Hi ha de dir: “canviant, temporalment, la ubicació d’aquest servei a l’Estadi 
Comunal, i fixant el cànon de la concessió en l’import de 500€ mensuals, i fins 
al moment en què puguin retornar al Centre Esportiu dels Serradells.” 
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Tercer. CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCI AL  
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la formalització d’un contracte de prestació de serveis amb VSL 
Esports, relatiu a l’organització de l’SKIMO-La Travessa dels Refugis, que se 
celebrarà els propers dies 23 i 24 de febrer, amb una aportació econòmica de 
2.000€, IGI no inclòs (90101/43200/226823). 
 
2. S’acorda la formalització d’un conveni de col·laboració amb el Bàsquet Club 
Andorra, relatiu a la promoció d’Andorra la Vella a la lliga Endesa durant la 
temporada vigent, per un import de 50.000€, IGI no inclòs 
(90101/43300/482900). 
 
3. S’acorda col·laborar amb el Consell General en la commemoració del 600 
aniversari del Consell de la Terra, amb la cessió durant tot l’any 2019, de 30 
fanals repartits entre el Barri Antic i la plaça Lídia Armengol, per penjar 
banderoles commemoratives d’aquesta efemèride, així com amb la 
col·laboració per instal·lar les banderoles. 
 
4. S’acorda la formalització d’un conveni de col·laboració amb l’Associació 
Cultural Fallers pel Món relatiu a l’organització dels actes de la “cremá” de la 
falla Andorra la Vella, els propers dies 26, 27 i 28 d’abril, per un import de 
15.000€, IGI no inclòs (90101/43200/226820). 
 
 
Quart. 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 les altes i una baixa de propietat que s’adjunten a aquesta 
acta. 
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3. S’acorda resoldre una baixa de terrassa que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorda l’aprovació d’un crèdit ampliable contra ingressos a la partida 
80301/34202/229000 (C.E. Serradells/Imprevistos o insuficiències) per un 
import de 116.700€, el qual es finança amb els ingressos provinents de la 
companyia asseguradora a imputar a la partida 80301/34202/399000 
(C.E.Serradells/Ingressos extraordinaris). 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Acord: 
 
S’acorda el desplaçament de les Sres. Olga LÓPEZ i Montse ALTIMIR, a les 
localitats de Santa Maria d’Oló i Brunyola, per visitar dues cases de colònies, 
així com el pagament de dietes i quilometratge per un import de 228,18€, dels 
quals 183,32€ en concepte de desplaçament (70601/23100/231000) i 44,86€ 
(70601/23100/230000) en concepte de dietes. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA D’URBANISME I APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5096190, a nom de la societat 
ENGITEC, SA, relativa a la demanda d’assenyalament d’alineacions i rasants 
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de la parcel·la situada a l’avinguda Tarragona, número 111-129 i carretera de la 
Comella, número 1-9, d’Andorra la Vella.  
 
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5097682, a nom de la Sra. 
Thais VINYES DABAD, relativa a la demanda de canvi de titularitat de dues 
parcel·les de terreny conegudes com a “Roc de Sendés”, situades a la partida 
de la Comella d’Andorra la Vella. 
 
3. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5097683, a nom de la Sra. 
Thais VINYES DABAD, relativa a la demanda de canvi de titularitat de tres 
parcel·les de terreny resultants de la reparcel·lació de les finques integrades en 
el Pla Parcial PP-NC-08 “Prat del Rull” a Andorra la Vella. 
 
4. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5097685, a nom de la Sra. 
Thais VINYES DABAD, relativa a la demanda de canvi de titularitat d’una 
parcel·la de terreny situada entre els carrers Prat de la Creu, número 67-75, 
Doctor Vilanova, número 2-16 i Prada Casadet, número 1-17, d’Andorra la 
Vella. 
 
5. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5098109, a nom de la societat 
GRUP IMMOBILIARI CIERCO, SA, relativa a la demanda d’assenyalament 
d’alineacions i rasants de la parcel·la situada al carrer Bisbe Príncep Iglesias, 
número 3-5 i carrer Doctor Molines, número 15-17, d’Andorra la Vella.  
 
6. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
A) SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adquisició d’un quad per a la treta 
de neu i altres tasques per dur a terme el manteniment forestal a l’empresa 
H.R.C. MOTOR, SLU-TOP MOTO, per un import d’11.257,41€, IGI inclòs 
(50107/17000/604000). 
 
