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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 13 de juny del 2018 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 13 de juny 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 demanda del Restaurant EXIMI, autoritzant la realització de sopars 
musicals, davant el seu restaurant, els dijous dies 5, 12, 19 i 26 de juliol, i 2, 9, 
16, 23 i 30 d’agost, de les 20 a les 24 h. 
 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda decretar el recurs administratiu de Gabinet Jurídic que s’adjunta a 
aquesta acta. 
 
 
Segon.  CONSELLERIA DE JOVENTUT, CULTURA, ESPORTS I  
PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
A) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
 
 



AJdG núm. 18/21 
13/06/2018 

 

 2 

JOVENTUT 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda de l’empresa What you play, especialitzada en 
l’organització de competicions de videojocs online, amb motiu de la final de la 
1a lliga de Videojocs d’Andorra, que tindrà lloc del 30 de juny a l’1 de juliol, al 
Centre de Congressos, cedint la sala Consòrcia de manera gratuïta, havent de 
fer-se càrrec l’empresa del servei de neteja i altres serveis que el Comú hagi de 
subcontractar. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la demanda de l’escola ENTREACTE, cedint el Teatre Comunal, de 
manera gratuïta, per a la realització dels espectacles de final de curs, havent de 
fer-se càrrec l’escola de les despeses que el Comú hagi de subcontractar. 
 
2. S’acorda la demanda dels veïns de la Margineda, col·laborant en 
l’organització de la Festa Major de la Margineda, que tindrà lloc del 20 al 22 de 
juliol, amb el següent: 
 

- El tancament d’una part del carrer Tossalet i Vinyals (Rotonda davant de 
l’Escola Andorrana, segons croquis) 

- La cessió de 30 tanques per delimitar l’espai 
- La neteja dels espais després i durant el cap de setmana de la Festa 

Major, així com la cessió de contenidors per fomentar el reciclatge 
- El suport en la promoció de l’esdeveniment a través de les xarxes socials 

habituals del Comú 
- La col·locació d’un punt de llum per connectar l’equip de so i les neveres 
- La cessió i el muntatge d’un escenari de 6x4 
- La cessió de 3 carpes per protegir l’equip de so i la barra de bar. 
- La cessió de graelles planxes per fer una botifarrada popular.  

 
3. S’acorda la demanda del Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior, cedint 
l'espai de la plaça del Poble, el proper 20 de juny, a partir de les 19 h, per 
l’organització d’un acte de sensibilització, amb motiu del Dia internacional de 
les persones refugiades. 
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ESCOLA D’ART 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda del Club Social l’Horitzó, autoritzant-los a assistir 
gratuïtament al taller de ceràmica per al curs 2018-2019, amb un nombre 
màxim de 5 usuaris, acompanyats sempre per una monitora, tenint en compte 
però, que hauran d’abonar el preu del material pedagògic emprat, de la mateixa 
manera que es fa amb els usuaris exonerats que hi assisteixen, derivats del 
Departament de Social. 
 
 
C) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda del Nike Camp Basket 2018, oferint 10 trofeus per 
entregar als guanyadors de les diferents competicions que tindran lloc el proper 
dissabte 14 de juliol, a les 12.15 h, al pavelló Joan Alay.  
 
 
Tercer.  CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERC IAL  
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la demanda de l’Associació de Comerciants del Centre Històric 
d’Andorra la Vella, en el marc del conveni de col·laboració per a l’execució del 
pla estratègic del Centre Històric d’Andorra la Vella, signat el 16 de novembre 
de 2017, entre el Govern d’Andorra, el Comú d’Andorra la Vella, la Cambra de 
Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra i l’Associació de Comerciants del Centre 
Històric d’Andorra la Vella, atorgant el complement d’aportació econòmica per 
un import de 8.136€ (90101/482900), destinats a l’acció de contractació d’un 
dinamitzador comercial i adequació del seu lloc de treball, amb el benentès que 
l’import sol·licitat es farà efectiu sota presentació dels justificants escaients.  
 
2. S’acorda la demanda de l’Associació de Comerciants del Centre Històric 
d’Andorra la Vella, en el marc del conveni de col·laboració per a l’execució del 
pla estratègic del Centre Històric d’Andorra la Vella, signat el 16 de novembre 
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de 2017 entre el Govern d’Andorra, el Comú d’Andorra la Vella, la Cambra de 
Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra i l’Associació de Comerciants del Centre 
Històric d’Andorra la Vella, atorgant una aportació econòmica per un import de 
7.310,88€ (90101/482900), destinada a l’acció de comunicació i senyalització 
digital, i a l’acció de seguiment i dinamització en xarxes socials, amb el 
benentès que l’Associació haurà de presentar els justificants escaients abans 
del 31 de desembre del 2018. 
 
