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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN
11 de març del 2020
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, de l’11 de març 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. Vista la demanda de l’Agrupació Sardanista Andorrana, s’acorda autoritzar la
referida entitat a realitzar la XIX Festa Aplec de la Sardana d'Andorra la Vella,
el dissabte 27 de juny del 2020, a la plaça del Poble.
2. Vista la demanda del director del Departament de Policia, s’acorda autoritzar,
amb motiu de la celebració de la festa de la Patrona Santa Maria Auxiliadora, la
realització dels actes programats pel 26 de maig, i els assajos els dies 21, 22 i
25 de maig del 2020, a la Plaça del Poble, amb la col·laboració del Servei de
Circulació Comunal.
3. S’acorda designar l’Hble. Sr. David Astrié Padilla, cònsol menor, i la Sra.
Meritxell Saldes Armengol, cap d’Àrea de Medi Ambient, com a representants
del Comú a la Comissió executiva de l’Organisme Andorrà de Cooperació
Transfronterera (OACT).
4. S’acorda formalitzar el protocol d’acord, com a declaració d’intencions, que
ha de servir de base per a la cessió de terreny radicat a la unitat d’actuació de
sòl urbanitzable PP-SUR-17 A “ESTADI” entre el Comú d’Andorra la Vella i el
Govern d’Andorra, per tal que aquest darrer pugui bastir-hi, amb despeses al

1

AJdG núm. 20/09
11/03/2020

seu càrrec, un immoble destinat a habitatges de lloguer amb preu regulat i
habitatges socials. S’acorda també iniciar els tràmits oportuns per formalitzar la
futura sessió mitjançant el corresponent conveni que se sotmetrà a l’aprovació
del Consell de Comú.
5. A proposta dels cònsols, i a tenor del que preveu l’article 115 i l’apartat 5 de
la disposició addicional quarta de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció
pública, s’acorda contractar la Sra. Esther Cervós Isern, com a coordinadora de
Cadastre, en qualitat de personal de relació especial, amb un salari brut
corresponent al grup A, nivell 11, al 80% de banda, a partir de l’1 d’abril del
2020.
De conformitat amb l’article 7 de l’Ordinació de la funció pública del Comú
d’Andorra la Vella, del 10 de desembre del 2002, en tractar-se de personal de
relació especial que presta, amb caràcter de confiança, assistència als cònsols,
el seu nomenament i cessament correspon directament a aquests, i pot ser
destituït en qualsevol moment i en tot cas cessarà quan també ho faci el titular
del càrrec que la va nomenar.
6. S’acorda formalitzar el Conveni de col·laboració entre Andorra Turisme i el
Comú d’Andorra la Vella relatiu a la celebració d’esdeveniments del Cirque du
Soleil a Andorra, per als anys 2020 i 2021.

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 sol·licitud número 5103469, presentada per la societat Capçalera
Infraestructures Energètiques, SAU, relativa a la construcció d’un edifici
destinat a central de suport del projecte de cogeneració de la Comella i la xarxa
de calor, situat a la carretera de la Comella.
2. S’acorda la sol·licitud número 5103493, presentada per la societat
SMILERIDING, SLU, relativa a la construcció i canvi d’ús de l’edifici situat a
l’avinguda Santa Coloma, número 52.
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3. S’acorda la sol·licitud número 5104642, presentada per la societat
EMPORIUM, SA, relativa a la construcció d’un edifici d’habitatges situat al
carrer de la Grau, número 6.
4. S’acorda la sol·licitud número 5106199, presentada per les Sres. Mercè i
Immaculada Sansa Reñe i Gemma Sansa Matamoros, relativa a l’avantprojecte
de construcció d’un edifici a la parcel·la de terreny situada a l’avinguda de
Salou, núm. 9-10.
5. S’acorda la sol·licitud número 5106466, a nom de la Sra. Joana Tugas
Bonavent, relativa a la demanda de reforma i rehabilitació, de l’edifici situat a
l’avinguda Doctor Mitjavila, núm. 34, d’Andorra la Vella.
6. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunten a aquesta acta.
7. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, els serveis de
l’empresa Pirineu Inspecció i Control, SLU per al control de qualitat de les obres
d’urbanització Prat del Rull, fase III, accés a l’aparcament Centre Històric,
(unitat d’actuació PP-NC-08, Prat del Rull), per un import de 10.591,08€, IGI
inclòs (50101/15500/607100).
8. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, els serveis de
l’agrupació d’empreses Sinus Enginy, SAU – AUREA, per a la redacció del
projecte i direcció de les obres de reparació del viaducte del carrer Doctor
Vilanova, per un import de 16.929,00€, IGI inclòs (50101/15500/607100).
9. S’acorda formalitzar el contracte d’arrendament d’una porció de terreny de la
parcel·la situada a l’avinguda Príncep Benlloch, número 54, amb el Sr. Lluís
Torralba Massip, per una durada de 10 anys (comptats a partir de la signatura
del corresponent contracte), per tal d’habilitar-hi un ascensor d’ús públic i el seu
equipament, per a la creació d’una connectivitat pels vianants entre l’avinguda
Príncep Benlloch, el carrer Ciutat de Valls i la seva àrea d’influència. El preu del
lloguer és de 1.500€/mes, IGI inclòs.

