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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN
13 de març del 2019
A la Casa Comuna, a les 9.30 h, del 13 de març 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. Miquel CANTURRI CAMPOS, cònsol menor
Hble. Sra. Mònica CODINA TORT, consellera major
Hble. Sra. Maria Carme NIN SANS, consellera menor
Hble. Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES
Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA
Hble. Sr. Alain CABANES GALIAN.
S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG.

Primer.

DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Acords:
1. S’acorda la demanda del Club Atletisme Valls Andorra, col·laborant el Servei
de Circulació amb motiu del XXXVIII Cros Internacional de les Valls d’Andorra,
del XXXIV Campionat d’Andorra de Cros i del XXI Campionat d’Andorra
Specials Olimpics, que tindran lloc el proper 17 de març, a partir de les 10 h, al
Prat de la Borda Mateu de Santa Coloma.
2. S’acorda la demanda de la Policia d’Andorra, amb motiu de la celebració de
la festa de la seva Patrona, Santa Maria Auxiliadora, col·laborant amb el
següent:
-

-

Autorització per utilitzar la plaça del Poble per a la cerimònia de
presentació dels grups especialitzats i dels nous alumnes agents de
Policia, el 24 de maig
Autorització per a utilitzar la glorieta i la part dreta de la plaça, del 20 al
23 de maig, per efectuar els assaigs
Autorització per exposar entre 2 i 5 vehicles a la mateixa plaça
Col·laboració del Servei de Circulació Comunal
Cessió de places d’estacionament per als vehicles de les màximes
autoritats oficials, enfront del Comú
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-

Cessió d’una trentena de tiquets de l’aparcament Prat de la Creu per a la
resta dels vehicles de les autoritats.

3. S’acorda la demanda de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i
Sostenibilitat en funcions, amb l’apagament dels llums de les instal·lacions
comunals entre les 20.30 h i les 21.30 h, el proper 30 de març, així com
difondre aquesta iniciativa entre tots els treballadors i col·laboradors, amb motiu
de l’“Hora del Planeta”.

Segon.

CONSELLERIA DE CULTURA

DEPARTAMENT DE CULTURA
ÀREA DE CULTURA
Acords:
1. S’acorda la renovació del conveni amb l’Associació Amics dels Orgues de
Les Valls d’Andorra, per a l’any 2019, amb l’aportació d’una subvenció per un
import de 10.000€ (60101/33500/482000).
2. S’acorda la renovació del conveni amb l’Associació Gresca Gegantera
d’Andorra la Vella, per a l’any 2019, amb l’aportació d’una subvenció per un
import de 14.700€ (60101/33500/482010).

Tercer.

CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ

A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
SERVEI TÈCNIC
Acords:
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa
SERVEIS IMMOBILIARIS I DE CONSTRUCCIÓ, SAU-SIMCO, SAU per als
treballs de construcció d’un mur pel tancament d’una parcel·la al carrer de la
Plana, a Santa Coloma, per un import de 17.945,94€, IGI inclòs
(50207/15500/607100).
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2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adquisició d’un vehicle tipus
furgoneta a l’empresa BECIER VEHICLES, SA, per al Servei d’Enllumenat, per
un import de 7.851,76€, IGI inclòs (50203/16500/604000).

B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL
Acords:
1. S’acorda resoldre les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a aquesta acta.
2. S’acorda la demanda de la Federació Andorrana de Futbol, col·laborant el
Servei de Circulació amb motiu dels partits Andorra vs Islàndia i Andorra vs
Albània, que tindran lloc els dies 22 i 26 de març, a les 20.45 h i a les a les
18.30 h, respectivament, a l’Estadi Nacional.
3. S’acorda canviar temporalment el reservat de motos que es troba situat a
l’avinguda Príncep Benlloch, núm. 69, passant-lo al davant del núm. 75, amb
motiu de les obres en l’edifici.
4. S’acorda l’ampliació de diverses zones de motos al carrer Callaueta amb
motiu del tancament de la terrassa que es troba ubicada al núm. 11.

