
AJdG núm. 19/07 
13/02/2019 

 

 1 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 13 de febrer del 2019 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 13 de febrer 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 nomenar l’Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS, conseller delegat 
d’Urbanisme i Aparcaments, com a representant del Comú d'Andorra la Vella 
en el jurat del concurs d'idees convocat per edicte del 9 de gener, per a la 
selecció d'un professional de l'arquitectura per a la realització del projecte de 
remodelació de la zona posterior a la Casa de la Vall, a petició del Consell 
General.  
 
2. S’acorda formalitzar el conveni amb el Govern d’Andorra, per a la cessió d’ús 
al Comú d’Andorra la Vella de tres aules a la planta primera de l’edifici de 
l’antiga escola espanyola de Ciutat de Valls. 
 
3. S’acorda la convocatòria d’un Consell de Comú per al proper 22 de febrer, a 
les 9 h. 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre els recursos administratius de Gabinet Jurídic que s’adjunten 
a aquesta acta. 
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Segon.  CONSELLERIA DE JOVENTUT, CULTURA, ESPORTS I  
PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
A) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
JOVENTUT 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar el conveni de col·laboració entre el Ministeri de Cultura, 
Joventut i Esports, l’Associació Ull Nu i el Comú d’Andorra la vella per a 
l’organització de l’Ull Nu, Festival Audiovisual d’Andorra, amb una aportació 
econòmica de 36.000€ (70401/23105/482900). 
 
2. S’acorda l’addenda al contracte signat el 30 d’abril del 2015 amb l’empresa 
ECOLOGIA I SERVEIS, SL, relatiu a l’increment de 4 hores a la setmana en el 
servei de neteja de La Central, per un import de 168,24€/mes, IGI inclòs 
(70401/23105/227000). 
 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la modificació de dades al Registre Comunal d’Associacions de la 
Junta Directiva de les associacions Infants del món i l’Associació de mares i 
pares de l’Escola Andorrana. 
 
2. 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  

5099377 21433/2019 
Associació de mares i 
pares de l’escola 
andorrana 

Favorable 

 
 
B) DEPARTAMENT DE CULTURA 
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ÀREA DE CULTURA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la renovació del conveni amb l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella 
per a l’any 2019, amb l’aportació d’una subvenció per un import de 27.615€ 
(60101/33500/482010). 
 
2. S’acorda la renovació del conveni amb l’Associació de Fallaires d’Andorra la 
Vella per a l’any 2019, amb l’aportació d’una subvenció per un import de 
6.982,50€ (60101/ 33500/482010). 
 
 
ESCOLA D’ART 
 
Acord: 
 
S’acorda el retorn de l’import de 101€, corresponent al forfet de ceràmica 2018-
2019, a la Sra. FCJ, ja que ha presentat un certificat mèdic que confirma que 
no pot realitzar aquesta activitat. 
 
 
C) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la proposta d’Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus 
públics per a l’any 2019, del 13 de desembre del 2018, afegint un 10% de 
descompte en l’import a satisfer sobre el preu públic oficial als diferents tipus 
d’abonats complets del Centre Esportiu dels Serradells, a partir de l’1 de març 
de 2019, per compensar la pèrdua del servei de piscina, la qual s’haurà de 
sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
2. S’acorda aixecar la suspensió del contracte de concessió signat el 28 de 
maig del 2018 amb la societat CORRADO RESTAURACIÓ ITALIANA, SL, a 
partir del divendres 1 de març del 2019, referent a la gestió del bar interior del 
Centre Esportiu dels Serradells, moment en què el servei s’haurà de reprendre 
segons les condicions contractuals acordades. 
 
3. S’acorda la demanda del Lycée, cedint-los una tarima amb motiu de la 
desfilada de Carnaval que tindrà lloc el 22 de febrer, a la tarda, al patí del 
Lycée. 
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ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar un conveni de col·laboració entre l’Escola 
Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, el Club Natació Sincronitzada 
Serradells i el Comú d’Andorra la Vella referent a la cessió de la piscina en 
horari extraescolar. 
 
