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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN
12 de juny del 2019
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 12 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

A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Acords:
1. S’acorda la demanda de l’Snack Bar Café els Barrers, autoritzant-los a
realitzar una sardinada, a la via pública, davant del Snack Bar Cafè els Barrers,
per celebrar la revetlla de Sant Joan, el proper dia 23 de juny, amb el benentès
que s’acomplirà amb la normativa vigent al respecte.
2. S’acorda designar el Sr. Antoni PUJOL ROYO, cap del Servei de Circulació,
com a representant del Comú amb motiu de la coordinació de les accions
derivades de Cimera Iberoamericana de ministres, que tindrà lloc del 24 al 27
de novembre del 2019.

B) GABINET JURÍDIC
Acord:
S’acorda la proposta de Decret de modificació del Decret del 5 d’agost del
2011, de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d’Andorra la Vella,
en relació amb el fitxer 2 “Activitats Esportives”, i incorporar un nou fitxer relatiu
al registre de les dades dels abonaments al bus comunal, la qual s’haurà de
sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú.
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Segon.
ESPORTS

CONSELLERIA DE JOVENTUT, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I

DEPARTAMENT D’ESPORTS
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE
Acords:
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa PIME,
SA per al subministrament i el muntatge de regletes i blocs de led per equipar
les plantes de l’aparcament del Centre Esportiu dels Serradells, per un import
de 8.056,50€, IGI no inclòs (80301/34202/613000).
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa
MULTISERVEIS CO-PRÍNCEP, SL per pintar les parets, els sostres i els pilars
de les dues plantes de l’aparcament del Centre Esportiu dels Serradells, per un
import de 28.635€, IGI no inclòs (80301/34202/612000).
3. S’acorda la demanda de l’Escola Espanyola Maria Moliner de la Margineda,
cedint gratuïtament 8 peces de tarima, així com el seu transport i muntatge, el
proper dimecres 26 de juny, per a la festa de graduació dels alumnes de quart
d’ESO.
4. S’acorda la demanda de l’Escola Espanyola Maria Moliner d’Andorra la Vella,
cedint gratuïtament 8 peces de tarima, així com el seu transport i muntatge, el
proper dimarts 25 de juny, per a la festa de graduació dels alumnes de
maternal B grans.

ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS
Acord:
S’acorda la demanda de la Federació Andorrana de Tir amb Arc, autoritzant-los
a efectuar un esdeveniment esportiu en commemoració del Dia Olímpic, el
proper 15 de juny, a la plaça del Poble, des de les 15 h a les 19 h.
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Tercer.

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’acorden les resolucions d’al·legacions formulades a diverses sancions de
circulació.
3. S’acorda la demanda de la Sra. Mª Rosa ARTIGUES, veïna del carrer dels
Barrers, cedint gratuïtament 4 tanques per protegir la zona de la foguera de la
festa veïnal organitzada per la revetlla de Sant Joan, que tindrà lloc el dia 23 de
juny.
4. Atenent a l’amplada del carrer i per tal de garantir la seguretat en el trànsit de
vehicles de la zona, es desestima la proposta d’habilitar el tram del núm. 20 al
22 de l’Antic Camí Ral amb doble sentit de circulació.
5. S’acorda la demanda de l’ANDORRA SENIOR CUP, cedint una reserva
d’estacionament de 3 autobusos amb motiu dels partits que tindran lloc els dies
15 i 16 de juny a l’Estadi Nacional.
6. S’acorda la proposta de canvi d’ubicació de la zona de motos, del Passatge
de l’Aigüeta al carrer Ciutat de Consuegra, núm. 3-5, en substitució de 4 places
d’estacionament.
7. S’acorda la proposta de distribució, com a mesura inicial, de la senyalització
horitzontal dels carrers Pau Casals i Josep Rossell Calva, així com la retirada
dels contenidors de recollida selectiva que s’ubicaran provisionalment a
l’aparcament Valira, amb la finalitat d’ubicar-hi finalment una mini deixalleria.

Quart.
CONSELLERIA
ADMINISTRACIÓ

DE

FINANCES,

DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS
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SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS
Acords:
1. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes i una baixa de comerç que
s’adjunten en aquesta acta.
2. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes de propietat que s’adjunten a
aquesta acta.
3. S’acorda resoldre la sol·licitud d’una alta de terrassa que s’adjunta a aquesta
acta.
4. S’acorda resoldre la sol·licitud d’una baixa de terrassa així com l’anul·lació
del rebut de l’any 2017, i el retorn del rebut de l’any 2019, que s’adjunta a
aquesta acta.