2. S’acorda la contractació d’un treballador d’AGENTAS, durant 15 
hores/setmana, de l’1 de gener al 30 d’abril, i la cobertura de les vacances per 
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un segon treballador, per dur a terme les tasques de suport de neteja i 
manteniment al Servei de Medi Ambient (neteja parcs infantils i altres espais 
verds situats a Santa Coloma i la Margineda) per un import de 1.653,38€, IGI 
no inclòs (50107/17000/227000), tenint en compte el caràcter social d’aquesta 
contractació. 
 
 
B) SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la sol·licitud següent: 
 

Núm. 
registre 

Sol·licitant  Objecte  Acord  

5098552 NEIDA, SAU 

Sol·licitud d’autorització 
de càrrega d’aigua 
freàtica per a ús industrial 
de més de 1.000 m3 a 
l’any 

Favorable 

 
 
Vuitè.  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 la contractació de l’empresa 
CONSTRUCTORA D’OBRES PÚBLIQUES, SA (COPSA) per als treballs de 
condicionament del terreny d’entrada a l’aparcament del Centre Històric  a la 
zona del Prat del Rull, per un import de 19.529,30€, IGI inclòs 
(50210/15500/607100). 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre la sol·licitud de Circulació que s’adjunta a aquesta acta. 
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2. S’acorda pintar un pas de vianants per accedir a la vorera d’enfront de 
l’edifici de l’Estació Nacional d’Autobusos, a la qual s’hauria de fer el rebaix 
(rampa) corresponent i pintar una línia groga des del pas de vianants, a tocar 
de la vorada de la vorera, fins al final del carrer per reforçar el senyal vertical de 
parada prohibida. 
 
3. S’acorda ubicar una zona de càrrega i descàrrega just davant del núm. 23 en 
les 3 places de parquímetres que hi ha entre el gual de Jovial i la zona de 
motos del carrer Terravella. 
 
 
Novè.  DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Les excedències sense reserva de plaça 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, i d’acord amb l’establert en l’article 39 de 
l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda atorgar 
una excedència, sense reserva de plaça, a la Sra. CMC per un període de tres 
(3) anys, a comptar del 2 de febrer del 2019 fins a l’1 de febrer del 2022.  
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ 
 
Vist l’informe de la directora de RH, i d’acord amb l’establert en l’article 39 de 
l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda atorgar 
una excedència, sense reserva de plaça, al Sr. DLFSE per un període d’un any 
(1) any, a comptar de l’1 de març del 2019 fins al 29 de febrer del 2020.  
 
2. Les hores extraordinàries a remunerar 
 
Vist l’informe de la Directora de RH, s’acorda el pagament de les hores 
extraordinàries següents: 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
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SERVEI D’ENLLUMENAT 
 
Novembre 2018 
BMM             202,09€ 
FDC             779,42€ 
FCC             757,20€ 
JRJ               84,00€ 
JPJM             961,35€ 
LSJA             399,13€ 
RPS          1.054,66€ 
SRVM             822,19€ 
(50203/92002/110500) 
 
3. El pla de formació  
 
Vist l’informe de la directora de RH i d’acord amb el Reglament de Formació, 
s’acorda aprovar el Pla de Formació presentat per la cap d’Àrea de formació, 
per al personal del Comú d’Andorra la Vella, obert a eventuals noves 
aportacions per part del SITCA i d’altres departaments, a través de la Comissió 
Consultiva (30101/92002/163000).  
 
4. Les formacions 
 
a) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda l’assistència de 12 treballadors, 
adscrits al Departament de Social, al “Curs d’actualització en dinamització 
comunitària i envelliment actiu“, impartit per la Universitat d’Andorra de manera 
presencial, per un import de 8.280€/grup (30101/92002/163000), i formalitzar 
l’acord de col·laboració de formació entre el Comú d’Andorra la Vella i la 
Universitat d’Andorra.  
 
b) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda l’assistència de la Sra. EQC, 
directora de Recursos Humans, i la Sra. CSL, cap d’Àrea de Gabinet Jurídic, a 
la formació “Nou marc regulador de les relacions laborals”, organitzat per la 
Cambra de Comerç d’Andorra de manera presencial, per un import de 
110€/persona (30101/92002/163000).  
 
c) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda l’assistència de 7 persones, 
adscrites al departament de Recursos Humans, a la formació “Taller pràctic de 
contractació laboral, nòmines i quitances”, impartit per la Cambra de Comerç 
d’Andorra de manera presencial, per un import de 275€/persona 
(30101/92002/163000).  
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5. Els resultats dels simulacres d’evacuació de la Casa Comuna i del 
Centre de Congressos 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda instar els departaments implicats 
per a la realització de les mesures correctores indicades a tal efecte, sota la 
coordinació de les caps d’emergència dels dos edificis. 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 13.30 h. 


