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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 11 de setembre del 2019 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, de l’11 de setembre 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. 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 5103369, a nom de 
BLANGRUP, SLU, relativa a la demanda de modificació de projecte de l’edifici 
Xamfrà, situat al carrer Ciutat de Consuegra, número 19 i avinguda Tarragona, 
número 6, d’Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
3. S’acorda sotmetre a informació pública el projecte de FEDAECOTERM – 
Capçalera Infraestructures Energètiques, SAU per a la construcció de les fases 
1, 2 i 3 de la xarxa de calor urbana d’Andorra la Vella, des dels Serradells fins 
al casc urbà, en compliment de l’article 10.2 del Reglament per a la realització 
de treballs i activitats que modifiquen l’estat actual del terreny, del 25 de juliol 
del 2001. 
 
4. S’acorda formalitzar el contracte d’arrendament amb el Sr. Enric BREGOLAT 
TARRES relatiu al terreny situat a l’avinguda Príncep Benlloch, número 41 
d’Andorra la Vella, per destinar-lo a espai públic, a comptar de l’1 d’octubre del 
2019, per una durada de 5 anys, prorrogable tàcitament per períodes anuals, 
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per un import mensual de 710,60€, IGI inclòs, (50107/17102/200000), i amb 3 
mesos de carència en el pagament del lloguer, essent el primer pagament l’1 
de gener del 2020. 
 
 
Segon. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
CONSTRUCCIONS ENTRIMO, SL per a les obres de condicionament de la 
planta primera de les antigues escoles espanyoles de Ciutat de Valls, per un 
import de 19.753,44€, IGI inclòs (50201/15500/607100). 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda la demanda de PESCADORS D’ANDORRA – CPESMA, cedint 10 
tanques per a la realització del concurs de Pesca Urbana Màster 2019, que 
tindrà lloc els propers dies 14 i 15 de setembre, entre les 7.00 h del dissabte i 
les 14.00 h del diumenge, al riu Gran Valira. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCI AL  
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda l’atorgament d’una subvenció, per concessió directa, amb caràcter 
excepcional, al Sr. Albert LLOVERA MASSANA per a la promoció de la marca 
“Andorra la Vella” durant l’any 2019, en el campionat del món de Ral·li cross,  
per un import de 20.000€ (90101/43300/482900). 
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Quart. CONSELLERIA DE FINANCES, COMPTABILITAT I 
ADMINISTRACIÓ  
 
A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes, de baixes, d’una modificació i una 
altra sol·licitud de comerç que s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda resoldre la sol·licitud d’una alta de propietat que s’adjunta a 
aquesta acta. 
 
3. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes al cens electoral que s’adjunten a 
aquesta acta. 
 
4. 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 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la proposta d’una transferència de crèdit de despesa de capital a la 
partida 50107/17100/607710 (Medi Ambient/Parcs i Jardins. General/Àrees 
verdes i parcs) per un import de 138.500€ de la partida 50107/17200/617000 
(Medi Ambient/Protecció i millora del medi ambient. Recs/Béns destinats a l’ús 
general) per poder licitar el concurs relatiu a l’adjudicació, per lots, dels treballs 
de fabricació, subministrament i instal·lació de jardineres metàl·liques, per a 
l’embelliment de la voravia del passeig del Riu de la parròquia d’Andorra la 
Vella; i el concurs relatiu a l’adjudicació del subministrament de jardineres 
esfèriques de formigó per a l’embelliment de la plaça de l’antiga caserna de 
Bombers d’Andorra la Vella, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del 
Consell de Comú. 
 
2. S’acorda la proposta d’una transferència de crèdit de despesa de capital a la 
partida 50203/16500/607400 (Enllumenat/Xarxa Enllumenat), per un import de 
60.000€, de la partida 50101/15100/609000 (Urbanisme/Estudis i projectes 
d’inversió) per poder licitar el concurs relatiu a l’adjudicació del subministrament 
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i la programació de projectors LED rotatius per instal·lar als fanals, a la zona de 
Riberaygua, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE JOVENTUT, PARTICIPACIÓ CIUTA DANA I 
ESPORTS 
 
A) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds d’inscripció al Registre Comunal 
d’Associacions d’Andorra la Vella següents: 

 
Núm. 

registre  
Núm. 

