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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN
10 de juliol del 2019
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 10 de juliol 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. 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.
S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS, cònsol menor, i
de l’Hble. Sra. Mònica CODINA TORT, consellera major.

Primer.

DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL

A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Acord:
S’acorda el desplaçament del cònsol menor i del Secretari general a San
Carlos de Bariloche, del 22 al 25 de juliol del 2019, en el marc del conveni
d’amistat entre les dues ciutats.

B) GABINET JURÍDIC
Acord:
S’acorda resoldre les resolucions de Gabinet Jurídic que s’adjunten a aquesta
acta.
C) ARXIU, RECERCA I PATRIMONI
Acord:
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa Retina
Produccions per a la postproducció dels enregistraments de la Fase II, i altres
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relacionats amb la Fase IV i V del projecte Memòries de la construcció de l’av.
Meritxell, per un import de 13.133,16€, IGI inclòs (10102/92000/226920).

Segon.

CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ

SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL
Acords:
1. S’acorda resoldre la sol·licitud de Circulació que s’adjunta a aquesta acta.
2. S’acorda la demanda del director general Club Unió Esportiva Engordany,
col·laborant el Servei de Circulació Comunal, amb motiu del partit entre els
clubs UE Engordany i Dinamo Tbilisi, que tindrà lloc el 18 de juliol del 2019,a
l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila.

Tercer.

CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
Acord:
S’acorda el pagament de la quota d’Andorra la Vella com a membre de la
WTCF (World Tourism Cities Federation), corresponent al període 2019-2020,
per un import de 1.764,45€, IGI no inclòs (90101/43300/482900).

Quart.
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.
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2. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes de propietat que s’adjunten a
aquesta acta.
3. S’acorda resoldre les sol·licituds de baixes de publicitat exterior que
s’adjunten a aquesta acta.
4. S’acorda resoldre la sol·licitud d’alta de publicitat exterior que s’adjunta a
aquesta acta.
5. S’acorda la publicació al BOPA de l’edicte pel qual es notifiquen diverses
infraccions de circulació.

B) DEPARTAMENT DE FINANCES
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ
Acord:
S’acorda l’aprovació d’una transferència de crèdit de despesa corrent a la
partida 50107/17000/227100 (Medi Ambient/Seguretat) per un import d’11.500€
de la partida 50202/16100/221000 (Servei d’Aigües/Energia elèctrica), per
licitar un servei de vigilància al nou Parc de la Serradora de Santa Coloma.

C) DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
Acord:
S’acorda la contractació a Andorra Telecom d’un mòdul de xarxa Ipsilon Plus,
per a les noves oficines del Departament de Social, amb un cost d’alta de
297,83€, IGI inclòs, i un cost mensual de 229,90€, IGI inclòs
(40201/92001/222000).

Cinquè.

CONSELLERIA D’URBANISME I APARCAMENTS

DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS
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ÀREA D’URBANISME I PROJECTES
Acords:
1. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5098010, a nom de la societat
EMPORIUM,SA, relativa a la demanda de construcció d’un edifici de vivendes
situat al carrer de la Grau, número 6-8-10 i carrer del Consell General, número
7-9, d’Andorra la Vella.
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5100601, a nom de la Sra.
Angelina MAS JOANIQUET, relativa a la demanda de reforma i ampliació de
l’edifici situat a l’avinguda Tarragona, número 83, d’Andorra la Vella.
3. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5102707, a nom de la societat
MOLINES IMMOBLES, SLU i de les Sres. Montserrat i Meritxell CARDELÚS
MAESTRE, relativa a la demanda d’agregació de parcel·les del paratge
conegut com a “Hortalet de Molines”, situat al carrer Doctor Vilanova,
número19-23, d’Andorra la Vella.
4. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta.

Sisè.

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ

DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA DE MEDI AMBIENT
SERVEI DE MEDI AMBIENT
Acord:
S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar el servei de
vigilància presencial de l’espai del parc de la Serradora de Santa Coloma,
l’aprovació del plec de bases i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent.

Setè.

CONSELLERIA DE CULTURA

DEPARTAMENT DE CULTURA
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ÀREA DE CULTURA
Acords:
1. S’acorda la contractació directa de l’empresa VISIÓ, SL -empresa inicialment
contractada per Andorra Turisme per al subministrament de l’escenari cobert
per dur a terme les funcions del Cirque du Soleil- per al lloguer d’un escenari
cobert i diferents estructures i plataformes per a la realització d’un concert el
proper 5 d’agost, en el marc de la Festa Major 2019, per un import de 28.500€,
sense IGI (60101/33400/226810).
2. S’acorda la demanda del president del Cor dels Petits Cantors d’Andorra,
realitzant una aportació econòmica de 5.700€, amb caràcter excepcional per a
l’exercici 2019, per fer front a una part del cost de la gira d’estiu del Cor, a tenor
d’un import de 150€ per cada un dels 38 nens, dels quals 3.800€ a la partida
60101/33500/482000 i 1.900€ a la partida 10101/92000/482900.

Vuitè.

CONSELLERIA DE RECURSOS HUMANS

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

Sra. SDA, en la plaça de tècnica superior en arquitectura, de l’Àrea
d’Urbanisme i Projectes, adscrita al Departament de Serveis Públics,
Urbanisme i Aparcaments, a comptar del 15 de juliol del 2019.

2. La contractació i nomenament amb caràcter provisional d’una
treballadora pública interina
DEPARTAMENT DE SOCIAL
ÀREA DE SOCIAL
SERVEI A LA INFÀNCIA
a) Vist l’informe del Departament 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. MMDF, en la plaça de tècnica especialista de les
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escoles bressol, a comptar del 15 de juliol del 2019 i fins a la reincorporació de
la Sra. VJAN, titular de la plaça i amb un salari mensual en base al 80%, del
grup funcional C, nivell 5 (70202/32101/110000).
b) Vist l’informe del Departament 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 treballadora
pública interina, de la Sra. PAP, en la plaça de monitora d’espais de lleure del
Servei a la Infància, del 15 al 26 de juliol del 2019, i amb un salari mensual en
base al 80%, del grup funcional C, nivell 5, i una jornada setmanal de 37,5h
(70503/32402/130000).
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA DE MEDI AMBIENT
SERVEI DE MEDI AMBIENT
Vist l’informe del Departament 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 treballador
públic interí, del Sr. FCA, en la plaça d’operari de medi ambient, a comptar del
15 de juliol del 2019 i fins a la reincorporació del Sr. MDD, titular de la plaça i
amb un salari mensual en base al 80%, del grup funcional C, nivell 5
(50107/17000/110000).

Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca
la sessió a les 11.00 h.
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