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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 12 de febrer del 2020 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 12 de febrer del 2020, 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: 
 
L’Hble. Sr. David Astrié Padilla, cònsol menor 
L’Hble. Sr. Miquel Canturri Campos, conseller major 
L’Hble. Sr. Gerard Estrella Armengol, conseller menor 
L’Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa 
L’Hble. Sr. Alain Cabanes Galian 
L’Hble. Sra. Meritxell López Guitart 
L’Hble. Sra. Letícia Teixeira Da Silva 
L’Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’aportació econòmica, per a l’any 2020, a l’Associació de Comuns 
del Principat d’Andorra, per un import de 12.000€ (10101/92000/226320). 
 
2. S’acorda l’aportació econòmica, per a l’any 2020, a la societat JOVIAL, SLU, 
per un import de 294.000€ (10101/15300/443000), per tal de cobrir les 
despeses de funcionament de la societat. 
 
3. S’acorda l’aportació econòmica, per a l’any 2020, a la Comissió del Pla de 
gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror, per un import de 40.000€ 
(10101/92000/482900). 
 
4. S’acorda la proposta d’Addenda al contracte signat el dia 24 d’octubre del 
2017 amb la societat Promocions i Obres Gec, SA-PROGEC, SA, relativa a la 
represa dels treballs de rehabilitació de la façana i reforços estructurals del 
Centre Esportiu dels Serradells, fins al seu acabament definitiu. Aquesta 
Addenda es presentarà a la consideració del Consell de Comú, per a la seva 
ratificació, si escau. 
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S’informa: 
 
De la donació per part de la societat C, SL de tres arbres ametllers amb llums 
de Nadal. 
 
 
Segon.  CONSELLERIES DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I DE 
CIRCULACIÓ 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar els serveis de la societat 
Sinus Enginy, SAU per a la redacció del projecte i direcció de les obres de la 
xarxa separativa de recollida d’aigües al carrer Gil Torres d’Andorra la Vella, 
per un import de 13.062,50€, IGI Inclòs (50101/15500/607100). 
 
3. S’acorda atorgar el primer premi del concurs d’idees relatiu a la selecció d’un 
professional per a la realització del projecte de remodelació i embelliment de la 
plaça de la Rotonda i els seus entorns, a l’equip format pels Srs. Pere Cervós 
Cardona i Ricard de Deus Proença, per un import de 10.000€, IGI inclòs 
(50101/15500/607100), per al projecte CentreS, així com l’adjudicació de la 
redacció del projecte executiu i la direcció de les obres, establert en un 8% del 
cost real (50101/15500/607100), quedant ratificat el veredicte del jurat 
qualificador. 
 
Amb caràcter excepcional i en reconeixement a l’esforç i els mèrits dels treballs 
presentats al concurs, s’acorda atorgar als autors dels projectes presentats 
sota el lema KM 0 dels vianants i Reviu el Riu (Sr. Miquel Mercè Rodríguez i 
Enginesa, respectivament), un accèssit pels imports corresponents al segon i 
tercer premi (8.000€ i 5.000€, respectivament) en compensació de les 
despeses ocasionades per la seva elaboració. 
 
4. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar les obres de 
construcció d’una plataforma i parc a la parcel·la situada a l’avinguda Príncep 
Benlloch, número 41, d’Andorra la Vella. A tal efecte, s’aproven els plecs de 
condicions administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
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B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a aquesta acta. 
 
 
Tercer. CONSELLERIES DE SERVEIS PÚBLICS I DE FINANC ES 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la contractació directa de l’empresa CVC Fine Art, SLU per a la 
redacció del projecte museològic i el plec de bases del Museu de la bicicleta, 
per un import de 8.360,00€, IGI Inclòs (50212/33301/612000). 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar els serveis del Sr. Antoni 
Riberaygua Magallón per a la redacció del projecte i la direcció d’obra de la 
reforma i ampliació de les sales de vetlla, per un import de 9.927,50€, IGI inclòs 
(50206/16400/612000). 
 
