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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 1 d’agost del 2018 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, de l’1 d’agost 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. Sr. David ASTRIÉ PADILLA. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS, conseller 
major, de l’Hble. Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES i de l’Hble. Sr. Josep 
Antoni CORTÉS PUIG. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL  
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
De conformitat amb l’article 23 de la Llei 18/2017, del 20 d’octubre, qualificada 
de transferències als comuns, s’acorda exercir el dret d’impugnació davant del 
Govern en relació amb la liquidació de la transferència corresponent a l’any 
2018, efectuada el 2 de juliol del 2018, en favor del Comú d’Andorra la Vella, la 
qual fou complementada mitjançant l’informe rebut el 20 de juliol del mateix 
any. 
 
 
GABINET JURÍDIC 
 
Acord:  
 
S’acorda decretar els recursos administratius de Gabinet Jurídic que s’adjunten 
a aquesta acta. 
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Segon.  CONSELLERIA DE JOVENTUT, CULTURA, ESPORTS I  
PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
A) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
JOVENTUT 
 
Acord: 
 
S’acorda decretar la sol·licitud de subvenció per a Joves Emprenedors següent: 
 

Núm. 
Registre  Sol·licitant  Objecte  Acord  

5094343 
Josep GARCIA 
BADIA 

GARCIA-BADIA 
ADVOCAT(Subvenció 1er 
any 244,52€) 

Favorable 

 
B) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar un conveni de col·laboració entre el Comú d’Andorra la 
Vella i Andorra Telecom per al servei de Wi-Fi per al concert d’OT que tindrà 
lloc el proper dia 6 d’agost. 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
S’informa: 
 
De la donació, per part de la Sra. TR, d’un fons fonogràfic de 1.800 vinils de 
música clàssica al Comú. 
 
 
C) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acord: 
 
S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar l’organització, la 
gestió i l’explotació del servei de bar de la Festa de l’Esportista dels Jocs 
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Special Olímpics 2018, l’aprovació del plec de bases i la publicació al BOPA de 
l’edicte corresponent. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ  
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
A) ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
S’acorda el pagament de la factura núm. 1863 de l’empresa 
CONSTRUCCIONS FLORA, per un import de 1.404,23€, IGI inclòs 
(50103/617000), corresponent als treballs suplementaris de les obres 
adjudicades per l’adequació de la solera del passeig del rec de l’Obac. 
 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar la contractació, 
per lots, dels treballs d’obra civil per a la reparació i la millora de la xarxa 
d’aigua potable, l’aprovació del plec de bases i la publicació al BOPA de l’edicte 
corresponent. 
 
 
B) ÀREA D’HIGIENE 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adjudicació del concurs nacional per 
al subministrament d’un vehicle amb caixa bolquet, per a l’Àrea d’Higiene a 
l’empresa NOGREDA SERVEIS, SA-GARATGE NOGREDA, per un import de 
25.000€, IGI inclòs (50301/604000). 
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Quart. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME i APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adquisició de 20 focus led per a 
l’aparcament Valira a l’empresa Comercial Elèctrica Les Valls, per un import de 
14.099,35€, IGI inclòs (50101/607100). 
 
 
B) 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 d’Andorra Turisme amb motiu de La Vuelta, que tindrà 
lloc els dies 14 i 15 de setembre, col·laborant el Servei de Circulació Comunal 
durant el seu pas i en el control d’estacionament a la zona on es troben situats 
els dos hotels dels equips allotjats a la parròquia. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCI AL  
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la contractació directa de l’empresa RETINA PRODUCCIONS, SL-
ALCA FILMS per a la realització d’un espectacle i producció audiovisual per a 
la 40a Fira d’Andorra la Vella, que tindrà lloc del 26 al 28 d’octubre de 2018, per 
un import de 35.300€, sense IGI (90101/226710), i la publicació al BOPA de 
l’edicte corresponent. 
 
2. S’acorda la demanda de l’Associació de Comerciants del Centre Històric 
d’Andorra la Vella autoritzant a l’empresa The Harlem Bar perquè celebri un 
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concert amb motiu del dia internacional del Blues, el proper dia 9 d’agost, de 
les 20 a les 22 h. 
 
 
Sisè.  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 de comerç i una 
altra sol·licitud 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 la publicació al BOPA de l’edicte pel qual es notifiquen diverses 
infraccions de circulació. 
 