3. S’acorda formalitzar un contracte de prestació de serveis entre la societat 
PRINCIPÀDEL AD & EVENTS, SLU i el Comú d’Andorra la Vella, amb una 
aportació econòmica per un import de 25.000€, IGI inclòs (90101/226823), en 
contraprestació per la promoció de la marca “Andorra la Vella” en 
l’esdeveniment “VALLBANC ANDORRA OPEN”, que tindrà lloc del 20 al 26 
d’agost de 2018, a Santa Coloma. 
 
 
Quart. CONSELLERIA DE FINANCES, COMPTABILITAT I 
ADMINISTRACIÓ  
 
DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda decretar les altes, les baixes, les modificacions i una sol·licitud de 
comerç que s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda decretar les altes de propietat que s’adjunten a aquesta acta. 
 
 
S’informa: 
 
D’una modificació de propietat que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SOCIAL  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
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A) ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda de l’Associació CARIBAND, cedint la sala Àgora així com 
taules i cadires, el proper dissabte 30 de juny, de les 16.30 h a les 21.30 h, per 
celebrar el Festival CARIBAND. 
 
 
B) SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
ESPAIS DE LLEURE 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la demanda de l’Escola Andorrana d’Andorra la Vella de mantenir a 
les seves instal·lacions el servei d’acollida de matí el curs escolar 2018-2019. 
 
2. Vista l’oferta presentada, s’acorda la contractació del servei de menjador per 
a les activitats d’estiu del Casal d’Infants el Llamp d’estiu 2018 a l’APACEF per 
un import de 19.368€ (70501/226890). 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA D’URBANISME I APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
A) ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5091966, a nom del Sr. Lluís 
VIU REBÉS, relativa a la demanda de canvi de titularitat de la parcel·la de 
terreny situada al carrer les Canals, número 45-47 i carrer Parc Guillemó, 
número 5-7, d’Andorra la Vella.  
 
2. S’acorda la relació d’obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
B) ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adquisició d’1.008.000 tiquets 
tèrmics a l’empresa MATERIAL VIARI I PARQUIMETRES 09, SL- 
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MAVIPARQ09, SL, que seran utilitzats als expenedors dels aparcaments amb 
barrera, per un import de 7.795,60€, IGI inclòs (50503/227300). 
 
2. S’acorda la demanda del Departament de Joventut i Voluntariat d’Andorra, 
cedint 100 vals de descomptes per poder estacionar, de manera gratuïta, a 
l’aparcament Estació Central, per als voluntaris que col·laboraran, amb motiu 
de l’espectacle del Cirque du Soleil. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa TOT 
NATURA, SL per a la col·locació i el suport de la gespa en placa a la zona de 
desguàs del llac del Parc Central, per un import de 8.188,88€, IGI inclòs 
(50106/617710). 
 
2. S’acorda la demanda del Ministeri d’Ordenament Territorial relativa a 
l’autorització de la poda d’alguns arbres que dificulten la visibilitat de les 
càmeres de mobilitat, en els punts següents: 
 

- Av. Santa Coloma 
- Rotonda de la Comella (part nord) 
- CG1 (entrada Parc Central) 
- Rotonda de Josep Escaler (sentit nord). 

 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
Vist l’informe del cap de Servei d’Aigües i de la tècnic de control ambiental, 
s’acorda la incoació d’un expedient sancionador a l’empresa 
CONSTRUCCIONS ENTRIMO, SLU per incomplir l’Ordinació relativa a la 
normativa sobre les condicions de distribució i subministrament d’aigua 
destinada al consum humà a la parròquia d’Andorra la Vella, en relació amb el 
trencament del tub general de la xarxa d’aigua potable, al carrer Verge del 
Remei, el passat 31 de maig. 
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Vuitè.  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 la contractació de l’empresa 
NOVETATS ELÈCTRIQUES, SA–NOVELEC per al subministrament de caps 
de lluminària per a l’avinguda de Santa Coloma, per un import de 7.680,75€ IGI 
inclòs (50203/217040). 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa CAIRÓ, 
S.L per al subministrament de lluminàries per al vial Pobladó, per un import de 
23.826,00€ IGI inclòs (50203/217040). 
 