 
B) SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar l’empresa COPITRAN, SL per als treballs d’obra civil 
corresponents a la reparació i millora de la xarxa d’aigua potable, en previsió de 
les intervencions que s’hauran de dur a terme a la xarxa d’aigua potable durant 
l’any 2020, per un import de 55.000€, IGI no inclòs (50202/16100/217020). Tot 
en base al contracte signat el 13 de novembre del 2018, relatiu a l’adjudicació 
del concurs nacional per a la contractació dels treballs d’obra civil per a la 
reparació i millora de la xarxa d’aigua potable, aprovat per la Junta de Govern 
del 17 d’octubre del 2018. 
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C) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPRES I MAGATZEM CENTRAL 
 
Acord: 
 
D’acord amb l’establert en el pacte 3.3 del contracte signat el 10 de febrer del 
2017 amb la societat Nogreda Serveis, SA, relatiu a l’adjudicació del 
manteniment i la reparació de diferents vehicles del Comú d’Andorra la Vella, 
s’acorda modificar l’annex 2, per un import total de 38.139,74€, IGI inclòs, 
desglossat com segueix: 
 

Departament/servei Partida pressupostària Import total IGI inclòs 

Medi Ambient 50107/17000/214000 3.124,13€ 
Enllumenat Públic 50203/16500/214000 5.783,87€ 
Servei d’Obres 50210/15100/214000 9.456,83€ 
Higiene 50301/16300/214000 16.608,56€ 
Servei de Circulació 50401/13300/214000 2.237,55€ 
Compres i Magatzem 
Central 

40103/93100/214000 464,40€ 

Cultura 60101/33000/214000 464,40€ 
 
 
Quart. CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
A) ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar un contracte de prestació de serveis amb VSL Esports, 
per a l’organització de l’SKIMO-La Travessa dels Refugis, que se celebrarà els 
propers dies 22 i 23 de febrer, per un import de 2.000€, IGI no inclòs 
(90101/43200/226823). 
 
2. S’acorda col·laborar amb l’organització de l’11è Congrés Mundial de Turisme 
de Neu i de Muntanya que se celebrarà al Centre de Congressos de l’11 al 13 
de març del corrent, amb una aportació econòmica de 12.000€ 
(90101/43300/482900). 
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B) SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada pel president de l’Associació Montessori 
d’Andorra (AMA), referent a l’organització d’un seminari de neurociència 
cognitiva a la Sala Consorcia del Centre de Congressos els dies 24 i 25 
d’octubre del 2020, s’acorda exonerar-los del pagament del preu públic 
establert per a la utilització del Centre de Congressos, per un import de 
858,99€, IGI inclòs. Nogensmenys, l’associació haurà d’assumir el cost dels 
serveis que s’hagin de subcontractar, en aquest cas el servei de neteja, per un 
import de 74€, IGI no inclòs. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
A) ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Acords: 
 
1. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el servei de 
vigilància, mitjançant rondes, de l’espai infantil ubicat al pati del complex 
escolar de Ciutat de Valls. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions 
administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
2. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el 
subministrament i la col·locació de 20 jardineres esfèriques de formigó per a 
l’embelliment de la parròquia. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions 
administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
3. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar la concessió de 
l’ocupació de l’espai públic de la terrassa del bar-restaurant del Parc Central, 
per a destinar-la a l’activitat de bar-restaurant, de l’1 d’abril al 30 de novembre 
del 2020, i de l’1 d’abril al 30 de novembre del 2021. A tal efecte, s’aproven els 
plecs de condicions administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de 
licitació. 
 
4. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional, per al procediment de 
contractació urgent, per adjudicar el subministrament de sacs de precultiu amb 
flor i el manteniment durant el període de floració en els fanals. A tal efecte, 
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s’aproven els plecs de condicions administratives i tècniques i es publica al 
BOPA l’Edicte de licitació. 
 
