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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN
10 d’abril del 2019
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 10 d’abril 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
Acord:
S’acorda col·laborar amb l’Associació Àfrica+A Prop, amb motiu de
l’organització de l’11ena setmana de la Diversitat, que tindrà lloc del 29 de
setembre al 5 d’octubre del 2019.

B) GABINET JURÍDIC
Acord:
S’acorda resoldre els recursos administratius de Gabinet Jurídic que s’adjunten
a aquesta acta.

Segon.

CONSELLERIA DE SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

A) DEPARTAMENT DE SOCIAL
ÀREA DE SOCIAL
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ATENCIÓ SOCIAL
Acords:
1. S’acorda l’autorització d’ús, en horaris i dies convinguts, dels espais de la
ludoteca de Santa Coloma, a l’escola Especialitzada Nostra Senyora de
Meritxell, per a la realització d’un taller.
2. S’acorda la cessió de la Casa Quim Dolsa, al Sr. Claude BENET per a la
realització d’una recepció d’antics alumnes del Lycée Aragó de Perpinyà, que
tindrà lloc el dia 2 de juny, entre les 10 h i les 13 h, havent de deixar l’espai en
bones condicions d’ordre i neteja una vegada utilitzat.
3. Vista l’acta de la Comissió Tècnica de Social del passat 8 d’abril, s’acorden
les propostes següents:
Prestacions socials indirectes:
Exoneració:
-

Expedient 04*2019: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de
Foc i Lloc i Serveis, corresponent als anys 2017 i 2018.

-

Expedient 04*2019: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i
Serveis 2019 i fins l’any 2026, segons resolució de la CONAVA.

-

Expedient 01*2019: l’exoneració del 100% en el cost de l’Escola Bressol
dels Serradells, per un període de 6 mesos (març a agost del 2019).

-

Expedient 18*2017: l’exoneració del 100% en el cost de l’Escola Bressol
de Santa Coloma, per un període de 6 mesos (gener a juny del 2019).
Reduccions de tarifa:

-

Expedient 53*2010: una reducció de tarifa del 30% el cost de l’Escola
Bressol de Santa Coloma, per un període de 12 mesos (gener a
desembre del 2019). Així haurà de fer front a la quantia de 233,86€
mensuals.

-

Expedient 06*2018: una reducció de tarifa del 50% en el cost de l’Escola
Bressol dels Serradells, per un període de 12 mesos (gener a desembre
del 2019). Així doncs haurà de fer front a la quantia de 114,62€
mensuals.
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-

Expedient 14*2008: una reducció de tarifa del 60% en el cost del
menjador social del Casal Calones, per un període de 12 mesos (gener
a desembre del 2019). Així haurà de fer front a la quantia de 40€
mensuals.

B) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Acord:
S’acorda la modificació dels contractes de l’Espai d’Entitats Ciutadanes
referents al Centre Cultural La Llacuna, al Centre Esportiu dels Serradells, a la
Sala polivalent i a l’Estadi Comunal, afegint una clàusula establint que el Comú
no es responsabilitza de la pèrdua, deteriorament, robatori o furt de la
documentació i dels efectes personals dipositats a les bústies, els armaris i a
les prestatgeries.

Tercer.

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 5099369, a nom del Sr. Pere
CALVET ALSINA, relativa a la demanda d’assenyalament d’alineacions i
rasants de la parcel·la situada al carrer del Currubell “Garatge Flora”, d’Andorra
la Vella.
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5099928, a nom de la societat
SGL, SL, relativa a la demanda d’excavació i estabilització d’una parcel·la a
l’avinguda de Santa Coloma, número 55-59, d’Andorra la Vella.
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta.
4. S’acorda la proposta de Decret pel qual s’aproven els valors econòmics de
repercussió del sòl urbà consolidat a la parròquia d’Andorra la Vella, per
determinar el preu de la cessió econòmica, la qual s’haurà de sotmetre a
l’aprovació del Consell de Comú.
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5. S’acorda la reserva pressupostària per a la licitació i, si escau, l’adjudicació
del concurs nacional relatiu a l’adquisició dels dispositius de seguretat en les
avingudes Meritxell i Carlemany, efectuada conjuntament amb el Comú
d’Escaldes-Engordany.
6. S’acorda l’ampliació del contracte amb l’empresa PIDASA SERVEIS, SL
referent als treballs d’urbanització del carrer de la Plana, per un import de
8.623,03€, IGI inclòs (50101/15500/607100), i la publicació al BOPA de l’edicte
corresponent.

