AJdG núm. 20/06
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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN
19 de febrer del 2020
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 19 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

A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Acord:
S’acorda el pagament de la quota, per a l’any 2020, de l’organització Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos, per un import de 1.058€ (10101/92000/482900).

B) GABINET JURÍDIC
Acord:
Es resol el recurs administratiu presentat conforme a la proposta redactada des
del Gabinet Jurídic, que s’adjunta a aquesta acta.

C) COMUNICACIÓ
Acord:
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar els serveis de la societat
Impremta Solber, SL per a la producció i impressió del butlletí comunal

1

AJdG núm. 20/06
19/02/2020

“Capital”. Ad, per a l’any 2020, per un import de 12.936,28€, IGI inclòs
(10103/92200/227300).

Segon.

CONSELLERIES D’ESPORTS I DE JOVENTUT

A) DEPARTAMENT D’ESPORTS
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS
Acords:
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir el material esportiu per als
infants inscrits als Campus de Setmana Santa i Primavera a la societat Esports
Tècnics d’Habilitat, SL – Sport Tech (Tècnics d’Habilitat), per un import de
8.628,00€, IGI no inclòs (80101/34100/226890).
2. S’acorda formalitzar un conveni de col·laboració entre el Col·legi Sant
Ermengol i el Comú d’Andorra la Vella, relatiu a la cessió de la piscina per a les
vacances escolars de Carnaval 2020.

B) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
SERVEI DE JOVENTUT
Acord:
S’acorda resoldre les sol·licituds de subvenció per a Joves Emprenedors
següents:
Núm.
Registre

Sol·licitant

Objecte

Acord

5100105

Carlos Moro Ruiz

Subvenció
Joves
emprenedors (1r any
259,39€)

Favorable

5099180

Subvenció
Joves
Julio Rodrigues Da
emprenedors (1r any
Costa
114,83€)

Favorable
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Tercer.

CONSELLERIA DE SOCIAL

DEPARTAMENT DE SOCIAL
ÀREA DE SOCIAL
A) ATENCIÓ SOCIAL
Acords:
1. S’acorda la proposta de conveni de cessió d’espais amb el Servei Andorrà
d’Atenció Sanitària (SAAS) pel desenvolupament de l’activitat assistencial a
Andorra la Vella. Aquesta proposta es presentarà a la consideració del Consell
de Comú, per a la seva aprovació, si escau.
2. S’acorda formalitzar el conveni amb l’Associació de la Gent Gran d’Andorra
la Vella (AGG) pel desenvolupament de l’activitat de balls de diumenge i
viatges pels anys 2020 i 2021.
3. Vista la demanda presentada pel president del Centre d’Escacs d’Andorra,
s’acorda cedir a la referida Entitat la sala Àgora, així com material divers, amb
motiu de la celebració del “Gran Prix d’Escacs 2020” que tindrà lloc el 19 de
juliol, al matí.

B) SERVEI A LA INFÀNCIA
ESPAIS DE LLEURE
CASAL D’INFANTS EL LLAMP
Acords:
1. S’acorda contractar a l’APACEF d’Andorra la Vella, pel procediment de
contractació directa, el servei de menjador per als infants inscrits al Casal
d’Infants El Llamp durant les vacances escolars de l’any 2020, per un import
d’11.251,50€ (70501/32401/226890).
2. S’acorda abonar la despesa restant a favor de Can Font-Anem De Colònies,
corresponent a les colònies d’estiu 2020 del Casal d’Infants El Llamp a la
localitat catalana de Brunyola, per un import de 23.841,98€
(70501/32401/226870).
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C) CASES PAIRALS I CALONES
CASAL CALONES
Acord:
S’acorda establir el calendari de festius del Casal Calones, per a l’any 2020,
com segueix:
1 gener
6 gener

