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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 24 de juliol del 2019 
 
A la Casa Comuna, a les 10.30 h, del 24 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. Alain CABANES GALIAN 
Hble. Sr. Carles ARENY DELPECH. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS, cònsol menor, 
de l’Hble. Sra. Mònica CODINA TORT, consellera major, i de l’Hble. Sr. David 
ASTRIÉ PADILLA. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda d’Andorra Turisme, amb motiu de la realització d’una 
etapa de La Vuelta a Espanya 2019, amb sortida des d’Andorra la Vella i 
arribada als Cortals d’Encamp, el proper 1 de setembre, col·laborant amb el 
següent: 
 

- Des de les 20 h del dissabte 31 d’agost fins a les 21 h del diumenge 1 de 
setembre: Aparcament del Parc Central per ubicar-hi diverses 
infraestructures de la sortida  i els vehicles dels diferents col·lectius, així 
la com la zona enjardinada del Parc Central per ubicar-hi el “Parque 
Vuelta”. 
 

- Des de les 7 h del diumenge 1 de setembre fins a les 12 h del dilluns 2 
de setembre: Aparcament Centre Ciutat Busos per ubicar-hi els tràilers 
de les infraestructures de la sortida. 

 
- Des de les 18 h del dissabte 31 d’agost fins a les 12 h del dilluns 2 de 

setembre: el camp de futbol de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila per 
a la pernoctació de com a mínim un helicòpter de la Guardia Civil. 
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- Des de 9 h fins a les 20 h del diumenge 1 de setembre: les dutxes de 
l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila per als muntadors de la zona de 
sortida. 
 

- Des del 31 d’agost fins a l’1 de setembre: estacionament dels vehicles 
dels equips ciclistes en els espais propers al hotels (Andorra Park Hotel, 
Art Hotel i Unike Antic Hotel). 

 
- Col·laboració dels serveis del Comú per gestionar les ocupacions 

d’espais (carrers i aparcaments), els diferents muntatges 
(subministrament elèctric i d’aigua potable) i la gestió dels residus 
(contenidors d’escombraries i recollida d’aigües brutes). 
 

- Disposar del màxim nombre d’efectius del Servei de Circulació Comunal 
per garantir la seguretat tant de la carrera, com de la població civil i dels 
turistes. 

 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les sol·licituds de Gabinet Jurídic que s’adjunten a aquesta 
acta. 
 
 
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 5099875, a nom FORCES 
ELÈCTRIQUES D’ANDORRA (FEDA), relativa a la demanda de construcció de 
les proteccions en front corrents d’arrossegalls a l’afluent nord de la Canal de la 
Font del Cuc, d’Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5102010, a nom de la societat 
MOLINES IMMOBLES, SLU, relativa a la demanda de canvi de titularitat de 
béns immobles (baixa de propietat) d’una parcel·la de terreny coneguda com El 
Trilla 5, situada entre els carrers Doctor Molines, núm. 19-21, i Bisbe Príncep 
Iglesias, núm. 1, d’Andorra la Vella. 
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3. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5102526, a nom de la societat 
CLOUD6, SLU, relativa a la demanda de canvi de titularitat de béns immobles 
(alta de propietat) d’una parcel·la de terreny coneguda com El Trilla 5, situada 
entre els carrers Doctor Molines, núm. 19-21 i Bisbe Príncep Iglesias, número 
1, d’Andorra la Vella. 
 
4. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5102529 a nom de la societat 
ASTAND FP 2016, SLU, relativa a la demanda de reforma i canvi d’ús a l’edifici 
situat a l’avinguda Meritxell, núm. 90, d’Andorra la Vella. 
 
5. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5103051, a nom del Sr. Daniel 
PÉREZ MORENO relativa a la demanda de canvi de lloguer a venda de l’edifici 
situat al carrer del Puial, núm. 13, d’Andorra la Vella. 
 
6. S’acorda la proposta d’adjudicació, mitjançant contractació directa, de 
l’ampliació de contracte referent a les obres de construcció del parc de la 
Serradora a Santa Coloma, a l’empresa PIDASA SERVEIS, SL per un import 
de 80.501,23€, IGI inclòs (50101/15500/607100), la qual s’haurà de sotmetre a 
l’aprovació del Consell de Comú, i la publicació al BOPA de l’edicte 
corresponent. 
 
7. S’acorda la contractació directa de l’arquitecte Eva DALMAU JIMÉNEZ per a 
la redacció del projecte i direcció de les obres de construcció d’una rampa 
d’accés a l’aparcament Centre Històric, d’acord amb l’addenda al conveni del 
30 de gener del 2018, signada el 2 de juliol del 2019, entre el Comú i l’APU Prat 
del Rull, d’Andorra la Vella, per un import de 48.000€, IGI inclòs 
(50101/15500/607100), dels quals 29.760€ pel que fa a la redacció del projecte, 
i 18.240€ pel que respecta a la direcció d’obres. 
 
