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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 5 de setembre del 2018 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 5 de setembre 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 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la convocatòria d’un Consell de Comú per al proper 13 de 
setembre, a les 16 h 
 
2. S’acorda la demanda de l’Art Hotel, cedint-los dos espais, amb preses de 
llum i aigua, davant de l’hotel, al c/ Pompeu Fabra, per aparcar un autobús i un 
camió participants a la Vuelta Ciclista Espanya 2018, els dies 14 i 15 de 
setembre.  
 
 
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: 
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Núm. 
Registre  

Sol·licitant  Objecte  Acord  

5092838 
Robert Santacreu 
Martínez 

35Sence Music 
Productions (subvenció 
1er any) 

Favorable 

 
B) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acord: 
 
S’acorda la renovació del conveni de col·laboració amb l’Esquí Club d’Andorra 
per al foment de l’activitat ESQUÍ DIFERENT, durant la temporada 2018-2019, 
amb una aportació econòmica per un import màxim de 7.000€ (80101/482100). 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCI AL  
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la demanda del director d’Agricultura del Ministeri de Medi Ambient, 
Agricultura i sostenibilitat del Govern d’Andorra, cedint un espai a la Fira 
d’Andorra la Vella per instal·lar i inaugurar l’exposició “Vides de Muntanya”, 
amb motiu del 40è aniversari de la mateixa.  
 
2. S’acorda la formalització del conveni de col·laboració amb Ràdio i Televisió 
d’Andorra, SA (RTVASA) per a la realització d’un programa de televisió en 
directe des de la Fira d’Andorra la Vella el proper dia 26 d’octubre, com també 
la cobertura de la Fira en ràdio, televisió i online durant tota la seva durada. 
 
3. S’acorda la formalització d’un conveni de col·laboració publicitari amb el 
Bàsquet Club Andorra durant la temporada 2018/2019 de la Lliga Endesa.  
 
4. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa ALCA 
FILMS pels treballs de realització d’un vídeo promocional d’hivern de la 
parròquia d’Andorra la Vella, per un import de 8.000€, IGI Inclòs 
(90101/227900). 
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5. S’acorda el desplaçament, del 14 al 19 de novembre d’enguany, a Nova 
York, de la Sra. Eva Roma Llobet, cap d’Àrea de Promoció Turística i 
Comercial, per conèixer les noves estratègies desenvolupades en el sector del 
comerç, en el marc del programa “Retailing Trainning Tour Experience”, 
organitzat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, i així poder 
adaptar-les al comerç d’Andorra la Vella. 
 
6. S’acorda la formalització del conveni de col·laboració entre el Ministeri de 
Cultura, Joventut i Esports i el Comú d’Andorra la Vella per donar a conèixer el 
producte cultural format pel màpping de l’església de Santa Coloma i el Centre 
d’Interpretació del Romànic. 
 
7. S’acorda la demanda d’Indústries Montanya autoritzant-los a instal·lar el 
cotxe del pilot Albert Llovera al C/ del Valira davant del comerç IQOS, en el 
marc de la xerrada col·loqui que realitzarà el pilot a la terrassa del comerç 
IQOS situat a l’avinguda Meritxell, el proper 15 de setembre. 
 
 
Quart. 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, una baixa i les modificacions de comerç que 
s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda decretar una alta de propietat que s’adjunta a aquesta acta. 
 
3. S’acorda decretar les altes de terrasses que s’adjunten a aquesta acta. 
 
4. S’acorda decretar una alta de publicitat exterior que s’adjunta a aquesta acta. 
 
5. S’acorda la publicació al BOPA de l’edicte pel qual es notifica a diverses 
persones una variació en les seves dades censals. 
 
6. S’acorda la publicació al BOPA d’un edicte per fer públic que s’ha instat el 
cessament definitiu de les activitats i la cancel·lació d’un negoci. 
 
7. S’acorda la publicació al BOPA dels edictes relatius a l’acord 
d’embargament, en compliment de l’article 109 de la Llei 21/2014, del 16 
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d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, derivats de les notificacions de 
diverses provisions de constrenyiment i sancions imposades, respectivament. 
 
