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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 4 de juliol del 2018 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 4 de juliol 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. Josep Antoni CORTÉS PUIG. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. Als efectes de donar compliment a l’article 63 de la Llei general del Territori i 
Urbanisme, en relació amb l’article 4.6 de la Llei qualificada de delimitació de 
competències dels comuns, i atenent a la carta i documentació tramesa per la 
Ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el 21 de juny del 2018, 
s’acorda informar favorablement el Pla sectorial d'infraestructures verdes 
d'Andorra, fase I, de conformitat amb l’informe emès per la cap d’Àrea 
d’Urbanisme. 
 
2. Vista la demanda formulada per la representació d’Andorra Telecom, SAU i 
havent rebut la confirmació per part del director general de la companyia, de 
què aquesta disposa d’un sistema de monitoratge permanent de radiacions 
electromagnètiques, i que la mitjana dels valors de radiacions s’ha situat, 
durant l’any 2017, en 0,561 V/m, quan el llindar màxim establert per l’OMS és 
de 28 V/m; s’acorda autoritzar Andorra Telecom, SAU a la instal·lació de, com 
a màxim, set noves antenes de telefonia mòbil en diversos espais públics, per 
tal de millorar les deficiències de cobertura en diverses zones de la parròquia. 
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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 
INSTAL·LACIONS BOTEY per als serveis de sonorització i il·luminació dels 
concerts de Festa Major d’Andorra la Vella 2018, per un import de 12.800€, 
sense IGI (60101/221900). 
 
2. S’acorda la contractació directa de l’empresa CARMEN ESCARDÓ 
CARULLA per a la realització de l’espectacle “Aquàtica”, dins dels actes de la 
Festa Major 2018, per un import de 11.800€ (60101/226610). 
 
3. S’acorda la contractació de l’empresa ANDORRA ANIMACIÓ per a la 
realització d’un concert, el dia 6 d’agost del 2018, dels artistes finalistes d'OT: 
AITANA, ANA GUERRA, MIRIAM, CEPEDA i ROI, per un import de 183.274€, 
sense IGI (60101/226810), que inclou el catxet dels artistes, a més de les 
despeses de producció. 
 
 
B) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
DISANDFIT per al subministrament i el muntatge d’una estructura 
d’entrenament funcional a la nova zona de gimnàs de musculació del Centre 
Esportiu dels Serradells, per un import de 11.782,01€, sense IGI 
(80301/605000). 
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Tercer. 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 5092666, a nom de la societat 
CINTET PETIT, SLU, relativa a la demanda de reforma i canvi d’ús d’oficines a 
habitatges de l’edifici situat al carrer de la Llacuna, número 10 bis, d’Andorra la 
Vella.  
 
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5093830, a nom de la Sra. 
Sophie BELLOCQ ANNEY, relativa a la demanda de reforma i millora aïllament 
tèrmic en façanes a la vivenda situada a la Ctra. de la Comella, Urbanització 
Comella Parc, Casa 5, d’Andorra la Vella.  
 
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
4. Vist l’informe de l’interventor comunal, s’acorda l’anul·lació de la resolució 
número 2016/62816 del 14 de desembre del 2016, a nom del Sr. Jesús 
MAESTRE PAL, per la qual s’autoritzava la construcció provisional d’un centre 
esportiu a l’av. Santa Coloma, número 113 Borda Mateu d’Andorra la Vella, i 
anul·lar els rebuts números 2376439 i 2376441 relatius a la mateixa demanda. 
 
5. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar els treballs de 
construcció del Parc del Roure a Santa Coloma, l’aprovació del plec de bases i 
la publicació al BOPA de l’edicte corresponent. 
 
6. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar el 
subministrament i la col·locació del mobiliari, jocs infantils i paviment de 
seguretat per al Parc del Roure de Santa Coloma, l’aprovació del plec de bases 
i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent. 
 
7. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional, de contractació urgent, per 
adjudicar els treballs d’adaptació d’un local tècnic per ubicar-hi un sistema de 
control centralitzat per als sistemes instal·lats a l’avinguda Meritxell, l’aprovació 
del plec de bases i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent. 
 
8. S’acorda la proposta toponímica i de numeració del carrer de l’Estadi, 
segons el plànol adjunt a aquesta acta, la qual s’haurà de sotmetre a 
l’aprovació del Consell de Comú. 
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9. S’acorda la proposta de conveni entre Andorra Telecom i el Comú d’Andorra 
la Vella per a la realització dels treballs de canalització, en el marc de les obres 
de remodelació i embelliment de l’avinguda Meritxell. 
 
 
B) ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acord: 
 
S’acorda la contractació de l’empresa VINYES PATRIMONIAL, SLU per als 
treballs de neteja dels dos ascensors situats a l’interior del pàrking Vinyes, SL, 
per un import d’11.198,41€, sense IGI (50501/227000). 
 
 
Quart. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
A) ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
S’acorda la convocatòria de concurs nacional per adjudicar el subministrament, 
per lots, de diversos materials per al Servei d’Aigües, per tenir en estoc al 
Magatzem Central, l’aprovació del plec de bases i la publicació al BOPA de 
l’edicte corresponent. 
 
