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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 12 de setembre del 2018 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 12 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 
 
Acord: 
 
Vistos els diversos informes registrats en relació amb aquesta causa, s’acorda 
la incoació d’un expedient disciplinari a MGJ, la suspensió cautelar de funcions 
de la persona objecte de l’expedient i el nomenament de la directora de 
Recursos Humans com a instructora de l’expedient.  
 
 
Segon. 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 5094789, a nom de la Sra. 
Carmen SOLÀ TARRÉS, relativa a la demanda de canvi de titularitat de la 
parcel·la de terreny coneguda com a “El Tossalet”, situada al carrer Tossalet i 
Vinyals, número 13 de la Margineda.  
 
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5095181, a nom del Sr. Xavier 
REBÉS D’ARENY-PLANDOLIT, relativa a la demanda d’alineacions de la 
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parcel·la de terreny, situada al carrer de la Creu Grossa, número 36, d’Andorra 
la Vella. 
 
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
Tercer. 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 les altes i una baixa de propietat que s’adjunta a aquesta 
acta. 
 
3. S’acorda decretar les altes al cens electoral que s’adjunten a aquesta acta. 
 
 
S’informa: 
 
De les modificacions de comerç que s’adjunten a aquesta acta. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acord: 
 
1. S’acorda l’aprovació de cinc moviments pressupostaris mitjançant 
transferència de crèdit de despesa corrent, de diferents Departaments, segons 
la següent taula: 
 

PARTIDA A AUGMENTAR CONCEPTE IMPORT PARTIDA A DISMI NUIR 

Jardins/Àrees 
verdes i parcs 

50105/ 
217001 

Conservació 
de 

jardins/flors 
5.000€     
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      -5.000€ 
Jardins/Altres 

serveis a 
l’exterior 

50105/ 
227900 

Jardins/ 
Sinistres  

50105/ 
229100 

franquícia 
sinistre 100€     

      -100€ 

Jardins/ 
Lloguer 

maquinària, 
instal·lacions i 
equipaments 

50105/ 
203000 

Parcs/Àrees 
verdes i parcs 

50106/ 
217001 

Material per 
conservació 

de parcs 
5.000€     

      -5.000€ 
Parcs/Edificis i 

altres 
construccions 

50106/ 
212000 

Circulació/ 
Maquinària, 

instal·lacions i 
equipaments 

50401/ 
213000 

Manteniment 
parquímetres 1.200€     

      -1.200€ 

Circulació/ 
Lloguer 

d’elements de 
transport 

50401/ 
204000 

Escola Bressol 
Serradells/ 

Edificis i altres 
construccions 

70202/ 
212000 

Impermeabilit
zar ascensor 

EBS 
2.000€     

      -1.000€ 

Escola Bressol 
Serradells/ 

Impressions i 
publicacions 

70202/ 
227300 

      -550€ 

Escola Bressol 
Serradells/ 
Mobiliari i 

aparells tècnics 

70202/ 
215000 

      -200€ 
Escola Bressol 

Serradells/ 
Vestuari 

70202/ 
221400 

      -250€ 

Escola Bressol 
Serradells/ 

Altres serveis a 
l’exterior 

70202/ 
227900 
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2. S’acorda la proposta de les modificacions pressupostàries següents, les 
quals s’hauran de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú: 
 
a) Una transferència de crèdit de despesa de capital a la partida 50106/617710 
(Parcs/Àrees verdes i parcs) per un import de 6.000€ per poder fer front a la 
despesa de reposició dels terres de seguretat dels jocs infantils de diferents 
parcs, la qual es finança amb la disminució pel mateix import de la partida 
50106/603000 (Parcs/Instal·lacions tècniques). 

 
b) Una transferència de crèdit de despesa de capital a la partida 90301/608000 
(Centre de Congressos/Aparells tècnics) per un import de 12.550,89€ per poder 
adquirir equipament tècnic per a la consola d’elevació de llums, la qual es 
finança amb la disminució pel mateix import de la partida 90301/605000 
(Centre de Congressos/Mobiliari i estris). 
 
3. S’acorda l’aprovació d’un crèdit ampliable contra ingressos per un import de 
21.133€ a la partida 30101/130001 (Recursos Humans/Sou base PTT) per un 
import de 3.276€ a la partida 30101/160501 (Recursos Humans/CASS PTT) el 
qual es finança amb els ingressos provinents del Govern d’Andorra al concepte 
30101/420901 (Recursos Humans/Transferència Govern PTT) per un import 
total de 24.409€ per poder pagar les nòmines del personal del programa de 
treball temporal (PTT) de setembre a desembre del 2018. 
 
 
Quart. DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda col·laborar amb el Projecte Tarja Magna, Carnet de Família 
Nombrosa i Tarja blava (adreçada a persones amb discapacitat), promogut pel 
Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, concedint diversos avantatges en 
relació amb les activitats programades pels Departaments de Social, Cultura i 
Esports. 
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Cinquè. DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. La contractació pel programa de millora de l’ocu pabilitat mitjançant el 
sector públic 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT  
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Vist el Reglament regulador del programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant 
el sector públic, s’acorda la contractació del Sr. PGM, com a treballador del 
programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic, en la plaça 
d’auxiliar de suport de l’equip de neteja de la via pública de tarda, a comptar de 
l’1 d’octubre del 2018 i finalitzant la seva relació laboral de forma expressa i 
sense preavís el dia 30 de juny del 2019, i amb salari subvencionat pel Govern 
d’Andorra. 
 
2. La contractació d’un agent de l’Administració de  caràcter eventual 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació de la Sra. GSL, 
com a agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça de monitora 
d’espais de lleure del Servei a la Infància, a comptar del 17 de setembre del 
2018 i fins a la reincorporació de la Sra. Araceli HERNANDEZ SERRANO, 
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). 
 
3. Les hores extraordinàries a remunerar 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda el pagament de les hores 
extraordinàries següents: 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
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SERVEI D’AIGÜES 
 
Juny 2018 
APM       140,96€ 
CFF       140,52€ 
RMD       125,73€ 
 
Agent de l’Administració de caràcter eventual 
KD       139,00€ 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 15.00 h. 