8. S’acorda la proposta de conveni entre el Comú d’Andorra la Vella, la societat 
PYRÉNÉES, SA i el Sr. Joan CODINA VALLS, relatiu a la cessió temporal a ús 
públic de l’espai situat a l’avinguda Meritxell, núm. 13, d’Andorra la Vella, la 
qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
9. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE CULTURA  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
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ÀREA DE CULTURA 
 
Acord: 
 
S’acorda la regularització dels honoraris corresponents a la direcció d’obra per 
als treballs d’adequació del Teatre Comunal al Sr. Antoni MOLNÉ SAUQUET, 
per un import de 5.472€, IGI no inclòs (60102/33500/612000). 
 
 
Quart. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acord: 
 
S’acorda el canvi d’ubicació de la zona d’estacionament de l’avinguda Santa 
Coloma, en el tram comprès entre els números 92 al 96, passant d’un 
estacionament de cotxes en sentit baixada a un estacionament de motos en 
sentit pujada, tot desplaçant l’eix de la carretera. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE FINANCES, COMPTABILITAT I 
ADMINISTRACIÓ  
 
DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre la sol·licitud d’una alta de comerç que s’adjunta a aquesta 
acta. 
 
2. S’acorda resoldre la sol·licitud de modificació de comerç que s’adjunta a 
aquesta acta. 
 
3. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes de propietat 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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Sisè.  CONSELLERIA DE JOVENTUT, PARTICIPACIÓ CIUTAD ANA I 
ESPORTS 
 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Acord: 
 
S’acorda la cessió d’una bústia de l’Espai d’Entitats Ciutadanes del Centre 
Cultural La Llacuna a l’Associació Professional d’Educadors i Educadores 
Socials del Principat d’Andorra perquè puguin utilitzar aquesta adreça com a 
seu social de l’entitat, havent de procedir a presentar al Servei de Joventut i 
Participació Ciutadana la certificació necessària del Registre d’Associacions de 
Govern en un termini màxim de 3 mesos. 
Així mateix, l’entitat haurà de procedir a formalitzar el contracte de cessió de 
bústia i de prestació de serveis complementaris i inscriure’s al Registre 
Comunal d’Associacions. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE SOCIAL  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
A) ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la demanda de l’Escola Andorra de Batxillerat, col·laborant el Comú 
amb el Projecte de Participació, Actuació i Servei (PAS), pel qual 2 joves 
realitzaran el projecte en serveis d’infància (Ludoteca de Santa Coloma) durant 
l’estiu 2019. Alhora, i vist que el nombre de demandes pot anar en augment, 
s’acorda treballar en la redacció d’un conveni de col·laboració.  
 
2. S’acorda el desplaçament de dos tècnics del Departament de Social a la 
casa de colònies Can Font, per a cada un dels dos torns d’estiu 2019. 
 
3. S’acorda el trasllat de la festa de l’aigua i l’escuma prevista pel Consell 
d’Infants el proper dia 2 d’agost, en el marc dels actes de Festa Major 2019, a 
l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, així com la gratuïtat d’accés a tothom qui 
hi accedeixi.  
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B) SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
ESPAIS DE LLEURE  
 
CASAL D’INFANTS EL LLAMP 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar el conveni a precari per a la utilització de les instal·lacions 
de l’Escola Maternal Francesa de Ciutat de Valls i el pati de l’Escola Espanyola 
d’Andorra la Vella per a les activitats d’estiu 2019 (de l’1 de juliol al 6 de 
setembre del 2019) del Casal d’Infants El Llamp. 
 
 
LUDOTECA DE SANTA COLOMA 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar el conveni a precari per a la utilització de les instal·lacions 
de l’Escola Andorrana de Maternal i 1ª Ensenyança i segona ensenyança de 
Santa Coloma, per a les activitats d’estiu 2019 (de 3 de juliol al 7 de setembre 
del 2019) de la Ludoteca de Santa Coloma. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. La prolongació d’una comissió de serveis 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la prolongació de la comissió de 
serveis de la Sra. MCM en la plaça de tècnica administrativa de l’Àrea 
d’Aparcaments, a comptar de l’1 de setembre del 2019 fins que es cobreixi la 
mateixa mitjançant el procediment habitual i en tot cas fins al 31 d’agost del 
2020, amb les mateixes condicions salarials acordades a l’inici de la mateixa 
(50501/1330101/110000).  
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2. La modificació d'un acord de la Junta de Govern  
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la modificació de l’acord del 19 de 
juny del 2019, en relació amb la data de reingrés del Sr. DLFSE al servei actiu 
al Comú d’Andorra la Vella, en la plaça vacant d’agent de circulació de primera, 
essent la data de reingrés el 15 de juliol del 2019.  
 