Cinquè.

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 5102040, a nom de la societat
CINTET PETIT, SLU, relativa a la demanda de canvi de destí de lloguer a
venda de diverses unitats immobiliàries a l’edifici situat al carrer La Llacuna,
número10 bis, d’Andorra la Vella, tot deixant sense efecte l’acord de la Junta de
Govern del 22 de maig relativa a l’aprovació de la sol·licitud número 5101532,
atenent al fet que la primera sol·licitud queda subsumida en la darrera
sol·licitud.
2. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta.
3. En execució del conveni entre l’APU PP-SUR-03 BORDA DE LA
MARGINEDA i el Comú d’Andorra la Vella, signat el 29 de novembre del 2016,
pel qual es va acordar que el Comú assumiria el 34% del cost total de la
voravia i del projecte d’embelliment en general -atenent a que aquesta part
s’executava en terreny comunal- s’acorda el pagament de la factura número 9
emesa per l’APU PP-SUR-03 BORDA DE LA MARGINEDA, per un import de
19.457,90€, IGI inclòs (50101/15100/607100), corresponent als honoraris de
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redacció de la modificació del projecte d’urbanització de la fase I de la Borda de
la Margineda.
4. 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 juliol del 2019.

Sisè.

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 convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar, per lots, el servei
d’anàlisi de control de qualitat de l’aigua destinada al consum humà, de l’aigua
destinada al bany i d’aliments, de la parròquia d’Andorra la Vella, l’aprovació
del plec de bases i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent.

B) ÀREA D’HIGIENE
Acord:
S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar el
subministrament d’emissores i accessoris per a les Àrees d’Higiene i
Aparcaments, l’aprovació del plec de bases i la publicació al BOPA de l’edicte
corresponent.

Setè.

CONSELLERIA DE RECURSOS HUMANS

Acords:
1. La remuneració de l’excés de la jornada laboral dels agents de
circulació
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda remunerar, com a ordinària, la
mitja hora (1/2h) que excedeix de la jornada laboral ordinària i generada per
necessitats del servei, dels caporals i agents de circulació, adscrits a la Unitat
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de Control Operatiu i de la Unitat Administrativa, retroactiu a comptar de l’1 de
juny del 2019 (50401/13300/110000).
2. La modificació relativa al pagament del Complement Específic de
Circulació
Vist l’informe de la directora de RH, i d’acord amb l’article 17 de l’Ordinació del
6 de desembre del 2017 reguladora del règim intern del Servei de Circulació del
Comú d’Andorra la Vella, s’acorda que l’aspirant a agent, adscrit al Servei de
Circulació, cobri des del primer mes i fins al sisè, el 50% de l’import de CEC
corresponent a l’agent i, des del setè i fins al dotzè mes passi a cobrar el 100%
del CEC corresponent a un agent, aplicant aquesta mesura retroactivament als
dos aspirants que s’han incorporat duran l’últim any (50401/13300/110000).
3. La contractació i nomenament de treballadors públics interins
DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS
Vist l’informe de la Directora de RH, i de conformitat amb els articles 109.e 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. DRG, en la plaça de tècnic administratiu al Servei de
Tràmits i Tributs, a comptar del 17 de juny del 2019 i fins al 31 de desembre del
2019, i amb un salari en base al 80%, del grup funcional C, nivell 5, i una
jornada setmanal de 37,5h (40301/93200/110000).
DEPARTAMENT DE SOCIAL
ÀREA DE SOCIAL
SERVEI A LA INFÀNCIA
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
i el nomenament, amb caràcter provisional, com a treballadora pública interina,
de la Sra. CRN, en la plaça de tècnica especialista de les escoles bressol, a
comptar del 12 de juny del 2019 i fins a la reincorporació de la Sra. AFI, titular
de la plaça i amb un salari mensual en base al 80%, del grup funcional C, nivell
5 (70203/32102/110000).
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4. Les hores ordinàries a remunerar
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda remunerar les hores a
disponibilitat horària del Sr. LSA per un import de 327,75€, ja que, per motius
de servei, no és possible recuperar la totalitat de les hores generades.
5. La formació
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda l’assistència dels treballadors
adscrits a diferents serveis del Comú d’Andorra la Vella a la formació “Mesures
de seguretat i salut en la utilització de les eines de tall“, impartida per Unida
Qualitat i Prevenció, SA i Europrevenció, SL, de manera presencial, amb una
durada de 2 hores i sense cost econòmic (30101/92002/163000).

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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