8. S’acorda la publicació al BOPA de l’edicte pel qual es notifiquen diverses 
infraccions de circulació. 
 
S’informa: 
 
De les modificacions de comerç que s’adjunten a aquesta acta. 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorda la proposta d’Ordinació de despesa plurianual, per un import de 
310.125€, que dotarà el crèdit pressupostari de la partida següent, per fer front 
a l’adjudicació dels treballs d’obtenció de dades i creació de la cartografia 
cadastral rústica i urbana del Comú, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació 
del Consell de Comú: 
 

Orgànica /Subconcepte Plurianual  
Exercici 2020 

50101/609000 310.125,00€ 
Total  310.125,00€ 

 
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. 
 
 
Cinquè. 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 5094329 a nom de la societat 
OXIRÀ, SL, relativa a la demanda de primera ocupació de les obres de reforma 
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i canvi d’ús a habitatge al carrer Doctor Molines, número 12, escala B, 1r 1a 
d’Andorra la Vella.  
 
2. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
3. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la proposta d’adjudicació del 
concurs nacional relatiu als treballs d’embelliment urbà i desguàs de les aigües 
pluvials del sector de Santa Coloma, Actuació A2, fase 3 a l’empresa 
CONSTRUCTORA D’OBRES PÚBLIQUES, SA – COPSA, per un import de 
1.600.895,35€, IGI Inclòs (50101/607100), la qual s’haurà de sotmetre a 
l’aprovació del Consell de Comú. 
 
 
Sisè.  DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. La reincorporació per excedència 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vista la demanda de reingrés d’excedència presentada per la Sra. GGS i vist 
l’informe de la directora de RH, d’acord amb l’article 40 de l’Ordinació de la 
funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda el seu reingrés al servei 
actiu del Comú d’Andorra la Vella, en la plaça vacant de monitora d’espais de 
lleure, amb un salari corresponent al grup C, nivell 5 al 80%, a comptar del 2 de 
gener del 2019. 
 
2. La publicació d’un edicte intern 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda publicar un edicte intern, per 
proveir tres (3) places de monitors/res d’espais de lleure per als equips del 
casal d’infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma. 
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3. La contractació d’agents de l’Administració de c aràcter eventual 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació del Sr. GDSJA, 
com a agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça d’auxiliar de 
neteja de la via pública per a l’equip de tarda, a comptar del 10 de setembre del 
2018 i finalitzant la seva relació laboral de forma expressa i sense preavís a la 
reincorporació del funcionari titular de la plaça al seu lloc de treball o fins a la 
cobertura de la plaça mitjançant el procediment habitual, amb un salari mensual 
en base al 80%, del grup funcional C, nivell 2 i, la retribució del complement 
específic d’higiene corresponent a aquesta plaça per un import de 179,55€ 
bruts mensuals, la qual es durà a terme al mes de l’inici de la contractació 
laboral, una vegada superada la formació corresponent (50301/110000). 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
Vist l’informe de la directora de RH i vista la renúncia presentada per la Sra. 
CCM, s’acorda la contractació del Sr. JVD com a agent de l’Administració de 
caràcter eventual, en la plaça de monitor d’espais de lleure del Servei a la 
Infància de l’Àrea de Social, adscrit al Departament de Social, a comptar del 10 
de setembre 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. (70503/110000). 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
a) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació del Sr. LGA com 
a agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça d’informador turístic 
per a les oficines de turisme, a comptar del 12 de setembre i fins al 30 de 
setembre del 2018, i amb un salari preu hora de 9,07€ per hora treballada i una 
jornada setmanal de 39 hores. 
 
b) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació de la Sra. MVL 
com a agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça d’informadora 
turística per a les oficines de turisme, a comptar del 3 d’octubre del 2018 i fins 
al 2 d'abril del 2019, i amb un salari preu hora de 9,07€ per hora treballada i 
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una jornada setmanal segons planificació i, la realització d’una jornada 
formativa retribuïda el dia 7 de setembre del 2018. (90201/130000).  
 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 15.00 h. 