5. S’acorda l’adhesió al projecte Viles Florides 2020, per un import de 300€/any 
(50107/17000/226000), amb l’objectiu, entre d’altres, de promoure la 
transformació de racons, pobles i ciutats a través de la flor i planta ornamental. 
 
 
B) ÀREA D’HIGIENE 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la proposta d’Addenda al Contracte per a la concessió del servei 
públic comunal de recollida de diferents residus al Principat d’Andorra amb 
l’empresa Pirinenca de Serveis, SA, atès que la concessionària no pot assumir, 
momentàniament, l’obligació d’abonar als comuns els 15€/tona per a la gestió 
de la recollida del paper/cartró a la parròquia. Aquesta Addenda es presentarà 
a la consideració del Consell de Comú, per a la seva aprovació, si escau. 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar l’empresa Senyalitzacions 
Stop, SL per al subministrament i instal·lació d’una mini deixalleria a 
l’aparcament del Trillà, per un import de 12.828,42€, IGI inclòs 
(50301/16300/603300). 
 
3. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el 
subministrament d’un vehicle 4 x 4 amb caixa bolquet, pala i saladora, 
mitjançant la modalitat de rènting, per a l’Àrea d’Higiene. A tal efecte, s’aproven 
els plecs de condicions administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte 
de licitació. 
 
4. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el 
subministrament d’un vehicle amb caixa bolquet, per a l’Àrea d’Higiene. A tal 
efecte, s’aproven els plecs de condicions administratives i tècniques i es 
publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
5. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el 
subministrament de dos vehicles escombradors, mitjançant la modalitat de 
rènting, per a l’Àrea d’Higiene. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions 
administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE JOVENTUT 
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DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT 

 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre la sol·licitud de subvenció per a Joves Emprenedors 
següent: 
 

Núm. 
Registre Sol·licitant Objecte Acord 

5106484 Josep Garcia Badia 
Subvenció Joves 
emprenedors (2n any 
489,02 €) 

Desfavorable 
(sol·licitud fora de 
termini) 

 
2. S’acorda autoritzar la Sra. Elisabeth Almiñana Ortega, informadora-
dinamitzadora de La Central, a participar a les 38a i 39a sessions del Congrés 
de Poders locals i Regionals del Consell d’Europa, així com a les activitats 
preparatòries organitzades pels delegats juvenils, que es duran a terme del 17 
al 19 de març i del 27 al 29 d’octubre del 2020, a Estrasburg. 
 
 
Setè.  CONSELLERIES DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS I  DE 
RECURSOS HUMANS 
 
A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
ÀREA DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes, de baixes, de modificacions i una 
altra sol·licitud 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 la sol·licitud d’una alta de terrassa que s’adjunta a aquesta 
acta. 
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4. S’acorda resoldre les sol·licituds de baixa de terrasses que s’adjunten a 
aquesta acta. 
 
5. S’acorda resoldre la sol·licitud d’una alta al cens electoral que s’adjunta a 
aquesta acta. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Prolongació de la contractació d’un treballador públic interí  
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 109.d, 110 i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, 
s’acorda la prolongació del contracte, com a treballadora pública interina, de la 
Sra. HJP, a la plaça d’informadora turística, de l’1 d’abril al 30 de setembre del 
2020, amb la classificació salarial corresponent al 80% del grup funcional C, 
nivell 5, i una jornada laboral setmanal segons planificació 
(90201/43201/130000). 
 
2. Publicació d’un procés selectiu d’ingrés en prim era convocatòria  
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb l’article 
36 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda 
declarar desert el concurs de mobilitat interna, publicat el 15 de gener del 2020, 
per tal de cobrir una plaça d’operari de neteja de la via pública, i proveir 
aquesta plaça mitjançant la convocatòria d’un concurs extern, pel procediment 
selectiu d’ingrés, en primera convocatòria (50301/16300/110000). 
 