2. S’acorda aixecar la suspensió del contracte de prestació de serveis signat el 
27 d’octubre del 2015 amb la societat ESPORT ORGANITZACIÓ ADVENT, SL, 
a partir del dijous 21 de febrer del 2019, referent al servei de suport a l’usuari 
del gimnàs de musculació del Centre Esportiu dels Serradells, moment en què 
el servei s’haurà de reprendre segons les condicions contractuals acordades. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCI AL  
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’aportació econòmica destinada a les accions 28 i 54 del Pla 
Estratègic (comunicació i senyalització digital) i d’acord amb el Conveni de 
col·laboració per a l’execució del Pla Estratègic del Centre Històric d’Andorra la 
Vella del 16 de novembre del 2017, per un import de 3.420€ 
(90101/43300/482900).   
 
2. S’acorda la contractació directa de BOÏC ESTRATÈGIA EN MARKETING, 
SL - AYMARA per a l’organització de la 6a edició de l’esdeveniment “JAMBO 
STREET MUSIC ANDORRA LA VELLA”, que tindrà lloc del 13 al 16 de juny del 
2019, amb una aportació econòmica de 50.000€, IGI inclòs 
(90101/43200/226820), i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent. 
 
3. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
GALOBARDES, SLU – FESTA 10 AD per al lloguer, muntatge i desmuntatge 
del material necessari per a l’organització dels actes de la “cremá” de la falla 
Andorra la Vella, que se celebraran a Andorra la Vella, del 25 al 28 d’abril del 
2019, per un import de 17.157,86€, IGI inclòs (90101/43200/226820). 
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4. La convocatòria d’un concurs nacional per a la selecció d’una idea de 
disseny dels espais destinats a terrassa al Centre Històric d’Andorra la Vella, 
l’aprovació del plec de bases i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent. 
 
 
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, les modificacions i altres sol·licituds 
de comerç que s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda resoldre les altes de propietat que s’adjunten a aquesta acta. 
 
3. S’acorda la publicació al BOPA de l’edicte pel qual es notifiquen diverses 
infraccions de circulació. 
 
 
S’informa: 
 
De la modificació d’ofici de comerç que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorda l’aprovació d’una transferència de crèdit de despesa corrent a la 
partida 90301/43202/226000 (Centre de Congressos/Publicitat, promoció i 
propaganda) per un import de 500€, de la partida 90301/43202/221600 (Centre 
de Congressos/Adquisició d’existències per a la prestació de serveis), per 
poder fer front a l’increment de l’import de la quota anual d’afiliació a l’Andorra 
Convention Bureau, i d’altres possibles despeses de publicitat. 
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Cinquè. CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
A) ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la demanda d’ACTUA, cedint-los l’antiga Casa Pairal tots els 
dimecres, a comptar del 13 de febrer i fins al 26 de juny del 2019, en horari de 
8.15 h a 9.15 h, per realitzar una activitat amb el seu equip. 
 
2. S’acorda la demanda de la Creu Roja Andorrana, cedint-los la sala Àgora, el 
proper divendres dia 17 de maig, per a l’organització de la 5a Marató de 
Donants de Sang.  
 
 
B) GENT GRAN 
 
PROJECTES GENT GRAN ACTIVA 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar el conveni de col·laboració amb l’Associació de la Gent 
Gran d’Andorra la Vella per a la realització de diferents activitats lúdiques i 
culturals, amb una aportació econòmica de 15.000€ (70601/23100/482900). 
 
