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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 18 d’abril del 2018 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 18 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 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar l’addenda al conveni signat el 2 de juny del 2016 entre el 
Comú d’Andorra la Vella i FEDA, ampliant el nombre de punts de càrrega 
elèctrica per a vehicles a la via pública de la parròquia d’Andorra la Vella, en les 
ubicacions següents: 
 

- Carrer Pompeu Fabra: un carregador de 22 kW per a dues places. 
- Carrer Prada Casadet: un carregador de 50 kW per a una plaça. 

 
 
Segon.  CONSELLERIA DE JOVENTUT, CULTURA, ESPORTS I  
PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
A) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda de la Colla Castellera d’Andorra en l’organització d’una 
diada castellera, que tindrà lloc el proper dissabte, 21 d’abril, amb motiu del 3r 
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Aniversari del Bateig de la Colla Castellera d’Andorra, col·laborant amb el 
següent: 

- La utilització del Parc Central per a la diada 
- L’autorització per realitzar la cercavila pel passeig del Riu, des del Parc 

Central fins a la plaça de Rotonda 
- La utilització de la terrassa annexa al bar restaurant del Parc Central per 

a la realització del dinar 
- La cessió de 100 cadires i 30 taules 
- Un punt de llum 
- La cessió de diversos contenidors per a la recollida de residus, amb el 

benentès que, una vegada conclòs l’acte, els espais utilitzats quedaran 
nets i en el mateix estat en què han estat cedits. 

 
 
B) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Acord: 
 
S’acorda la formalització d’un conveni de col·laboració amb l’Esbart Dansaire 
d’Andorra la Vella per a la venda online de les entrades del Festival de 
primavera, la recaptació del qual es destinarà a l’Associació Andorrana contra 
el Càncer (ASSANDCA). 
 
 
C) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la demanda de la Federació Andorrana de Tennis Taula, en 
l’organització del 8è Torneig de Tennis Taula Festa Major d’Andorra la Vella, 
col·laborant amb el següent: 

- La cessió del pavelló del Centre Esportiu dels Serradells el dissabte 4 
d’agost 

- Una aportació econòmica de 580€ (80101/226600), sempre que l’entitat 
formalitzi prèviament la seva inscripció al Registre Comunal 
d’Associacions i presenti al Comú d’Andorra la Vella la factura 
corresponent en la qual s’adjuntin els justificants dels trofeus i dels 
premis del torneig.  

 



AJdG núm. 18/14 
18/04/2018 

 

 3 

2. S’acorda la demanda del Motoclub Les Valls, col·laborant amb la Cursa 
Super Enduro Festa Major de Santa Coloma MX, amb una aportació 
econòmica de 225€ (80101/226600), sempre que l’entitat formalitzi prèviament 
la seva inscripció al Registre Comunal d’Associacions i presenti al Comú 
d’Andorra la Vella la factura corresponent en la qual s’adjuntin els justificants 
dels trofeus.  
 
3. S’acorda la demanda de l’Associació Pescadors d’Andorra CPESMA, 
col·laborant en l’organització del concurs de pesca de la Festa Major d’Andorra 
la Vella, amb una aportació econòmica de 600€ (80101/226600), sempre que 
l’entitat presenti al Comú d’Andorra la Vella la factura corresponent en la qual 
s’adjuntin els justificants dels trofeus i dels premis del concurs.  
 
 
Tercer. CONSELLERIA D’URBANISME I APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
A) ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda donar la conformitat tècnica al projecte de pla parcial de la unitat 
d’actuació en sòl urbanitzable PP-SUR-15 “Mestre Xavier Plana” i sotmetre’l a 
exposició pública durant un termini de 20 dies, transcorreguts els quals es 
sol·licitarà l’informe preceptiu de la Comissió Tècnica d’Urbanisme. 
 
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5091069, a nom del Srs. Carles 
DURAN ROSELL i Cristina COMA ZAMBONI, relativa a la demanda de reforma 
de coberta i habitatge en planta sotacoberta de l’edifici situat a l’avinguda 
Tarragona, número 65, d’Andorra la Vella.  
 
