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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 20 de juny del 2018 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 20 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. 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. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS, conseller 
major. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la proposta d’addenda al contracte de concessió de l’immoble, 
propietat del Comú d’Andorra la Vella, ubicat a la carretera de la Comella, 
signat el 20 de març del 2018, amb l’empresa BRITISH COLLEGE 
OVERSEAS, SL, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de 
Comú. 
 
2. S’acorda la proposta de conveni de col·laboració entre el Comú d’Andorra la 
Vella i l’entitat Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), relatiu a la construcció i 
explotació d’una xarxa urbana de distribució de calor a la parròquia d’Andorra la 
Vella, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
3. S’acorda la proposta de declaració d’alienabilitat, informació pública i 
convocatòria d’una subhasta pública per a la venda de divers material del 
Comú d’Andorra la Vella, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell 
de Comú. 
 
4. S’acorda la convocatòria d’un Consell de Comú per al proper 28 de juny, a 
les 16 h. 
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B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda decretar la sol·licitud de Gabinet Jurídic que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
C) COMUNICACIÓ 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
IMPREMTA PRINCIPAT per a la producció de 3 butlletins comunals de l’any 
2018, per un import de 8.931,63€, IGI inclòs (10103/227300). 
 
 
Segon.  CONSELLERIA DE JOVENTUT, CULTURA, ESPORTS I  
PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa PASS 
ANDORRA, SLU per a la planificació, la gestió i la coordinació del Mercat de 
Nadal 2018, per un import de 19.625,40€, sense IGI (60101/226681). 
 
2. S’acorda la contractació de l’empresa ANDORRA ANIMACIÓ per a la 
realització d’un concert a càrrec del grup Dr. Prats, dins dels actes de la Festa 
Major d’Andorra la Vella 2018, per un import d’11.000€, sense IGI 
(60101/226610). 
 
3. S’acorda la contractació de l’empresa ANDORRA ANIMACIÓ per a la 
realització d’un concert del grup Los Toreros Muertos, dins dels actes de la 
Festa Major d’Andorra la Vella2018, per un import de 9.500€, sense IGI 
(60101/226610). 
 
4. S’acorda la demanda del Grup Folklore Casa de Portugal sol·licitant la 
col·laboració del Comú, amb motiu de la 5a edició del mercat tradicional “O 
Feirao”, que tindrà lloc el proper 8 de juliol, amb el següent: 

- L’autorització per l’ocupació de la plaça Guillemó (costat esquerre) per al 
dia 8 de juliol durant tot el dia. 



AJdG núm. 18/22 
20/06/2018 

 

 3 

- La instal·lació d’un punt de connexió elèctrica 
- La cessió de 10 cadires 
- La cessió de 7 taules 
- Diversos cubells de brossa  
- Diverses tanques de circulació per delimitar la zona 
- La cessió de l’equip de so per a la sonorització d’alguna actuació musical 

amb el suport de personal de l’Àrea de Cultura. 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda el retorn de les mensualitats d’abril, maig i juny del 2017 a la Sra. 
VA, mare de l’alumne ML, per un import de 133,65€. 
 
2. Es desestima la demanda de retorn de la mensualitat del mes de juny de 
l’alumne CCL, ja que no s’ajusta a la realitat de la programació establerta per 
l’Institut de Música durant aquest mes de juny. 
 
 
B) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda de l’Escola Espanyola Maria Moliner de la Margineda, 
cedint, gratuïtament, 12 peces de tarima, transportades i muntades, amb motiu 
de la festa de graduació dels alumnes de quart d’ESO, que tindrà lloc el proper 
25 de juny. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME i APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la proposta d’adjudicació del lot 1 del concurs internacional relatiu 
al subministrament, en règim de lloguer, de dos espectacles de llum i so per al 
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Poblet de Nadal a l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SL, per un import de 
135.000€/any (50206/607410), un termini de 2 anys, així com de declarar 
desert el lot 2, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
2. S’acorda la contractació directa de l’empresa SINUS ENGINY, SAU per als 
treballs de direcció d’obra de la modificació del Projecte de l’actuació A2, fase 
2, del projecte de desguàs de les aigües pluvials del sector de Santa Coloma, 
per un import de 10.314,37€, IGI inclòs (50201/607100), derivat del conveni 
signat amb el Sr. Jesús MAESTRE PAL el 31 de gener del 2018. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda decretar les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a aquesta 
acta. 
 
