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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN
8 de maig del 2019
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 8 de maig 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) GABINET JURÍDIC
Acord:
S’acorda resoldre el recurs administratiu de Gabinet Jurídic que s’adjunta a
aquesta acta.

B) ARXIU, RECERCA I PATRIMONI
S’informa:
De la reparació, a càrrec del Comú d’Andorra la Vella, de l’escultura de
TERRUGGI, situada al Racó del Mestre Fontbernat al c/ de la Vall.

C) COMUNICACIÓ
Acords:
1. Vist que el contracte entre el Comú d’Andorra la Vella i l’empresa VERONA
COMUNICACIÓ, SA, del 17 d’octubre del 2011 -relatiu a la concessió
d’explotació d’opis a la parròquia d’Andorra la Vella- finalitza el proper dia 31
d’octubre del 2019 i malgrat aquest preveu una pròrroga en cas que el Comú
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ho consideri pertinent, s’acorda donar per finalitzat el contracte, amb efectes el
31 d’octubre del 2019, data en la qual expira el termini principal de la
concessió, amb la finalitat de convocar, si escau, un nou concurs.
2. Vist que el contracte entre el Comú d’Andorra la Vella i l’empresa
EXPANSIÓ, SA, de l’11 de setembre del 2009 –relatiu a l’explotació publicitària
de les marquesines de les parades de bus- finalitza el proper dia 31 de
desembre del 2019 i malgrat aquest preveu una pròrroga en cas que el Comú
ho consideri pertinent, s’acorda donar per finalitzat el contracte entre, amb
efectes el 31 de desembre del 2019, data en la qual expira el termini principal
de la concessió, amb la finalitat de convocar, si escau, un nou concurs.

Segon.

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 5100556, a nom del Sr. Xavier
CARDELÚS MAESTRE, relativa al canvi de nom de diverses parcel·les de
terreny situades a la partida de la Margineda, a Santa Coloma.
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5100433, a nom de la societat
ANMEI, SA, relativa a la demanda d’alineacions i rasants que afecten a la
parcel·la de terreny situada a l’avinguda Meritxell, número 104, d’Andorra la
Vella.
3. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5100550, a nom de la Sra.
Àfrica SÁNCHEZ HIDALGO, relativa a la demanda d’alineacions i rasants que
afecten a la parcel·la de terreny situada al carrer de la Creu Grossa, número
26, d’Andorra la Vella.
4. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta.

B) ÀREA D’APARCAMENTS
Acords:
1. S’acorda la contractació a Andorra Telecom de l’ampliació de la línia de
telèfon existent a l’aparcament Bonavista, amb un node Ipsilon bàsic de 10
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mbps, per centralitzar els aparells de control d’aparcaments de la marca
SKIDATA.
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adquisició d’un vehicle marca
DACIA, model DOKKER VAN Essential dCi 66kW, per als operaris de
l’aparcament Centre Ciutat, a l’empresa BECIER VEHICLES, SAU, per un
import de 15.209,02€, IGI no inclòs (50501/1330101/604000).

Tercer.

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ

DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA DE MEDI AMBIENT
SERVEI DE MEDI AMBIENT
Acords:
1. S’acorda la demanda de l’Associació Cultural Vishwa Nirmala DharmaSahaja Yoga, autoritzant-los a realitzar sessions de meditació gratuïtes als
parcs de la parròquia, iniciant-les al Parc Central, els mesos de juny i juliol (1 o
2 dies per setmana), amb les condicions següents:
-

Un cop finalitzat l’acte, l’espai ha de quedar net de qualsevol residu.
En cas que es malmeti la gespa i/o altres elements del parc, els
organitzadors hauran d’assumir el cost de la reparació.
Els organitzadors hauran de comunicar prèviament al Comú el lloc i
l’hora de l’activitat als efectes de poder tenir-ne coneixement.

2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adjudicació del concurs nacional
relatiu als treballs d’adequació d’una zona verda a l’interior del Parc Central
d’Andorra la Vella a l’empresa SERVEIS IMMOBILIARIS I DE CONSTRUCCIÓ,
SAU - SIMCO, SAU per un import de 157.107,84€, IGI inclòs
(50107/17102/617710), i un termini màxim d’execució de quatre (4) setmanes,
a comptar del 9 de setembre del 2019.
3. En virtut de l’article 37.2.b) de la Llei de contractació pública i atès que el
concurs convocat a l’efecte va quedar desert per manca de proponents,
s’acorda adjudicar, mitjançant contractació directa, la cessió d’ús temporal de
l’ocupació de l’espai públic de la terrassa del bar-restaurant del Parc Central
d’Andorra la Vella, per exercir l’activitat de bar-restaurant, a l’empresa LA
BODEGUETA, SL – BAR XACAL pels cànons següents (50107/17102/543000),
a comptar del proper 15 de maig i fins al 15 de novembre del 2019:
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Lot 1
Terrassa frontal