B) ÀREA D’HIGIENE 
 
Acord: 
 
S’acorda l’adjudicació del concurs nacional relatiu al subministrament i la 
instal·lació, per lots, de contenidors soterrats mecànics, per a l’Àrea d’Higiene, 
a l’empresa MATERIALS RIBA, SA, pels preus unitaris següents 
(50301/603300): 
 
Lot 1 
 

Descripció  Preu IGI inclòs  
Contenidor soterrat mecànic de 2 unitats de 3.000 litres  12.850,99€ 
Estructura de formigó on hi encaixarà el contenidor 
soterrat de 2 unitats  4.054,18€ 
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Obra civil per a 2 contenidors 
Substrat rocós: 
Terreny moble: 

 
15.675,00€ 
15.675,00€ 

 
Lot 2 
 

Descripció  Preu IGI inclòs  
Contenidor soterrat mecànic de 3 unitats de 3.000 litres  17.341,18€ 
Estructura de formigó on hi encaixarà el contenidor 
soterrat de 3 unitats  5.473,14€ 

Obra civil per a 3 contenidors 
Substrat rocós: 
Terreny moble: 

 
15.675,00€ 
15.675,00€ 

 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda del cònsol major del Comú d’Ordino, col·laborant 2 
efectius del Servei de Circulació Comunal per cobrir l’Andorra Ultratrail Vallnord 
que tindrà lloc els propers dies 7 i 8 de juliol. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIA L 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
A) ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la demanda del director d’Agricultura del Govern d’Andorra, aplicant 
un descompte del 30 % sobre el preu de lloguer d’un envelat annex a l’envelat 
principal de la 40a Fira d’Andorra la Vella, per tal d’emplaçar-hi els diferents 
productors d’Andorra sota la marca “Productes agrícoles i artesans d’Andorra”, 
essent l’import a pagar de 2.724,11€, IGI inclòs. 
 
2. S’acorda la demanda de l’Automòbil Club d’Andorra, aplicant un descompte 
del 25 % sobre l’import del lloguer d’un espai a la Fira d’Andorra la Vella 2018, 
essent l’import a pagar de 2.557,38€, IGI inclòs. 
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3. S’acorda la demanda de l’Automòbil Club d’Andorra, cedint l’aparcament 
d’autobusos Prada Casadet per ubicar-hi els vehicles participants al Ral·li 
d’Andorra Històric que tindrà lloc els dies 22 i 23 de setembre del 2018. 
 
4. S’acorda formalitzar un contracte de prestació de serveis entre la Penya 
Motorista l’Esquirol i el Comú d’Andorra la Vella, amb una aportació econòmica 
per un import de 2.500€ (90101/226823), en contraprestació per la promoció de 
la marca del Comú d’Andorra la Vella als suports publicitaris de l’esdeveniment 
“Andorra Rider 468”, que tindrà lloc el proper 21 de juliol. 
 
 
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 l’alta de propietat que s’adjunta a aquesta acta. 
 
3. S’acorda decretar les altes de terrasses que s’adjunten a aquesta acta. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT 
 
Acord: 
 
S’acorda la dotació del compte de compensació establert a l’article 19 de la Llei 
de sostenibilitat de les finances comunals i d’estabilitat pressupostària i fiscal, a 
través del compromís de despesa de 46.459,41€, a càrrec de la partida 
40101/463001 (Comptabilitat i Finances/Compte de compensació), el qual 
caldrà liquidar al Govern d’Andorra en el moment oportú. 
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Vuitè.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Acord:  
 
S’acorda la modificació del contracte de telèfon mòbil, número 323539, a una 
quota de 35€ mensuals amb 3G de dades, del 9 de juliol al 10 d’agost, 
ambdues dates incloses, per utilitzar-lo per la persona responsable durant les 
colònies del Llamp a Saint Sernin Sur Rance.  
 
 
Setè.  DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. La modificació d’una data d’inici acordada en Ju nta de Govern  
 
Vista la impossibilitat que un treballador del Programa de millora de 
l’ocupabilitat mitjançant el sector públic iniciï la seva relació laboral en la data 
acordada, s’acorda la modificació de l’acord de la Junta de Govern del 13 de 
juny del 2018, relatiu a la contractació del Sr. GMD, com a operari de suport, en 
el sentit que la seva data d’inici sigui el 9 de juliol del 2018 i conseqüentment la 
seva data de fi el 8 d’abril del 2019. 
 
2. La contractació d’agents de l’Administració de c aràcter eventual 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
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. CCM, com a agent de 
l’Administració de caràcter eventual, en la plaça de tècnica auxiliar de les 
escoles bressol del Servei a la Infància, a comptar del 2 de juliol del 2018 i fins 
a la reincorporació de la Sra. IRM, titular de la plaça, i amb un salari mensual 
en base al 80% de la banda salarial, del grup funcional C, nivell 4 
(70202/110000).  
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3. La publicació d’un edicte extern 
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda publicar un edicte extern per 
proveir tres (3) places d’aspirants al càrrec d’agent de circulació per al Servei 
de Circulació Comunal, en 1a convocatòria, amb un salari en base al grup 
funcional C, nivell 5.  
 
4. La comissió de serveis 
 
DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda l’adscripció en comissió de serveis 
de la Sra. DCBLF en la plaça de tècnica administrativa, a comptar del 9 de juliol 
del 2018 i fins al 31 de desembre del 2018, i amb un salari corresponent al 80% 
de la banda salarial del grup funcional C, nivell 5 (40301/110000). 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 11.30 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AJdG núm. 18/24 
04/07/2018 

 

 9 

 
 


