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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN
17 d’abril del 2019
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 17 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

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Acords:
1. S’acorda designar el Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS, cònsol menor, per
formar part de la Comissió de Coordinació i Desenvolupament de l'Estratègia
Nacional de la Biodiversitat d'Andorra (CENBA).
2. S’acorda la proposta de modificació del Decret del 5-8-2011, de regulació
dels fitxers de dades personals del Comú d'Andorra la Vella, de l'Ordinació de
preus públics per a l'exercici 2019, i del document de sol·licitud de targeta PK,
en execució de la recomanació efectuada per l'Agència Andorrana de Protecció
de Dades, rebuda el dia 1 d'abril del 2019, els quals s'hauran de sotmetre a
l’aprovació del Consell de Comú.
3. S’acorda prorrogar el contracte d’arrendament del terreny on s’ubica
l’aparcament de l’Estació Central, signat el 10 de gener del 2018 amb la
societat MOLINES IMMOBLES, SLU (parcel·les PR-06 i PR-07, incloses en la
unitat d’actuació PP-NC-08 “Prat del Rull”), per una durada de dos anys més
respecte al termini inicial pactat.
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Segon.
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, de baixes i modificacions de comerç
que s’adjunten a aquesta acta.
2. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes i d’una baixa de propietat que
s’adjunten a aquesta acta.
3. S’acorda resoldre la sol·licitud d’alta d’una terrassa que s’adjunta a aquesta
acta.
4. S’acorda resoldre la sol·licitud d’una alta al cens electoral que s’adjunta a
aquesta acta.
5. S’acorda no prorrogar l’autorització d’instal·lació de la terrassa del negoci
GRANJA BAR LA CANTONADA i instar la seva retirada.
6. S’acorda la publicació al BOPA de l’edicte pel qual es notifiquen diverses
infraccions de circulació.
7. S’acorda la publicació al BOPA de l’edicte de notificació de l’inici del període
de constrenyiment de diversos tributs i preus públics.

B) DEPARTAMENT DE FINANCES
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ
Acords:
1. S’acorda l’aprovació d’una transferència de crèdit de despesa corrent a la
partida 50107/17000/221902 (Medi Ambient/Productes químics) per un import
de 700€ de la partida 50107/17200/217013 (Medi Ambient/Restauració i
conservació del paisatge), per poder comprar adob per a la gespa dels espais
verds i parcs de la parròquia i amb previsió per a tot l’any.
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2. Vista l’única oferta presentada al concurs nacional relatiu als treballs
d’inventari patrimonial del Comú d’Andorra la Vella i de la societat JOVIAL, SLU
convocat, s’acorda l’adjudicació a l’empresa IIB ADVISORY, SLU, per un import
total de 74.195€, IGI inclòs (40101/93100/227400), dels quals 67.925€ pel que
fa al Comú d’Andorra la Vella, i 6.270€ pel que respecta a JOVIAL, SLU, i amb
un termini màxim de lliurament dels treballs de 6 mesos, a comptar de la
signatura del contracte.

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 5096204, a nom de Forces
Elèctriques d’Andorra, relativa a la demanda de construcció dels accessos i
plataformes per a la planta de cogeneració mitjançant la utilització de residus
sòlids urbans com a combustible.
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5099029, a nom de Forces
Elèctriques d’Andorra, relativa a la demanda d’assenyalament d’alineacions i
rasants que afecten el traçat de la xarxa de calor al Torrent del Forn, entre el
Centre de Tractament de Residus (CTRASA) i el Centre Esportiu dels
Serradells.
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta.
4. S’acorda sotmetre a informació pública el projecte de construcció de
proteccions de corrents d’arrossegalls a l’afluent nord de la Canal del Cuc, a
nom de Forces Elèctriques d’Andorra com a part del projecte de la planta de
cogeneració de la Comella, en compliment de l’article 10.2 del Reglament per a
la realització de treballs i activitats que modifiquen l’estat actual del terreny, del
25 de juliol del 2001.

Quart.

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ

DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA DE MEDI AMBIENT
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SERVEI DE MEDI AMBIENT
Acords:
1. S’acorda el pagament de la factura núm. 22266 a l’empresa AGÈNCIA DE
SERVEIS I SEGURETAT SGV, SL, corresponent al servei de vigilància del
Parc Central del mes de març, per un import de 5.772,79€, IGI inclòs,
(50107/17000/227100).
2. Vist l’acord de la Junta de Govern del 10 d’abril del 2019, en què es va
acordar resoldre favorablement el recurs presentat per un dels licitants, i en
conseqüència, revocar la resolució de la Junta de Govern del 20 de març del
2019 de declarar desert el concurs nacional per adjudicar el servei de vigilància
de l’espai del Parc Central d’Andorra la Vella i retraure les actuacions fins al
moment anterior a la redacció de la proposta d’adjudicació, i vistes les ofertes
presentades, s’acorda l’adjudicació del concurs nacional relatiu al servei de
vigilància de l’espai del Parc Central d’Andorra la Vella, a l’empresa
VALLSEGUR CORREU EXPRÉS, SA, per un import anual de 83.358,65€, IGI
inclòs (50107/17000/227100), corresponent a:
- Hora de servei en dies laborables: 10,05 €/h, IGI inclòs. Previsió de
7.866 hores anuals.
- Hora de servei en dies festius: 10,05 €/h, IGI inclòs. Previsió de 426
hores anuals.
i una durada del contracte d’un any renovable tàcitament per una anualitat més,
fins a un màxim de 4 anys.
Tot això, deixant sense efecte la licitació iniciada, corresponent al concurs
nacional per adjudicar el servei de vigilància de l’espai del Parc Central
d’Andorra la Vella, en la modalitat de contractació urgent, publicada en l’edicte
del 20 de març del 2019 (BOPA núm. 29, del 27 de març del 2019).