Cànon mensual
200€

Lot 2
Terrassa posterior

Cànon mensual
200€

SERVEI D’AIGÜES
Acords:
1. S’acorda resoldre la demanda efectuada per la societat RIBERPUIG, SA
relativa al rebut de l’aigua del primer trimestre del 2019, per un import de
814,82€, arran d’una fuita interior en l’edifici de l’avinguda d’Enclar, núm. 89,
aplicant el règim de facturació particular establert en l’article 44 de l’Ordinació,
del 13 de setembre del 2018, de modificació de l’Ordinació relativa a la
normativa sobre les condicions de distribució i subministrament d’aigua
destinada al consum humà a la parròquia d’Andorra la Vella, essent l’import
final a facturar de 296,05€.
2. S’acorda la contractació directa de l’empresa TREBALLS PÚBLICS UNITAS,
SAU per a la renovació de 20 aixetes d’escomeses d’aigua potable al carrer del
Puial, aprofitant les obres d’embelliment que aquesta empresa està realitzant
en aquell carrer, per un import de 8.150,58€, IGI inclòs (50202/16100/617211).

Quart.

CONSELLERIA DE JOVENTUT I ESPORTS

A) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
JOVENTUT
Acord:
S’acorda resoldre la sol·licitud de subvenció per a Joves Emprenedors següent:
Núm.
Registre
5099167

Sol·licitant

Objecte

Subvenció
Alejandro CORRAL
emprenedors
NAVIO
32,83€)
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B) DEPARTAMENT D’ESPORTS
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS
Acords:
1. S’acorda la renovació, per a l’exercici 2019, del conveni de col·laboració
entre el Comú d’Andorra la Vella i el Club Andorrà de Tir de Precisió, per
fomentar la promoció i divulgació de l’esport del tir de precisió a la parròquia
d’Andorra la Vella, per un import de 7.250,00€ (80101/34100/482100).
2. S’acorda la demanda de la Federació Andorrana de Futbol, autoritzant-los
temporalment i de forma excepcional, a la ubicació d’un punt de venda de
begudes i menjar al Centre d’Entrenament de la federació, únicament els
propers dies 25 i 26 de maig, per a la celebració de la XX edició del Torneig de
Futbol Formatiu “Memorial Francesc Vila”, havent de complir amb la normativa
vigent en relació amb aquesta activitat.
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE
Acords:
1. S’acorda la cessió i el muntatge d’una tarima de 8m x 2m al col·legi Mare
Janer, el proper divendres 31 de maig, per a un acte escolar que organitzen al
pati del col·legi.
2. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional, de contractació urgent, per
adjudicar la concessió de la gestió dels bars interior i exterior del Centre
Esportiu dels Serradells, l’aprovació del plec de bases i la publicació al BOPA
de l’edicte corresponent.
3. S’acorda la cessió de 60 invitacions de dia del Centre Esportiu dels
Serradells, perquè el Servei de Joventut les pugui rifar en els decursos de la
gimcana a 7 bandes (40 u.) i a la Festa de la Joventut (20 u.).

Cinquè.

CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ

SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL
Acords:
1. S’acorda la demanda de la presidenta de l’Associació MARC G.G.,
col·laborant el Servei de Circulació amb motiu de la 6a marxa popular MARC
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G.G, que tindrà lloc el proper dia 12 de maig, pels carrers d’Andorra la Vella i
d’Escaldes-Engordany.
2. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar el servei de
transport públic de viatgers a la parròquia d’Andorra la Vella (bus comunal),
l’aprovació del plec de bases i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent.

Sisè.

CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
Acords:
1. S’acorda la proposta d’ubicacions per a la instal·lació dels “Suports per
Selfies”, projecte del programa Infoturisme 2019, i la corresponent adequació
dels espais a:
-

Rec del Solà
Mirador del Roc de Senders
Plaça de la Rotonda
Passatge d’entrada al Centre de Congressos
Parc Central-passeig del Riu.

2. S’acorda la resolució, de mutu acord, del contracte signat el 12 de novembre
2018 entre el Comú d’Andorra la Vella i l’empresa RETINA PRODUCCIONS,
SL, per a la realització de vídeos promocionals d’hivern.
3. S’acorda la proposta d’itineraris guiats per la Parròquia, que es realitzaran
del 5 de juliol al 7 de setembre del 2019.
4. S’acorda declarar desert el concurs nacional per a la selecció d’una idea de
disseny dels espais destinats a terrassa, al Centre Històric d’Andorra la Vella.
5. S’acorda l’organització de la Nit de Copes al Centre Històric el dia 6 de juny
del 2019, de les 19 h a les 24 h.
6. S’acorda el desplaçament de la Sra. Eva ROMA a Barcelona, el proper 15 de
maig, amb motiu de la roda de premsa de presentació del Jambo Street Music
Andorra la Vella.
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Setè.
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 de modificacions de
comerç que s’adjunten a aquesta acta.
2. S’acorda la publicació al BOPA de l’edicte pel qual es notifiquen diverses
infraccions de circulació.