2. Senyalitzar amb una zona de parquímetres (zona verda) l’avinguda de la 
Borda Nova amb 50 places i el Passatge de la Borda Nova amb 10 places, així 
com col·locar una nova màquina expenedora de tiquets al Passatge de la 
Borda Nova i dues noves màquines més a l’avinguda de la Borda Nova. 
 
3. S’acorda la demanda d’una veïna del carrer dels Barrers, cedint, 
gratuïtament, 4 tanques per protegir la zona de la foguera de la festa veïnal 
organitzada per a la revetlla de Sant Joan. 
 
4. S’acorda la demanda del president de la Unió Esportiva Sant Julià, 
col·laborant el Servei de Circulació Comunal, amb motiu del partit de la UEFA 
Europa League, UE SANT JULIÀ vs GZIRA UNITED FC, que tindrà lloc el 
proper dia 26 de juny. 
 
 
Quart. 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 altres sol·licituds 
de comerç que s’adjunten a aquesta acta. 
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2. S’acorda decretar les altes de propietat que s’adjunten a aquesta acta. 
 
3. S’acorda decretar les altes de terrasses que s’adjunten a aquesta acta. 
 
 
S’informa: 
 
De les modificacions d’ofici de comerç que s’adjunten a aquesta acta. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la proposta de dos suplements de crèdit, la qual s’haurà de 
sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú: 

- A la partida 50202/217020 (Servei d’Aigües/Conservació xarxa d’aigües) 
per un import de 40.000€, el qual es finança amb la baixa pel mateix 
import de la partida 50202/603000 (Servei d’Aigües/Instal·lacions 
tècniques), per poder realitzar feines urgents de reparació de la xarxa 
d’aigües potables. 

- A la partida 50202/227400 (Servei d’Aigües/Estudis i treballs tècnics) per 
un import de 10.000€, el qual es finança amb la baixa pel mateix import 
de la partida 50202/609000 (Servei d’Aigües/Estudis i projectes 
d’inversió), per poder contractar un servei de supervisió de les obres de 
l’av. Meritxell. 

 
2. S’acorda la proposta de dues Ordinacions de despesa plurianual per un 
import total de 2.260.000€ que dotarà els crèdits pressupostaris de les partides 
següents, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú: 
 

Orgànica/Subconcepte Plurianual  
Exercici 2019 

Plurianual  
Exercici 2020 

50101/607100 1.350.000,00€ -- 
50101/609000    455.000,00€ 455.000,00€ 

Total  1.805.000,00€ 455.000,00€ 
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C) DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acord: 
 
S’acorda la creació del Comitè per a la definició, la implementació i el 
seguiment del Pla de mobilitat urbana sostenible d’Andorra la Vella, format pels 
membres següents: 
 

- Hble. Sra. Conxita MARSOL RIART, presidenta 
- Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS 
- Hble. Sra. Maria Carme NIN SANS 
- Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA 
- Sr. Arnau COSTA BEAL 
- Sr. Antoni PUJOL ROYO. 

 
 
Cinquè. CONSELLERIA D’URBANISME I APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la proposta de concurs nacional per adjudicar els treballs d’obtenció 
de dades i creació de la cartografia cadastral rústica i urbana del Comú 
d’Andorra la Vella, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de 
Comú. 
 
2. S’acorda la proposta de concurs nacional per adjudicar les obres 
d’embelliment urbà i de desguàs de les aigües pluvials del sector de Santa 
Coloma, actuació A2, fase 3, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del 
Consell de Comú. 
 
3. S’acorda la proposta de concurs nacional per adjudicar les obres de 
construcció d’un aparcament al carrer del Valira, la qual s’haurà de sotmetre a 
l’aprovació del Consell de Comú. 
 
4. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
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Sisè.  DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. El període de prova definitiu 
 
S’acorda l’adscripció de la persona següent que ha superat el període de prova 
per contractació externa: 
 
Agent de l’Administració de caràcter indefinit: 
 
Sr. LSA, en la plaça de tècnic de comunicació, adscrita al Departament de 
Secretaria General, a partir del 2 de juliol del 2018.  
 
2. La promoció interna 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda la promoció interna del 
Sr. FCC, en la plaça de tècnic d’enllumenat per al Servei d’Enllumenat, com a 
funcionari en període de prova de sis (6) mesos, a comptar de l’1 d’agost del 
2018, i amb un salari corresponent al 85,41% de la banda salarial, del grup 
funcional C, nivell 5 (50203/110000).  
 
3. La publicació d’edictes interns 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
a) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la publicació d’un edicte intern 
per proveir 1 (una) plaça de cap d’Àrea d’Aparcaments.  
 
b) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la publicació d’un edicte intern 
per proveir 1 (una) plaça de cap d’Equip d’Aparcaments.  
 
