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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN
27 de març del 2019
A la Casa Comuna, a les 10.00 h, del 27 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

A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Acords:
1. S’acorda la demanda de Liberals d'Andorra, autoritzant-los a utilitzar la plaça
del Poble, el 30 de març, de les 11 h a les 13 h, per col·locar una carpa i taules
on poder interaccionar amb els ciutadans.
2. S’acorda la demanda de Liberals d'Andorra, autoritzant-los a utilitzar la plaça
de la Rotonda, el 28 de març, de les 19 h a les 21 h, per col·locar una carpa i
taules on poder interaccionar amb els ciutadans.
3. S’acorda la demanda de Terceravia, autoritzant-los a organitzar una
botifarrada, el proper 31 de març, de les 9 h a les 18 h, a l’aparcament del Parc
Central, havent de fer-se càrrec de tota la organització de l’esdeveniment i
neteja posterior de l’espai, desestimant a l’ensems la demanda de cessió
d’unes graelles.
4. S’acorda la demanda de la Secretaria general de Terceravia, autoritzant-los
a utilitzar el passatge Biscariet, el proper 3 d’abril, de les 18 h a les 20.30 h, per
oferir programes electorals als passants que hi estiguin interessats.
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5. S’acorda la demanda del Partit Socialdemòcrata, autoritzant-los a realitzar un
acte, que inclouria una arrossada, a la plaça del Poble, el proper 30 de març,
de les 12 h a les 15 h amb motiu de la campanya electoral, havent de fer-se
càrrec de tota la organització de l’esdeveniment i neteja posterior de l’espai.
6. S’acorda l’addenda al conveni de cessió d’us temporal de terreny per a
destinar-lo a horts per la gent gran, amb el Sr. Xavier CARDELÚS MAESTRE i
amb la representació de la Fundació Privada Julià Reig.
7. D’acord amb el que disposa l’article 54 de la Llei 8/2005, del 21 de febrer,
dels agents de circulació comunals, s’acorda la resolució de l’expedient
disciplinari amb referència EXP-D 004/2018 (AgC) incoat al Sr. MGJ, en relació
amb les faltes següents:
-

Article 48.n) relatiu a l’incompliment, per negligència greu, dels deures
derivats de la funció, imposant la sanció de suspensió temporal de
funcions de quinze dies, amb la pèrdua de les retribucions, d’acord amb
l’establert a l’article 50.3.a) de la referida Llei 8/2005, a complir durant el
període que li serà referit posteriorment, i d’acord amb les necessitats
del servei.

-

Article 48.f) relatiu als actes i les conductes que atemptin contra l’honor,
la imatge i la dignitat dels altres funcionaris i personal de l’Administració
pública, contra la imatge del servei i contra el prestigi i la consideració
deguts al comú corresponent, imposant la sanció de suspensió temporal
de funcions d’un mes, amb la pèrdua de les retribucions, d’acord amb
l’establert a l’article 50.3.a) de la referida Llei 8/2005, a complir durant el
període que li serà referit posteriorment, i d’acord amb les necessitats
del servei.

-

Article 48.e) relatiu a les faltes de respecte o consideració greus i
manifestes envers els comandaments o càrrecs superiors, els altres
membres del Servei o els ciutadans, imposant la sanció de trasllat del
lloc de treball dintre el Servei de Circulació, d’acord amb l’establert a
l’article 50.3.b) de la referida Llei 8/2005, el qual li serà notificat
oportunament atenent a les necessitats del servei.

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 MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ

DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
A) ÀREA DE MEDI AMBIENT
SERVEI DE MEDI AMBIENT
Acords:
1. S’acorda l’adjudicació del concurs nacional relatiu al subministrament d’un
vehicle furgó amb cistella elevadora per al Servei de Medi Ambient a l’empresa
NOGREDA SERVEIS, SA, per un import de 52.250€, IGI inclòs
(50107/17000/604000).
2. S’acorda l’adjudicació, per lots, del concurs nacional relatiu al
subministrament i la col·locació d’un paviment de seguretat, i d’una estructura
multijoc de tobogan espiral al Parc Central d’Andorra la Vella a l’empresa
MULTISERVEIS CO-PRÍNCEP, per un import de 118.817,20€, IGI inclòs
(50107/17000/607301), desglossat de la manera següent:
-

Lot 1 Subministrament i col·locació de paviment continu de seguretat,
per un import de 18.827,20€, IGI inclòs
Lot 2 Subministrament i col·locació de l’estructura multijoc de tobogan
espiral, per un import de 99.990€, IGI inclòs.

3. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa
CENTRE DE JARDINERIA LA GRANDALLA, per al subministrament de sacs
florals de precultiu per a l’embelliment de les jardineres situades als fanals de la
parròquia, per un import de 12.382,47€, IGI inclòs (50107/17101/217001).
4. S’acorda formalitzar el contracte de lloguer amb la Sra. Sílvia RIBA GARCIA,
relatiu a una superfície de terreny situada en la confluència entre el carrer Prat
Salit i el passeig del riu Valira de Santa Coloma, per un import mensual de
397,92€, IGI inclòs (50107/17102/200000), a partir de l’1 d’abril i per un període
de 5 anys, prorrogable tàcitament per períodes anuals, havent de fer-se càrrec
el Comú de la delimitació de la superfície cedida amb una tanca metàl·lica i de
les despeses de compactació del sòl, per un import de 3.098,44€
(50101/15500/607100).
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SERVEI D’AIGÜES
Acords:
1. S’acorda resoldre les sol·licituds següents:
Núm.
registre

Sol·licitant

5100272

PROMOCIONS
PERUTXET, SL

5100324

PIDASA
SERVEIS, SL

Objecte
Sol·licitud d’embrancament
contra incendis a la
carretera de l’Obac, núm.
16
Sol·licitud
de
baixa
d’embrancament d’obra de
l’aigua
potable
a
la
urbanització PPSUR17A

Acord

Favorable

Favorable

2. S’acorda el desplaçament del Sr. Robert RABASA, cap de Servei d’Aigües, a
València, del 27 al 29 de març, per assistir al congrés de l’Asociación Española
de Abasteciminetos de agua y Saneamientos (AEAS), per un import de 390,82€
(50202/16100/230000), en concepte de dietes i desplaçament.

B) ÀREA D’HIGIENE
Acords:
1. En seguiment de l’acord adoptat en la Reunió de Cònsols, del dia 19 de març
del 2019, el qual pren com a base la informació facilitada per la Comissió de
Seguiment del servei públic de recollida de residus al Principat d’Andorra,
s’acorda facultar el Comú d’Encamp perquè notifiqui a l’empresa PIRINENCA
DE SERVEIS, SA, en nom del Comú, la desestimació de la demanda de deixar
d’abonar, per part de l’empresa als comuns -en el marc de l’execució del
contracte administratiu de recollida selectiva de residus- l’import del 15€/tn de
paper i/o cartró recollit des del mes de juny del 2018.
2. S’acorda la liquidació de la factura núm. 110433 a l’empresa MATERIALS
RIBA, SA, per un import de 10.484,59€, IGI inclòs, (50301/16300/217010)
corresponent a l’adquisició de sal desglaç seca per la fosa de neu.

Tercer.-

CONSELLERIA DE JOVENTUT I ESPORTS

DEPARTAMENT D’ESPORTS
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ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE
Acord:
S’acorda l’adjudicació del concurs nacional relatiu a la instal·lació d’un sistema
de climatització i tractament d’aire de la sala polivalent d’Andorra la Vella, a
l’empresa TÈCNICS D’INSTAL·LACIONS, SA-TECNISA, per un import de
54.963,42€, IGI no inclòs (80201/34201/613000).

ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS
Acord:
S’acorda formalitzar el contracte de col·laboració anomenat “Pack Carnet Jove
Andorra”, amb l’Associació Carnet Jove Andorra, i en mèrits del qual el Comú
es compromet a oferir un avantatge als posseïdors del Carnet Jove, en forma
de promoció 2X1 en l’entrada a la piscina exterior del Centre Esportiu dels
Serradells.

Quart.

CONSELLERIA DE CULTURA

DEPARTAMENT DE CULTURA
ÀREA DE CULTURA
Acords:
1. S’acorda la normativa d’inscripcions, pagaments, baixes, anul·lacions,
devolucions, assegurança i recollida i sortida d’infants de les escoles artístiques
de La Llacuna.
2. 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, respecte als preus
públics de l’Institut de Música, l’Escola d’Art, l’Aula de Teatre i Dansa per al
curs 2018/2019 i 2019/2020, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del
Consell de Comú.

Cinquè.

CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ

A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS
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ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
SERVEI TÈCNIC
Acord:
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa SERVEIS
IMMOBILIARIS I DE CONSTRUCCIÓ, SAU-SIMCO, SAU per a les obres
d’obertura d’una rasa pel canvi d’enllumenat al carrer del Tossal d’Andorra la
Vella, per un import de 7.635,84€, IGI inclòs (50210/15500/607100).