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
4. S’acorda la contractació directa de l’empresa BEAL AEC ENGINYERS 
CONSULTORS, SL, per a la redacció del projecte i direcció de les obres de 
reparació estructural derivada dels assentaments en el paviment de l’edifici de 
l’Escola Bressol dels Serradells, per un import de 8.474,95€, IGI inclòs 
(50101/609000). 
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B) ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acord: 
 
S’acorda la distribució de places a l’aparcament situat al costat de l’estació 
d’autobusos i anomenar-lo “Aparcament de l’Estació Central”. 
 
 
Quart. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
S’acorda decretar la sol·licitud següent: 
 

Núm. 
registre 

Sol·licitant  Objecte  Acord  

5091936 
Sra. Sílvia RIBA 
GARCIA 

Sol·licitud 
d’embrancament d’aigua 
potable a l’antic càmping 
Riberaygua 

Favorable 

 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda decretar les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a aquesta 
acta. 
 
2. S’acorda la demanda del president de la Secció de Ciclisme - Club 
Poliesportiu Puigcerdà, col·laborant el Servei de Circulació amb motiu de la 39a 
Marxa cicloturista-ruta pirinenca de les 3 nacions que tindrà lloc el proper 17 de 
juny. 
 
3. S’acorda la proposta de senyalitzar una zona de taxis a la vorada esquerra 
del c/ Pau Casals, núm. 6, i 2 places més al c/ Dr. Molines on actualment hi ha 
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ubicat el reservat de motos, amb motiu de l’eliminació de les zones de taxis de 
l’av. Meritxell, núm. 15, i mentre durin les obres de l’avinguda Meritxell. 
 
4. S’acorda modificar, en un únic sentit de circulació, el carrer que enllaça l’av. 
Consell d’Europa i el c/ Pau Casals. 
 
5. S’acorda la demanda del president de GOLDWING ANDORRA, col·laborant 
el Servei de Circulació amb motiu de la trobada de motocicletes Goldwing que 
tindrà lloc els dies 13, 14 i 15 de juliol del 2018. 
 
6. S’acorda la demanda del president de l’escuderia d’AMICS DRAC MOTO, 
col·laborant el Servei de Circulació amb motiu de la Concentració de Motos 
Clàssiques a Andorra que tindrà lloc el proper dia 10 de juny. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIA L 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la col·laboració amb l’Automòbil Club d’Andorra per a l’organització 
del 47è Ral·li d’Andorra Històric, que se celebrarà els 22 i 23 de setembre del 
2018, amb una aportació econòmica de 6.270€, IGI inclòs (90101/482900). 
 
2. 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 
l’organització dels concerts Matins amb Orgue, que se celebraran els dimarts a 
les 12.30 h, del 31 de juliol al 4 de setembre, a l’església de Sant Esteve, amb 
una aportació econòmica de 1.200€ (90101/482900). 
 
3. S’acorda la demanda de la revista Dona Secret consistent en l’intercanvi 
comercial publicitari en contrapartida amb el cost de lloguer dels espais que 
dita publicació disposarà a la Fira d’Andorra la Vella 2018. 
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Setè.  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 i les modificacions de comerç que 
s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda decretar les altes i una baixa de propietat que s’adjunten a aquesta 
acta. 
 
3. S’acorda la publicació al BOPA de l’edicte de notificació de l’inici del període 
de constrenyiment de diversos tributs i preus públics. 
 
4. S’acorda la publicació al BOPA de l’edicte pel qual es notifiquen diverses 
infraccions de circulació. 
 
 
S’informa: 
 
1. D’una modificació d’ofici de comerç que s’adjunta a aquesta acta. 
 
2. De les modificacions d’ofici de propietat que s’adjunten a aquesta acta. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acord:  
 
S’acorda l’aprovació d’una transferència de crèdit de despesa corrent a la 
partida 50205/225000 (Parc Mòbil/Taxa de vehicles) per un import de 415€, de 
la partida 50205/224200 (Parc Mòbil/Assegurances vehicles i ginys), per poder 
fer front a la despesa de la taxa de vehicles del Govern de l’any 2018. 
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C) DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adquisició d’una aplicació d’anàlisi 
del cens de població sobre plataforma Qlik Sense a l’empresa MERCANZA per 
un import de 15.200€, sense IGI (40201/640000). 
 