SERVEI D’AIGÜES
Acord:
Vista l’oferta presentada, s’acorda l’adjudicació del concurs nacional relatiu al
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 a l’empresa ECOLOGIA I
TÈCNICA, SA-ECOTÈCNIC, per un import de 69.903,68€, IGI inclòs
(50202/16100/613100), i un termini d’execució dels treballs de 4 mesos.
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Cinquè.

CONSELLERIA DE JOVENTUT I ESPORTS

A) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
SERVEI DE JOVENTUT
Acord:
S’acorda formalitzar un conveni de col·laboració amb l'Ambaixada de França
per a l'organització d'un taller de "clown", durant el mes de maig, i una mostra
final en el marc de la Festa de la Joventut.

B) DEPARTAMENT D’ESPORTS
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS
Acord:
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa Gatzara
Espectacles, SL per al subministrament del parc d’inflable, el servei de
seguretat, la música ambient i els monitors pels tallers de la Festa del Joc i de
l’Esport, dins el marc de la Festa Major 2019, per un import de 10.740€, IGI no
inclòs (80101/34100/226895).

ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE
Acords:
1. S’acorda la devolució dels ingressos corresponents a les quotes abonades
prèviament per part de 17 abonats al Centre Esportiu dels Serradells, els quals
havien avançat diversos imports abans de l’incendi del passat 22 de novembre
del 2018, i que per motius diversos no poden seguir essent abonats al Centre,
per un import total de 2.342,99€.
2. S’acorda la devolució del 10% de les parts proporcionals que pertoquen a
tots els abonats anyals del Centre Esportiu dels Serradells, que en el seu
moment varen ingressar l’anualitat per avançat, per un import total de
3.267,62€.
3. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa JJT
Enginyeria, per a la redacció del projecte i direcció de les obres de renovació
integral de la xarxa de distribució d’aigua sanitària al Centre Esportiu dels
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Serradells i a l’Estadi Comunal, per un import de 4.950€, IGI inclòs
(80301/34202/612000).

Sisè.

CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ

A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
SERVEI TÈCNIC
Acord:
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa GIL
ARQUITECTURA per a la redacció del projecte i direcció de les obres
d’enderroc i adequació del terreny de l’antic forn crematori d’Encorcers, per un
import de 9.535,63€, IGI inclòs (50201/15500/607100).
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL
Acords:
1. S’acorda resoldre la sol·licitud de Circulació que s’adjunta 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 director de l’Escola Andorrana d’Andorra la Vella,
col·laborant el Servei de Circulació Comunal, amb motiu de la 4a cursa
BELLUGA’T, que tindrà lloc el proper dia 31 de maig, pels carrers de Santa
Coloma.
Setè.

CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
Acord:
S’acorda la proposta de decoració i ambientació dels carrers de Riberaygua i
Travesseres durant el mes de maig del 2019, amb motiu de l’activitat “El Barri
de les Flors”.
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Vuitè.

CONSELLERIA DE RECURSOS HUMANS

Acords:
1. La publicació de concursos de mobilitat
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS
ÀREA D’APARCAMENTS
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la publicació d’un concurs 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 una (1) plaça de Cap d’Equip
d’Aparcaments (50501/1330101/110000).
2. La contractació de treballadors públics interins
DEPARTAMENT DE SOCIAL
ÀREA DE SOCIAL
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació i nomenament,
amb caràcter provisional com a treballador públic interí, del Sr. CCD, com a
suport a Cases Pairals, del 24 d’abril al 30 de novembre del 2019, i amb un
salari preu hora de 6,90€ per hora treballada i una jornada setmanal de 20
hores (70102/23102/130000).
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
a) Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda contractar i nomenar
les persones següents, com a treballadors públics interins, en la plaça
d’informadors turístics per a les Oficines de Turisme, per a l’estiu 2019
(90201/43201/130000):

Nom i cognoms

GDCCS

Període de
contractació

Plaça

Jornada
laboral

Salari

De l’1 de juliol al
7 de setembre
del 2019

Informador
turístic estiu

30h/set.