B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL
Acords:
1. S’acorda la demanda del secretari d’Estat d’Esports, col·laborant del Servei
de Circulació amb motiu de la 10a CURSA POPULAR DEL DIA DE L’ESPORT
PER A TOTHOM, que tindrà lloc el proper dia 19 de maig, pels carrers
d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.
2. Es desestima la proposta d’obertura d’un expedient disciplinari a l’agent
CMMJ.
3. Es desestima la proposta d’obertura d’un expedient disciplinari a l’agent
RRG.
4. S’acorda la resolució d’al·legacions formulades a diverses sancions de
circulació, la relació de les quals s’adjunta a aquesta acta.

Sisè.

CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
Acords:
1. S’acorda la demanda del Centre Comercial Andorrà (Escale), autoritzant-los
a la venda de llibres i roses al passatge Biscariet, el dia 23 d’abril del 2019,
amb motiu de la diada de Sant Jordi.
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2. S’acorda la demanda de 2Play Events, SL, amb motiu de l’X-Trial Andorra la
Vella - FIM World Championship 2019, que se celebrarà el dia 27 d’abril del
2019, col·laborant amb el següent:
•

•
•
•
•
•
•

Alliberar la zona blava a banda i banda del passadís entre l’estadi de
rugbi i el pavelló poliesportiu, del dimarts 23 a la nit fins el dilluns 29
d’abril a les 13h, per aparcar vehicles de l’organització, furgonetes dels
pilots i per a la descarrega dels camions de material.
Estacionar el camió i la furgoneta de televisió damunt la vorera, del
divendres 26 d’abril a les 15h fins a la finalització de la competició.
La gratuïtat de 25 targes d’abonament en règim de 24 hores, per a
l’aparcament de l’Estació Central, del 23 al 29 d’abril.
La cessió i buidatge de 4 cubells grans d’escombraries del dimecres 24
al dilluns 29 d’abril.
La cessió de mitja sala Consòrcia del Centre de Congressos per
organitzar una sessió de signatures d’autògrafs dels pilots del mundial.
Oferir 300 obsequis promocionals de la marca turística per incloure dins
les bosses de benvinguda per a les autoritats i persones amb passi VIP.
La cessió de 6 places d’estacionament a l’aparcament de l’avinguda de
Salou per estacionar els camions de material i televisió del 23 al 29
d’abril. (l’aparcament d’autobusos Centre Ciutat està ocupat pels focs
artificials de les falles del dia 27 d’abril).

SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS
Acords:
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de personal extern
per realitzar els diferents muntatges dels esdeveniments que se celebraran al
Centre de Congressos durant l’any 2019, mitjançant l’empresa de treball
temporal RANDSTAD RECURSOS HUMANS, SL, per un import de 14.400€,
IGI no inclòs (90301/43202/227900).
2. S’acorda procedir al pagament de la quota de soci per part del Centre de
Congressos, com a membre de l’Andorra Convention Bureau, per a l’any 2019,
per un import de 10.047,85€, IGI no inclòs (90301/43202/226000).

Setè.
CONSELLERIA
ADMINISTRACIÓ

DE

FINANCES,

COMPTABILITAT

A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS
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SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS
Acords:
1. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes, de baixes i de modificacions de
comerç que s’adjunten a aquesta acta.
2. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes i baixa 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.

B) DEPARTAMENT DE FINANCES
SERVEI DE COMPRES I MAGATZEM CENTRAL
Acord:
S’acorda l’adquisició de materials de neteja a l’empresa PRACTICSAC, SA, per
a diversos serveis comunals i per tenir en estoc al Magatzem Central, per un
import de 8.324,08€, IGI inclòs (40103/93100/221800), arran de l’adjudicació
per preus unitaris dels lots declarats deserts resultant del concurs nacional
aprovat per la Junta de Govern de l’1 de juny del 2016.

Vuitè.-

CONSELLERIA DE SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Acord:
S’acorda la modificació de l’acord de la Junta de Govern del 13 de febrer,
relatiu a la sol·licitud d’inscripció al Registre Comunal d’Associacions d’Andorra
la Vella següent:
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On hi diu:
“
Núm.
registre
5099377

Hi ha de dir:
“
Núm.
registre
5099377

Novè.