Dimecres
Dilluns

Cap d’Any
Reis

24 febrer

Dilluns

Carnaval

14 març

Dissabte

Dia de la Constitució

10 abril
13 abril

Divendres
Dilluns

Divendres Sant
Dilluns de Pasqua

1 maig

Divendres

Festa del treball

24 juny
1 agost
2 agost
15 agost

Dimecres
Dissabte
Diumenge
Dissabte

Festa del Poble (Sant Joan)
Festa Major
Festa Major
L’Assumpció

Dimarts

Nostra Senyora de Meritxell

Diumenge
Dimarts
Divendres
Dissabte

Tots Sants
Immaculada Concepció
Nadal
Sant Esteve

8 setembre
1 novembre
8 desembre
25 desembre
26 desembre

Quart.

CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ

DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
A) ÀREA DE MEDI AMBIENT
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SERVEI DE MEDI AMBIENT
Acords:
1. S’acorda resoldre la sol·licitud presentada per la Comunitat de propietaris de
l’Edifici l’Aigüeta, situada al carrer Sant Esteve, 3, en el sentit següent:
a) Desestimar la proposta de fixar les jardineres a la via pública.
b) Autoritzar la col·locació d’algun fitó verd de plàstic entre els dos guals,
per evitar danys als vehicles que accedeixen als garatges, i previ acord
mutu entre les dues comunitats de propietaris.
2. S’acorda realitzar la poda en l’arbrat de les diferents zones de la parròquia.

B) ÀREA D’HIGIENE
Acords:
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar els serveis de la societat
PRONET, SLU per a la neteja del voladís per a vianants, situat a l’av. de Salou
(Estadi
Comunal),
per
un
import
d’11.806.85€,
IGI
inclòs
(50301/16300/227000).
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar la societat FEPER, SLU
per al reciclatge i l’abonament de la ferralla recollida a la zona de triatge
d’Encorcers durant l’any 2020, sota les condicions següents:
- Contenidor de 40 m3 sense cost de lloguer
- Abonament de la ferralla: 0,08/kg, IGI inclòs.

Cinquè.

CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA

A) DEPARTAMENT DE CULTURA
ÀREA DE CULTURA
ACTIVITATS CULTURALS
Acord:
S’acorda publicar al BOPA l’avís pel qual s’acorda la convocatòria per
presentar les sol·licituds d’atorgament de subvencions per a la promoció i
realització d’activitats culturals d’àmbit ciutadà, que es desenvolupin a la
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parròquia d’Andorra la Vella durant l’any 2020, així com les bases reguladores
corresponents.

ASSOCIACIONS
Acords:
1. S’acorda resoldre la sol·licitud d’inscripció
d’Associacions d’Andorra la Vella següent:
Núm.
registre
5107395

Núm.
expedient
24041/2020

al

Registre

Sol·licitant
Acció Feminista d’Andorra

Comunal

Acord
Favorable

2. S’acorda modificar al Registre Comunal d’Associacions la composició de la
Junta Directiva de l’entitat següent:
Núm.
registre

Núm.
expedient

5107326

24019/2020

Sol·licitant
Africand

Acord
Favorable

3. S’acorda autoritzar l’Escola Andorrana d’Andorra la Vella a realitzar un
mercat destinat a captar fons pels alumnes de 6è curs, el proper dia 4 de març,
de les 10.30 h a les 12.30 h, a la plaça del Consell d’Infants.

B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA
Acords:
1. S’acorda formalitzar un contracte de prestació de serveis amb ASC Senior
Cup, amb motiu de l’organització del torneig de futbol per a veterans ASC
Andorra Senior Cup, que tindrà lloc a Andorra del 19 al 21 de juny del 2020, per
un import de 2.400€, IGI inclòs (90101/43200/226823).
2. S’acorda contractar els serveis de la societat Boïc Estratègia En Màrqueting,
SL-Aymara, pel procediment de contractació directa, per a l’organització de
l’esdeveniment “Jambo Street Music Andorra la Vella”, que tindrà lloc del 18 al
21 de juny del 2020, amb una aportació econòmica de 50.000€, IGI inclòs
(90101/43200/226820) i publicar al BOPA l’Edicte corresponent.
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SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS
Acord:
S’acorda abonar la quota de soci que correspon al Centre de Congressos, en
qualitat de membre de l’Andorra Convention Bureau, per a l’any 2020, per un
import de 10.500€, IGI inclòs (90301/43202/226000).