B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL
Acords:
1. S’acorda resoldre la sol·licitud de circulació que s’adjunta a aquesta acta.
2. S’acorda resoldre les resolucions d’al·legacions formulades a diverses
sancions de circulació que s’adjunten a aquesta acta.
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3. S’acorda encomanar els treballs de pintura de la calçada de la parròquia, per
a l’any 2020, a la societat Multiserveis Co-Príncep, SL, al ser l’adjudicatària del
concurs nacional relatiu als treballs de senyalització horitzontal, del
subministrament i la instal·lació de la senyalització vertical i altres elements de
seguretat i protecció, segons acord adoptat per la Junta de Govern del 2
d’octubre del 2019, i en virtut del contracte vigent signat el 25 d’octubre del
2019, per un import de 25.000€, IGI inclòs (50401/13300/227900).
4. Vista la demanda presentada per la societat General Elèctrica Andorrana, SA
(GEA), s’acorda ubicar una zona d’estacionament comercial al carrer de les
Costes, destinada a zona d’aparcament pels vehicles dels clients de la seva
empresa.
5. Vista la demanda presentada pel ministre d’Ordenament Territorial, s’acorda
ubicar una zona d’estacionament destinada a gestions administratives en front
l’edifici del Govern, al carrer Prat del Rull.

Tercer.
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
Acord:
S’acorda resoldre les sol·licituds següents, que s’adjunten a aquesta acta:
-

Sol·licituds d’altes, de baixes, de modificacions i altres sol·licituds de
comerç.
Sol·licitud d’una alta de propietat.

S’informa:
De la modificació d’inscripció d’ofici d’una unitat immobiliària que s’adjunta a
aquesta acta.
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B) DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES
ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
Acord:
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir 10 dispositius Microsoft
Surface a l’empresa ANDORSOFT, SA, per un import de 15.413,75€, IGI inclòs
(40201/92001/606000).

C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS
Acords:
1. Contractació per promoció interna
SERVEI DE CIRCULACIÓ
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda la contractació per
promoció interna del Sr. LSA, com a funcionari, en la plaça de caporal, adscrita
al Servei de Circulació Comunal, en període de prova de sis mesos a comptar
del 16 de març del 2020, i amb una classificació salarial corresponent al 90%
de la banda salarial del grup B, nivell 7 (50401/13300/130000).
2. Publicació d’un procés selectiu d’ingrés en segona convocatòria
SERVEI DE CIRCULACIÓ
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 declarar
desert el procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria, publicat el 31 de
juliol del 2019, per tal de proveir quatre places vacants d’aspirants al càrrec
d’agents de Circulació, i convocar un procés selectiu d’ingrés en segona
convocatòria per proveir cinc places vacants d’aspirants al càrrec d’agents de
Circulació (50401/13300/110000).
3. Publicació d’edictes externs per a treballadors públics interins
DEPARTAMENT D’ESPORTS
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ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i de conformitat amb els
articles 109.c i 110 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública,
s’acorda convocar un concurs pel procediment selectiu d’ingrés per contractar
62 monitors d’activitats esportives, per a l’estiu 2020, com a treballadors públics
interins (80101/34000/130000).
DEPARTAMENT DE SOCIAL
ÀREA DE SOCIAL
SERVEI A LA INFÀNCIA
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i de conformitat amb els
articles 109.c i 110 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública,
s’acorda convocar un procés selectiu d’ingrés per contractar 14 monitors de
lleure, per a l’estiu 2020, com a treballadors públics interins
(70501/32401/130000).
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA DE MEDI AMBIENT
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i de conformitat amb els
articles 109.c i 110 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública,
s’acorda convocar un concurs pel procediment selectiu d’ingrés per contractar 4
auxiliars com a suport del servei de medi ambient, per a l’estiu 2020, com a
treballadors públics interins (50107/17000/130000).
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
a) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i de conformitat amb els
articles 109.c i 110 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública,
s’acorda convocar un concurs pel procediment selectiu d’ingrés per contractar
36 informadors de carrer i 2 responsables de grup, per a l’estiu 2020, com a
treballadors públics interins (90201/43201/130000).
b) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i de conformitat amb els
articles 109.c i 110 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública,
s’acorda convocar un concurs pel procediment selectiu d’ingrés per contractar 8
informadors turístics, 2 guies culturals i 1 guia turístic de muntanya, per a l’estiu
2020, com a treballadors públics interins (90201/43201/13000).
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4. Nomenament definitiu d’un treballador públic indefinit i la publicació al
BOPA de l’Edicte corresponent
S’acorda el nomenament definitiu d’un treballador públic indefinit que ha
superat el període de prova per concurs de mobilitat i la publicació al BOPA de
l’Edicte corresponent:
-