S’informa:
Del tancament temporal a causa de les obres d’urbanització de la zona del
pàrquing de l'Estació Central i l’habilitació, durant aquest temps, de
l’aparcament d’autobusos de Prada Casadet per a vehicles i autobusos.

Quart.

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ

DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA DE MEDI AMBIENT
SERVEI DE MEDI AMBIENT
Acord:
S’acorda la demanda de FRIDAYS FOT FUTURE ANDORRA, autoritzant-los a
organitzar una recollida de deixalles al berenador de la Comella i voltants, el
proper 13 d’abril, col·laborant amb el següent:
-

L’Àrea d’Higiene col·locarà dos contenidors de 1.100 litres per a la
recollida de brossa.
El Servei de Medi Ambient lliurarà bosses d’escombraries grans i petites.

SERVEI D’AIGÜES
Acord:
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa MS
GRUP, SA, per dur a terme els treballs d’impermeabilització i altres reparacions
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als dipòsits de la Birena, per un import de 26.294,94€, IGI inclòs
(50202/16100/617210).

Cinquè.

CONSELLERIA DE JOVENTUT I ESPORTS

A) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
SERVEI DE JOVENTUT
Acord:
S’acorda resoldre la sol·licitud de subvenció per a Joves Emprenedors següent:
Núm.
Registre

5099694

Sol·licitant

Objecte

Subvenció
Joves
emprenedors
Conceptual
Estudi
Conceptual
Estudi
d’Arquitectura, SLU
d’Arquitectura, SLU (1r
any 891,83 euros)

Proposta

Favorable

B) DEPARTAMENT D’ESPORTS
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS
Acords:
1. S’acorda la formalització d’un conveni de col·laboració amb la Federació
Andorrana de Voleibol, per fomentar la promoció i divulgació de l’activitat del
vòlei platja a la parròquia d’Andorra la Vella, per a l’estiu 2019, amb una
aportació econòmica de 18.500€ (80101/34100/482100).
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa
RANDSTAD RECURSOS HUMANS, SL, per a la contractació dels monitors
esportius per als Campus Esportius de Setmana Santa 2019, per un import de
9.787,90€, IGI no inclòs (80101/34000/226890).

Sisè.

CONSELLERIA DE CULTURA

DEPARTAMENT DE CULTURA
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ÀREA DE CULTURA
Acord:
S’acorda l’ampliació de contracte amb l’empresa URCOSA referent a les obres
d’adequació del Teatre Comunal, per un import de 8.354,63€, IGI no inclòs
(60102/33500/612000), i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent.

Setè.

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
COMERCIAL CAIRÓ, SL, per a les obres de reparació i renovació del material
d’enllumenat al Passatge del Tossal, al carrer de Tobira i una part del carrer del
Tossal d’Andorra la Vella, per un import de 7.511,46€, IGI inclòs
(50203/16500/217040).
2. S’acorda convocar una demanda de preus per a la contractació d’una
empresa per fer el seguiment i manteniment anual de les voravies de la
parròquia, segons el planning establert pel Departament de Serveis Públics del
Comú.