2. Vista l’especificitat tècnica del subministrador de la tecnologia implantada 
des de l’any 2002, amb el sistema de gestió d’accés Deporwin, s’acorda la 
contractació directa de l’empresa T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, SA per 
al suport i el manteniment dels sistemes de gestió del Departament d’Esports i 
del control d’accés a les instal·lacions esportives per un import de 10.746,66€, 
sense IGI (40201/227500). 
 
 
Vuitè.  DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Les promocions per edicte intern  
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda la promoció interna de la 
Sra. CAE, en la plaça d’administrativa, adscrita al Departament d’Higiene i Medi 
Ambient, com a funcionària, en període de prova de sis (6) mesos, a comptar 
del 23 d’abril del 2018 i amb un salari corresponent al 105% de la banda 
salarial, del grup funcional C, nivell 4 (50301/110000). 
 
DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda la promoció interna de la 
Sra. RMY, en la plaça de tècnica administrativa, com a agent de l’Administració 
de caràcter indefinit, en període de prova d’un (1) mes, a comptar del 23 d’abril 
del 2018 i amb un salari corresponent al 80% de la banda salarial, del grup 
funcional C, nivell 5.  
 
 



AJdG núm. 18/14 
18/04/2018 

 

 8 

2. La contractació per edicte extern d’agents de l’ Administració de 
caràcter indefinit 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda la contractació del Sr. 
PTJR, com a agent de l’Administració de caràcter indefinit, en la plaça d’operari 
per a l’equip de neteja de la via pública, amb un període de prova de 12 mesos 
a comptar del 2 de maig del 2018, i amb un salari corresponent al 80% de la 
banda salarial, del grup funcional C, nivell 4 (50301/110000).  
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda la contractació del Sr. 
CTJR, com a agent de l’Administració de caràcter indefinit, en la plaça de 
paleta per al Servei d’Obres, amb un període de prova de 12 mesos a comptar 
del 2 de maig del 2018, i amb un salari corresponent al 80% de la banda 
salarial, del grup funcional C, nivell 5 (50210/110000).  
 
3. La contractació d’agents de l’Administració de c aràcter eventual 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
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 per a les activitats d’espais de lleure, per a l’estiu 2018 
(70501/130000): 
 

Nom i cognoms Període de 
contractació Jornada laboral Salari 

STL 
Del 2 de juliol al 7 

de setembre 
De dilluns a divendres 
 (37,5h/set. – 7,5h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

GPS 
Del 2 de juliol al 7 

de setembre 
De dilluns a divendres 
 (37,5h/set. – 7,5h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

PGA 
Del 2 de juliol al 7 

de setembre 
De dilluns a divendres 
 (37,5h/set. – 7,5h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 
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JVD 
Del 2 de juliol al 7 

de setembre 
De dilluns a divendres 
 (37,5h/set. – 7,5h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

DST 
Del 2 de juliol al 7 

de setembre 
De dilluns a divendres 
 (37,5h/set. – 7,5h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

PMP 
Del 2 de juliol al 7 

de setembre 
De dilluns a divendres 
 (37,5h/set. – 7,5h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

PGA 
Del 2 de juliol al 7 

de setembre 
De dilluns a divendres 
 (37,5h/set. – 7,5h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

SLA 
Del 2 de juliol al 7 

de setembre 
De dilluns a divendres 
 (37,5h/set. – 7,5h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

SGA Del 2 de juliol al 7 
de setembre 

De dilluns a divendres 
 (37,5h/set. – 7,5h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

ACM 
Del 9 al 20 de juliol 
i del 30 de juliol al 

10 d’agost 

De dilluns a divendres 
 (37,5h/set. – 7,5h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

BBP 
Del 9 al 20 de juliol 
i del 30 de juliol al 
10 d’agost 

De dilluns a divendres 
 (37,5h/set. – 7,5h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

BDAN 
Del 9 al 20 de juliol 
i del 30 de juliol al 
10 d’agost 

De dilluns a divendres 
 (37,5h/set. – 7,5h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