Sisè.

CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS

A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
SERVEI TÈCNIC
Acord:
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir una plataforma, tipus tisora
elèctrica, per al Cementiri, a la societat Mauco, SA, per un import de
18.810,00€, IGI inclòs (50206/16400/603100).

B) SERVEI D’AIGÜES
Acords:
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir 60 botelles de diòxid de
carboni alimentari, destinat al tractament de l’aigua del dipòsit de la Birena, a la
societat Flama Comercial, SL, per un import de 8.976,60€, IGI no inclòs
(50202/16100/221902).
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar l’empresa Alberto Jorge
Iglesias-Aquambient per als serveis d’assistència en el ram de lampisteria pel
Servei d’Aigües, per a la realització dels treballs de manteniment i/o reparació a
les ETAP i a la xarxa d’aigua potable, per un import de 20.000€, IGI no inclòs
(50202/16100/227900).
3. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el
subministrament de comptadors electrònics d’aigua potable. 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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Setè.
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 sol·licitud número 5106931, a nom de G2C Orthodontics, relativa
a la demanda de primera ocupació parcial de les obres de rehabilitació,
ampliació i canvi d’ús de l’edifici situat a l’avinguda d’Enclar, núm. 80, de Santa
Coloma.
2. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta.
3. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el Sr. Antoni Riberaygua
Magallón per a la redacció del projecte i la direcció de les obres d’embelliment i
ampliació de voravies al carrer Callaueta, per un import de 8.882,50€, IGI inclòs
(50101/15500/607100.

B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL
Acords:
1. S’acorda resoldre les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a aquesta acta.
2. S’acorda convertir les dues primeres places d’estacionament de
parquímetres del costat esquerre del carrer de Solobre en una zona comercial,
per estacionar durant 20 minuts.
3. S’acorda convertir 3 places d’estacionament de parquímetres del centre del
carrer Prada de Moles en una zona comercial, per donar servei als conductors
que volen fer una gestió durant 20 minuts.
4. S’acorda canviar a sentit únic (ascendent), la circulació de vehicles al carrer
dels Castanyers de la Margineda.
5. S’acorda senyalitzar l’actual zona gratuïta d’estacionament del carrer de la
Closa com a zona de parquímetres en zona verda, amb capacitat per a 12
places.
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6. S’acorda modificar la zona d’estacionament de sota la graderia de l’Estadi
Comunal Joan Samarra Vila, actualment zona d’estacionament de màxim 3
hores, a zona d’estacionament de parquímetres en zona verda per 24 places (5
hores) i la col·locació d’una màquina expenedora de tiquets.
7. S’acorda senyalitzar una zona limitada de 15 minuts per a dues places al
carrer dels Emprius, núm. 5, entre el pas de vianants i els piquets.
8. S’acorda traslladar la màquina expenedora de tiquets que es troba situada al
carrer Prat de la Creu, núm. 92 al davant del núm. 105 del mateix carrer.
9. S’acorda col·locar una màquina expenedora de tiquets de zona verda al
carrer de la Grau, núm. 25 i 26, al costat del fanal d’enllumenat.
10. Es desestima la demanda presentada per la Sra. Endy Kinif, cònsol
honorària de Bèlgica a Andorra, d’anul·lar la zona reservada del carrer Roger
Bernat III, núm. 17, i traslladar-la a la nova seu situada a la carretera de la
Comella, núm. 121.
11. S’acorda col·locar una màquina expenedora de tiquets a l’alçada del núm.
51 de l’avinguda Santa Coloma i senyalitzar com a zona blava el tram comprès
entre el núm. 41 i el núm. 53 (16 places) i del núm. 57 al núm. 69 (8 places).
12. S’acorda retornar l’import de 90,00€ corresponent a un servei de grua, al
vehicle propietat del Sr. Francesc Amat Escobar, atenent al fet que les
al·legacions derivades de la sanció que en porta causa han estat acceptades.
13. S’acorda retornar l’import de 90,00€ corresponent a un servei de grua, al
vehicle propietat de la Sra. Mireia Aracil Comas, atenent al fet que les
al·legacions derivades de la sanció que en porta causa han estat acceptades.

