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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN
15 de maig del 2019
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 15 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. 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.
S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS, cònsol menor.

Primer.

DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL

GABINET JURÍDIC
Acords:
1. S’acorda resoldre les sol·licituds de Gabinet Jurídic que s’adjunten a aquesta
acta.
2. S’acorda nomenar la Sra. Laura CAMPS SOLÀ, cap d’Àrea del Gabinet
Jurídic, com a representant del Comú per consensuar el protocol d’actuació
dels Comuns en casos de violència de gènere i domèstica, de conformitat amb
el que disposa la Llei 1/2015, del 15 de gener, per a l’erradicació de
la violència de gènere i la violència domèstica.

Segon.

CONSELLERIA DE SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

A) DEPARTAMENT DE SOCIAL
ÀREA DE SOCIAL
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ATENCIÓ SOCIAL
Acord:
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa
CONSTRUCCIONS ENTRIMO, SL per als treballs de condicionament d’un
local situat a Princep Benlloch, 59, per un import de 27.592,78€, IGI inclòs
(70601/23100/612000).

B) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Acord:
S’acorda la cessió a l’Escola Andorrana d’Andorra la Vella d’un arc inflable i 3
taules, el divendres 31 de maig, amb motiu de l’organització de la 4a Cursa
Belluga’t.

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 5100244, a nom de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DOCTOR NEQUI, 8 Edifici l’Hortal II esc. 4,
relativa a la demanda de reforma de les instal·lacions de la caixa d’ascensor a
l’edifici situat al carrer Doctor Nequí, número 8, d’Andorra la Vella.
2. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta.
3. S’acorda la publicació al BOPA de l’avís pel qual es notifiquen diverses
convocatòries relatives als actes de delimitació cadastral de béns immobles,
corresponents al mes de juny del 2019.
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Quart.

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ

DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA D’HIGIENE
Acord:
S’acorda la proposta de conveni de col·laboració entre el Govern, el Comú
d’Andorra la Vella i el Comú d’Escaldes-Engordany, per a la instal·lació d’una
sitja de sal a la parròquia d’Andorra la Vella, i la publicació al BOPA de l’edicte
corresponent.

Cinquè.

CONSELLERIA DE JOVENTUT I ESPORTS

DEPARTAMENT D’ESPORTS
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE
Acords:
1. S’acorda l’addenda al contracte signat el 14 d’agost del 2018 amb l’empresa
VITAL ESPORT SERRADELLS relatiu a la concessió d’un local al Centre
Esportiu dels Serradells, destinat a centre de medicina esportiva, modificant
l’annex 3 del contracte inicial per l’annex 1 d’aquesta addenda, la qual s’haurà
de sotmetre a la ratificació del Consell de Comú.
2. Atesa la reconeguda experiència de l’empresa BAC ENGINEERING
CONSULTANCY GROUP i el seu coneixement específic sobre l’estat real de
l’edifici -ja que va ser l’empresa contractada per l’asseguradora del Comú per
dur a terme l’anàlisi forense estructural, així com els assajos en relació amb
l’estat de seguretat i integritat de diversos elements estructurals del Centre
Esportiu dels Serradells, derivats de l’incendi del passat mes de novembres’acorda, en coordinació amb la companyia d’assegurances del Comú, la
contractació directa de l’empresa BAC ENGINEERING CONSULTANCY
GROUP, juntament amb el despatx ADSERÀ GROUP, per a la redacció del
projecte executiu per a la deconstrucció i reconstrucció, reforç estructural i
condicionament del Centre Esportiu dels Serradells, direcció de les obres
resultants del projecte, comprovació del funcionament i plànols As-built de les
instal·lacions afectades per l’incendi, per un import de 229.600€, sense IGI
(80301/34202/612000), i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent. Aquest
import serà assumit per la companyia asseguradora del Comú, del qual
29.000€ ja han estat transferits al Comú com a primer pagament.
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3. S’acorda la cessió de 10 invitacions de dia del Centre Esportiu dels
Serradells per al Departament de Promoció Turística i Comercial perquè puguin
rifar-les en el decurs del “De copes al Centre Històric”, el proper dia 6 de juny.

Sisè.

CONSELLERIA DE CULTURA

DEPARTAMENT DE CULTURA
ÀREA DE CULTURA
Acord:
S’acorda la contractació del concert LOS MANOLOS a l’empresa ANDORRA
ANIMACIÓ en el marc de la Festa del Poble 2019, per un import de 20.500€,
IGI no inclòs (60101/33803/226630).

Setè.

CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ

SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL
Acords:
1. S’acorda resoldre les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a aquesta acta.
2. S’acorda la demanda de la Federació Andorrana de Futbol, col·laborant en
matèria de gestió del trànsit, amb motiu de la XX Edició Torneig Formatiu
Memorial Francesc Vila, que tindrà lloc els dies 25 i 26 de maig, a les 18.30 h, a
l’Estadi de futbol de l’avinguda Santa Coloma.

Vuitè.

CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
Acord:
S’acorda col·laborar amb l’Associació de Comerciants Maria Pla, amb motiu de
l’organització de l’H-D Mountain, que tindrà lloc del 26 al 28 de juliol del 2019,
amb el següent:
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-

-

La contractació de 2 actuacions musicals per amenitzar l’esdeveniment
al carrer Maria Pla.
La penjada de dues banderoles als fanals del carrer de la Unió.
L’autorització per instal·lar un envelat al C/ Maria Pla
L’autorització per celebrar 2 concerts a C/ Maria Pla el dia 26 de juliol a
la tarda.
La cessió de totes les zones d’aparcament del carrer Maria Pla entre el
carrer de la Unió i el carrer Sant Salvador (a excepció de la zona de
càrrega per a vehicles elèctrics i la parada d’autobús) del 26 de juliol a
les 18 h fins a les 19 h del 28 de juliol.
L’autorització per a la realització d’una “cursa de lents” al carrer Prat
Primer, el dia 27 de juliol de les 11 a les 13.30 hores.

Novè.
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 de modificacions de
comerç que s’adjunten a aquesta acta.
2. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes de propietat que s’adjunten a
aquesta acta.

B) DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
Acords:
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa
SERVEIS I SISTEMES GRÀFICS 2007 - SEIS per al desenvolupament i
subministrament d’una aplicació de serveis, per a dispositius mòbils, per un
import de 11.364,38€, IGI inclòs (40201/92001/640000), i amb un termini
d’execució de 8 setmanes.
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2. S’acorda la contractació directa de l’ampliació de despesa a l’empresa TSYSTEMS ITC IBERIA, SA corresponent al suport i manteniment de les
aplicacions GTWin i SICAP i mòduls associats, per un import de 1.000€, IGI no
inclòs (40201/92001/227500).

Desè.

CONSELLERIA DE RECURSOS HUMANS

Acords:
1. El concurs de mobilitat intern desert
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA DE MEDI AMBIENT
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda declarar desert el
concurs de mobilitat intern, del 10 d’abril del 2019, per proveir 1 plaça d’operari
per al Servei de Medi Ambient.
2. La contractació i el nomenament de treballadors públics interins
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA D’HIGIENE
Vist l’informe de la directora de RH, i de conformitat amb els articles 109.a 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 treballador públic interí, del
Sr. ELJ, en la plaça vacant d’auxiliar de xarxes i triatge, a comptar del 20 de
maig del 2019 i fins a la cobertura de la mateixa o, com a màxim, fins al 31 de
desembre del 2019, i amb un salari en base al 80%, del grup funcional C, nivell
3 i, la retribució del complement específic d’higiene per un import de 284,12€
bruts mensuals, la qual es durà a terme al mes de l’inici de la contractació
laboral, una vegada superada la formació corresponent (50301/16300/110000).
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Vist l’informe de la directora de RH, i de conformitat amb els articles 109.d 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 treballador públic interí, del
Sr. GDHJC, com a suport per al Departament de Joventut i Participació
Ciutadana, a comptar del 20 de maig del 2019 i fins al 30 de novembre del
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2019, amb una jornada setmanal de 20h i un salari de 6,90€ per hora treballada
(70401/23105/130000).
3. L’atorgament d’un complement específic d’Higiene
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda aplicar temporalment la
compensació de les circumstàncies incloses en el complement específic
d’higiene per un import de 387,44€ mensuals, al cap d’Àrea d’Higiene, Sr. RLS,
a comptar de l’1 de maig del 2019 i fins a la regularització de la circumstància
que dona lloc a la proposta d’aplicació o com a màxim, fins al 31 de desembre
del 2019 (50301/16300/110000).
4. La formació
a) Vist l’informe de directora de RH i d’acord amb el Pla de Formació aprovat
per la Junta de Govern del 16 de gener del 2019, s’acorda l’assistència del
personal assignat al reciclatge de primers auxilis PSC1, a càrrec de la Creu
Roja Andorrana, amb una durada de 4 hores i per un import de 10€/persona
(30101/92002/163000).
b) Vist l’informe de directora de RH, s’acorda l’assistència de la Sra. ACM,
adscrita al Departament de Cultura, a la formació “Iniciación al vídeo
profesional para fotógrafos” organitzada per Zoom-in, de manera presencial, el
dia 25 de maig, amb una durada de 8 hores i per un import de 130€
(30101/92002/163000).

Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca
la sessió a les 13.20 h.
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