
AJdG núm. 19/35 
04/09/2019 

 

 1 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 4 de setembre del 2019 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 4 de setembre del 2019, es reuneix la 
Junta de Govern, sota la presidència de l’Hble. Sr. Miquel CANTURRI 
CAMPOS, cònsol menor. Després d’haver estat degudament convocada la 
reunió, hi assisteixen els membres següents: 
 
Hble. Sra. Mònica CODINA TORT, consellera major 
Hble. Sra. Maria Carme NIN SANS, consellera menor 
Hble. Sr. Alain CABANES GALIAN 
Hble. Sr. Carles ARENY DELPECH. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Conxita MARSOL RIART, cònsol major, i 
dels Hbles. Srs. David ASTRIÉ PADILLA i Josep Antoni CORTÉS PUIG. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. Vista la sol·licitud i documentació aportada per ENGITEC, s’acorda la seva 
demanda, autoritzant-los a realitzar diversos vols verticals amb dron sobre el 
pàrquing del Fener, havent de disposar l’empresa de l’autorització del ministeri 
competent en la matèria i assumint les eventuals responsabilitats per danys 
que aquesta activitat pugui ocasionar. 
 
2. Amb motiu de la visita de S. E. el Copríncep Emmanuel Macron, el proper 13 
de setembre, s’acorda que l’horari de les oficines de la Casa Comuna i de 
l’edifici administratiu comunal serà de les 8.00 h a les 15.00 h. 
 
3. S’acorda iniciar els tràmits per valorar la possibilitat d’arribar a un 
agermanament entre la vila d’Andorra la Vella i la ciutat de Coral Gables, 
Miami, Florida. 
 
 
Segon. 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 5093564, a nom de la Sra. 
Montserrat CASANOVES MONMANY, relativa a la demanda de canvi de 
titularitat de la meitat indivisa d’una parcel·la de terreny coneguda com a 
“Serrat Blanc” situada a la partida de l’Obac d’Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5100541, a nom de Joan 
ROSSELL MAS, relativa a la demanda de canvi de titularitat de quatre 
parcel·les de terreny conegudes com a “Les Costes” a la partida d’Encorcers, a 
l’Obac d’Andorra la Vella. 
 
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
Tercer. 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’acorden les resolucions d’al·legacions formulades a diverses sancions de 
circulació que s’adjunten a aquesta acta. 
 
3. S’acorda l’ampliació a 19 places més, per turismes, de zona de 
parquímetres, a l’aparcament de Salou (22A) i l’eliminació de 6 places 
d’estacionament de camions, a més de pintar un pas de vianants per accedir a 
l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila. 
 
 
Quart . CONSELLERIA DE FINANCES, COMPTABILITAT I 
ADMINISTRACIÓ  
 
DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
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SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS 
 
Acords:  
 
S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes, de baixes, de modificacions i altres 
sol·licituds de comerç que s’adjunten a aquesta acta. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SOCIAL  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda la contractació directa de l’empresa CONSTRUCCIONS ENTRIMO, 
SLU per als treballs complementaris de condicionament d’un local per a 
l’atenció al públic de l’Àrea de Social, per un import de 2.700,89€, IGI inclòs 
(70601/23100/612000). 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE JOVENTUT, PARTICIPACIÓ CIUTAD ANA I 
ESPORTS 
 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la demanda de la Creu Roja Andorrana, autoritzant-los a realitzar 
un taller de sensibilització amb motiu del Dia Mundial dels Primers Auxilis, a la 
plaça de la Rotonda, el proper dimecres 11 de setembre, de les 10 a les 10.30 
h.  
 
2. S’acorda la demanda de l’Associació Andorrana contra el Càncer 
(ASSANDCA), autoritzant-los a realitzar la 6a Caminada Popular per diversos 
carrers d’Andorra la Vella, el proper 27 d’octubre, de les 11.00 h a les 13.00 h, 
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amb el suport del Servei de Circulació Comunal per garantir la seguretat dels 
participants. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’adjudicació del concurs nacional relatiu al servei de vigilància 
presencial de l’espai del Parc de la Serradora de Santa Coloma a l’empresa 
VALLSEGUR CORREU EXPRES, SA, per un import de 10,05€/hora tan els 
dies laborables com els dies festius, IGI inclòs (50107/17000/227100), a 
comptar del 12 de setembre del 2019 i fins al 31 de desembre del 2019, 
renovable tàcitament per anualitats naturals, fins a un màxim de quatre, per tot 
fins al 31 de desembre del 2023. 
 