Vuitè.
CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I
COMERCIAL
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL
Acords:
1. S’acorda organitzar el Mercat de la Vall del 2020 els dies següents:
- 2 de maig: de les 11 h a les 20 h
- 6 de juny, 4 de juliol i 5 de setembre: de les 11 h a les 21 h
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-

1 i 2 d’agost: de les 11 h a les 23 h
3 d’octubre de les 11 h a les 19 h.

2. S’acorda una aportació econòmica destinada a les accions 28
Estratègic (comunicació i senyalització digital), d’acord amb el
col·laboració per a l’execució del Pla Estratègic del Centre Històric
Vella del 16 de novembre del 2017, per un import
(90102/43300/482900).

i 54 del Pla
Conveni de
d’Andorra la
de 3.420€

3. S’acorda designar els membres del Comú al Comitè executiu del PECH
següents:
- Hble. Sra. Conxita Marsol Riart, cònsol major
- Hble. Sr. David Astrié Padilla, cònsol menor
- Hble. Sra. Meritxell López Guitart, consellera de Desenvolupament
Estratègic i Comercial.

Novè.
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, baixes i modificacions 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 publicar al BOPA l’Edicte pel qual es notifiquen diverses infraccions
de circulació.
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B) DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES
ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
Acord:
S’acorda contractar l’empresa T-Systems ITC Iberia, SAU per al suport i
manteniment de les aplicacions de gestió tributària, patrimonial, pressupostària
i comptable per un import de 20.444,93€, pel procediment de contractació
directa (40201/92001/227500).

C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS
Acords:
1. Contractació d’un treballador públic interí
DEPARTAMENT DE FINANCES
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els
articles 109.b, 110 i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública,
s’acorda contractar i nomenar la Sra. BJA, com a treballadora pública interina,
per ocupar la plaça de tècnica administrativa de comptabilitat amb caràcter
temporal, a comptar del 25 de febrer del 2020 i fins al retorn de la persona
titular de la plaça i, en tot cas, com a màxim, fins al 31 de desembre del 2023,
amb una jornada laboral de 37,5h setmanals i amb una classificació salarial
corresponent al 80% del grup funcional C, nivell 5 (40101/93100/110000).
2. Publicació de diversos concursos de mobilitat interna
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb l’article
37, de la Llei 1/2019, del 17 de gener de la funció pública, s’acorda convocar un
concurs de mobilitat interna entre els funcionaris i treballadors públics indefinits
de l’Administració general, de l’Administració de Justícia, dels Comuns, del
Consell General i dels organismes adscrits al Consell General, per proveir 1
plaça vacant de tècnic per al Servei d’Enllumenat (50203/16500/110000).
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DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA DE MEDI AMBIENT
a) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb
l’article 36 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’acorda
convocar un concurs pel procediment selectiu d’ingrés, en primera
convocatòria, per proveir 2 places vacants d’operari per al Servei de Medi
Ambient (50107/17000/110000).
b) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda:
1) Deixar nul i sense efecte l’acord de la Junta de Govern del 28 d’agost del
2019, en allò que fa referència a la publicació d’un concurs pel procediment
selectiu d’ingrés, en primera convocatòria, per tal de proveir 2 places vacants
d’operari per al Servei d’Aigües.
2) De conformitat amb l’article 36 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la
funció pública, convocar un concurs pel procediment selectiu d’ingrés en
primera convocatòria per proveir 1 plaça vacant d’operari per al Servei d’Aigües
(50202/16100/110000).
3. Publicació d’un concurs per a la contractació d’un treballador públic
interí
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb l’article
110 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’acorda convocar
un concurs extern per proveir una plaça de caràcter temporal, com a treballador
públic interí, per a un tècnic per al Servei d’Enllumenat (50203/16500/130000).
4. Hores extraordinàries a remunerar
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda el pagament de les
hores extraordinàries següents:
a) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
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SERVEI DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS COMUNALS
Gener 2020
ANJA
ZP
(50203/16500/110500)

