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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 22 d’agost del 2018 
 
A la Casa Comuna, a les 9.00 h, del 22 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. Miquel CANTURRI CAMPOS, conseller major 
Hble. Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES 
Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG 
Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA. 
 
S’excusa l’absència de Hble. Sr. Marc PONS MARTELL, cònsol menor, de 
l’Hble. Sra. Mònica CODINA TORT, consellera menor, i de l’Hble. Sra. Maria 
Carme NIN SANS. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la demanda d’Andorra Turisme, autoritzant-los a disposar de 
l'Estadi Comunal per l'aterratge i l’estacionament (pernoctar) d'un o diversos 
helicòpters, de les 17 h del divendres 14 de setembre, a les 15 h del dissabte 
15 de setembre, amb motiu de La Vuelta España 2018.  
 
2. La demanda del Club Ball Esportiu Serradells, autoritzant-los a utilitzar la 
sala de l'antiga Casa Pairal per ensenyar i practicar unes coreografies amb un 
grup de la parròquia, els dimarts 21, 28 i dijous 23 i 30 d'agost, de 19.30 h a 
21.30 h.  
 
3. S’acorda el desplaçament del Sr. Xavier PALMA, cap de Gabinet dels 
cònsols, i de la Sra. Eva ROMA, cap d’Àrea de Promoció Turística i Comercial, 
a la cimera del WTCF, que tindrà lloc del 7 al 9 de setembre del 2018, a 
Qingdao (Xina). 
 
4. Es valora positivament la creació de l’Agrupació, sense ànim de lucre, EIX 
CENTRAL ANDORRA-ESCALDES (ECAE) per una millor coordinació de les 
accions de promoció de l’Eix Central de les parròquies d’Andorra la Vella i 
Escaldes-Engordany. 
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S’informa favorablement dels estatuts proposats per les agrupacions de 
comerciants de Meritxell, Bulevard Fener i Vivand per a la creació de 
l’Agrupació EIX CENTRAL ANDORRA-ESCALDES que tindrà com objecte la 
promoció i millora de l’Eix Central de les parròquies d’Andorra la Vella i 
Escaldes-Engordany. 
 
D’acord amb dits estatuts seran membres de l’agrupació: 

- La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, amb una quota de 
participació del 5% 

- El Comú d’Andorra la Vella, amb una quota de participació del 20% 
- El Comú d’Escaldes-Engordany, amb una quota de participació del 20% 
- L’Agrupació de Comerciants de l’Eix Central, amb una quota del 55%. 

 
La gestió quedarà encarregada al Comitè de gestió que estarà format per: 

- 3 representants de l’Agrupació de Comerciants de l’Eix Central 
- 2 representants del Comú d’Andorra la Vella 
- 2 representants del Comú d’Escaldes-Engordany 
- 1 representant de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra. 

 
Quant al règim econòmic, l’ECAE es finançarà amb les aportacions de 
l’Agrupació de Comerciants de l’Eix Central i els Comuns d’Andorra la Vella i 
Escaldes-Engordany, quedant les aportacions efectuades pels Comuns 
afectades únicament i exclusivament als projectes i/o activitats que hauran 
degudament aprovat les dites administracions públiques en el marc del Comitè 
de gestió. Les despeses de funcionament corrent seran assumides, en la seva 
totalitat, per l’Agrupació de Comerciants de Eix Central. 
 
Els estatuts hauran de ser degudament aprovats, si escau, en una propera 
sessió del Consell de Comú i, en aquell moment, s’annexaran a l’acta 
corresponent. 
 
D’acord amb l’anterior, s’acorda la participació del Comú d’Andorra la Vella en 
la festa d’inauguració del dit Eix Central, que està prevista pel proper dia 7 de 
desembre, amb una aportació del 15% de les despeses del projecte, i iniciar els 
tràmits corresponents per a l’autorització de la despesa. 
 
 
B) ARXIU, RECERCA I PATRIMONI 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa WOW 
COMUNICACIÓ per a la realització del projecte d’elements relacionats amb els 
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símbols de comandament, així com la reproducció del bastó de Contrapàs, per 
un import de 21.714€, IGI inclòs (10102/608920). 
 
 
Segon.  CONSELLERIA DE JOVENTUT, CULTURA, ESPORTS I  
PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
A) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la demanda de l’Associació Andorrana Contra el Càncer 
(ASSANDCA), autoritzant-los a realitzar la 5a Caminada Popular per diversos 
carrers d’Andorra la Vella, en el marc de la 8a Fira d’Associacions d’Andorra la 
Vella, el proper dia 28 d’octubre, des de les 11.00 h fins a les 13.00 h. 
 
2. S’acorda la demanda del Centro Aragonés del Principat d’Andorra, 
autoritzant-los a realitzar una cercavila pels carrers d’Andorra la Vella, el proper 
diumenge 14 d’octubre, a les 12.30 h, amb motiu de la celebració de la Festa 
del Pilar, així com a estacionar a la parada d’autobús que hi ha davant el Comú 
d’Andorra la Vella per descarregar el material així com el vehicle mentre duri la 
missa. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la contractació directa de l’empresa EVECAN, PRODUCCIÓN DE 
EVENTOS CON ANIMALES, SL per a la realització d’una activitat amb rens i 
dromedaris (passejos i cercaviles pels carrers d’Andorra la Vella), en el marc 
del Poblet de Nadal 2018, per un import de 23.700€, sense IGI (60101/226681). 
 