Preu hora:
6,90€/h treballada
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ACE

VVK

GCE

LPLM

BCAG

SCM

GMC

De l’1 de juliol al
7 de setembre
del 2019
De l’1 de juliol al
7 de setembre
del 2019
De l’1 de juliol al
7 de setembre
del 2019
De l’1 de juliol al
31 d’agost del
2019
De l’1 de juliol al
7 de setembre
del 2019
De l’1 de juliol al
7 de setembre
del 2019
De l’1 de juliol al
7 de setembre
del 2019

Informador
turístic estiu

30h/set.

Preu hora:
6,90€/h treballada

Informador
turístic estiu

30h/set.

Preu hora:
6,90€/h treballada

Informador
turístic estiu

30h/set.

Preu hora:
6,90€/h treballada

Informador
turístic estiu

30h/set.

Preu hora:
6,90€/h treballada

Informador
turístic estiu

30h/set.

Preu hora:
6,90€/h treballada

Informador
turístic estiu

30h/set.

Preu hora:
6,90€/h treballada

Informador
turístic estiu

30h/set.

Preu hora:
6,90€/h treballada

b) Declarar desertes 3 places de guia cultural i 1 plaça de guia de muntanya,
les quals es cobriran mitjançant contractació directa.
3. L’ampliació horària d’una jornada laboral
DEPARTAMENT DE SOCIAL
EQUIP DE GENT GRAN ACTIVA
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda l’ampliació puntual d’una (1) hora
de la jornada laboral de la Sra. MGMJ, treballadora pública interina, en la plaça
de monitora de ball en línia, passant a realitzar una jornada de 4h/setmanals,
del 2 de maig al 13 de juny del 2019, i un salari en base a 23,66€/h
(70105/23104/130000).
4. La reducció horària d’una jornada laboral
DEPARTAMENT DE CULTURA
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la reducció horària de la jornada
laboral del Sr. TDG, treballador públic interí, en la plaça de professor al Servei
de l’Institut de Música, passant a realitzar una jornada de 2,5h/setmanals, a
comptar de l’1 d’abril del 2019 (60201/33401/130000).
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5. Les hores extraordinàries a remunerar
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda el pagament de les hores
extraordinàries següents:
DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL
Març 2019
AAR
BRMA
BAM
FBF
GLH
GHM
MPR
SSR
(10101/92000/110500).

211,15€
380,77€
95,16€
80,48€
297,73€
180,12€
254,15€
404,01€

Abril 2019
GAMC
JMF
LMY
SPA
SSM
(10101/92000/110500)

121,35€
91,75€
80,45€
83,95€
87,90€

SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL (Campionat del Món d’Esquí a Canillo)
CFE
CVA
FAG
GMG
GCI
GMJ
PPR
SZI
VGJ
(50401/13300/110500).

188,73€
190,58€
34,38€
47,89€
96,30€
440,37€
324,66€
291,09€
177,60€

6. Les formacions
a) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda l’assistència dels Srs. GMD i
SGX, adscrits a l’Àrea de Medi Ambient, a la formació “Optimitzem el treball
amb la motosserra, manteniment, seguretat i tècniques de tallada”, organitzada
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per l’Escola Agrària del Pirineu, de manera presencial, els dies 27, 28, 29 i 30
de maig del 2019 a Bellestar, amb una durada de 30 hores i per un import de
32€/persona (30101/92002/163000).
b) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda l’assistència dels Srs. MJX,
CBJ i AOI, adscrits a l’àrea de Medi Ambient, a la formació “Reconeixement
d’espècies arbòries”, organitzada per l’Escola Agrària del Pirineu, de manera
presencial, els dies 31 de maig, 1, 14 i 15 de juny del 2019 a Bellestar, amb
una durada de 25 hores i per un import de 32€/persona (30101/92002/163000).
c) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda l’assistència dels Srs. MLM,
FDA, MDD, GCJ i RLM, adscrits a l’àrea de Medi Ambient, a la formació
“Recuperació de camins tradicionals i murs de pedra seca”, organitzada per
l’Escola Agrària del Pirineu, de manera presencial, els dies 3, 4, 5 i 6 de juny
del 2019 a Bellestar, amb una durada de 30 hores i per un import de
32€/persona (30101/92002/163000).
d) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda l’assistència de la Sra. VSMA,
directora de Finances, i del Sr. OLJ, Interventor Comunal, a la formació
“Aplicació del càlcul de costos i dels indicadors de gestió a l’administració
pública”, organitzada per Lidera, SL. de manera presencial, amb una durada de
20 hores i per un import de 650€. (30101/92002/163000).
e) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda l’assistència de les Sres.
VSMA, MXN i PCM, adscrites al departament de Finances, a la formació
“Analitza grans quantitats d’informació amb les taules dinàmiques d’Excel”,
organitzada per Lidera, SL de manera presencial, amb una durada de 4 hores i
per un import de 260€/persona (30101/92002/163000).
7. La descripció i classificació d’un lloc de treball
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS
ÀREA D’APARCAMENTS
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la modificació de la descripció de
la fitxa del lloc de treball de cap d’Equip d’Aparcaments, adscrit al Departament
de Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments.

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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