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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 11 d’abril del 2018 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, de l’11 d’abril del 2018, 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. Marc PONS MARTELL, cònsol menor 
Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS, conseller major 
Hble. Sra. Mònica CODINA TORT, consellera menor 
Hble. Sra. Maria Carme NIN SANS 
Hble. Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES 
Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG 
Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
S’acorda la signatura del conveni marc per a la implantació d’una plataforma de 
Mobilitat Intermodal, entre tots els Comuns, el Govern i FEDA, acordat en la 
Reunió de Cònsols del 10 d’abril del 2018. 
 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda decretar les sol·licituds de Gabinet Jurídic que s’adjunten a aquesta 
acta. 
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Segon.  CONSELLERIA DE JOVENTUT, CULTURA, ESPORTS I  
PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Acord: 
 
S’acorda la formalització d’un conveni de col·laboració entre el Comú d’Andorra 
la Vella i l’Associació Amics dels Orgues de les Valls d’Andorra, per a la 
realització del festival Orgue&And Andorra la Vella i per al manteniment de 
l’Orgue de Tubs de l’església de Sant Esteve, amb una aportació econòmica de 
10.000€ (60101/482000). 
 
 
B) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la formalització d’un conveni de col·laboració amb la Federació 
Andorrana de Voleibol, per fomentar la promoció i divulgació de l’activitat del 
vòlei platja a la parròquia d’Andorra la Vella, per a l’estiu 2018, amb una 
aportació econòmica de 15.000€ (80101/482100). 
 
2. S’acorda la demanda de la Creu Roja Andorrana, oferint 300 invitacions d’un 
dia per al Centre Esportiu dels Serradells, per repartir entre els voluntaris de 
l’entitat. 
 
3. S’acorda la demanda de l’associació ATIDA, facilitant l’accés gratuït al 
gimnàs de musculació, el proper dia 21 d’abril, en horari de matí, al formador 
d’una màster class sobre “com entrenar-se després d’un trasplantament”, 
oberta a entrenadors esportius i persones que estiguin pendents d’un 
trasplantament o hagin estat recentment trasplantades. 
 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional, de contractació urgent, per 
adjudicar el subministrament i la instal·lació d’una planta eficient amb base 
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filtrant de perlita, per al tractament de l’aigua de la piscina olímpica del Centre 
Esportiu dels Serradells, l’aprovació del plec de bases i la publicació al BOPA 
de l’edicte corresponent. 
 
2. S’acorda la demanda de l’Esquí Club d’Andorra, oferint 20 entrades de dia 
per al Centre Esportiu dels Serradells, perquè puguin sortejar-les entre els 
assistents a la festa de cloenda de la temporada 2017-2018, que tindrà lloc el 
proper 14 d’abril, al Parador Canaro. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda del Col·legi Espanyol Maria Moliner de la Margineda, 
perquè 10 alumnes visitin una instal·lació de captació i potabilització d’aigua de 
la Parròquia, en el marc d’un estudi del Cicle de l’Aigua que estan realitzant 
dins del programa Escola Verda. 
 
 
Quart. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME i APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adquisició de 40 lluminàries per la 
nova il·luminació del Cap del Carrer a l’empresa NOVETATS ELÈCTRIQUES, 
SA-NOVELEC, per un import de 26.125€, IGI inclòs (50203/607400). 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adquisició d’una garlanda de Nadal 
per al Centre Històric a l’empresa CAIRÓ, SL-COMERCIAL CAIRÓ, per un 
import de 27.572,32€, IGI inclòs (50203/607410). 
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Cinquè . CONSELLERIA DE FINANCES, COMPTABILITAT I 
ADMINISTRACIÓ  
 
A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda decretar les altes, les baixes, les modificacions i una altra sol·licitud 
de comerç que s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda decretar les altes, la baixa i una altra sol·licitud de propietat que 
s’adjunten a aquesta acta. 
 