4. S’acorda la publicació al BOPA de l’inici del període voluntari de diversos 
tributs i preus públics, en compliment de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de 
bases de l’ordenament tributari. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
S’informa: 
 
De la liquidació del pressupost corresponent al segon trimestre del 2018, en 
compliment de l’art. 98 de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances 
comunals, de la qual se n’haurà d’informar el Consell de Comú. 
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C) DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
ANDORSOFT per a la migració de versió del sistema de gestió de còpies de 
seguretat en cintes, per un import de 13.260,74€, IGI inclòs (40201/640000). 
 
 
Setè.  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 5090776, a nom del Sr. Ramon 
ROSSELL MAS, relativa a la demanda de reforma i ampliació de l’edifici situat 
a la Plaça Princep Benlloch, número 5, d’Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5092178, a nom de la societat 
ANMEI, SA, relativa a la demanda de reforma i ampliació de l’edifici situat a 
l’av. Meritxell, número 1, d’Andorra la Vella.  
 
3. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5093027, a nom de la societat 
Rosa PONS PATRIMONIAL, SLU, relativa a la demanda de reforma i 
adequació de local comercial de l’edifici El Diamant, situat a l’avinguda 
Meritxell, número 31, d’Andorra la Vella. 
 
4. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5094429, a nom de la societat 
ROC ESCOLLS, SA, relativa a la demanda de reforma i canvi d’ús a habitatge 
a l’edifici situat al carrer Roc dels Escolls, número 8, 2n A, d’Andorra la Vella. 
 
5. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5094547, a nom de la societat 
JOCS, SA, relativa a la demanda d’alineacions de la parcel·la situada al carrer 
Prat de la Creu, número 38, d’Andorra la Vella. 
 
6. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
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7. S’acorda formalitzar un 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 d’embelliment urbà i de desguàs de les aigües pluvials del sector de 
Santa Coloma, actuació A2, fase 3. 
 
 
Vuitè.  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. TBA 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 30 de juliol del 2018 i fins 
al 3 d’octubre del 2018, 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. CCM 
com a agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça de de monitora 
d’espais de lleure del Servei a la Infància, a comptar del 7 d’agost del 2018 i 
fins a la reincorporació de la Sra. MVN, 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 D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació dels agents de 
l’Administració de caràcter eventual següents: 
 

- Sr. GPP 
- Sr. TGJ 
- Sr. SA 

 
en les places de suport per a les tasques de manteniment de les zones verdes, 
a comptar del 7 d’agost i finalitzant la seva relació laboral de forma expressa i 
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sense preavís el dia 7 de setembre del 2018, i amb un salari en base al 80% 
del grup funcional C, nivell 1 (50103/110000). 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
a) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda: 
 

- La renúncia de l’agent de l’Administració de caràcter eventual, Sra. 
DBA, en la plaça d’informadora-guia turística per a les Oficines de 
Turisme, per a l’estiu 2018. 

- La contractació de la Sra. PDOA, com a agent de l’Administració de 
caràcter eventual, en la plaça d’informadora-guia turística per a les 
Oficines de Turisme, per a l’estiu 2018, del 2 d’agost al 9 de 
setembre amb un salari horari en base al grup funcional C, nivell 2, al 
80% de la banda salarial (90201/130000).  

 
b) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda: 
 

- La renúncia de l’agent de l’Administració de caràcter eventual de la 
Sra. GDSS, en la plaça d’informadora de carrer per a l’estiu 2018. 

- La contractació del Sr. GCE, com a agent de l’Administració de 
caràcter eventual, en la plaça d’informador de carrer per a l’estiu 
2018, del 2 al 31 d’agost del 2018, amb un salari horari en base al 
80% de la banda salarial, del grup C, nivell 1 (90201/130000).  
 

2. La resolució d’un edicte extern 
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Vista la resolució del Comitè Tècnic de Selecció i la contractació del Sr. SZI 
acordada en la Junta de Govern del 25 de juliol del 2018, s’acorda declarar 
deserta 1 plaça de l’edicte extern del 21 de març del 2018, publicat per proveir 
dues (2) places d’aspirants al càrrec d’agent de Circulació per al Servei de 
Circulació Comunal. 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 12.00 h. 