2. S’acorda la signatura del conveni per a la donació de béns mobles a favor 
del Comú d’Andorra la Vella, per part del Sr. Jesús BETRIU COMA, consistent 
en 8 jardineres amb els corresponents arbres i arbustos de diferents tipus i 
mides, així com la proposta de col·locació provisional a la plaça de l’antiga 
caserna de bombers, a l’espera de rebre les jardineres definitives. 
 
3. S’acorda la signatura del contracte de prestació de serveis amb l’empresa 
SILVAGRINA, SL, relatiu a l’adjudicació definitiva del concurs nacional per a la 
contractació d’un servei pel control i tractament contra la processionària del pi 
als boscos comunals de la parròquia d’Andorra la Vella, a comptar de l’11 de 
setembre del 2019, i fins a un màxim de sis anys, per un import de 4.497,07€, 
IGI inclòs (50107/17000/217730). 
 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
Vista l’oferta presentada, prèvia consulta de preus, s’acorda l’adquisició d’un 
equip per a la detecció de serveis soterrats per localitzar els tubs per als 
treballs de marcatge de tubs i obertura de rases a l’empresa RIBA, per un 
import de 14.107,50€, IGI inclòs (50202/16100/608000). 
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Vuitè.  CONSELLERIA DE RECURSOS HUMANS  
 
Acords: 
 
1. La publicació d’un concurs de mobilitat interna  
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la publicació d’un concurs de 
mobilitat entre els funcionaris i treballadors públics indefinits de l’Administració 
general, de l’Administració de Justícia, dels Comuns, del Consell General, per 
proveir una plaça de cap de Servei d’Aparcaments per a l’Àrea d’Aparcaments, 
adscrita al Departament de Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments 
(50501/1330101/110000).  
 
2. La publicació d’un procés selectiu d’ingrés en p rimera convocatòria  
 
S’acorda declarar desert el procés selectiu extern d’ingrés en primera 
convocatòria per proveir una plaça d’operari de neteja de la via pública del 24 
de juliol del 2019, per a l’Àrea d’Higiene, adscrita al Departament d’Higiene i 
Medi Ambient, publicat al BOPA núm. 67 del 7/8/2019, per corregir un error 
administratiu relatiu a la condició de nacionalitat, i tornar a publicar-lo esmenant 
aquest error (50202/16100/110000).  
 
3. La prolongació d’una excedència sense reserva de  plaça 
 
Vist l’informe de directora de RH, vista la demanda de prolongació 
d’excedència de la persona treballadora interessada i, d’acord amb el que 
disposa l’art. 40.2 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la 
Vella, s’acorda la prolongació de l’excedència, sense reserva de plaça, del Sr. 
GGJ, amb efectes l’1 d’agost del 2019 i fins al 31 de juliol del 2020.  
 
4. 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, de la Sra. MPV, 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 suport administratiu a l’Àrea de Serveis 
Públics fins a nova prescripció mèdica laboral.  
 
5. La contractació de treballadors públics interins  
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda: 
 



AJdG núm. 19/35 
04/09/2019 

 

 6 

a) Les renúncies com a treballadores públiques interines, de les Sres. CIM, 
RMS i AID, en la plaça de monitora d’espais de lleure, no iniciant el proper 9 de 
setembre del 2019 la seva relació laboral amb el Comú d’Andorra la Vella tal 
com estava acordat per la Junta de Govern del 31 de juliol del 2019. 
 
b) De conformitat amb els articles 109.c i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de 
gener, de la funció pública, la contractació i el nomenament, amb caràcter 
provisional, com a treballadores públiques interines, de les persones següents:  
 

- De la Sra. TEMS, en la plaça de monitora dels espais de lleure i amb un 
salari en base a 9,13€/h treballada, a raó de 15h/setmanals, ampliable 
com a màxim fins a 37,5h/setmanals en períodes de vacances escolars. 

 
- De la Sra. SLA, en la plaça de recepcionista-monitora del Casal d’Infants 

El Llamp, i amb un salari en base a 7,64€/h treballada, a raó de 
25h/setmanals, ampliable com a màxim fins a 37,5h/setmanals en 
períodes de vacances escolars.  

 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 10.30 h. 