SMI 
Del 9 al 20 de juliol 
i del 30 de juliol al 
10 d’agost 

De dilluns a divendres 
 (37,5h/set. – 7,5h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

RJJ 
Del 9 al 20 de juliol 
i del 30 de juliol al 
10 d’agost 

De dilluns a divendres 
 (37,5h/set. – 7,5h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 

BMX 
Del 3 al 7 de 

setembre 
De dilluns a divendres 
 (37,5h/set. – 7,5h/dia) 

Preu hora: 
9,07€/h 

treballada 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació com a agents de 
l’Administració de caràcter eventual, de les persones següents: 
 

- SCT, en la plaça de guia de muntanya, del 2 de juliol al 17 d’agost del 
2018, amb un salari en base a 14,93€ / hora treballada. 

- SFM, en la plaça de monitora esportiva de suport, del 2 al 20 de juliol del 
2018, amb un salari en base al 80% de la banda salarial, del grup 
funcional C, nivell 5. 
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- LLRR, en la plaça de monitor esportiu de suport, del 23 de juliol al 17 
d’agost del 2018, amb un salari en base al 80% de la banda salarial, del 
grup funcional C, nivell 5. 

- MBT, en la plaça de monitora esportiva de suport, del 20 d’agost al 7 de 
setembre del 2018, amb un salari en base al 80% de la banda salarial, 
del grup funcional C, nivell 5. 

- LJE, en la plaça de monitor esportiu de suport, del 2 de juliol al 3 d’agost 
del 2018, amb un salari en base al 80% de la banda salarial, del grup 
funcional C, nivell 5 (80101/130000). 

 
4. L’ampliació horària  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda l’ampliació horària de la 
contractació de la Sra. CDQN, en 18 hores suplementàries, del 2 de maig al 6 
de juny del 2018, per a la realització del monogràfic de fotografia de nu, a un 
preu de 23,12€/h treballada (60301/130000).  
 
5. Les hores extraordinàries a remunerar 
 
Vis l’informe de la Directora de RH, s’acorda el pagament de les hores 
extraordinàries següents: 
 
ANDNEU 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
Març 2018 
AM        48,41€ 
AI        67,76€ 
CE        98,18€ 
CPJDDE        67,76€ 
CVJ        96,80€ 
ECJ      103,98€ 
EQM        99,56€ 
GHJ        82,97€ 
GGA        48,41€ 
GSC      107,86€ 
LDJ      201,93€ 
LMJ      100,94€ 
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MAR         48,41€ 
MOM        98,18€ 
MMA                  48,41€ 
PBA        65,27€ 
RPF      102,33€ 
SJSA        48,41€ 
SVJ        62,23€ 
SGG      119,70€ 
 
Agents de l’administració de caràcter eventual  
 
ELJ              67,76€ 
GS            98,18€ 
RCR                    100,94€ 
 
6. La regularització de les vacances anteriors a l’ any 1992 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda regularitzar les vacances 
pendents i validades pel departament de RH, al personal contractat abans de 
l’any 1992, conferint als treballadors interessats un termini fins al 31 de 
desembre del 2020, transcorregut el qual s’entendrà regularitzada la situació de 
tot el personal afectat. 
 
7. Les formacions 
 
a) Vist l’informe de la directora de RH i d’acord amb el Pla de Formació aprovat 
per la Junta de Govern del 28 de febrer del 2018, s’acorda l’assistència del Sr. 
GLO al curs d’Estratègies en dinamització i participació juvenil, organitzat per la 
Generalitat de Catalunya, els dies 27 d’abril, 4 i 11 de maig del 2018, a l’Aldea 
(Tarragona) de manera presencial, amb una durada de 15 hores 
(30101/163020).  
 
b) Vist l’informe de la directora de RH i d’acord amb el Pla de Formació aprovat 
per la Junta de Govern del 28 de febrer del 2018, s’acorda l’assistència de les 
persones assignades a la formació “Tècniques de negociació i resolució de 
conflictes” organitzada per la Universitat d’Andorra, de manera presencial, amb 
una durada de 8 hores i per un import de 80€ (30101/163000).  
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 14.00 h. 