Quart.
CONSELLERIA
ADMINISTRACIÓ

DE

FINANCES,

COMPTABILITAT

I

A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS
Acords:
1. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes, baixes i les modificacions de comerç
que s’adjunten a aquesta acta.
2. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes i una baixa de propietat que
s’adjunten a aquesta acta.
3. S’acorda resoldre la sol·licitud d’alta de terrassa que s’adjunta a aquesta
acta.
4. S’acorda la publicació al BOPA de l’edicte pel qual es notifiquen diverses
infraccions de circulació.
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B) DEPARTAMENT DE FINANCES
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ
Acords:
1. S’acorda l’aprovació d’un crèdit ampliable contra ingressos per un import de
11.895€ a la partida 30101/130001 (Recursos Humans/Sou base PTT) i per un
import de 1.844€ a la partida 30101/160501 (Recursos Humans/CASS PTT), el
qual es finança amb els ingressos provinents del Govern d’Andorra al concepte
30101/420901 (Recursos Humans/Transferència Govern PTT) per un import
total de 13.739€, per poder pagar les nòmines del personal del programa de
treball temporal (PTT) fins al mes de juny.
2. S’acorda l’aprovació de 3 transferències de crèdit de despesa corrent, les
quals es financen des de partides del mateix Departament i detallades en la
següent taula:
PARTIDA A AUGMENTAR
Casal Calones/
70104/23103/
Edificis i altres
212000
construccions
Casal Calones/
Maquinària

70104/23103/
213000

CONCEPTE

IMPORT

manteniment
Calones

700,00 €

manteniment
Calones

300,00 €
-300,00 €
-500,00 €
-200,00 €

Escola Bressol
Serradells/
Col·lectiu de
persones

70202/32101/
223100

desplaçaments
diversos

Casal Calones/ 70104/23103/
Altres festes
226600
Casal Calones/ 70104/23103/
Neteja
227000
Casal Calones/ 70104/23103/
Petit mobiliari
220300

70,00 €

-70,00 €
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Cinquè.

CONSELLERIA DE SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

A) DEPARTAMENT DE SOCIAL
ÀREA DE SOCIAL
ATENCIÓ SOCIAL
Acords:
1. Vista l’acta de l’acta de la Comissió Tècnica de Social del passat 25 de
febrer, s’acorden les propostes següents:
Prestacions socials indirectes:
Exoneració:
-

Expedient 40*2017: l’exoneració del 100% en el cost del menjador Casal
Calones, per un període de 12 mesos (gener a desembre del 2019).
Reduccions de tarifa:

-

Expedient 52*2015: una reducció de tarifa del 60% en el cost del Servei
d’àpats a domicili, per un període de 12 mesos (gener a desembre del
2019). Així doncs haurà d’assumir la quantia de 2,80€/àpat.

-

Expedient 11*2016: una reducció de tarifa del 50% el cost del menjador
Casal Calones, per un període de 12 mesos (gener a desembre del
2019). Així doncs haurà d’assumir la quantia de 50€ mensuals.

-

Expedient 04*2011: una reducció de tarifa del 60% en el cost del
menjador Casal Calones, per un període de 12 mesos (gener a
desembre del 2019). Així haurà de fer front a la quantia de 40€
mensuals.

-

Expedient 54*2011: una reducció de tarifa del 30% en el cost del
menjador Casal Calones, per un període de 12 mesos (gener a
desembre del 2019). Així haurà de fer front a la quantia de 70€
mensuals.

-

Expedient 72*2014: una reducció de tarifa del 70% en el cost del
menjador Casal Calones, per un període de 12 mesos (gener a
desembre del 2019). Així haurà de fer front a la quantia de 30€
mensuals.
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-

Expedient 34*2017: una reducció de tarifa del 30% en el cost del
menjador social del Casal Calones, per un període de 9 mesos (març a
desembre 2019). Així haurà de fer front a la quantia de 70€ mensuals.

-

Expedient 12*2018: una reducció de tarifa del 60% en el cost del
menjador Casal Calones, per un període de 9 mesos (març a desembre
del 2019). Així haurà de fer front a la quantia de 40€ mensuals.

-

Expedient 02*2016: una reducció de tarifa del 30% en el cost del
menjador Casal Calones, per un període de 9 mesos (març a desembre
del 2019). Així haurà de fer front a la quantia de 70€.

-

Expedient 01*2010: una reducció de tarifa del 10% en el cost del
menjador Casal Calones, per un període de 12 mesos (gener a
desembre del 2019). Així haurà de fer front a la quantia de 90€.

-

Expedient 73*2009: una reducció de tarifa del 10% en el cost del
menjador Casal Calones, per un període de 12 mesos (gener a
desembre 2019). Així haurà de fer front a la quantia de 90€.

-

Expedient 51*2009: una reducció de tarifa del 50% el cost del menjador
Casal Calones, per un període de 12 mesos (gener a desembre del
2019). Així doncs haurà d’assumir la quantia de 50€ mensuals.