Núm.
expedient
21433/2019

Sol·licitant
Associació de mares i
pares
de
l’escola
andorrana

Núm.
expedient
21433/2019

Sol·licitant
Associació de Propietaris
de Terres Andorranes

Acord
Favorable”

Acord
Favorable”

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 5096527, a nom de la Sra. Elidà
VIDAL MARTÍ, relativa a la demanda de canvi d’ús de magatzem a habitatge a
l’edifici situat a l’av. Meritxell, número 44, 2n 2a, d’Andorra la Vella.
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5098768, a nom del Sr. Juan
José MASSÓ GIL, actuant en nom i representació del BRITISH COLLEGE
OVERSEAS, SL, relativa a la demanda d’alineacions i rasants de la parcel·la
de terreny situada a la carretera de la Comella, s/n parcel·la adjacent a l’edifici
conegut com l’Alberg de la Comella d’Andorra la Vella.
3. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5099443, a nom del Sr. Pere
ESPUGA SORRIBES, actuant en nom i representació de la societat ENGITEC,
SA, relativa a la demanda d’alineacions i rasants de la parcel·la de terreny
situada a l’avinguda Tarragona, número 81-85, carrer Esteve Dolsa Pujal,
número 1-5 d’Andorra la Vella.
4. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta.
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5. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa
TALLER CREATIU-WOW COMUNICACIÓ per a la restauració i la proposta
d’exposició de la maquinària del Parc de la Serradora, per un import de
15.168,20€, IGI inclòs (50101/15500/607100).
6. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa
SUPORT ENGINYERS CONSULTORS, SAU per a la redacció d’un estudi de
demanda d’aparcaments a la zona de l’avinguda Santa Coloma, carrer Roureda
de Sansa, avinguda Príncep Benlloch, Baixada del Molí i carrer Prada Motxilla,
per un import de 13.480,50€, IGI inclòs (50101/15500/227400).
7. S’acorda l’inici dels actes de delimitació cadastral, dins dels treballs de
creació de la cartografia cadastral urbana i rústica de la parròquia d’Andorra la
Vella, la publicació de l’avís al BOPA i l’enviament de les convocatòries
corresponents.
8. S’acorda declarar desert el concurs nacional per adjudicar les obres de
remodelació i embelliment de l’avinguda Meritxell – Tram Rotonda i convocar
un nou concurs, amb la modalitat de contractació urgent.
9. S’acorda resoldre la sol·licitud de la Productora Eléctrica Urgellense-1, SL,
amb número de registre 5099141, relativa a la col·locació, a precari, d’un
cabalímetre al pont de Casadet sobre el riu Valira, amb el benentès que dita
col·locació queda supeditada a l’obtenció, per part del Govern d’Andorra, de les
autoritzacions pertinents en relació amb les competències hídriques
corresponents.

B) ÀREA D’APARCAMENTS
Acords:
1. S’acorda l’adquisició de tiquets tèrmics a l’empresa MATERIAL VIARI I
PARQUIMETRES 09, SL-MAVIPARQ09, SL, per als expenedors dels
aparcaments, per a l’any 2019, per un import de 15.620,84€, IGI inclòs
(50503/1330200/227300).
2. S’acorda la contractació a ANDORRA TELECOM de 30 sim’s “3G”
associades a una nova APN d’intranet específica, i una sim “3G” per a la
barrera situada al carrer d’Emprivat.
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Desè.

CONSELLERIA DE RECURSOS HUMANS

Acords:
1. La contractació de treballadors públics interins
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
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. MVL, en
la plaça d’informadora turística per a les oficines de turisme, a comptar del 3
d’abril del 2019 i fins al 30 de novembre del 2019, i amb un salari preu hora de
9,13€ per hora treballada i una jornada setmanal segons planificació
(90101/43200/130000).
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA DE MEDI AMIBENT
SERVEI DE MEDI AMBIENT
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació i nomenament,
amb caràcter provisional com a treballador públic interí, del Sr. MFA, en la
plaça d’operari del Servei de Medi Ambient, de l’1 d’abril al 30 de novembre del
2019, i amb un salari en base al 80% de la banda salarial, del grup funcional C,
nivell 5 (50107/17000/110000).
2. L’ampliació horària d’un treballador públic interí
DEPARTAMENT DE CULTURA
ÀREA DE CULTURA
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA
S’acorda l’ampliació de la jornada laboral del Sr. PM, treballador públic interí,
en la plaça de professor de música, passant a realitzar una jornada de
37,5h/setmanals, de l’1 d’abril al 30 de juny del 2019, amb un salari en base al
80%, del grup funcional C, nivell 6, vista la renúncia de la Sra. SJ
(60201/33401/130000).
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3. Les hores extraordinàries a remunerar
Vist l’informe de la Directora de RH, s’acorda el pagament de les hores
extraordinàries següents:
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA DE MEDI AMBIENT
Febrer 2019
APMl
(50202/16100/110500)

37,28€

4. La compensació, mitjançant una prima, al personal que participi a la
jornada amb motiu de les eleccions generals 2019
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda atorgar una compensació de 50€
a tot el personal que participi en el procés de la jornada electoral de les
eleccions generals del proper 7 d’abril del 2019 (30101/92002/110300).

Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca
la sessió a les 13.00 h.
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