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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 27 de juny del 2018 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 27 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. Miquel CANTURRI CAMPOS, conseller major 
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. David ASTRIÉ PADILLA. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda del director de la Creu Roja Andorrana, donant-los 
autorització perquè un grup de persones degudament identificades puguin 
desplaçar-se, pel carrer Prat de la Creu, av. Meritxell i pels voltants del Centre 
Comercial (CCA), per tal de donar a conèixer les diferents activitats i serveis 
que desenvolupa Creu Roja, del 10 al 13 de juliol, de les 10 h a les 20.30 h. 
 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda decretar els recursos administratius de Gabinet Jurídic que s’adjunten 
a aquesta acta. 
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C) COMUNICACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorda l'ampliació en la contractació de forfets publicitaris, per a l'any 2018, 
als mitjans de comunicació nacionals següents (10103/226000): 
 

- DIARI BONDIA, per un import de 4.702,50€, IGI inclòs  
- PREMSA ANDORRANA-DIARI D’ANDORRA, per un import de 

5.852,00€, IGI inclòs. 
 
 
Segon.  CONSELLERIA DE JOVENTUT, CULTURA, ESPORTS I  
PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
A) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
JOVENTUT 
 
Acord: 
 
1. S’acorda decretar la sol·licitud de subvenció per a Joves Emprenedors 
següent: 
  

Núm. 
Registre  Sol·licitant  Objecte  Acord  

5093100 
Antoni, 
RIBERAYGUA 
MAGALLÓN 

Antoni, RIBERAYGUA 
MAGALLÓN(Subvenció 
1er any 222,16€) 

Favorable 

 
2. En mèrits de l’acord assolit en el marc de la Reunió de Cònsols del dia 5 de 
juny del 2018, s’acorda d’una banda, incrementar el pressupost per a l’any 
2019 destinat per cadascun dels associats de l’ASSOCIACIÓ CARNET JOVE 
ANDORRA, passant d’una contribució anual de 6.500€ a 10.000€, atenent als 
nous reptes que l’entitat ha d’assumir en l’àmbit europeu; i d’altra banda 
incloure en el pressupost de l’any 2019 una previsió per fer front al projecte 
denominat “Realitzats i reptes del jovent a Andorra: investigació participativa”, 
d’un import de 6.155,55€. 
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B) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
GALOBARDES, SL-FESTA 10 AD per al lloguer de l’envelat, de l’escenari i 
d’altres elements per a la Festa Major d’Andorra la Vella 2018, per un import de 
7.880€, sense IGI (60101/227900). 
 
2. S’acorda la convocatòria de la sisena edició del concurs de fotografies 
d'Instagram per a la Festa Major d'Andorra la Vella 2018, amb els premis 
següents: 
 

- 1r premi: Samsung Galaxy A6 2018, Gentilesa de Pyrénées Andorra 
- 2n premi: un abonament a la Temporada de Música i Dansa d’Andorra la 

Vella 
- 3r premi: un abonament a la 53ena Temporada de Teatre d’Andorra la 

Vella. 
 
3. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
BERKANA EVENTOS, SL per a l’organització i la gestió del Mercat de la Festa 
Major 2018, sense cap cost per al Comú d’Andorra la Vella, i la formalització 
del contracte corresponent. 
 
 
AULA DE TEATRE I DANSA 
 
Acord: 
 
Es desestima la demanda de retorn de la mensualitat del mes de setembre del 
2017, tenint en compte que l’alumna BPSB va assistir a les classes de “Tendu 
A” en dates 13 i 18 de setembre del 2017. 
 
 
C) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
S’acorda la proposta d’adjudicació del concurs nacional relatiu a la concessió 
d’un local al Centre Esportiu dels Serradells destinat a centre de medicina 
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esportiva a VITAL ESPORT SERRADELLS, per un cànon mensual de 1.500€ 
(80301/543900), a partir de l’1 de setembre del 2018, i una durada de 8 (vuit) 
anys, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre el contracte signat el 28 de setembre del 2016, amb 
l’empresa ESPORTS ORGANITZACIÓ ADVENT, SL, relatiu al servei de 
classes dirigides de fitness del Centre Esportiu dels Serradells, a partir del 30 
de setembre del 2018.  
 
2. Vista l’oferta presentada, s’acorda la contractació dels inflables, dels 
monitors i de la seguretat per a la Festa del Joc i de l’Esport, dins els actes de 
la Festa Major d’Andorra la Vella, a l’empresa GATZARA ESPECTACLES, SL, 
per un import de 9.155,00€, sense IGI (80101/226600). 
 