3. S’acorda decretar les baixes de publicitat exterior que s’adjunten a aquesta 
acta. 
 
 
S’informa: 
 
1. D’una modificació d’ofici de propietat que s’adjunta a aquesta acta. 
 
2. D’una modificació d’ofici de gual que s’adjunta a aquesta acta. 
 
3. D’una modificació d’ofici de terrassa que s’adjunta a aquesta acta. 
 
4. D’una modificació d’ofici de comerç que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de les empreses 
Despatx Jordi Batalla Obiols, per un import de 3.971€, IGI inclòs 
(20101/227400) i Auditand, per un import de 5.643€, IGI inclòs (20101/227400), 
per realitzar els treballs de fiscalització corresponents al control financer de les 
subvencions atorgades pel Comú d’Andorra la Vella, durant l’exercici 2017. 
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Sisè.  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 501157, a nom de la Sra. Neus 
REBÉS D’ARENY-PLANDOLIT, relativa a la demanda de consolidació d’edifici 
situat a l’avinguda Santa Coloma, número 36 i carrer Roureda de Sansa, 
número 23, d’Andorra la Vella.  
 
2. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
3. S’acorda l’adjudicació del concurs nacional relatiu als treballs de control de 
qualitat de les obres de remodelació i embelliment de l’avinguda Meritxell a 
l’empresa UTE PIRINEU INSPECCIÓ I CONTROL – CONTUTOR 
D’INSPECCIÓ I CONTROL, per un import de 45.406,71€, IGI inclòs 
(50101/607100). 
 
 
Setè.  DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
La contractació d’agents de l’Administració de carà cter eventual 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació del Sr. Xavier PAU 
BETRIU, com a agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça 
d’operari de manteniment, a comptar del 16 d’abril del 2018 i fins a un màxim 
de 18 mesos, amb un salari  horari en base al grup funcional C, nivell 4, al 80% 
de la banda salarial (80301/130000).  
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda contractar les persones 
següents, com a agents de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça de 
monitors d’activitats esportives, per a l’estiu 2018 (80101/130000): 
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Nom i cognoms Plaça  Període de 
contractació Jornada laboral Salari 

RRE Monitor esportiu 
responsable grup 

Del 2 de juliol al 17 
d’agost 

De dilluns a divendres 
de 9h a 17h 

(40h/set. – 8h/dia) 

Preu hora: 
10,17€/h 
treballada 

RGS Monitor esportiu 
responsable grup 

Del 2 de juliol al 17 
d’agost 

De dilluns a divendres 
de 9h a 17h 

(40h/set. – 8h/dia) 

Preu hora: 
10,17€/h 
treballada 

MDLRJ Monitor esportiu 
responsable grup 

Del 2 de juliol al 17 
d’agost 

De dilluns a divendres 
de 9h a 17h 

(40h/set. – 8h/dia) 

