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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN
26 de juny del 2019
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 26 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

Acords:
1. Atenent a les tres propostes presentades pels alumnes de l’Escola
Andorrana d’Andorra la Vella -en el marc del Consell d’Infants- s’acorda
anomenar “plaça del Consell d’Infants” la plaça creada a resultes de les obres
del carrer de la Plana, tot procedint a realitzar els tràmits corresponents.
2. S’acorda autoritzar els col·leccionistes perquè els dissabtes, cada 15 dies i
de 9 a 14 hores, utilitzin la plaça de la Rotonda, amb el benentès que hauran
de deixar l’espai lliure en cas que el Comú hi organitzi alguna activitat.
3. S’acorda crear la unitat d’agents cívics dins el Servei de Circulació Comunal,
tot iniciant els tràmits corresponents per adequar l’organigrama corresponent.
Segon.

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 5101392, a nom de la societat
G2C ORTHODONTICS, SL, relativa a la demanda de modificació de projecte i
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ampliació de superfície de l’edifici situat a l’avinguda d’Enclar, número 80, de
Santa Coloma.
2. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta.

Tercer.

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ

DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA DE MEDI AMBIENT
SERVEI D’AIGÜES
Acord:
Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adquisició de diversos materials
HUOT i ARPOL, per tenir en estoc al magatzem del Servei d’Aigües, a
l’empresa JOCOR MAGATZEM, per un import de 7.863,86€, IGI inclòs
(50202/16100/617211).

Quart.
ESPORTS

CONSELLERIA DE JOVENTUT, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I

A) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Acord:
S’acorda la modificació al Registre Comunal d’Associacions de la Junta
Directiva de les Associacions següents:
Núm.
registre

Núm.
expedient

Sol·licitant

5100524

21799/2019

Associació Cultural Vishwa Nirmala DharmaSahaja Yoga

5102507

22372/2019

Skal Club d’Andorra

5102508

22373/2019

Associació Salsa Andorra
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B) DEPARTAMENT D’ESPORTS
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS
Acord:
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de les empreses
següents per al servei de restauració, per a les activitats esportives de
vacances escolars d’estiu 2019 (80101/34100/226890):
Empresa
Restaurant L’Aigüeta
Joan Carles BARBERO
Restaurant El Serranito
Restaurant Còmic
Tam-Tam Restaurant
Restaurant McDonald’s
Restaurant L’Orri
TOTAL

GIRALDEZ

-

Import €
IGI inclòs
12.252,32
12.227,52
3.814,25
7.397,82
3.724,38
4.008,43
43.424,72

ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE
Acord:
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa
SENYALITZACIONS STOP, SL per al subministrament i muntatge d’un parc
infantil modulable en una zona annexa al bar-restaurant del Centre Esportiu
dels Serradells. per un import de 19.064€, IGI no inclòs (80301/34202/605000).

Cinquè.

CONSELLERIA DE CULTURA

DEPARTAMENT DE CULTURA
ÀREA DE CULTURA
Acords:
1. S’acorda la contractació de l’empresa MÚSICS DE CATALUNYA SCCL- LA
PRINCIPAL DE LA BISBAL per a l’actuació de la cobla orquestra LA
PRINCIPAL DE LA BISBAL per a la Festa Major 2019, per un import de
15.900€ (60101/33801/226610).
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2. S’acorda la cessió del Teatre Comunal a l’escola ENTREACTE, de manera
gratuïta, per a la realització dels espectacles de final de curs, havent de fer-se
càrrec l’escola de les despeses dels tècnics de llum i so.
3. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar el
subministrament, en règim de lloguer, el muntatge i el desmuntatge, així com
l’explotació d’un parc de Nadal en el si del Poblet de Nadal 2019, l’aprovació
del plec de bases i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent.
4. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa WOW
COMUNICACIÓ per a la realització del disseny, ambientació i producció de
l’Oficina de Correus Màgica del Poblet de Nadal 2019, per un import de
26.794,26€, IGI no inclòs (60101/33805/226681).