3. L’atorgament d’un complement de responsabilitat addicional 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda l’atorgament d’un complement de 
responsabilitat addicional de 464,30€ a la Sra. MON, professora de l’Escola 
d’Art, per assumir les tasques de responsabilitat de l’Escola d’Art, des de l’1 de 
setembre del 2019 fins al 30 de juny del 2019, o fins que es cobreixi la plaça de 
Cap d’Equip de l’Escola d’Art mitjançant el procediment habitual 
(50301/16300/110000).  
 
4. La comunicació d’una selecció interna per cobrir  una comissió de 
serveis 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la comunicació d’una selecció 
interna entre els funcionaris i treballadors públics indefinits del Comú d’Andorra 
la Vella que hagin superat el període de prova, per cobrir en comissió de 
serveis una plaça d’administrativa de l’Àrea de Cultura, adscrita al Departament 
de Cultura, fins la cobertura de la plaça mitjançant el procés de selecció 
habitual i en tot cas, per un màxim de 4 anys, tal com preveu l’article 51 de 
l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella 
(60101/33000/110000).  
 
5. La declaració d’un concurs de mobilitat intern d esert i la publicació 
d’un procés selectiu d’ingrés extern en primera con vocatòria 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda declarar desert el concurs de 
mobilitat interna del 29 de maig del 2019, per proveir una (1) plaça vacant 
d’operari de neteja de la via pública, i procedir a la publicació externa d’un 
procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria, mitjançant edicte, per tal de 
proveir aquesta vacant (50301/16300/110000).  
 
6. La promoció i el nomenament d’un treballador púb lic interí 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
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ÀREA D’HIGIENE 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, i d’acord a l’article 46 de la Llei 
1/2019, del 17 de gener, de la funció, s’acorda la promoció del Sr. CBFJ, en la  
plaça d’auxiliar per a l’equip de xarxes i triatge, com a treballador públic 
indefinit, en període de prova de sis (6) mesos a comptar de l’1 de setembre del 
2019, i amb una classificació salarial corresponent al 80% de la banda salarial, 
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 (50301/16300/110000). 
 
7. La formació 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda l’assistència de 46 treballadors 
adscrits a diferents serveis del Comú d’Andorra a la formació “Prevenció i 
Control de la Legionel·losi“, impartit per Bioma, Gestió Tecnicosanitària i 
Medioambiental de manera presencial, amb una durada de 8 hores, per un 
import de 3.600€ (30101/92002/163000).  
 
8. La resolució del contracte de mutu acord amb l’e mpresa GSV i la 
contractació del manteniment i connexió d’una centr al d’alarma d’incendi 
i intrusió amb l’empresa VALLSEGUR CORREU EXPRES, S A 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda: 
 
a) La signatura del contracte de resolució de mutu acord del contracte del 
servei de manteniment i connexió de la central d’alarma instal·lada a l’Estadi 
Comunal Joan Samarra Vila amb l’empresa SERVEIS GENERALS DE 
VIGILÀNCIA SGV, SL. 
 
b) La signatura del contracte de manteniment i connexió de la central d’alarma 
d’incendi i d’intrusió, des de l’1 d’agost fins al 31 de desembre del 2019 i la 
renovació fins a un màxim de 6 anys amb l’empresa VALLSEGUR CORREU 
EXPRES, SA.  
 
9. L’adscripció temporal d’un treballador 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda l’adscripció temporal amb motiu 
de la valoració d’un dictamen mèdic laboral, del Sr. BMA, d’acord amb els 
articles 81 i 82 de l’ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella i 
l’article 19 de la Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i salut en el 
treball, passant a ocupar la plaça de bidell al Departament de Cultura, per un 
període de 6 mesos a valorar l’adscripció definitiva, si s’escau, amb una 
classificació salarial corresponent a la banda 89% del grup C, nivell 4.  
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10. La signatura d’un contracte de col·laboració 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la signatura del contracte de 
col·laboració entre Creu Roja Andorrana i el Comú d’Andorra la Vella, referent 
a la dotació dels 12 desfibril·ladors instal·lats en diferents dependències 
comunals dins del projecte proposat per Creu Roja Andorrana, “Andorra la 
Vella, Parròquia Cardioprotegida”.  
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 15.00 h. 


