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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN
20 de març del 2019
A la Casa Comuna, a les 9.30 h, del 20 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. Josep Antoni CORTÉS PUIG
Hble. Sr. Alain CABANES GALIAN.

Primer.

DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Acord:
S’acorda nomenar l’Hble. Sra. Mònica CODINA TORT, consellera delegada de
Recursos Humans, com a consellera designada a la Comissió Consultiva, en
substitució de l’Hble. Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES.

Segon.-

CONSELLERIA DE JOVENTUT I ESPORTS

DEPARTAMENT D’E SPORTS
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS
Acords:
1. S’acorda formalitzar un conveni de col·laboració entre el Col·legi Sant
Ermengol i el Comú d’Andorra la Vella referent a la cessió de la piscina per a
les vacances escolars de Setmana Santa i el diumenge 16 de juny per als Jocs
Esportius de la gent gran.
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2. S’acorda la renovació, per un any natural, del conveni de col·laboració amb
la Federació Andorrana de Taekwondo per fomentar la promoció i divulgació de
la revista The Esport 2018, per un import de 1.740,00€ (80101/34100/482100).
3.
S’acorda
atorgar
una
subvenció
econòmica
de
600,00€
(80101/34100/482100) a la Federació de Caça i Pesca destinada a finançar
part de les despeses d’organització de la 41ena edició del Concurs de Pesca
d’Engolasters 2019.
4. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’allotjament i el
curs de vela de les Setmanes Joves 2019 a l’empresa WATER SPORTS
LLANSÀ, SL, per un import d’11.700,00€ (80101/34100/226890).

Tercer.

CONSELLERIA DE CULTURA

DEPARTAMENT DE CULTURA
ÀREA DE CULTURA
Acords:
1. S’acorda la demanda dels Castellers d’Andorra, autoritzant-los a realitzar
una actuació castellera juntament amb la colla els Bordegassos de Vilanova, el
proper dissabte 13 d’abril, de les 17 a les 19 h, a la plaça de la Rotonda.
2. S’acorda la demanda de l’organització del SAXFEST, autoritzant-los a
utilitzar l’espai públic de la Rotonda, de les 10 a les 20.30 h, el proper dia 20
d’abril, per a la realització de diferents activitats del SAX FEST 2019, així com
fer les cercaviles del WALKIING STREET MUSIC per l’avinguda Meritxell (zona
per a vianants i zona alta), així com la cessió de divers material segons la
disponibilitat dels mateixos.

Quart.

CONSE LLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ

A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
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SERVEI TÈCNIC
Acord:
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa
CONSTRUCCIONS MODERNES per als treballs de construcció de la
sectorització, com a complement del sistema d’extinció d’incendis, de l’arxiu
comunal, per un import de 8.525,14€, IGI inclòs (50212/93303/612000).

B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL
Acords:
1. S’acorda resoldre les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a aquesta acta.
2. S’acorda pintar una graella en una zona de l’aparcament comunal Meritxell P5A, per evitar l’estacionament abusiu de vehicles i la dificultat de pas dels
vianants.

Cinquè.

CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
Acords:
1. S’acorda formalitzar un contracte de prestació de serveis entre el Comú
d’Andorra la Vella i ASC Senior Cup, amb motiu de l’organització del torneig de
futbol per a veterans ASC Andorra Senior Cup, que tindrà lloc a Andorra del 14
al 16 de juny del 2019, per un import de 2.000€, IGI inclòs,
(90101/43200/226823).
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa
MAPESA, SL per al muntatge del Mercat de la Vall i de la càrrega, descàrrega,
muntatge i desmuntatge del material necessari per a la realització d’aquest
Mercat els dies 4 de maig, 1 de juny, 6 de juliol, 3 i 4 d’agost, 7 de setembre i 5
d’octubre del 2019, per un import de 8.276,40€, IGI inclòs
890101/43200/226821).
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3. S’acorden les demandes d’Andorra Turisme, amb motiu de l’organització de
l’espectacle Rebel del Cirque du Soleil, que se celebrarà a Andorra la Vella del
29 de juny al 28 de juliol del 2019.

Sisè.
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, modificacions i altres
sol·licituds de comerç que s’adjunten a aquesta acta.
2. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes i baixes de propietat que s’adjunten
a aquesta acta.
3. S’acorda resoldre una sol·licitud d’alta de terrassa 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 50202/16100/230000 (Servei d’Aigües/Reemborsament de dietes al
personal) per un import de 556,64€, finançada de la partida
50202/16100/220300 (Servei d’Aigües/Petit mobiliari i estris) per un import de
331,64€ i de la partida 50202/16100/231000 (Servei d’Aigües/Locomoció i
desplaçaments del personal) per un import de 225€, per poder fer front a
l’assistència al congrés de l’“Asociación Española de Abastecimientos de
Aguas i Saneamiento” (AEAS).
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Setè.

CONSELLERIA DE SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Acord:
S’acorda la cessió d’una bústia a l’Espai d’Entitats Ciutadanes del Centre
Cultural La Llacuna a l’Associació de Famílies Nombroses d’Andorra perquè
puguin utilitzar aquesta adreça com a seu social de l’entitat, havent de procedir
a presentar al Servei de Joventut i Participació Ciutadana la certificació
necessària del Registre d’Associacions de Govern en un termini màxim de 3
mesos.
Així mateix, l’entitat haurà de procedir a formalitzar el contracte de cessió de
bústia i de prestació de serveis complementaris i inscriure’s al Registre
Comunal d’Associacions.