4. La publicació d’un edicte extern 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
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ÀREA D’HIGIENE 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda declarar desert l’edicte intern del 
30 de maig del 2018, per proveir una (1) plaça d’auxiliar per a l’Equip de Neteja 
de la via pública i publicar l’edicte extern corresponent, en 1a convocatòria, 
com a agent de l’Administració de caràcter indefinit, i amb un salari en base al 
80% de la banda del grup funcional C, nivell 3, i el seu corresponent 
complement específic.  
 
5. La contractació d’agents de l’Administració de c aràcter eventual 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
a) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació de la Sra. TBA, 
com a agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça de tècnica 
especialista de les escoles bressol, a comptar de l’11 de juny del 2018 i fins a la 
reincorporació de la Sra. SFS, titular de la plaça, i amb un salari mensual en 
base al 80% de la banda salarial, del grup funcional C, nivell 5 (70202/110000).  
 
b) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació de la Sra. PGA, 
com a agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça de tècnica 
especialista de les escoles bressol, a comptar del 18 de juny del 2018 i fins a la 
reincorporació de la Sra. DSAP, titular de la plaça, i amb un salari mensual en 
base al 80% de la banda salarial, del grup funcional C, nivell 5 (70202/110000).  
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació del Sr. RCFJ, com 
a agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça de tècnic de pintura 
per al Servei de Pintura, a comptar del 25 de juny del 2018 i finalitzant la seva 
relació laboral de forma expressa i sense preavís el dia 31 de desembre del 
2018, i amb un salari en base al 80% del grup funcional C, nivell 5 
(50204/130000).  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda: 
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a) Les renúncies de les Sres. OSG i DST, com a agents de l’Administració de 
caràcter eventual, en la plaça  de monitora per a les activitats d’espais de 
lleure. 

 
b) La modificació de la contractació de la Sra. PGA, de la plaça de monitora per 
a les activitats d’espais de lleure a la plaça de tècnica especialista de les 
escoles bressol, com a agent de l’Administració de caràcter eventual. 
 
c) La contractació per substituir les renúncies i la modificació de la contractació, 
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, de les persones 
següents: 

 
- Sra. GDMM, del 2 de juliol al 3 d’agost del 2018, amb un salari horari 

en base al 80% de la banda salarial, del grup C, nivell 5. 
- Sr. LPL-M, del 7 d’agost al 7 de setembre del 2018, amb un salari 

horari en base al 80% de la banda salarial, del grup C, nivell 5. 
- Sra. MBP, del 2 de juliol al 3 d’agost del 2018, amb un salari horari 

en base al 80% de la banda salarial, del grup C, nivell 5. 
- Sr. FER, del 7 d’agost al 7 de setembre del 2018, amb un salari 

horari en base al 80% de la banda salarial, del grup C, nivell 5. 
- Sra. CVM, del 7 d’agost al 7 de setembre del 2018, amb un salari 

horari en base al 80% de la banda salarial, del grup C, nivell 5 
(70501/130000).  
 

6. Les hores extraordinàries a remunerar 
 
Vis l’informe de la directora de RH, s’acorda el pagament de les hores 
extraordinàries següents: 
 
a) DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Maig 2018 
SVJ            43,18€ 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Abril 2018 
APM           129,68€ 
CFF             80,44€ 
FMA           184,13€ 
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Maig 2018 
Agents de l’Administració de caràcter eventual 
GGM             17,01€ 
KD             26,65€ 
 
b) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Maig 2018 
BBS          202,81€ 
CCR          141,24€ 
 
7. La formació 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda l’assistència del Sr. PVX, cap de 
gabinet dels cònsols i la Sra. ADC, tècnica de comunicació a la formació 
“COMUNICACIÓ EN SITUACIONS DE CRISI”, organitzada per l’empresa 
OPCIÓ RECURSOS HUMANS, els dies 27 i 28 de juny del 2018, amb una 
durada de 10 hores i per un import de 320€/persona. (30101/163000). 
 
8. L’adscripció definitiva 
 
Vist l’informe de la directora de RH, i d’acord amb els articles 81 i 82 de 
l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella i de l’article 19 de la 
Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i salut en el treball, s’acorda 
l’adscripció definitiva, amb motiu de la valoració d’un dictamen mèdic, del Sr. 
LMM, el qual quedarà adscrit al Departament d’Esports en la plaça de conserge 
d’instal·lacions esportives i de lleure, amb les actuals condicions salarials, i a 
comptar del 21 de juny del 2018.  
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 13.30 h. 