Preu hora: 
10,17€/h 
treballada 

RGJ Monitor esportiu de 
dia 

Del 2 de juliol al 3 
d’agost 

De dilluns a divendres 
de 9h15 a 17h15 

(40h/set. – 8h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

FYA Monitor esportiu de 
dia 

Del 2 de juliol al 3 
d’agost 

De dilluns a divendres 
de 9h15 a 17h15 

(40h/set. – 8h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

FBJ Monitor esportiu de 
dia 

Del 2 de juliol al 3 
d’agost 

De dilluns a divendres 
de 9h15 a 17h15 

(40h/set. – 8h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

SRN Monitor esportiu de 
dia 

Del 2 de juliol al 3 
d’agost 

De dilluns a divendres 
de 9h15 a 17h15 

(40h/set. – 8h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

MME Monitor esportiu de 
dia 

Del 2 de juliol al 3 
d’agost 

De dilluns a divendres 
de 9h15 a 17h15 

(40h/set. – 8h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

SRA 
Monitor esportiu de 

dia 
Del 2 de juliol al 3 

d’agost 

De dilluns a divendres 
de 9h15 a 17h15 

(40h/set. – 8h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

COM Monitor esportiu de 
dia 

Del 7 d’agost al 7 
de setembre 

De dilluns a divendres 
de 9h15 a 17h15 

(40h/set. – 8h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

MNM Monitor esportiu de 
dia 

Del 7 d’agost al 7 
de setembre 

De dilluns a divendres 
de 9h15 a 17h15 

(40h/set. – 8h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

QGP Monitor esportiu de 
dia 

Del 7 d’agost al 7 
de setembre 

De dilluns a divendres 
de 9h15 a 17h15 

(40h/set. – 8h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

ACB Monitor esportiu de 
dia 

Del 7 d’agost al 7 
de setembre 

De dilluns a divendres 
de 9h15 a 17h15 

(40h/set. – 8h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

RML Monitor esportiu de 
dia Del 7 al 17 d’agost 

De dilluns a divendres 
de 9h15 a 17h15 

(40h/set. – 8h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

CSX Monitor esportiu de 
dia 

Del 20 d’agost al 7 
de setembre 

De dilluns a divendres 
de 9h15 a 17h15 

(40h/set. – 8h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

NGS Monitor esportiu de 
dia Del 7 al 24 d’agost 

De dilluns a divendres 
de 9h15 a 17h15 

(40h/set. – 8h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

AMM Monitor esportiu de 
di 

Del 27 d’agost al 7 
de setembre 

De dilluns a divendres 
de 9h15 a 17h15 

(40h/set. – 8h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 
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GFL 
Monitor esportiu 
responsable de 

ludoteca 

Del 2 de juliol al 3 
d’agost 

De dilluns a divendres 
de 8h a 10h i de 15h a 

20h30 
(37,5h/set. – 7,5h/dia) 

Preu hora: 
10,17€/h 
treballada 

DMG 
Monitor esportiu 
responsable de 

ludoteca 

Del 7 d’agost al 7 
de setembre 

De dilluns a divendres 
de 8h a 10h i de 15h a 

20h30 
(37,5h/set. – 7,5h/dia) 

Preu hora: 
10,17€/h 
treballada 

VSA Monitor esportiu de 
ludoteca 

Del 2 de juliol al 3 
d’agost 

De dilluns a divendres 
de 16h a 20h30 

(22h50/set. – 4,5h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

MCA Monitor esportiu de 
ludoteca 

Del 2 de juliol al 3 
d’agost 

De dilluns a divendres 
de 16h a 20h30 

(22h50/set. – 4,5h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

BLA Monitor esportiu de 
ludoteca 

Del 7 d’agost al 7 
de setembre 

De dilluns a divendres 
de 16h a 20h30 

(22h50/set. – 4,5h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

CMM 
Monitor esportiu de 

ludoteca 
Del 7 d’agost al 7 

de setembre 

De dilluns a divendres 
de 16h a 20h30 

(22h50/set. – 4,5h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

PBC Monitor esportiu 
matins esportius 

Del 2 de juliol al 3 
d’agost 

De dilluns a divendres 
de 8h15 a 15h15 

(35h/set. – 7h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

BLSS Monitor esportiu 
matins esportius 

Del 2 de juliol al 3 
d’agost 

De dilluns a divendres 
de 8h15 a 15h15 

(35h/set. – 7h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

GJA Monitor esportiu 
responsable de vela 

Del 3 al 7 de 
setembre 

24h de disponibilitat 
de dilluns a divendres 

750€ per 
torn 

SFM Monitor esportiu de 
vela 

Del 3 al 7 de 
setembre 

24h de disponibilitat 
de dilluns a divendres 

531,11€ 
per torn 

RCP Monitor esportiu de 
vela 

Del 3 al 7 de 
setembre 

24h de disponibilitat 
de dilluns a divendres 

531,11€ 
per torn 

BBA 
Monitor esportiu 

responsable vòlei 
platja 

Del 2 de juliol al 17 
d’agost 

De dilluns a divendres 
de 9h15 a 13h15 

(20h/set. – 4h/dia) 

Preu hora: 
14,93€/h 
treballada 

CGO Monitor esportiu 
vòlei platja Del 2 al 27 de juliol 

De dilluns a divendres 
de 9h30 a 13h30 

(20h/set. – 4h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

BKD Monitor esportiu 
vòlei platja 

Del 30 de juliol al 17 
d’agost 

De dilluns a divendres 
de 9h30 a 13h30 

(20h/set. – 4h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

 
I declarar deserta una plaça de monitor d’activitats esportives (guia de 
muntanya), la qual es cobrirà mitjançant contractació directa.  
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 14.30 h. 


