AJdG núm. 19/23
05/06/2019

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN
5 de juny del 2019
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 5 de juny 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. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG
Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA
Hble. Sr. Alain CABANES GALIAN
Hble. Sr. Carles ARENY DELPECH.

Primer.

DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Acord:
S’acorda autoritzar l’Associació de Mares i Pares del Col·legi Sant Ermengol
(APSER) a organitzar una rifa els propers 7 i 8 de juny, al Teatre Comunal, els
beneficis de la qual aniran destinats als alumnes, amb motiu de la Mostra de
Teatre dels alumnes.

Segon.

CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ

A) DEPARTAMENT D E SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
SERVEI TÈCNIC
Acord:
Atenent al fet que, des d’un inici, el sistema de climatització de l’Edifici
Administratiu Comunal ha patit diverses disfuncions i al fet que l’empresa que
realitza el manteniment ha elaborat un informe al respecte de les mesures a
emprendre i per tal de mantenir la garantia derivada de la reparació, s’acorda la
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contractació directa de l’empresa EM-T ENGINYERIA I MUNTATGES
TÈCNICS, SA, per a la reparació del sistema de climatització de l’Edifici
Administratiu Comunal, conegut com Noves Dependències, per un import de
13.367,30€, IGI inclòs (50212/93303/612000).

B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL
Acords:
1. S’acorda resoldre les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a aquesta acta.
2. S’acorden les resolucions d’al·legacions formulades a diverses sancions de
circulació.
3. S’acorda la demanda de la Farmàcia El Consell, procedint a pintar una zona
comercial d’estacionament al carrer Prat de la Creu, propera a la farmàcia
situada al número 85.
4. S’acorda la modificació de diverses zones d’estacionament dels carrers
Babot Camp i d’Emprivat:
-

Treure la senyalització horitzontal existent al carrer Babot Camp.
Canviar de lloc la reserva especial de l’hotel PITIUSA del c/Babot Camp
al c/ d’Emprivat (davant la façana de l’hotel).
Repintar la senyalització horitzontal de prohibició d’estacionament a la
calçada del c/Babot Camp.
Senyalitzar el final del c/ d’Emprivat amb dos senyals de direcció
prohibida.

5. S’acorda la modificació de diverses zones del carrer de la Plana:
-

Senyalitzar la zona dels números del 5 al 7 del c/ de la Plana com a zona
comercial.
Senyalitzar la zona dels números del 9 al 11, pintant una graella groga
per fer més visible la prohibició d’estacionament.
Col·locar un rètol sota el senyal de parada prohibida per reforçar-ho.
Deixar la zona d’estacionament davant del número 9 com a zona de
minusvàlids.

6. S’acorda repintar les senyalitzacions horitzontals del bus comunal i reparar i
actualitzar els senyals corresponents a totes les parades de la parròquia.
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Tercer.
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 la sol·licitud d’alta de propietat que s’adjunta a aquesta
acta.

B) DEPARTAMENT DE FINANCES
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ
Acords:
1. S’acorda la proposta d’un suplement de crèdit a la partida
70202/32101/612000 (Escola Bressol Serradells/Millora d’edificis) per un import
de 30.000€, per poder fer front a la reparació dels terres i sostres de diferents
zones de l’Escola Bressol Serradells. Aquest suplement de crèdit es finança
amb la baixa del mateix import de la partida 50101/15500/607100
(Urbanisme/Vies públiques), la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del
Consell de Comú.
2. S’acorda la proposta d’un suplement de crèdit a la partida
70401/23105/226600 (Joventut/Altres festes) per un import de 7.500€, per
poder fer front a les despeses previstes per dur a terme diferents projectes
d’estiu de La Central. Aquest suplement de crèdit es finança amb la baixa del
mateix import de la partida 70401/23105/612000 (Joventut/Millora d’edificis), la
qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú.
3. S’acorda la proposta d’un suplement de crèdit a la partida
10102/92000/608920 (Arxiu, Recerca i Patrimoni/Immobilitzat material
patrimoni cultural) per un import de 40.280€, per poder fer front a les despeses
previstes per adjudicar els espais expositius de la Fira d’Andorra la Vella del
2019, segons el concurs nacional d’idees, en relació amb el projecte “Memòries
de la construcció de l’Av. Meritxell”. Aquest suplement de crèdit es finança amb
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la baixa del mateix import de la partida 50101/15500/607100 (Urbanisme/Vies
públiques), la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú.