Sisè.

CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ

A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
SERVEI TÈCNIC
Acords:
1. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar, per lots, els
treballs de reparació de voravies i xarxes de serveis de la parròquia d’Andorra
la Vella, l’aprovació del plec de bases i la publicació al BOPA de l’edicte
corresponent.
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa
SERRALLERIA PARDO per als treballs de serralleria per substituir la barana
malmesa del carrer Sant Andreu, per un import de 27.468,00€, 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.

4

AJdG núm. 19/26
26/06/2019

2. S’acorda la demanda de l’Ambaixada Francesa a Andorra, col·laborant el
Servei de Circulació Comunal, amb motiu de la recepció per a la celebració de
la Fête nationale, que tindrà lloc el proper dia 12 de juliol, a les 13.00 h.

Setè.

CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
Acord:
S’acorda col·laborar amb la Comissió de Gestió de la vall del Madriu-PerafitaClaror, amb motiu de l’agermanament de la vall del Madriu-Perafita-Claror amb
Causses et Cévennes, cedint un espai de promoció a la Fira d’Andorra la Vella
2019.

Vuitè.
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, de modificacions i una
altra sol·licitud 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.
3. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes de terrasses que s’adjunten a
aquesta acta.
4. S’acorda la publicació al BOPA de l’edicte pel qual es notifiquen diverses
infraccions de circulació.
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Novè.

CONSELLERIA DE RECURSOS HUMANS

Acords:
1. El nomenament definitiu d’un treballador públic indefinit
S’acorda el nomenament definitiu d’un treballador públic indefinit que ha
superat el període de prova per contractació externa:
-

Sr. RMD, en la plaça d’operari del Servei d’Aigües, de l’Àrea de Medi
Ambient, adscrita al Departament d’Higiene i Medi Ambient, a comptar
de l’1 de juliol del 2019.

2. La contractació i nomenament amb caràcter provisional d’uns
treballadors públics inteins
DEPARTAMENT D’ESPORTS
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció 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 treballador
públic interí, del Sr. STR, en la plaça d’instructor per a la sala de musculació del
Centre Esportiu dels Serradells, a comptar del 22 de juliol i fins al 6 de
setembre del 2019, i amb un salari en base al 80%, del grup funcional C, nivell
5 (80101/34000/130000).
3. Les modificacions de contractacions de treballadors públics interins
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
S’acorden les modificacions de les contractacions, com a treballadors públics
interins, en la plaça de responsable de grup i en la plaça d’informador de carrer
per a l’estiu 2019, de les persones següents:
-

Sr. GCE, com a responsable de grup, modificant la seva contractació de
l’1 de juliol al 31 d’agost del 2019, amb un salari preu hora de 6,90€/h
treballada.
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-

Sr. MII, com a informador de carrer, modificant la seva contractació com
a responsable de grup de l’1 al 31 de juliol del 2019, amb un salari preu
hora de 6,90€/h treballada (90201/43201/130000).

4. Les hores extraordinàries a remunerar
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda el pagament de les hores
extraordinàries següents:
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMIBENT
ÀREA DE MEDI AMBIENT
SERVEI D’AIGÜES
Abril 2019
CFF
RMD

179,27€
14,48€

Treballadors públics interins
FAMR
KD
(50202/16100/110500)

125,03€
37,91€

5. La prolongació d’una comissió de serveis i conseqüent ampliació
horària i prolongació d’un complement de responsabilitat addicional
Vist l’informe de la directora de RH, i d’acord amb els articles 51 i 60 de
l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, es proposa
s’acordi prolongar la comissió de serveis de la Sra. LPR, acordada en la Junta
de Govern del 27 de juny del 2018, per continuar assumint les tasques de
responsabilitat de l’Aula de Teatre i Dansa, a comptar de l’1 de juliol del 2019 i
fins al 30 de juny del 2020, amb la mateixa dedicació horària i complement de
responsabilitat addicional (60101/33000/110000).

Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca
la sessió a les 12.00 h.
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