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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 29 d’agost del 2018 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 29 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. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS, conseller major 
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. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda de la CREU ROJA ANDORRANA, autoritzant-los a 
utilitzar l’espai públic de l’av. Meritxell, a la zona ubicada a l’antic edifici 
d’Andorra Telecom, l’11 de setembre, de les 11 h a les 12 h, per muntar una 
carpa de 3x3 metres i realitzar un acte de divulgació al voltant dels primers 
auxilis, amb motiu del Dia Mundial dels Primers Auxilis. 
 
 
B) 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  
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acord: 
 
S’acorden les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’organització i promoció d’activitats i serveis esportius que es desenvolupin a la 
parròquia d’Andorra la Vella, durant la temporada esportiva 2018-2019, amb 
una dotació pressupostària assignada a la convocatòria de 380.000€, dels 
quals 185.500€ (80101/482100) a càrrec del pressupost comunal de l’any 2018 
i 194.500€ (80101/482100) del de l’any 2019, dotació pressupostària que ja es 
va aprovar pel Consell de Comú del 2 d’agost de 2018. 
 
 
Tercer. 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 director de l’ANDORRA CHAPTER, col·laborant el 
Servei de Circulació en l’organització del II Rally HOG Andorra Chapter, que 
tindrà lloc els dies 22 i 23 de setembre del 2018. 
 
3. En relació amb la demanda de la societat AUXINI, SA per efectuar 
descàrregues de materials per l’obra situada a l’av. Meritxell, núm. 100, amb 
vehicles semiremolcs de gran llargada, s’acorda autoritzar-los a estacionar 
temporalment aquests vehicles al c. Bra. Riberaygua, reservant lloc al passeig 
d’Europa amb 3 tanques, i havent d’accedir pel c. de la Unió durant el període 
d’obertura de l’avinguda al trànsit, fent a continuació marxa enrere per entrar en 
dit passeig. 
 
4. S’acorda modificar la zona de parquímetres (zona blava) de l'av. Santa 
Coloma del núm. 41 al 45 (8 places d'estacionament) a zona de 30 minuts. 
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Quart. 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 la publicació al BOPA de l’edicte pel qual es notifica el període 
voluntari per al pagament de les taxes d’higiene pública i d’enllumenat públic. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SOCIAL  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acords: 
 
1. Vist l’informe de la cap d’àrea de social i d’intervenció, s’acorda l’anul·lació, 
per prescripció, del deute de 660€ del Sr. GFO. 
 
2. S’acorda la demanda de l’empresa B de Ballet, llogant-los la sala de l’antiga 
casa pairal i una tarima de 30 m2 el dissabte 20 d’octubre, per un import de 
369,89€, amb caràcter excepcional i atenent a la manca de disponibilitat 
d’espais del Comú per a aquella data. 
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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 5094913, a nom de la societat 
GRUP CAL CASTELLET, SL, relativa a la demanda de canvi de titularitat de la 
parcel·la de terreny coneguda com “Els Pedregassos” i situada al carrer 
Pobladó, número 27-29, de Santa Coloma. 
 
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5094097, a nom de 
l’ASSOCIACIÓ DE PROMOCIÓ URBANÍSTICA DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ 
PP-SUR-17A ESTADI, relativa a la demanda de recepció provisional per part 
del Comú d’Andorra la Vella de les obres d’urbanització de la Unitat d’Actuació 
PP-SUR-17A. 
 
3. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5095290, a nom de la societat 
BRITISH COLLEGE OVERSEAS, SL, relativa a la demanda de primera 
ocupació de les obres de reforma interior i canvi d’ús de l’edifici situat a la 
carretera de la Comella, CS101, km 3,5 aprox., d’Andorra la Vella.  
 
4. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
5. Vista l’oferta presentada, s’acorda l’adjudicació del concurs nacional relatiu al 
subministrament i a la col·locació del mobiliari, jocs infantils i paviment de 
seguretat per al Parc del Roure de Santa Coloma a l’empresa 
SENYALITZACIONS STOP, SL, per un import de 130.710,69€, IGI inclòs 
(50101/607100), i un termini de subministrament del material de 7 setmanes 
(14 setmanes per al joc Castell) i un termini d’instal·lació del material de 2 
setmanes. 
 
6. Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adjudicació del concurs nacional 
relatiu als treballs de construcció del Parc del Roure de Santa Coloma a 
l’empresa SERVEIS IMMOBILIARIS I DE CONSTRUCCIÓ, SAU (SIMCO, 
SAU), per un import de 185.434,68€, IGI inclòs (50101/607100), i un termini 
d’execució de les obres d’11 setmanes. 
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Setè.  CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ  
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
S’acorda el pagament a l’empresa AQUAMBIENT de les factures núm. 526 per 
un import de 946,45€, IGI inclòs, i núm. 546 per un import de 3.879,54€, IGI 
inclòs (50202/227400), corresponents a l’increment de despesa pel servei de 
guàrdia presencial durant les obres d’embelliment de l’avinguda Meritxell. 
 
 
Vuitè.  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 promoció interna: 
 
Funcionari: 
 
Sr. MME, en la plaça de Cap d’Àrea d’Aparcaments, adscrita al Departament 
de Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments, amb efectes el 22 d’agost del 
2018.  
 
2. La contractació d’agents de l’Administració de c aràcter eventual 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació, com a agents de 
l’Administració de caràcter eventual, del 10 de setembre del 2018 al 28 de juny 
del 2019, de les persones següents: 
 
a) En la plaça de monitores del Casal d’infants El Llamp, i amb un salari en 
base a 9,07€/h treballada, a raó de 15h/setmanals, ampliable com a màxim fins 
a 37,5h/setmanals en períodes de vacances escolars (70501/130000): 
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- Sra. CMMC 
- Sra. BDAN 
- Sra. PGA. 

 
b) En la plaça de monitores de la Ludoteca de Santa Coloma, i amb un salari 
en base a 9,07€/h treballada, a raó de 15h/setmanals, ampliable com a màxim 
fins a 37,5h/setmanals en períodes de vacances escolars (70503/130000): 

- Sra. BMM  
- Sra. RMS 
- Sra. RSO. 

 
c) I, en la plaça de recepcionista del Casal d’infants El Llamp, i amb un salari en 
base a 7,59€/h treballada, a raó de 25h/setmanals, ampliable com a màxim fins 
a 37,5h/setmanals en períodes de vacances escolars, la Sra. GCC 
(70501/130000).  
 
DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
ARXIU, RECERCA I PATRIMONI 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació de la Sra. BGI, 
com a agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça de tècnica 
administrativa, a comptar del 3 de setembre del 2018 i finalitzant la seva relació 
laboral de forma expressa i sense preavís el 31 de desembre del 2019, i amb 
un salari en base al 80% de la banda salarial, del grup C, nivell 5 
(10102/130000). 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació de la Sra. WFE, 
com a agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça de professora 
del Servei de l’Institut de Música, de l’1 d’octubre del 2018 al 28 de juny del 
2019, amb un salari en base al 80% de la banda salarial, del grup funcional C 
nivell 6, prèvia formalització del permís de treball corresponent. 
 
3. El permís administratiu no retribuït  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
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SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, i d’acord amb l’art. 55 C) 7.1 de l’Ordinació 
de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda que el Sr. GHJ 
gaudeixi d’un permís administratiu no retribuït per raó d’atenció a un familiar a 
càrrec afectat d’una malaltia o discapacitat greu, a comptar de l’1 d’octubre del 
2018 i fins al 31 d’agost del 2019. 
 
4. La Comissió Consultiva 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda el següent: 
 
1. Validar les eleccions dels dies 23 i 24 d’agost del 2018 del grup funcional B 
 
2. La composició de la Comissió Consultiva formada per: 
 

- Consellera designada per la Junta de Govern:  
Hble. Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES 

 
- La directora del Departament de RH:  

Sra. Carme ESTEVE QUIRÓS 
 

- Membres de l’Administració:  
De l’1 de setembre del 2018 al 29 de febrer del 2020 
Titular:  Sr. Marc MAGALLON FONT (Grup A) 
Suplent: Sr. Joan RODRIGUEZ NAVARRO (Grup A) 

 
De l’1 de març del 2020 al 31 d’agost del 2021  
Titular:  Sra. Laura CAMPS SOLÀ (Grup A) 
Suplent: Sr. Josep Antoni PUJOL ROYO (Grup A) 

 
Titular:  Sr. Joan Lluís AYALA DIAZ (Grup B) 
Suplent: Sra. Iolanda CIRIA NAVARRO (Grup B) 

 
Titular:  Sra. Ruth NOVELL FERNANDEZ (Grup C) 
Suplent: Joan BRINGUÉ CAÑADAS (Grup C) 

 
- Tres representants del personal designats pel SITCA : 

Sr. Santiago PEREZ MORENO 
Sra. Maria Teresa ALVARADO ROMAÑO 
Sra. Laura FABREGAT CRISTINA. 
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Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 14.30 h. 