3. S’acorda formalitzar un conveni entre el Comú d’Andorra la Vella i el Col·legi 
Sant Ermengol, mitjançant el qual el Col·legi posa a disposició les instal·lacions 
de la piscina, del 2 de juliol al 7 de setembre del 2018, per tal d’efectuar les 
activitats esportives que organitza el Departament d’Esports del Comú 
d’Andorra la Vella. 
 
4. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de les empreses 
següents per al servei del menjador de les activitats esportives del programa 
Viu l’Estiu 2018 (80101/226890): 

 

Empresa Import € IGI inclòs 

Restaurant McDonald’s 1.241,16 
Restaurant Còmic 5.564,63 
Restaurant l’Aigüeta 9.125,99 
Restaurant Corrado Restauració 8.680,82 
Restaurant Estela 3.487,17 

Total  28.099,77 
 
5. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació del servei de bus per 
a les activitats de les vacances escolars d’estiu 2018 a l’empresa AUTOCARS 
NADAL, SAU per un import de 8.780,49€, sense IGI (80101/226890). 
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6. S’acorda la demanda del Centre d’Escacs d’Andorra, col·laborant el Comú 
en l’organització del Gran Prix d’Escacs 2018, cedint gratuïtament el següent: 
 

- L’antiga sala de la Casa Pairal el proper diumenge 22 de juliol, de les 8h 
a les 14h 

- 110 cadires 
- 70 metres lineals de taules 
- Un equip de megafonia. 

 
 
Tercer. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
MULTISERVEIS CO-PRÍNCEP, SL per substituir el terra de seguretat de la 
tirolina del Parc Central, per un import de 9.243,23€, IGI inclòs (50106/617710). 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
AGÈNCIA SERVEIS I SEGURETAT SGV, SL per realitzar la vigilància del Parc 
Central, de l’11 de juliol al 30 de setembre, les 24 hores del dia, per un import 
de 21.353,11€, IGI inclòs (50106/227100). 
 
3. S’acorda el pagament de 1.405,90€ IGI inclòs (50106/617710) a l’empresa 
CENTRE DE JARDINERIA LA GRANDALLA, SL, corresponent a la factura 
derivada de l’increment d’espècies vegetals per tal de fixar i estabilitzar el 
terreny, en el marc del projecte de naturalització del llac del Parc Central. 
 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la contractació directa de l’empresa ELÈCTRICA PINTÓ per 
realitzar la revisió electromecànica de les bombes de la captació de l’Estadi 
Comunal, per un import de 12.078,06€, IGI inclòs (50202/217021), vista la 
urgència dels treballs per tal de garantir la seguretat de les instal·lacions i 
l’abastament de l’aigua potable. 
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2. S’acorda la contractació directa de l’empresa ECOLOGIA I TÈCNICA, SAU- 
ECOTÈCNIC, SAU per a l’ampliació de despesa del concurs nacional relatiu a 
la instal·lació d’un nou sistema de cloració amb diòxid de clor al dipòsit de la 
Comella, adjudicat per la Junta de Govern del 13 de desembre del 2017, per un 
import de 12.983,27€, IGI inclòs (50202/613100). 
 
 
Quart. 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 cònsol major del Comú de la Massana, sol·licitant 
la col·laboració dels efectius del Servei de Circulació del Comú d’Andorra la 
Vella, amb motiu de la Copa del Món (DHI i XCO) que tindrà lloc del 10 al 15 de 
juliol i dels Mundials Màsters que tindran lloc del 16 al 18 de juliol a la Massana. 
 
 
Cinquè. 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 i les modificacions de comerç que 
s’adjunten a aquesta acta. 
 
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 modificacions d’ofici de propietat que s’adjunten a aquesta acta. 
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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 5093714, a nom de la societat 
AUTOCARS NADAL, SLU, relativa a la demanda de primera ocupació de les 
obres de construcció provisional d’una nau destinada a magatzem a la parcel·la 
de terreny situada a la carretera de la Comella, Partida del Ribal, dins la unitat 
d’actuació PP-SUR-17 B2 ESTADI-NOGREDA, d’Andorra la Vella.  
 
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5093822, a nom de la societat 
LES ALZINES DE LA MUNTANYA, SLU, relativa a la demanda de primera 
ocupació de les obres de construcció d’un edifici destinat a habitatges i despatx 
al carrer les Canals, número 13, d’Andorra la Vella.   
 
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
Setè.  DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. La contractació d’agents de l’Administració de c aràcter eventual 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
a) Vist l’informe de la directora de RH i l’acord de la Junta de Govern del 5 
d’abril del 2017, referent a les contractacions amb caràcter d’urgència per a les 
Escoles Bressol, s’acorda la contractació de la Sra. AID com a agent de 
l’Administració de caràcter eventual, en la plaça de tècnica especialista de les 
escoles bressol del Servei a la Infància, a comptar del 25 de juny del i fins a la 
reincorporació de la Sra. SNN, 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. PDSV 
com a agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça de tècnica 
especialista de les escoles bressol del Servei a la Infància, a comptar del 2 de 
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juliol del 2018 i fins a un màxim de 18 mesos, i amb un salari mensual en base 
al 80% de la banda salarial, del grup funcional C, nivell 5 (70202/130000). 
 
DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació del Sr. FLA, com a 
agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça de suport 
administratiu, a comptar del 2 de juliol del 2018 i finalitzant la seva relació 
laboral de forma expressa i sense preavís el dia 17 d’agost del 2018, i amb un 
salari en base al 80% del grup funcional C, nivell 3 (40301/130000). 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda: 
 
a) La renúncia com a agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça 
d’informadora-guia turística de muntanya, de la Sra. MCC. 
 
b) La contractació per substituir la renúncia, com a agent de l’Administració de 
caràcter eventual, en la plaça d’informador-guia turístic de muntanya per a 
l’estiu 2018, del Sr. CSD, del 2 de juliol al 9 de setembre del 2018, amb un 
salari  horari en base al grup funcional C, nivell 4, al 80% de la banda salarial 
(90201/130000). 
 
2. L’edicte intern desert 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda declarar desert l’edicte 
intern del 2 de maig del 2018 per proveir una plaça d’operari de manteniment 
per a l’Àrea de Promoció Turística i Comercial.  
 
3. La publicació d’un edicte intern 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
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ÀREA DE CULTURA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la publicació d’un edicte intern per 
proveir 1 (una) plaça d’administratiu per a l’Equip d’Administració. 
 
4. La prolongació d’un complement de responsabilita t addicional (CRA) 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
EQUIP DE L’ESCOLA D’ART 
 
Vist l’informe de la directora de RH i d’acord amb l’article 60 e) de l’Ordinació 
de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda la prolongació del 
complement de responsabilitat addicional al Sr. ABJA per un import de 
461,07€/mes, per assumir les tasques de responsabilitat de l’Escola d’Art, des 
de l’1 de juliol del 2018 i fins al 30 de juny del 2019, o fins que la plaça de cap 
d’Equip quedi coberta pel procediment habitual.  
 
5. La prolongació d’una comissió de serveis i conse qüent ampliació 
horària i prolongació d’un complement de responsabi litat addicional 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
AULA DE TEATRE I DANSA 
 
Per tal que la Sra. LPR assumeixi les tasques de responsabilitat de l’Aula de 
Teatre i a comptar de l’1 de juliol del 2018 i fins al 30 de juny del 2019, s’acorda 
el següent: 
 
a) D’acord amb l’article 51 de l’Ordinació de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, la prolongació de la comissió de serveis. 
 
b) L’ampliació horària a 22,5h setmanals (60% de dedicació laboral), amb el 
benentès que, un cop finalitzi la comissió de servei, retornarà al 50% de 
dedicació laboral. 
 
c) D’acord amb l’article 60 e) de l’Ordinació de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, la prolongació del Complement de Responsabilitat 
Addicional  per un import de 316,27€/mes.  
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6. La formació 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la realització del “Màster 
Interuniversitario en joventud y Sociedad (MIJS)” a la Sra. BIP, impartit per la 
universitat de Girona, de manera presencial els divendres per la tarda i els 
dissabtes al matí durant els mesos d’octubre 2018 a juny 2019, i per un import 
de 3.952€, del qual es farà efectiu el 50% de l’import de la formació en el 
moment de la inscripció a la formació i l’altre 50% es farà efectiu una vegada es 
lliuri el certificat d’aprovació del mateix (30101/163000). 
 
7. La situació administrativa d’una funcionària 
 
Vist l’informe de la directora de RH i a demanda de la corporació, s’acorda:  
 
a) Deixar sense efecte el punt 12 “La reducció horària” de l’acord de la Junta de 
Govern del 26 de juliol del 2017, aplicat a la Sra. RGA. 

 
b) Regularitzar l’import no percebut per la Sra. RGA, per un total de 1.003,10€, 
derivat de la reducció de la jornada laboral, en aplicació de l’art. 19 de la Llei 
34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball.  
 
8. El procediment electoral de la comissió consulti va  
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda convocar les eleccions a la 
Comissió Consultiva per als dies 23 i 24 d’agost, d’acord amb el procediment 
establert. 
 
9. La formulació dels plecs de càrrecs d’uns expedi ents disciplinaris 
 
a) Vist l’informe de l’òrgan instructor, s’acorda la formulació del plec de càrrecs 
corresponent a l’expedient disciplinari EXP-D 002/2018-G.  
 
b) Vist l’informe de l’òrgan instructor, s’acorda la formulació del plec de càrrecs 
corresponent a l’expedient disciplinari EXP-D 003/2018-G.  
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 12.54 h. 