 
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 5099123, a nom del Sr. Xavier 
PURROY CHICOT i de la societat COMPANYIA ANDORRANA 
D’ASSEGURANCES, relativa a la demanda de segregació de la parcel·la de 
terreny situada rere l’edificació emplaçada a l’avinguda Príncep Benlloch, 79, 
d’Andorra la Vella. 
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2. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
3. S’acorda la proposta de conveni urbanístic entre la Fundació Privada 
ARMOR i el Comú d’Andorra la Vella per a la construcció d’un edifici amb ús 
d’equipament assistencial i social al carrer Ciutat de Valls, número 49 i 69, 
d’Andorra la Vella, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de 
Comú. 
 
 
B) ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
NOVETATS ELÈCTRIQUES, SA – NOVELEC per als treballs de modificació 
dels quadres elèctrics - parament interior dels comptadors nous per a la 
senyalització dels aparcaments, per un import de 8.008,88€, IGI inclòs 
(50503/1330200/613100). 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
A) ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
S’acorden les demandes del director del Cos de Banders, relatives a 
l’organització de la cursa “Enclar, la cursa del cos de banders”, que es 
realitzarà el proper 4 de maig, col·laborant amb el següent: 
 

- La cessió, per part del Departament d’Esports, de l’Arc del Comú 
d’Andorra la Vella, de taules i cadires. Aquest material l’haurà de recollir i 
tornar el material cedit al departament . 

 
- La col·laboració del Servei de Medi Ambient en el desbrossament del 

recorregut. Un cop finalitzat l’acte, l’espai ha de quedar net de qualsevol 
residu. 
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SERVEI D’AIGÜES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la resolució, de mutu acord, amb l’empresa ECOLOGIA I 
TÈCNICA, SAU - ECOTÈCNIC, del contracte d’assessorament, supervisió i 
suport tècnic en temes d’enginyeria hidràulica i de tractament relacionats amb 
la gestió de la xarxa d’abastament i distribució d’aigua potable de la parròquia 
d’Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar el 
subministrament, la substitució i la gestió del residu del medi filtrant, a base 
d’òxid de ferro, per a l’ETAP de filtració de la Birena, l’aprovació del plec de 
bases i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent. 
 
 
B) ÀREA D’HIGIENE 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa FEPER, 
SLU per al reciclatge i l’abonament de la ferralla, recollida a la zona de triatge 
d’Encorcers, durant l’any 2019, amb les condicions següents: 

- Contenidor de 40 m3, sense cost de lloguer 
- Abonament de la ferralla: 0,08€/Kg, IGI inclòs. 

 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda l’ampliació de la zona de motos existent al c/ de les Lloses, 
eliminant la zona de parquímetres (3 places) i fer-ho tot zona per a motos, per 
recuperar les vint places eliminades amb la remodelació de l’avinguda 
Tarragona.  
 
3. S’acorda redistribuir la zona d’estacionament de l’avinguda Príncep Benlloch, 
núm. 7-9 ampliant la zona comercial amb 1 plaça més. 
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4. D’acord amb l’establert en els articles 2.2 i 3.3 de l’Ordinació del 13-12-2018 
reguladora del servei d’estacionament amb limitació horària de vehicles a 
l’espai públic de la parròquia d’Andorra la Vella, s’acorda senyalitzar, com a 
zona comercial, diverses zones actualment destinades a l’estacionament limitat 
a trenta o quinze minuts i algunes zones de càrrega i descàrrega, segons 
annex adjuntat a aquesta acta. 
 
 
Novè.  DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. El període de prova definitiu  
 
S’acorda l’adscripció de la persona següent que ha superat el període de prova 
per contractació externa: 
 
Agent de l’Administració de caràcter indefinit: 
 
Sr. CPJDD, en la plaça d’operari a l’equip de neteja de la via pública de l’Àrea 
d’Higiene, adscrita al Departament d’Higiene i Medi Ambient, a comptar del 28 
de febrer del 2019. 
 