3. Prolongació d’una comissió de serveis  
 
DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb l’article 
51 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda 
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prorrogar la situació de comissió de serveis de la Sra. LMY, a la plaça vacant 
de tècnica administrativa, a comptar de l’1 de març del 2020, mentre es 
desenvolupi el procediment de provisió de la plaça vacant, i en tot cas com a 
màxim fins al proper 28 de febrer del 2023, amb les mateixes condicions 
salarials. 
 
4. Comissió Consultiva 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb l’article 
51 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda la 
composició de la Comissió Consultiva, a comptar de l’1 de març del 2020 i fins 
al 31 d’agost del 2021, formada per: 
 

- Consellera designada per la Junta de Govern:   
Hble. Sra. Letícia Teixeira Da Silva 

 
- La directora del Departament de Recursos Humans: 

Sra. Carme Esteve Quirós 
 

- Membres de l’Administració:  
 

Titular:  Sra. Laura Camps Solà (Grup A) 
Suplent: Sr. Josep Antoni Pujol Royo (Grup A) 
 
Titular:  Sr. Joan Lluís Ayala Diaz (Grup B) 
Suplent: Sra. Iolanda Ciria Navarro (Grup B) 
 
Titular:  Sra. Ruth Novell Fernàndez (Grup C) 
Suplent: Joan Bringué Cañadas (Grup C) 
 
Tres representants del personal designats pel SITCA : 
Sra. Maria Teresa Alvarado Romaño 
Sra. Silvia Lorenzo Gómez 
Sr. Josep Anton Blanco Gamallo. 

 
5. Formacions 
 
a) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’autoritza l’assistència 
de la Sra. BCE al curs de formació “Com construïm i dinamitzem un entorn 
comercial“, organitzat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, 
de manera presencial, el dia 18 de febrer del 2020, amb una durada de 8 
hores, per un import de 181€ (30101/92002/163000).  
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b) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’autoritza l’assistència 
del personal adscrit al departament de Joventut al curs de formació “Parlar en 
públic. Ens ho passem bé?“, organitzat per l’Escola de teatre Entreacte, de 
manera presencial, el dia 14 de febrer del 2020, amb una durada de 8 hores, 
per un import de 240€/persona (30101/92002/163000).  
 
c) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’autoritza l’assistència 
del personal adscrit al Servei d’Aigües al curs de formació de coneixements i 
pràctica amb material de xarxa PAM, impartit per l’empresa HUOT, amb una 
durada de 6 hores, sense cost econòmic.  
 
d) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’autoritza l’assistència 
de les Sres. SSA i BJJ, cap d’equip de Projectes Gent Gran i cap d’àrea de 
Formació, respectivament, al curs de formació “For2: El disseny d’una 
formació” organitzat per l’empresa Opció Recursos Humans, de manera 
presencial, els dies 11, 12, 13, 16, 17 i 18 de març del 2020, amb una durada 
de 30 hores, per un import de 620€/persona (30101/92002/163000).  
 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE PATRIMONI NATURAL 
 
PATRIMONI NATURAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar el conveni de col·laboració entre el Govern d’Andorra i 
el Comú d’Andorra la Vella relatiu a l’organització de la cursa de muntanya 
“Enclar, la cursa del cos de banders”, corresponent a les edicions dels anys 
2020 i 2021, per un import de 1.500€/any, IGI inclòs (50107/17000/226000). 
 
2. S’acorda resoldre la sol·licitud registrada el 5 de febrer del 2020, presentada 
pel Sr. Gerard Riart Escribà, actuant en nom de l’empresa VSL SPORTS, 
demanant autorització per a la realització de l’Andorra Skimo la Travessa dels 
Refugis, que tindrà lloc els propers dies 22 i 23 de febrer, pel que fa al traçat 
que afecta a la parròquia d’Andorra la Vella (vall del Madriu-Perafita-Claror). 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 15.00 h. 