2. S’acorda formalitzar el contracte de lloguer, amb la societat AF GESTIONA,
SL-CONCEPCIÓ ARMENGOL PASCUET, relatiu al local situat a la planta
baixa de l’edifici de l’avinguda Príncep Benlloch, número 59, per ubicar-hi
oficines comunals, per un import mensual de 731,50€, IGI inclòs
(70601/23100/202000), a comptar de l’1 d’abril del 2019, i per un període de 7
anys.
3. S’acorda la demanda de la Federació d’Escacs Valls d’Andorra, cedint la
sala de l’antiga Casa Pairal i la sala Àgora, així com divers material, el dia 11
de maig del 2019, amb motiu del Campionat Escolar d’Andorra 2019.
4. S’acorda la demanda del Centre d’Escacs d’Andorra, cedint la sala de
l’antiga Casa Pairal, així com divers material, els dies 16, 23 i 24 de març del
2019, per disputar la Lliga Catalana.
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B) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Acord:
S’acorda la demanda de l'Associació per la Síndrome de Down d'Andorra, amb
motiu de l’organització d’una màster class de zumba, a la plaça del Poble, el
proper 21 de març, de les 19.30 h a les 20.30 h, col·laborant amb el següent:
-

La cessió de la plaça del Poble
La cessió d’un escenari i equip de so
El suport en la promoció de l’esdeveniment a través de les xarxes socials
habituals del Comú.

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 5097457, a nom de la
FEDERACIÓ ANDORRANA DE FUTBOL, relativa a la demanda de les obres
d’ampliació dels vestidors dels dos camps de futbol situats a l’avinguda Santa
Coloma, número 119, “Borda Mateu”, d’Andorra la Vella.
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5093826, a nom de la societat
DOMINI ROC, SLU, relativa a la demanda de construcció d’un edifici
d’habitatges situat al carrer Prat de la Creu, número 44, d’Andorra la Vella.
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta.
4. S’acorda la proposta d’adjudicació del concurs nacional relatiu als treballs de
construcció del Parc de la Serradora a Santa Coloma, a l’empresa PIDASA
SERVEIS, SL, per un import de 404.261,81€, IGI inclòs (50101/15500/607100),
la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú.
5. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa
NOVETATS ELÈCTRIQUES, SA-NOVELEC, per al subministrament de divers
material d’enllumenat destinat al Parc de la Serradora, per un import de
28.600,39€, IGI inclòs (50101/15500/607100).
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Setè.-

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ

DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
A) ÀREA DE MEDI AMBIENT
SERVEI DE MEDI AMBIENT
Acord:
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa
SANITARIS DELS PIRINEUS, SL, per al subministrament d’una cabina
sanitària equipada amb un vàter sec, així com la instal·lació, el manteniment i la
neteja permanent, a l’aparcament de l’accés a la vall del Madriu-Perafita-Claror,
pel camí de Prat Primer, a comptar de l’1 d’abril del 2019, i amb data de
finalització el 31 de març del 2023, per un import de 5.501,97€, IGI inclòs
(50107/17000/227000).

SERVEI D’AIGÜES
Acord:
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa JOCOR
MAGATZEM, per al subministrament de diversos comptadors d’aigua
electrònics, de modalitats variades, per tenir en estoc, per un import de
22.487,09€, IGI inclòs (50202/16100/613100).

B) ÀREA D’HIGIENE
Acords:
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa MOTO
SERVEI CGM, SL, per al subministrament d’un quad amb pala i saladora, per
un import d’11.133,43€, IGI inclòs (50301/16300/604000).
2. S’acorda la liquidació de la factura núm. 5375-02-2019-047 de l’empresa
COMPANYIA ANDORRANA DE PROJECTES I CONSTRUCCIONS, SACAPICSA, per un import d’11.860,36€, IGI inclòs (50301/16300/227900),
corresponent als treballs de treta de neu, adjudicats per contractació directa, a
causa de les fortes nevades dels dies 24, 25, 29, 30 de gener i 1 de febrer.
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Vuitè.-

CONSELLERIA DE JOVENTUT I ESPORTS

DEPARTAMENT D’ESPORTS
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE
Acord:
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa
CRISTALLERIES VALIRA, SL per al subministrament i muntatge dels vidres i la
seva estructura, necessaris per a la reorganització de la zona administrativa del
Centre Esportiu dels Serradells, per un import de 8.682,55€, IGI no inclòs
(80301/30202/612000).

Novè.

CONSELLERIA DE RECURSOS HUMANS

Acord:
La contractació i nomenament d’un treballador públic interí
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA DE MEDI AMBIENT
SERVEI D’AIGÜES
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació i el nomenament,
amb caràcter provisional, com a treballador públic interí del Sr. JE, en la plaça
d’operari de comptadors, a comptar del 18 de març i fins a la reincorporació del
treballador substituït, i amb un salari en base al 80% de la banda salarial, del
grup C, nivell 4, a raó de 37,5h/setmanals. (50202/16100/110000).

Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca
la sessió a les 13.30 h.
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