 
Novè.  DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. La contractació per edicte extern 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda la contractació per 
promoció externa de la Sra. SDA, com a agent de l’Administració de caràcter 
indefinit, en la plaça de tècnic superior en arquitectura, amb un període de 
prova de 12 mesos, a comptar de la seva incorporació, i amb un salari 
corresponent al 80% de la banda salarial, del grup funcional B, nivell 8 
(50101/110000). 
 
2. La contractació d’agents de l’Administració de c aràcter eventual 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
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EQUIP DE PROJECTES GENT GRAN ACTIVA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació, com a agents de 
l’Administració de caràcter eventual, en la plaça de monitors de l’Equip de 
Projectes Gent Gran Activa, el dia 19 de juny del 2018, de les persones 
següents (70105/130000): 

- Sr. PVS, amb un salari en base a 33,32€/h treballada. 
- Sr. MZX, amb un salari en base a 48,00€/h treballada. 
- Sr. PSA, amb un salari en base a 31,24€/h treballada. 
- Sr. CPF, amb un salari en base a 29,57/h treballada. 
- Sr. DZI, amb un salari en base a 10,17€/h treballada.  

 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
a) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda, per tal de substituir la renúncia 
de la Sra. MOL, la contractació de la Sra. DJVM, com a agent de 
l’Administració de caràcter eventual, en la plaça d’informadora de carrer per a 
l’estiu 2018, de l’1 al 31 d’agost del 2018, amb un salari horari en base al 80% 
de la banda salarial del grup funcional C, nivell 1 (90201/130000).  
 
b) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació de la Sra. MCC, 
com a agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça d’informadora-
guia turística de muntanya, del 2 de juliol al 9 de setembre del 2018, amb un 
salari horari en base al 80% de la banda salarial del grup funcional C, nivell 4 
(90201/130000).  
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT  
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació del Sr. MGJ, com a 
agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça d’operari de l’equip 
de neteja de la via pública, a comptar del 18 de juny del 2018 i finalitzant la 
seva relació laboral de forma expressa i sense preavís a la cobertura de la 
plaça mitjançant edicte i en tot cas per un màxim de 9 mesos, amb un salari en 
base al 80% de la banda salarial del grup funcional C, nivell 4 i el complement 
específic d’higiene corresponent a aquesta plaça per un import de 230,85€ 
bruts mensuals (50301/110000).  
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3. Les contractacions per al Programa de millora de  l’ocupabilitat 
mitjançant el sector públic 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT  
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Vist el Reglament regulador del Programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant 
el sector públic, s’acorda la contractació del Sr. GMD i de la Sra. ESI, com a 
treballadors del Programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic, 
en la plaça d’operari de suport, a comptar del 2 de juliol del 2018 i finalitzant la 
seva relació laboral de forma expressa i sense preavís el dia 31 de març del 
2019, i amb salari subvencionat pel Govern d’Andorra.  
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS  
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
Vist el Reglament regulador del Programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant 
el sector públic, s’acorda la contractació del Sr. EDG, com a treballador del 
Programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic, en la plaça 
d’operari de suport d’enllumenat, a comptar del 2 de juliol del 2018 i finalitzant 
la seva relació laboral de forma expressa i sense preavís el dia 31 de març del 
2019, i amb salari subvencionat pel Govern d’Andorra.  
 
4. La resolució d’un expedient disciplinari 
 
Vist l’informe de l’òrgan instructor, s’acorda la resolució de l’expedient 
disciplinari EXP-D001/2018-L, incoat a MPJ en la Junta de Govern del 4 d’abril  
del 2018, imposant-li una sanció de suspensió temporal de funcions i de salari 
de quatre (4) dies, prevista a l’article 69.1 a) de l’Ordinació de la funció pública, 
del 10 de desembre del 2002, a complir durant el període que li serà notificat, i 
d’acord amb les necessitats del servei.  
 
5. L’adscripció definitiva en segona activitat, for a del Servei de Circulació 
 
Vist l’informe de la directora de RH i d’acord amb l’article 40 de la Llei 8/2005, 
del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals, s’acorda l’adscripció 
definitiva de la Sra. RPMC, la qual quedarà adscrita al Departament de 
Finances, en la plaça d’administrativa al Servei de Compres, amb les actuals 
condicions salarials, a comptar de l’1 de juliol del 2018. 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 15.30 h, havent estat suspesa de les 11.00 h a les 13.00 h. 