Sr. Francisco Javier Carro Bueno, en la plaça d’auxiliar de l’equip de
xarxes i triatge de l’Àrea d’Higiene, adscrita al Departament d’Higiene, a
comptar del 29 de febrer del 2020.

5. Hores extraordinàries a remunerar
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda el pagament de les
hores extraordinàries següents:
SERVEI DE CIRCULACIÓ
Gener 2020
GSJ
TAE
(50401/13300/110500)

45,01€
63,75€

DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA DE MEDI AMBIENT
SERVEI D’AIGÜES
ANDNEU Gener 2020
APM
RMD

17,75€
36,32€

Treballadors públics interins
FAMR
(50301/16300/11050)

41,50€

6. Permís administratiu retribuït per raó de participació en esdeveniments
culturals o esportius, en representació del país
Vist l’informe de Recursos Humans, i de conformitat amb l’article 55 A) 9 de
l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, relatiu als
permisos administratius, s’autoritza la participació de la Sra. GDHE, com a
ajudant d’entrenadora en dos esdeveniments esportius organitzats per Special
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Olimpycs, que tindran lloc el 20 de març del 2020, a Andorra, i el 7 de maig del
2020, a Barcelona.
7. Cursos de formació
a) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’autoritza l’assistència
del personal adscrit al Servei d’Aigües a la formació “Journée de formation sur
la Gamme AEP PONT- Mousson, impartida per l’empresa Saint-Gobain PAM a
Toulouse, de manera presencial, amb una durada de 6 hores, sense cost
econòmic.
b) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’autoritza l’assistència
del personal adscrit a les Escoles Bressol al “Taller de fisioteràpia respiratòria”,
organitzat pel Centre de Fisioteràpia Olga Da Cunha, de manera presencial, els
dies 2 i 3 d’abril del 2020, amb una durada de 1.30h, i per un import de 60€
(30101/92002/163000).
c) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’autoritza l’assistència
del personal adscrit les Escoles Bressol a la formació “Movie Maker”, impartida
per la Sra. Desiré Sala Avila, de manera presencial, el dia 24 de març del 2020,
amb una durada de 4 hores i per un import de 120€/grup
(30101/92002/163000).

Quart.
CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRÀTEGIC I
COMERCIAL
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL
Acord:
S’acorda una aportació econòmica destinada a l’acció 55 del Pla Estratègic
(dinamitzador comercial i les seves funcions), d’acord amb el Conveni de
col·laboració per a l’execució del Pla Estratègic del Centre Històric d’Andorra la
Vella del 16 de novembre del 2017, per un import de 42.204€
(90102/43300/482900), la qual s’efectuarà de la forma següent:
-

50% de forma immediata
50% restant, condicionat a la presentació de la informació sol·licitada
relativa a la dinamització comercial realitzada fins a la data.
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Cinquè.

CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ

DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
A) ÀREA DE MEDI AMBIENT
SERVEI DE MEDI AMBIENT
Acord:
S’acorda substituir l’embelliment del parterre situat al Racó Mestre Font Bernat
per millorar el seu entorn.

B) ÀREA D’HIGIENE
Acord:
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el servei de
control i tractament de plagues i colònies dins la parròquia 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.

Sisè.

CONSELLERIA DE SOCIAL

DEPARTAMENT DE SOCIAL
ÀREA DE SOCIAL
ATENCIÓ SOCIAL
Acord:
Vista l’acta de la Comissió Tècnica de Social del passat 10 de febrer, i d’acord
amb l’establert en l’article 6. Condicions econòmiques de l’Ordinació, del 12
d’octubre 2017, reguladora de l’accés als habitatges del Comú d’Andorra la
Vella per a la gent gran, que diu:
“1. Preu i revisió
a) El preu del lloguer es fixa en un 25% dels ingressos personals del
beneficiari. En el cas de parelles, en un 25% dels ingressos del nucli.
b) L’import del lloguer de l’habitatge es revisa anyalment durant els dos
primers mesos de l’any, d’acord amb la documentació econòmica
requerida, o en qualsevol moment en què es constati el canvi en les
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circumstancies socioeconòmiques del beneficiari. Qualsevol modificació
en el preu de lloguer serà efectiva el mes següent de la seva aprovació
per part del Comú.”
S’acorda modificar els preus dels lloguers dels pisos amb serveis per gent gran
autònoma següents:
-

Expedient PS22*2009: pis 1r A, per un import de 295,67€ mensuals.