2. S’acorda la proposta d’Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus 
públics del Comú d’Andorra la Vella 2018 relatius a l’Institut de Música, l’Aula 
de Teatre i Dansa i l’Escola d’Art, per al curs 2018-2019, la qual s’haurà de 
sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
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Tercer. 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. 
 
 
Quart. 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 5092801, a nom de la Sra. 
Carme ARMENGOL FORNÉ, relativa a la demanda de reforma i reparació de la 
coberta de l’edifici situat a l’avinguda Santa Coloma, número 71, Borda Bastida, 
d’Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5093170, a nom de la societat 
BRITISH COLLEGE OVERSEAS, SL, relativa a la demanda de reforma i canvi 
d’ús de l’immoble situat a la carretera de la Comella, d’Andorra la Vella. 
 
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
4. S’acorda la proposta d’adjudicació del concurs nacional relatiu als treballs 
d’obtenció de dades i creació de la cartografia cadastral rústica i urbana del 
Comú d’Andorra la Vella a l’empresa UTE ALV2, per un import de 1.280.125€, 
IGI inclòs (50101/609000), la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell 
de Comú, supeditada a l’aprovació prèvia d’una ordinació de despesa 
plurianual per a l’exercici 2020 de 310.215€. 
 
5. S’acorda l’adjudicació parcial del concurs nacional, de contractació urgent, 
relatiu als treballs d’adaptació d’un local tècnic per ubicar-hi un sistema de 
control centralitzat per als sistemes instal·lats a l’avinguda Meritxell a l’empresa 
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IN, INSTAL·LACIONS INTEGRALS, SLU, per un import de 126.983,81€, IGI 
inclòs (50101/607100), i un termini de 2 mesos. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ  
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
S’acorda la proposta d’Ordinació de modificació de 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, del 13 d’abril del 
2015, relatiu a l’article 44. Reclamació de les factures presentades, la qual 
s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME i APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acord: 
 
S’acorda l’adjudicació, mitjançant contractació directa, de l’ampliació de 
contracte referent als treballs d’enderroc d’una nau industrial al Prat del Rull a 
la unitat d’actuació PP-NC-08 Prat del Rull a l’empresa TREBALLS PÚBLICS 
UNITAS, SAU, per un import de 8.967,45€, IGI inclòs (50101/607100), i la 
publicació al BOPA de l’edicte corresponent. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda decretar les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a aquesta 
acta. 
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2. S’acorda la demanda del representant de l’Associació de Testimonis de 
Jehovà, autoritzant-los a la col·locació d’una barana de protecció davant de la 
porta d’accés i sortida de la seva seu social situada al carrer Alzinaret, núm. 12, 
havent de fer-se càrrec el sol·licitant de l’adquisició de la mateixa, del cost dels 
treballs de col·locació i el corresponent permís d’obra. 
 
3. S’acorda la demanda del secretari general de la Federació Andorrana de 
Futbol, col·laborant el Servei de Circulació i el Servei d’Aparcaments, amb 
motiu del partit ANDORRA vs KAZAKHSTAN, que tindrà lloc el proper dia 10 
de setembre, a l’Estadi Nacional. 
 
4. S’acorda procedir als canvis següents: 

- Carrer Mestre Xavier Plana:  
o Zona de parquímetres del núm. 5 (zona verda de 3 places) passa a 

ser una zona d'estacionament per a motos. 
o El reservat actual de motos del núm.15 queda al mateix lloc (al costat 

dels cubells de reciclatge). 
 

- Carrer Ciutat de Valls: 
o Zona de parquímetres (zona verda de 7 places) del núm. 3 fins al 

núm. 9 passa a ser una zona d'estacionament màxim 30 minuts. 
o Zona de parquímetres (zona verda d’1 plaça) del núm. 15 (Bar 

Dakar) passa a ser una zona d'estacionament motos. 
o Zona de parquímetres (zona verda 2 places) del núm. 21 al 23 fins 

als contenidors de reciclatge passa a ser una zona d'estacionament 
màxim de 30 minuts. 

o Finalment les 10 places de parquímetres passen a ser 9 
d’estacionament limitat a 30 minuts i 1 a zona reservada de motos. 

 
5. S’acorda pintar el reservat de la plaça situada al carrer Doctor Molines, núm. 
12-14, actualment en bateria, en cordó per diferenciar-lo totalment de la resta 
de la zona. 
 
 
Novè.  DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. La promoció interna 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA  
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ÀREA DE CULTURA 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda la promoció interna de la 
Sra. GVE, agent de l’Administració de caràcter indefinit, a la plaça 
d’administrativa per a l’Equip d’Administració de l’Àrea de Cultura, amb un 
període de prova d’1 mes, a comptar del 27 d’agost del 2018, i amb un salari 
corresponent al 80% de la banda salarial, del grup funcional C, nivell 4. 
 