Vuitè.

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 5098785, a nom de la societat
Hotel FLORIDA, SL, relativa a la demanda d’ampliació de terrassa a l’edifici
situat al carrer de la Llacuna, número 13, d’Andorra la Vella.
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5099673, a nom del BISBAT
D’URGELL, relativa a la demanda d’alineacions i rasants de la parcel·la de
terreny situada al carrer Prat de la Creu, número 97-99, carrer Prat del Rull,
número 11-13 i carrer de la Grau, número 16-18, d’Andorra la Vella.
3. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5099785, a nom de la societat
GRUP IMMOBILIARI CIERCO, S.A, relativa a la demanda de reforma de la
façana de l’edifici situat al carrer Maria Pla, número 19-21, i carrer del Fener,
número 24-26, d’Andorra la Vella.
4. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5100108, a nom de la societat
DOMINI ROC, SLU, relativa a la demanda d’alineacions i rasants de la parcel·la
de terreny situada al carrer Prat de la Creu, número 44, d’Andorra la Vella.

5

AJdG núm. 19/12
20/03/2019

5. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta.
6. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació del Sr. Josep TRAVÉ
SIRVENT per a la redacció dels informes sobre el presumpte estat de ruïna
dels edificis situats a l’avinguda Meritxell, número 64 i avinguda Doctor
Mitjavila, número 26, d’Andorra la Vella, per un import de 8.778,00€, IGI inclòs
(50101/15100/227400).
7. S’acorda la proposta d’adjudicació del concurs nacional relatiu als treballs
d’embelliment del carrer del Puial a l’empresa TREBALLS PÚBLICS UNITAS,
SAU, per un import de 430.789,14€, IGI inclòs (50101/15500/607100), la qual
s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú.

Novè.-

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ

DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA DE MEDI AMBIENT
SERVEI DE MEDI AMBIENT
Acords:
1. S’acorda declarar desert el concurs nacional per adjudicar el servei de
vigilància de l’espai del Parc Central d’Andorra la Vella, i procedir a la
convocatòria d’un nou concurs nacional, de contractació urgent, per adjudicar el
servei de vigilància de l’espai del Parc Central d’Andorra la Vella, l’aprovació
del plec de bases i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent.
2. S’acorda declarar desert el concurs nacional per adjudicar la concessió, per
lots, de l’ocupació de l’espai públic de la terrassa del bar-restaurant del Parc
Central, vist que no s’ha presentat cap empresa a la licitació d’aquest concurs.
3. S’acorda la liquidació de la factura núm. 22104 de l’empresa AGÈNCIA
SERVEIS I SEGURETAT SGV, SL per un import de 5.214,13€, IGI inclòs
(50107/17000/227100) corresponent al servei de vigilància del Parc Central del
mes de febrer.
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SERVEI D’AIGÜES
Acord:
S’acorda resoldre la sol·licitud següent:
Núm.
registre
5100156

Desè.

Sol·licitant

Objecte

Acord

CYNA, SL

Sol·licitud d’embrancament
de contra incendis al carrer
de la Creu Grossa, núm. 8

Favorable

CONSELLERIA DE RECURSOS HUMANS

Acords:
1. Els períodes de prova definitius
S’acorda l’adscripció de les persones següents que han superat el període de
prova per contractació externa:
Treballadors públics indefinits:
- Sr. RMG, en la plaça d’auxiliar a l’equip de xarxes i triatge de l’Àrea d’Higiene,
adscrita al Departament d’Higiene i Medi Ambient, a comptar del 25 de març
del 2019.
- Sr. RRC, en la plaça d’auxiliar a l’equip de xarxes i triatge de l’Àrea d’Higiene,
adscrita al Departament d’Higiene i Medi Ambient, a comptar del 25 de març
del 2019.
2. La contractació i el nomenament amb caràcter provisional d’un
treballador públic interí
DEPARTAMENT DE SOCIAL
ÀREA DE SOCIAL
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació i el nomenament,
amb caràcter provisional, com a treballadora pública interina de la Sra. GGN,
en la plaça de recepcionista/monitora d’espais de lleure, del 25 de març al 28
de juny del 2019, i amb un salari en base a 7,64€/h, a raó de 25h/setmanals,
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ampliables a 37,5h/setmanals
(70501/32401/130000).

en

períodes

de

vacances

escolars

3. Les renúncies d’uns treballadors públics indefinits
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA D’HIGIENE
a) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la renúncia del Sr. AMJ,
treballador públic indefinit en període de prova, en la plaça d’operari de neteja
de la via Pública, essent l’últim dia de treball el 31 de març del 2019.
b) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la renúncia del Sr. PFR,
treballador públic indefinit, en la plaça d’auxiliar per a l’equip de xarxes i triatge,
essent l’últim dia de treball el 31 de març del 2019.
4. La formació
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la formació específica del
funcionament d’inscripcions WEB del programa DEPORWIN, per als tècnics
d’esports i el tècnic administratiu, adscrits al departament d’esports, impartida
per T-INNOVA, de manera presencial i per un import de 948,08€/grup
(30101/92002/163000.
5. La publicació d’un edicte extern
DEPARTAMENT DE SOCIAL
ÀREA DE SOCIAL
SERVEI A LA INFÀNCIA
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la publicació d’un edicte extern
per contractar 14 monitors per a les activitats d’espais de lleure, per a l’estiu
2019, com a treballadors públics interins.

Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca
la sessió a les 12.00 h.
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