expedient  Sol·licitant  Acord  

5103358 22760/2019 Primera Penya del Reial Madrid Favorable 

5103846 22921/2019 Federació Andorrana de Fitness Favorable 

5103847 22922/2019 
Associació Esportiva de 
Fisioculturisme i Fitness Favorable 

 
2. S’acorda la modificació al Registre Comunal d’Associacions de la Junta 
Directiva de les Associacions següents: 
 

Núm. 
registre  

Núm. 
expedient  Sol·licitant  

5103166 22682/2019 Unió Hotelera d’Andorra (UHA) 

5103845 22920/2019 Associació GAM21- Espai de Reflexió Educativa 

5103861 22926/2019 Associació de Residents Filipins a Andorra 

 
 
B) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
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ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar el conveni de col·laboració entre el Col·legi Anna Maria 
Janer, el Club Natació Serradells i el Comú d’Andorra la Vella, relatiu a la 
utilització de la piscina del Col·legi per al curs escolar 2019-2020. 
 
2. S’acorda formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Escola Especialitzada 
Nostra Senyora de Meritxell, el Club Natació Sincronitzada Serradells, el Club 
Natació Serradells i el Comú d’Andorra la Vella, relatiu a la utilització de la 
piscina de l’Escola per al curs escolar 2019-2020. 
 
3. S’acorda la demanda del FC Santa Coloma, cedint gratuïtament el camp 
verd de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, el proper dissabte 14 de 
setembre, de les 9 h a les 14 h, per a l’organització d’una jornada de portes 
obertes d’iniciació al futbol. 
 
4. S’acorda modificar el termini d’execució de la subvenció de referència 
(P4/2019/1.667,00€/Formació Tècnics) del Club de Patinatge Artístic Principat 
d’Andorra que s’haurà d’executar i justificar durant la temporada esportiva 
2019-2020, atesa la impossibilitat manifesta de poder-la portar a terme la 
temporada esportiva 2018-2019. 
 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació del Sr. Jacint GIL 
RODRIGUEZ, arquitecte, per a la redacció del projecte i direcció d’obra de 
renovació integral dels vestidors del Centre Esportiu dels Serradells, per un 
import de 15.668,49€, IGI no inclòs (80301/34202/612000). 
 
2. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar les obres de 
renovació de la xarxa de distribució d’aigua sanitària del Centre Esportiu dels 
Serradells, l’aprovació del plec de bases i la publicació al BOPA de l’edicte 
corresponent. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE CULTURA  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
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ÀREA DE CULTURA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la contractació directa de l’empresa LOFT33 per a la decoració 
artística de 4 instal·lacions d’ambientació nadalenca en espais urbans de la 
parròquia, en el marc del Poblet de Nadal, per un import de 25.313€, IGI no 
inclòs (60101/33805/226681). 
 
2. S’acorda la demanda de l’Agrupació Sardanista Andorrana, autoritzant-los a 
realitzar la XIX Festa Aplec de la Sardana d’Andorra la Vella (2020), que tindrà 
lloc el dia 27 de juny del 2020, a la plaça del Poble, des de les 17 h fins a la 
1.00 h de la matinada. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE RECURSOS HUMANS  
 
Acords: 
 
1. La contractació d’una treballadora pública inter ina 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda: 
 
a) La renúncia, com a treballadora pública interina, de la Sra. MVL, en la plaça 
d’informadora turística, essent el seu últim dia laboral el proper dia 15 de 
setembre del 2019. 
 
b) De conformitat amb els articles 109.d 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 treballadora pública interina, de la Sra. PHJ, en la plaça 
d’informadora turística, a comptar de l’1 d’octubre del 2019 i fins al 31 de març 
del 2020, i amb un salari mensual en base al 80%, del grup funcional C, nivell 
5, i una jornada setmanal segons planificació (90101/43200/130000). 
 
2. L’ampliació horària d’una funcionària 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
EQUIP DE L’ESCOLA D’ART 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda ampliar, indefinidament, 5 
hores/setmanals la jornada laboral de la Sra. ACM, passant a efectuar una 
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jornada setmanal de 25 hores per cobrir les classes de fotografia, amb efectes 
l’1 de setembre del 2019 (60101/33000/110000). 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 15.00 h. 