2. La contractació d’agents de l’Administració de c aràcter eventual  
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
a) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació del Sr. LPA, 
com a agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça d’informador 
turístic per a les oficines de turisme, del 19 al 25 de febrer del 2019, i amb un 
salari de 286,65€ i una contractació de 39 hores (90201/43201/130000).  
 
b) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació de la Sra. SCL, 
com a agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça d’informadora 
turística per al punt d’informació de l’escudellada popular de Valls, el 17 de 
març del 2019, i amb un salari de 48,09€ i una contractació de 7 
hores(90201/43201/130000).  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
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ÀREA DE SOCIAL 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació de la Sra. GGN, 
com a agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça de 
recepcionista/monitora d’espais de lleure, del 18 de febrer al 28 de juny del 
2019, i amb un salari en base a 6,79€/h, a raó de 25h/setmanals, ampliables a 
37,5h/setmanals en períodes de vacances escolars (70501/32401/130000).  
 
3. Les hores extraordinàries a remunerar 

 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda el pagament de les hores 
extraordinàries següents: 
 
a) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Gener 2019 
CBJ         49,86€ 
(90101/43200/110500)  
 
b) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI D’OBRES 
 
Gener 2019 
TPJJ          67,81€ 
(50210/15100/110500) 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Gener 2019 
AMJ           5,83€ 
AI           7,49€ 
LDS           9,05€ 
MAR           9,86€ 
PCX           6,81€ 
SGG           6,81€ 
(50301/16300/110500)  
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4. La política retributiva per a les contractacions  eventuals d’estiu i curta 
durada 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la política retributiva, mitjançant 
una taula salarial distribuïda en 8 categories, pel que fa a les contractacions 
eventuals per a les activitats d’estiu o de curta durada, a comptar de l’1 d’abril 
del 2019.  
 
5. La formació  
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda l’assistència de les Sres. EQC, 
BJJ i CLL a la formació “Disseny del Pla de Formació” impartida per Gamma 
Management, de manera presencial el dia 4 d’abril del 2019, amb una durada 
de 7 hores i amb un cost econòmic de 135€/persona (30101/92002/163000). 
 
 
S’informa:  
 
De la reunió mantinguda entre la cònsol major i la consellera delegada de 
Social amb els representants del SITCA el passat 11 de gener. 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 14.30 h. 
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ANNEX 
 

ZONES COMERCIALS 
 

Total: 28 zones i 152 places 
 

Núm. 
zones Descripció Núm. 

places 
1 Av. Santa Coloma, 9-15 (Stela ) 4 
2 Av. Santa Coloma, 29-41 (front Opel) 8 
3 Av. Santa Coloma, 69 1 
4 Av. Santa Coloma, 91 (Orxateria Valenciana) 1 
5 Av. d'Enclar, 16 2 
6 Av. d’Enclar, 27 2 
7 Av. d’Enclar 107 (Pobladó)  6 
8 Av. d’Enclar 111-115 (Pobladó)  12 
9 Av. Príncep Benlloch, 7 2 

10 Av. Príncep  Benlloch, 16 2 
11 Av. Príncep Benlloch, 30 (Clara Rabassa)      1 
12 Av. Príncep Benlloch, 75 3 
13 Av. Príncep Benlloch, 89 1 
14 C/ Ciutat de Valls, 1-5 6 
15 C/ Ciutat de Valls, 15 (Dau) 3 
16 C/ Ciutat de Valls (col·legis) 8 
17 Plaça Guillemó  4 
18 C/ Prat de la Creu, 64 (Govern) 3 
19 C/ Prat de la Creu, 70 3 
20 Av. Dr. Mitjavila (tot el carrer) 40 
21 Av. de Salou (Les Costes) 7 
22 C/ de la Unió, 3 1 
23 C/ Mossèn Tremosa, 4 2 
24 Baixada del Molí, 49 3 
25 C/ Terravella, 13 2 
26 C/ Roureda de Sansa, 29 3 
27 C/ La Closa (sortida) 3 
28 C/ Maria Pla (tot el carrer) 19 

 