Vuitè.

CONSELLERIA DE SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

A) DEPARTAMENT DE SOCIAL
ÀREA DE SOCIAL
SERVEI A LA INFÀNCIA
Acords:
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar els actes programats amb
motiu de la Festa de Cloenda del Consell d’infants 2018-2019, prevista per al
matí del divendres dia 14 de juny, a l’Estadi Comunal, mitjançant les empreses
següents (70601/23100/226575):
-

EL REBOST DEL PADRÍ (esmorzar), per un import de 915,42€, IGI
inclòs
GATZARA ESPECTACLES, SL (espai de circ), per un import de 980€,
IGI no inclòs
GATZARA ESPECTACLES, SL (inflables), per un import de 2.622,50€,
IGI no inclòs
ANDORRA ANIMACIÓ (espectacle Bots pel Canvi), per un import de
4.700€, IGI no inclòs
SUPORT ENGINYERS (control i verificació de la instal·lació del
muntatge , per un import de 585,20€, IGI inclòs
AMBULÀNCIES DEL PIRINEU (en cas de necessitat d’una intervenció
sanitària), per un import de 200€, IGI inclòs.
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2. Vista l’oferta presentada, s’acorda contractar l’empresa GATZARA
ESPECTACLES, SL, per a la realització de l’activitat al Parc Central “Festa de
l’aigua i de l’escuma”, derivada d’una de les propostes sorgides en el Consell
d’Infants 2018-2019, en el marc dels actes de la Festa Major 2019, el divendres
dia 2 d’agost, de les 10 h a les 13 h i de les 15 h a les 19.30 h, per un import
3.913,53€, IGI inclòs (70601/23100/226575).

SERVEI A LA INFÀNCIA
ESCOLA BRESSOL DELS SERRADELLS
Acord:
S’acorda la contractació de dues línies telefòniques per als dos ascensors de
l’Escola Bressol dels Serradells.

CASAL D’INFANTS EL LLAMP
Acord:
S’acorda la contractació directa del servei de menjador de les activitats d’estiu
2019 del Casal d’Infants El Llamp a l’APACEF d’Andorra la Vella, per un import
de 17.667€, IGI inclòs (70501/32401/226890).

PROJECTES GENT GRAN ACTIVA
Acord:
S’acorden els actes previstos en el marc de la 2a Setmana Cultural de la Gent
Gran, programada del 20 al 25 de maig.

B) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Acord:
S’acorda la demanda de l’Associació de pares d’alumnes de l’escola francesa
d’Andorra la Vella, cedint-los una tarima de 8x5 i 50 cadires, amb motiu de
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l’organització de la Festa de final de curs de l’escola, el proper dissabte 25 de
maig.

Novè.

CONSELLERIA DE RECURSOS HUMANS

Acords:
1. La publicació d’un edicte extern com a treballador públic interí amb
caràcter temporal
DEPARTAMENT D’ESPORTS
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS
Vist l’informe de la directora de RH, i d’acord amb el que disposen els articles
109 i 110 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’acorda la
publicació d’un edicte extern, com a treballador públic interí, per proveir una (1)
plaça d’instructor per a la sala de musculació del Centre Esportiu dels
Serradells, adscrit al Departament d’Esports, per a la substitució temporal d’una
funcionària (80101/34000/130000).
2. La contractació per convocatòria d’ingrés d’un treballador públic
indefinit
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda:
a) La contractació del Sr. GSA, com a aspirant al càrrec d’agent de circulació,
adscrit al Servei de Circulació del Comú d’Andorra la Vella, com a treballador
públic indefinit, en període de prova d’un (1) any a comptar del 13 de maig del
2019 i amb una classificació salarial corresponent al 80% de la banda salarial
del grup C, nivell 5.
b) Declarar deserta una de les dues places publicades per acord de la Junta de
Govern del 14 de novembre del 2018.
3. La contractació i el nomenament d’un treballador públic interí
DEPARTAMENT D’ESPORTS
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE
Vist l’informe de la directora de RH, i de conformitat amb els articles 109.b i 111
de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’acorda la contractació
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i el nomenament, amb caràcter provisional, com a treballadora pública interina,
de la Sra. MSA, en la plaça de recepcionista administrativa d’instal·lacions
esportives i de lleure, a comptar del 9 de maig del 2019 i fins a la reincorporació
del funcionari que té assignada la plaça, i amb un salari mensual en base al
80%, del grup funcional C, nivell 4 (80301/34202/110000).
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
Vist l’informe de la directora de RH, i de conformitat amb els articles 109.c i 111
de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’acorda la contractació
i el nomenament, amb caràcter provisional, com a treballadora pública interina,
de la Sra. FGL, en la plaça de guia cultural per a l’estiu 2019, de l’1 de juliol al 7
de setembre del 2019, i amb un salari en base a 10,24€/h treballada i una
jornada laboral de 30 hores setmanals (90201/43201/130000).

Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca
la sessió a les 14.00 h.

10