-

Expedient PS01*2015: pis 1r B, per un import de 244,46€ mensuals.

-

Expedient PS01*2011: pis 1r C, per un import de 218,13€ mensuals.

-

Expedient PS31*2019: pis 2n A, per un import de 244,57€ mensuals.

-

Expedient PS18*2009: pis 2n B, per un import de 243,58€ mensuals.

-

Expedient PS30*2018: pis 2n C, per un import de 246,65€ mensuals.

-

Expedient PS12*2009: pis 3r B, per un import de 227,06€ mensuals.

-

Expedient PS16*2009: pis 3r C, per un import de 305,70€ mensuals.

-

Expedient PS14*2009: pis 4t A, per un import de 247,08€ mensuals.

-

Expedient PS02*2015: pis 4t B, per un import de 242,20€ mensuals.

-

Expedient PS13*2009: pis 4t C, per un import de 460,13€ mensuals.

-

Expedient PS29*2018: pis 5è A, per un import de 235,70€ mensuals.

-

Expedient PS02*2010: pis 5è B, per un import de 250,50€ mensuals.

Setè.

CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA

A) DEPARTAMENT DE CULTURA
ÀREA DE CULTURA
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ACTIVITATS CULTURALS
Acord:
S’acorda formalitzar el Conveni de col·laboració entre el Govern d’Andorra, el
Comú d’Andorra la Vella i l’Associació de saxofonistes d’Andorra, amb
l’aportació d’una subvenció, per concessió directa, amb caràcter excepcional,
per un import de 30.000€ (60101/33500/482000), així com la cessió gratuïta de
l’auditori, l’equipament tècnic i el personal del Centre de Congressos, valorat en
7.650€ aproximadament, amb motiu de l’organització del Sax Fest 2020.

ASSOCIACIONS
Acords:
1. S’acorda resoldre la sol·licitud d’inscripció
d’Associacions d’Andorra la Vella següent:
Núm.
registre
5107849

Núm.
Expedient
24156/2020

al

Sol·licitant
Associació de famílies
nombroses d’Andorra

Registre

Comunal

Acord
Favorable

2. S’acorda modificar al Registre Comunal d’Associacions la Junta Directiva i
canvi de denominació de l’associació següent:
Núm.
registre
5107847

Núm.
Expedient
24155/2020

Sol·licitant
Creuem fronteres

Acord
Favorable

3. Vista la demanda presentada per la presidenta del Club Esportiu Andorrà de
Dansa i Fitness, s’acorda col·laborar amb motiu de l'organització d'un
esdeveniment de dansa, Rock da House Andorra, que tindrà lloc el 22 de març
del 2020, de les 8 h a les 19 h, al pavelló del Govern.
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B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA
Acords:
1. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, l’empresa
Event 3.0 per a la realització de la “Festa de la Primavera”, que tindrà lloc el
proper 4 d’abril, per un import de 60.212,90€, IGI inclòs (90101/43200/226820) i
la publicació al BOPA de l’Edicte corresponent.
2. Vista la demanda presentada per l’Andorra Ultratrail, s’acorda col·laborar
amb motiu de l’organització de la prova 2020, que se celebrarà del 7 al 12 de
juliol del 2020, amb les següents aportacions i accions:
-

Obsequiar amb regals promocionals i turístics per al repartiment de
premis.
Netejar els camins de la parròquia per on transcorrerà la cursa.
Informar l’organització en cas que hi hagués obres en els camins per on
transcorrerà la cursa, per tal que prenguin les mesures escaients.
Habilitar una zona d’estacionament per als acompanyants prop de la
zona del pavelló de la Margineda.

Vuitè.

CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS

A) SERVEI D’AIGÜES
Acords:
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar l’empresa IGEOTEST, SL
per a la redacció del projecte i la direcció de les obres de rehabilitació dels pous
de captació d’aigua potable situats a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, per
un import de 8.350,00€, IGI no inclòs (50202/16100/609000).
2. S’acorda sol·licitar a FEDA l’embrancament a la xarxa elèctrica del
generador elèctric d’origen renovable per al dipòsit de les Escaubelles.

B) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
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SERVEI D’OBRES
Acord:
S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, els treballs
d’impermeabilització interior del col·lectors pluvials del carrer Gil Torres a la
societat Tomàs Fills i Companya, SL-TICC, per un import de 24.369,40€, IGI
inclòs (50201/15500/607100).

No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i
s’aixeca la sessió a les 13.45 h.

13

