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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 28 d’agost del 2019 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 28 d’agost 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. Sr. David ASTRIÉ PADILLA 
Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG 
Hble. Sr. Carles ARENY DELPECH. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Maria Carme NIN SANS, consellera menor, i 
de l’Hble. Sr. Alain CABANES GALIAN. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la demanda de la Creu Roja Andorrana, autoritzant-los perquè del 
dia 10 al 13 de setembre del 2019, de les 10 h a les 20.30 h, un grup de 
persones degudament identificades puguin desplaçar-se per captar socis, pel 
carrer Prat de la Creu i l’avinguda Meritxell. 
 
2. S’acorda la demanda del Consell Superior de Justícia, deslliurant dues 
places d’aparcament darrera de l’edifici Prada Casadet, a partir del proper dia 
16 de setembre i per una durada de quatre mesos, amb motiu de la continuació 
del judici oral de la causa “BPA”. 
 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre els recursos administratius de Gabinet Jurídic que s’adjunten 
a aquesta acta. 
 
 



AJdG núm. 19/34 
28/08/2019 

 

 2 

Segon. 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, que s’adjunten a aquesta acta. 
 
3. S’acorda la demanda de la Federació Andorrana de Futbol, col·laborant el 
Servei de Circulació Comunal amb motiu del partit ANDORRA - AUSTRIA, que 
tindrà lloc el proper dia 5 de setembre, a les 18.00 h, a l'Estadi Comunal Joan 
Samarra Vila. 
 
4. S’acorda pintar un pas de vianants, una illeta de protecció i una banda 
reductora de velocitat amb quitrà al carrer Gil Torres, núm. 51, i modificar amb 
quitrà una segona banda reductora de velocitat al núm. 36 del mateix carrer.  
 
5. S’acorda la demanda de MORABANC ANDORRA - Bàsquet Club Andorra, 
col·laborant el Servei de Circulació Comunal amb motiu dels partits de la Lliga 
ACB i Eurocup de la Temporada 2019/2020 que tindran lloc en diversos dies, 
compresos entre el 28 de setembre del 2019 i el 6 de maig del 2020, a les 
18.30 h, al Poliesportiu d’Andorra. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE FINANCES, COMPTABILITAT I 
ADMINISTRACIÓ  
 
DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS 
 
Acords:  
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds de baixes 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 una sol·licitud de baixa de publicitat exterior que s’adjunta 
a aquesta acta. 
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4. S’acorda la publicació al BOPA de l’edicte pel qual es notifica el període 
voluntari per al pagament de les taxes d’higiene pública i d’enllumenat públic. 
 
 
Quart. CONSELLERIA DE JOVENTUT, PARTICIPACIÓ CIUTAD ANA I 
ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acord: 
 
S’acorden les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’organització i promoció d’activitats i serveis esportius que es desenvolupin a la 
parròquia d’Andorra la Vella la temporada esportiva 2019-2010, amb una 
dotació pressupostària de la convocatòria de 405.000€, dels quals 180.684€ 
(80101/34100/482100) a càrrec del pressupost comunal de l’any 2019, i 
224.316€ (80101/34100/482100) a càrrec del pressupost comunal de l’any 
2020, i la publicació al BOPA de l’Avís corresponent. 
 
 
Cinquè. 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 
subministrament de dos vehicles industrials, tipus camioneta, amb caixa oberta 
amb bolquet, per al Servei de Medi Ambient, l’aprovació del plec de bases, i la 
publicació al BOPA de l’edicte corresponent. 
 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre la sol·licitud següent: 
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Núm. 
registre Sol·licitant Objecte Acord 

5103207
5102982 

DESPLOM, 
SLU 

Sol·licitud de baixa 
d’embrancament d’aigua 
potable al carrer Tossalet i 
Vinyals 

Favorable 

 
2. S’acorda l’adjudicació del concurs nacional, per lots, relatiu al servei 
d’anàlisis de control de qualitat (els lots corresponen al control de l’aigua 
destinada al consum humà, de l’aigua destinada al bany i al control d’aliments, 
de la parròquia d’Andorra la Vella) a l’empresa LABORATORI I 
ASSESSORAMENT INTEGRAL, SL (LAI, SL) pels imports següents, fins al 31 
de desembre del 2019, renovable tàcitament per anualitats, fins a un màxim de 
quatre (4), incloent el període principal: 
 

- Lot 1: 14.297,88€/any, IGI inclòs (50202/16100/227400) 
- Lot 2: 3.328,00€/any, IGI inclòs (80301/34202/227900) 
- Lot 3: 3.492,00€/any, IGI inclòs, repartit per igual a les partides següents: 

70202/32101/227400 - 70203/32102/227400- 70104/23103/227400. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA D’URBANISME I APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
A) ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5101783, a nom de TAG 
SYSTEMS, SA, relativa a la demanda d’ampliació d’un edifici industrial, situat a 
la Carretera de la Comella, número 49, d’Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5102714, a nom del Sr. Pere 
CERVÓS CARDONA, relativa a la demanda d’alineacions de la parcel·la de 
terreny situada al carrer Bisbe Príncep Iglesias, número 1 i carrer Doctor 
Molines, números 19-21, d’Andorra la Vella. 
 
3. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5102902, a nom del Sr. Miquel 
ARMENGOL PONS, relativa a la demanda de canvi de titularitat de la parcel·la 
de terreny situada a la partida dels Pouets, al Solà d’Andorra la Vella. 
 
4. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
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5. Atenent al fet que es tracta de l’empresa adjudicatària del concurs relatiu a 
l’execució de les obres de construcció del parc de la Serradora, a Santa 
Coloma, s’acorda la contractació directa urgent de l’empresa PIDASA 
SERVEIS, SL per als treballs de col·locació d’una barana de protecció al voltant 
del parc de la Serradora, per un import de 19.646,00€, IGI Inclòs 
(50101/155000/607100). 
 
 
Setè.  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. SZI, en la plaça d’agent de circulació de primera, del Departament 
del Servei de Circulació del Comú d’Andorra la Vella, a comptar del 26 
d’agost del 2019.  

 
2. 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 DE MEDI AMBIENT 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda declarar desert el concurs de 
mobilitat interna del 17 de juliol del 2019, per tal de proveir dues (2) places 
d’operari d’aigües per al Servei d’Aigües i procedir a la publicació d’un procés 
selectiu d’ingrés, en primera convocatòria, mitjançant edicte, per tal de proveir 
les dues (2) places vacants d’operari d’aigües per al Servei d’Aigües 
(50202/16100/110000).  
 
3. Les hores extraordinàries a remunerar 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda el pagament de les hores 
extraordinàries següents: 

 
a) DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMIBENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
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SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Juliol 2019 
AOI       167,56€ 
(50107/17000/110500)  
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Juliol 2019 
MAR         33,24€ 
 
b) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI D’ENLLUMENAT 
 
Juny 2019 
FDC       217,93€ 
JPJM       305,23€ 
RPS       261,26€ 
(50203/16500/110500)  
 
c) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Juliol 2019 
GSA       109,76€ 
GSJ       150,72€ 
LSA       150,72€ 
RMA       346,80€ 
(50401/13300/110500)  
 
Aquestes hores es van realitzar en col·laboració amb el Comú d’Ordino, amb 
motiu de l’Andorra Ultra Trail Vallnord, i seran facturades, un cop aprovades per 
la Junta de Govern. 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 12.30 h. 