133,79€
224,29€

SERVEI D’ENLLUMENAT
Gener 2020
FDC
FCC
RPS
(50203/16500/110500)

150,21€
60,78€
173,60€

b) DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA D’HIGIENE
Gener 2020
CFF
(50301/16300/110500)
ANDNEU gener 2020
AMM
AY
BMF
CRJM
CEG
CBX
CPJDD
CVJ
CFF
EQM
GHJL
GSJC
LMJ
LREA
MAR
MOM
MMA
PX
PLJ
RCR

161,68€

117,97€
72,59€
98,46€
142,84€
165,90€
119,04€
72,59€
122,68€
172,04€
105,99€
124,26€
109,90€
126,11€
136,29€
72,59€
166,31€
72,59€
115,55€
72,59€
60,29€
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RPF
SJSA
SVJM
SGG

48,39€
92,75€
73,12€
121,62€

Treballadors públics interins
MGJ
(50301/16300/110500)

105,99€

5. Curs de formació
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’autoritza l’assistència de
les Sres. MHM i PBA, professores de l’Institut de Música, a la formació “La
Music Learning Theory de Edwin Gordon aplicada al piano”, organitzada per
l’Institut Gordon d’Educació Musical d’España, de manera presencial, amb una
durada de 26 hores i per un import de 270€/persona (30101/92002/163000).
6. Signatura d’un contracte de manteniment, connexió i custòdia de claus
de la central de detecció d’incendis del Centre Esportiu dels Serradells
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda formalitzar el
contracte de manteniment, connexió i custòdia de claus de la central de
detecció d’incendis del Centre Esportiu dels Serradells, amb efectes l’1 de
gener i fins al 31 de desembre del 2020, renovable automàticament per
períodes anuals fins a un màxim de 6 anys, amb l’empresa GRUSEP, SL
(30101/92002/227100).

Desè.
NATURAL

CONSELLERIES

D’APARCAMENTS

I

DE

PATRIMONI

A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS
ÀREA D’APARCAMENTS
Acord:
Vista la demanda presentada pel ministeri de Medi Ambient, Agricultura i
Sostenibilitat, s’acorda autoritzar el Govern a emplaçar l’edició 2020 de la 42a
Fira concurs, prevista per al 27 d’octubre d’enguany, a l’aparcament Centre
Ciutat Busos.
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B) PATRIMONI NATURAL
Acords:
1. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional, pel procediment de
contractació urgent, per adjudicar els treballs de renovació dels ancoratges de
la barana del passeig del rec del Solà, en el tram situat en el camí del Pont Pla
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.
2. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional, pel procediment de
contractació urgent, per adjudicar els treballs de reparació d’un tram del rec del
Solà, situat entre el túnel del pont Pla i el túnel de la Pedrera 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.
3. Vista l’acta de la Reunió de Cònsols del 18 de juny del 2019, en què es va
acordar prorrogar per un any més el “Contracte per a la realització de treballs
silvícoles de millora forestal als boscos del Principat d’Andorra pel període
2017-2018”, s’acorda contractar la societat Avet Negre, SL per als treballs
forestals als boscos de la parròquia d’Andorra la Vella, i que consisteixen en la
neteja de la vegetació, segons actuacions previstes en el Pla tècnic de
prevenció d’incendis i de gestió de millora forestal, per un import de 30.300€,
IGI inclòs (50103/17202/607730).

Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca
la sessió a les 14.30 h.
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