Quart.

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 5101990, a nom del Sr. Carles
DURAN ROSELL i la Sra. Cristina COMA ZAMBONI, relativa a la demanda de
primera ocupació de les obres realitzades a l’habitatge situat a l’av. Tarragona,
número 65, d’Andorra la Vella.
2. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta.
3. S’acorda la proposta de conveni de cessió anticipada de terreny i vialitat de
la UA PP-SUR-33, al carrer Camp Bastida, entre la Sra. Carme ARMENGOL
FORNÉ i el Comú d’Andorra la Vella, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació
del Consell de Comú i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent.

Cinquè.

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ

DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
A) ÀREA DE MEDI AMBIENT
SERVEI DE MEDI AMBIENT
Acord:
S’acorda la demanda del director ESTACIÓ 2017, SA, procedint a la col·locació
de dos aparca bicis a la vorera que llinda amb el carrer Dr. Vilanova i l’avinguda
Tarragona.
SERVEI D’AIGÜES
Acord:
S’acorda resoldre la sol·licitud següent:
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Núm.
registre

Sol·licitant

Objecte

Acord

5101920

Sr. Ramon
ROSSELL MAS

Sol·licitud de modificació
d’embrancament d’aigua
potable a la Plaça Príncep
Benlloch, 5 (Casa Cintet)

Favorable

B) ÀREA D’HIGIENE
Acord:
S’acorda l’adjudicació del concurs nacional relatiu al subministrament d’un
vehicle multifuncions fregadora decapadora amb pala i saladora, per a l’Àrea
d’Higiene, a l’empresa PYRÉNÉES HERACLES INDUSTRIALS, SL per un
import de 192.636€, IGI inclòs (50301/16300/604000), amb una garantia de 2
anys, un termini de lliurament de 70 dies, i la represa del vehicle HAKO
VE2729.

Sisè.
ESPORTS

CONSELLERIA DE JOVENTUT, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I

A) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Acords:
1. S’acorda deixar els versos del “Passeig poètic”, a Riberaygua i Travesseres,
pintats fins al proper 6 de setembre.
2. S’acorda resoldre la sol·licitud d’inscripció
d’Associacions d’Andorra la Vella següent:
Núm.
registre
5102016

Núm.
expedient
22211/2019

al

Sol·licitant
Federació Andorrana de
Boxa

Registre

Comunal

Acord
Favorable

3. S’acorda la modificació al Registre Comunal d’Associacions de la Junta
Directiva de l’Associació següent:
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Núm.
registre
5102047

Núm.
expedient
22220/2019

Sol·licitant
Associació de Comerciants del Centre
Històric d’Andorra la Vella

B) DEPARTAMENT D’ESPORTS
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS
Acords:
1. A demanda de l’empresa ESPORT ORGANITZACIÓ ADVENT, SL, s’acorda
la finalització del contracte signat el 28 de setembre del 2016, relatiu al servei
de classes dirigides de fitness del Centre Esportiu dels Serradells, amb efectes
el 30 de maig del 2019.
2. Derivat de la proposta del Consell d’Infants celebrat el passat 4 de juny,
s’acorda organitzar, durant la tardor del 2019, una jornada de jocs tradicionals
adreçada a infants i gent gran de la parròquia d’Andorra la Vella.

ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE
Acords:
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa BAC
ENGINEERING CONSULTANCY GROUP per a l’aixecament topogràfic del
Centre Esportiu dels Serradells, per un import de 15.000€, IGI no inclòs
(80301/34202/612000).
2. S’acorda la proposta d’adjudicació del concurs nacional, de contractació
urgent, relatiu a la concessió de la gestió dels bars interior i exterior del Centre
Esportiu dels Serradells a Joan Carles BARBERO GIRÁLDEZ, per un cànon
mensual de 600€ (80301/34202/543900), a comptar de la data prevista d’inici
de les activitats -el proper 1 de juliol- i per un període de 4 anys, prorrogable
per períodes anuals fins a un màxim de 8 anys, la qual s’haurà de sotmetre a la
ratificació del Consell de Comú.

Setè.