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 resolució de les al·legacions formulades a diverses sancions de
circulació, la relació de les quals s’adjunta a aquesta acta.
3. S’acorda la demanda del president de l’Associació Andorrana de Vehicles
Antics, col·laborant el Comú amb motiu de la 7a TROBADA INTERNACIONAL
DE COTXES ANTICS, que tindrà lloc els dies 11 i 12 de maig amb una rua
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prevista pels carrers d’Encamp, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, de les
11.45 h a les 13.15 h.
4. S’acorda l’ampliació de la zona de motos del c/ Josep Cornella Panicello,
amb motiu del canvi de lloc de les zones de taxis al c/ Pau Casals, núm. 4 i 6 i
convertir les 2 places de zona blava, en zona comercial.

Vuitè.

CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
Acord:
S’acorda la demanda d’Andorra Turisme, autoritzant-los a realitzar una acció de
street marketing tots els dissabtes del 20 d’abril al 27 de juliol, consistent en la
instal·lació d’un photocall que s’ubicaria de manera alternada, a la plaça de la
Rotonda i a Fener Boulevard, davant l’entrada de l’aparcament, així com la
connexió elèctrica per part del Comú.

Novè.
CONSELLERIA
ADMINISTRACIÓ

DE

FINANCES,

COMPTABILITAT

I

DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS
Acords:
1. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes, de baixes i modificacions 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 les sol·licituds d’altes al cens electoral que s’adjunten 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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S’informa:
1. De la modificació d’ofici de comerç que s’adjunta a aquesta acta.
2. De la modificació d’ofici de propietat que s’adjunta a aquesta acta.

Desè.

CONSELLERIA DE RECURSOS HUMANS

Acords:
1. La publicació de concursos de mobilitat
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA DE MEDI AMBIENT
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la publicació dels següents
concursos de mobilitat entre els funcionaris i treballadors públics indefinits de
l’Administració general, de l’Administració de Justícia, dels Comuns, del Consell
General i dels organismes adscrits al Consell General, per cobrir:
ÀREA DE MEDI AMBIENT
-

1 (una) plaça d’operari per al Servei de Medi Ambient, de l’Àrea Medi
Ambient, adscrita al Departament d’Higiene i Medi Ambient.

ÀREA D’HIGIENE
-

1 (una) plaça d’operari de neteja de la via pública per a l’Àrea d’Higiene,
adscrita al Departament d’Higiene i Medi Ambient.

-

1 (una) plaça d’auxiliar de xarxes i triatge per a l’Àrea d’Higiene, adscrita
al Departament d’Higiene i Medi Ambient.

2. 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 SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
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SERVEI D’ENLLUMENAT
FDC
JPJM
(50203/16500/110500)

49,65€
56,72€

b) DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA D’HIGIENE
CBF
(50301/16300/110500)

5,79€

3. L’excedència sense reserva de plaça
DEPARTAMENT D’ESPORTS
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE
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. MGM per un període de 3 anys,
a comptar del 12 d’abril del 2019 fins a l’11 de d’abril del 2022.
4. La denegació de prolongació d’una excedència sense reserva de plaça
Vist l’informe de directora de RH, vista la demanda de prolongació
d’excedència de la interessada i, d’acord amb el que disposa l’art. 40.2 de
l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda denegar
la prolongació de l’excedència, sense reserva de plaça, de la Sra. RAT.
5. La comissió de serveis
DEPARTAMENT D'HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA D'HIGIENE
Vista la demanda efectuada pel Comú d’Ordino, vist l’informe de la directora de
RH que inclou l’acceptació de la persona interessada, i d’acord amb el que
disposa l’article 68 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública,
s’acorda l’adscripció, en comissió de serveis, entre el Comú d’Ordino i el Comú
d’Andorra la Vella, del Sr. LDJ en la plaça de cap de Servei de Manteniment, a
comptar del 15 d’abril del 2019 i per un període màxim de 4 anys.

9

AJdG núm. 19/15
10/04/2019

Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca
la sessió a les 12.30 h.
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