2. La publicació d’edictes externs 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
a) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda declarar desert l’edicte extern 
del 20 de juny del 2018, publicat per proveir una (1) plaça d’auxiliar per a 
l’Equip de Neteja de la via pública, com a agent de l’Administració de caràcter 
indefinit, amb un salari en base al 80% de la banda del grup funcional C nivell 
3, i el seu corresponent complement específic, i tornar a publicar-lo, en 2a 
convocatòria. 

 
b) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda declarar desert l’edicte intern 
del 18 de juliol del 2018, per proveir una (1) plaça d’auxiliar per a l’Equip de 
Xarxes i Triatge, amb un salari en base al 80% de la banda del grup funcional C 
nivell 3, i el seu corresponent complement específic, i publicar l’edicte extern 
corresponent, en 1a convocatòria, com a agent de l’Administració de caràcter 
indefinit. 
 
3. La contractació d’agents de l’Administració de c aràcter eventual 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
a) 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 professors al Servei de 
l’Institut de Música, del 3 de setembre del 2018 al 28 de juny del 2019, de les 
persones següents: 
 

- La Sra. BFR, amb un salari en base a 21,60€/h, i a raó de 
12h/setmanals. 

- El Sr. GMU, amb un salari en base a 35,16€/h, i a raó de 
7h/setmanals. 
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- El Sr. TGG, amb un salari en base a 21,60€/h, i a raó de 
3h/setmanals. 

- La Sra. PVP, amb un salari en base a 21,60€/h, i a raó de 
6h/setmanal. 

- La Sra. SPS, amb un salari en base al 80% de la banda salarial, del 
grup funcional C nivell 6. 

- La Sra. PVM, amb un salari en base al 80% de la banda salarial, del 
grup funcional C nivell 6. 

- La Sra. GBM, amb un salari en base a 21,60€/h, i a raó de 
5h/setmanal. 

- El Sr. RTI, amb un salari en base a 21,60€/h, i a raó de 8h/setmanals. 
- El Sr. FBD, amb un salari en base a 21,60€/h, i a raó de 

9h/setmanals (60201/130000). 
 
b) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació de la Sra. 
CDQN, com a agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça de 
model de l’equip de l’Escola d’Art, del 12 de setembre del 2018 al 25 de juny 
del 2019, amb un salari en base a 23,12€/hora treballada (60301/130000). 
 
c) Vist l’informe de la directora de RH, s’acordi la contractació, com a agents de 
l’Administració de caràcter eventual, en la plaça de professors a l’equip de 
l’Escola d’Art, de les persones següents: 
 

- La Sra. MGMA, del 4 de setembre del 2018 al 3 de juliol del 2019, 
amb un salari en base al 80% de la banda salarial, del grup C nivell 6. 
 

- El Sr. PSR, de l’1 d’octubre del 2018 al 24 de juny del 2019, amb un 
salari en base a 21,60€/h, i a raó de 4h/setmanals. 

 
- La Sra. MSA, del 2 d’octubre del 2018 al 27 de juny del 2019, amb un 

salari en base a 21,60€/h, i a raó de 5h/setmanals. 
 
- La Sra. CEM, del 10 de setembre del 2018 al 27 de juny del 2019, 

amb un salari en base a 21,60€/h, i a raó de 7,5h/setmanals. 
 

- La Sra. RGE, del 13 de setembre del 2018 al 27 de juny del 2019, 
amb un salari en base a 21,60€/h, i a raó de 2h/setmanals 
(60301/130000). 

 
4. Les hores extraordinàries a remunerar  
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda el pagament de les hores 
extraordinàries següents: 
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DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Juny 2018 
APM       8,59€ 
 
5. Les hores ordinàries a remunerar  
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda remunerar les hores a 
disponibilitat horària del Sr. LSA per un import de 1.264,72€ (1.184,82€ en 
concepte d’hores a disponibilitat horària i 79,90€ en concepte de compensació 
de nocturnitats), ja que per motius de servei no és possible recuperar la totalitat 
d’aquestes. 
 
6. Les formacions  
 
a) Vist l’informe de la directora de RH i d’acord amb el Pla de Formació aprovat 
per la Junta de Govern del 28 de febrer del 2018, s’acorda realitzar una jornada 
de “Team Building” per als comandaments que van realitzar el programa 
formatiu “Com potenciar les habilitats i el Lideratge als comandaments” a càrrec 
de l’empresa Cerqueda Recursos Humans, amb una durada de 8 hores i per un 
import de 3.700€ (30101/163000). 
 
b) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la formació d’actualització en 
mobilitat i interconnexió per als Srs. PRJA, TBJM, SSJL i PGX, organitzada per 
la Universitat d’Andorra i l’Àrea de Mobilitat del Govern d’Andorra, amb una 
durada de 28 hores i per un import de 525€/persona (30101/163000). 
 
c) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la formació d’actualització en 
relació interpersonal a través de la comunicació per a la Sra. SSAM, 
organitzada per la Universitat d’Andorra, amb una durada de 32 hores i per un 
import de 370€ (30101/163000). 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 11.20 h. 