CONSELLERIA DE CULTURA

DEPARTAMENT DE CULTURA
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ÀREA DE CULTURA
Acords:
1. S’acorda l’ampliació de la subvenció atorgada a la comissió de festes del
barri del Puial per a l’organització de la Festa Major del Barri del Puial, que
aquest any celebra el seu 60è aniversari, per un import de 2.400€
(60101/33500/482400).
2. S’acorda la contractació de l’empresa THE PROJECT MUSIC COMPANY,
SL, per a la realització del concert de la Festa Major amb el grup MORAT, per
un import de 119.746€, IGI no inclòs (60101/33400/226810), i la publicació al
BOPA de l’edicte corresponent.
3. S’acorda formalitzar una tercera addenda al conveni signat el 20 de febrer
del 2018, entre el Comú d’Andorra la Vella i Andorra Turisme relatiu a la cessió
de l’aparcament del Parc Central amb motiu dels espectacles del Cirque du
Soleil, amb els nous terminis d’ocupació, així com els diferents serveis que
Andorra Turisme cedeix al Comú d’Andorra la Vella per poder fer el concert de
la Festa Major, que tindrà lloc el 5 d’agost del 2019.
4. S’acorda col·laborar amb l’esdeveniment “SING FOR THE CLIMATE”,
organitzat pels Petits Cantors d'Andorra, el proper divendres 21 de juny, a la
plaça del Poble.

Vuitè.

CONSELLERIA DE RECURSOS HUMANS

Acords:
1. La contractació per convocatòria d’ingrés d’una treballadora pública
indefinida
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, i d’acord amb l’article 46 de la Llei
1/2019, del 17 de gener, de la Funció pública, s’acorda la contractació de la
Sra. PPMJ, com a monitora d’espais de lleure per als equips del Casal d’Infants
El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma, adscrita al Departament de Social,
com a treballadora pública indefinida, en període de prova d’un (1) any a
comptar del 10 de juny del 2019 i amb una classificació salarial corresponent al
80% de la banda salarial del grup C, nivell 5 (70501/32401/110000).
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2. La convocatòria d’una promoció interna
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL
Vista la demanda del Servei de Circulació i de conformitat amb l’article 30, de la
Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals, s’acorda la
publicació d’una convocatòria de promoció interna, per accedir a una (1) plaça
de caporal, adscrita al Servei de Circulació Comunal, i amb un salari en base al
80% del grup funcional B, nivell 7 (50401/13300/130000).
3. La contractació i el nomenament d’una treballadora pública interina
DEPARTAMENT DE SOCIAL
ÀREA DE SOCIAL
SERVEI A LA INFÀNCIA
Vist l’informe de la directora de RH, de conformitat amb els articles 109.b i 111
de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la Funció pública, i en aplicació de l’acord
de la Junta de Govern del 5 d’abril del 2017, referent a les contractacions amb
caràcter urgent per a les Escoles Bressol, s’acorda la contractació i el
nomenament, amb caràcter provisional, com a treballadora pública interina, de
la Sra. COM, en la plaça de tècnica especialista de les escoles bressol, amb
efectes el 3 de juny del 2019 i fins a la reincorporació de la Sra. AFI, titular de
plaça, i amb un salari mensual en base al 80%, del grup funcional C, nivell 5
(70203/32102/110000).
4. Les formacions
a) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda l’assistència dels Srs. RLM,
MLM i SGX, adscrits al Departament de Medi Ambient a la formació
“Planificació, gestió i manteniment dels arbres en els espais públics i naturals”,
organitzada per Arbres & Paysage 32 de manera presencial, amb una durada
de 25 hores i per un import de 315,79€/persona (30101/92002/163000).
b) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda l’assistència del Sr. CBA, cap
d’Àrea de Noves Tecnologies, a la formació “Introducció aplicacions de la
intel•ligència artificial i el big data”, organitzada per la Universitat d’Andorra, de
manera presencial el 12 de juny del 2019, amb una durada de 3 hores i per un
import de 12€ (30101/92002/163000).
c) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda el pagament de la formació
virtual “Patrimoni cultural d’Andorra”, impartit per la Universitat d’Andorra,
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realitzada pel Sr. SBF, tècnic de Recerca i Patrimoni, adscrita al Departament
de Secretaria General, per un import de 268,56€ (30101/92002/163000).

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