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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 26 de setembre del 2018 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 26 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 
 
GABINET JURÍDIC 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre la sol·licitud de Gabinet Jurídic que s’adjunta a aquesta 
acta. 
 
2. S’acorda resoldre els recursos administratius de Gabinet Jurídic que 
s’adjunten a aquesta acta. 
 
 
Segon.  CONSELLERIA DE JOVENTUT, CULTURA, ESPORTS I  
PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Acord: 
 
S’acorda la contractació directa de l’empresa ALNILAM ARTÍSTIC 
DISTRIBUCIÓ, SL per a la realització de l’espectacle “Transmutation of 
Dragon” en el marc del Poblet de Nadal 2018, per un import de 17.340€, sense 
IGI (60101/226681). 
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B) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acords: 
 
1. S’acorda oferir 34 invitacions de dia del Centre Esportiu dels Serradells al 
Servei de Joventut del Comú perquè puguin sortejar-les entre els participants a 
la Gimkama a 7 bandes, que organitzen el proper dissabte 29 de setembre. 
 
2. S’acorda la demanda del Lycée Comte de Foix, autoritzant-los a utilitzar 
l’Estadi Comunal, el proper 17 d’octubre, entre les 7.00 i les 13.00 h, i 
col·laborant el Servei de Circulació Comunal, amb motiu del seu tradicional 
Cross. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE FINANCES, COMPTABILITAT I 
ADMINISTRACIÓ  
 
DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS 
 
Acords:  
 
1. S’acorda resoldre les altes, les baixes i les modificacions de comerç que 
s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda resoldre les altes de propietat que s’adjunten a aquesta acta. 
 
3. S’acorda la contractació dels serveis dels diversos Saigs del Principat 
d’Andorra als efectes de gestionar els deutes del Comú que no han pogut ésser 
executats pel procediment ordinari a través del protocol de col·laboració signat 
entre les entitats bancàries i el Comú, relatiu al “Procediment normalitzat 
d’informació i execució d’embargaments de diners en comptes corrents en 
euros, dipositats en entitats bancàries, per raó de deutes tributaris i d’altres de 
dret públic”. 
 
 
Quart. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
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SERVEI DE MEDI AMIBENT 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda de KIDS&US, autoritzant-los a utilitzar una zona del Parc 
Central, el proper 29 de setembre, de les 10.00 h a les 13:00 h, per dur a terme 
l’activitat de contar contes en anglès per a infants. 
 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
S’acorda l’aplicació del règim de facturació particular establert en l’article 44 de 
l’Ordinació, del 13 de setembre del 2018, 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, sol·licitada per 
l’Ambaixada de França, relativa al rebut de l’aigua del segon trimestre del 2018, 
derivat d’una fuita que es va detectar el 19 de juny del 2018.  
 
 
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 5065736, a nom del Sr. Jaume 
SIMON CAMPI, relativa a la demanda de canvi de titularitat de diverses 
parcel·les de terreny situades a Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5093217, a nom de les societats 
NSFO, SA i CEMOR, SL, relativa a la demanda d’enderroc de l’edifici existent i 
construcció d’un edifici al carrer Doctor Mitjavila, número 31, d’Andorra la Vella. 
 
3. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5095245, a nom de la societat 
GUILLEMÓ, SA, relativa a la demanda d’enderroc d’una edificació al carrer 
Bonaventura Riberaygua, número 52, d’Andorra la Vella. 
 
4. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
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5. S’acorda la contractació dels Srs. Josep ADSERÀ GRIFÉ i Gerard ADSERÀ 
BARRAL, per a la redacció de la modificació de projecte d’un aparcament sota 
el vial de Consell general, incloent 1 planta soterrània amb pilars, per un import 
de 99.500,00€, IGI inclòs (50101/607100).  
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda del director gerent de MORABANC ANDORRA, 
col·laborant el Servei de Circulació en la gestió del trànsit durant els diversos 
partits de competició europea EuroCup, que tindran lloc al Poliesportiu 
d’Andorra, del 27 de setembre del 2018 al 18 de maig del 2019. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIA L 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la demanda del comerç MO, situat a la plaça Rebés núm. 9, 
autoritzant-los a realitzar un acte a la via pública, el proper 11 d’octubre, de les 
16 a les 22.00 h, amb motiu de la festa de celebració de l’aniversari del comerç.  
 
2. S’acorda la demanda de la Farmàcia Galeno, autoritzant-los a realitzar un 
espectacle de música en directe davant la seva botiga, ocupant el 50 % de la 
voravia, amb motiu de la inauguració de la botiga Alain Afflelou, que tindrà lloc 
el dijous 27 de setembre, a partir de les 19.30 h. 
 
 
Vuitè.  DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Els períodes de prova definitius 
 
S’acorda l’adscripció de les persones següents que han superat els períodes 
de prova: 
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a) Per promoció interna: 
 
Funcionari: 
 
Sr. HLA, en la plaça de tècnic de pintura per al Servei de Pintura, de l’Àrea de 
Serveis Públics, adscrita al Departament de Serveis Públics, Urbanisme i 
Aparcaments, a comptar del 8 d’octubre del 2018.  
 
b) Per contractació externa: 
 
Agent de l’Administració de caràcter indefinit: 
 
Sr. FDA, en la plaça d’operari de medi ambient per al Servei de Medi ambient, 
de l’Àrea de Medi Ambient, adscrita al Departament d’Higiene i Medi ambient, a 
comptar del 8 d’octubre del 2018.  
 
2. La contractació d’un agent de l’Administració de  caràcter eventual 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
EQUIP DE PROJECTES GENT GRAN ACTIVA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació de la Sra. TSR, 
com a agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça de monitora 
d’informàtica per al curs escolar del 2018-2019, de l’1 d’octubre del 2018 al 14 
de juny del 2019, amb un salari en base a 10,17€/h treballada i una jornada 
laboral de 20h/setmanals (70105/130000).  
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda: 
 
a) La renúncia de la Sra. RSO, com a agent de l’Administració de caràcter 
eventual, en la plaça monitora d’espais de lleure, sent el seu últim dia laboral el 
dia 28 de setembre del 2018. 

 
b) La contractació de la Sra. CIM, com a agent de l’Administració de caràcter 
eventual, en la plaça de monitora d’espais de lleure, a comptar de l’1 d’octubre 
del 2018 i fins al 28 juny del 2019, amb un salari en base a 9,07€/h treballada a 
raó de 15h/setmanals, ampliables com a màxim fins a 37,5h/setmanals en 
períodes de vacances escolars (70503/130000).  
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3. La prolongació d’una comissió de serveis 
 
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
ÀREA DE GESTIÓ RETRIBUTIVA, DE RECURSOS HUMANS I 
ORGANITZACIÓ LABORAL 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la prolongació de la comissió de 
serveis del Sr. SNJF en la plaça d’operari de manteniment de la base de dades 
de la gestió del temps, a comptar del 2 d’octubre del 2018 i fins al 31 de 
desembre del 2019, i amb un salari corresponent al 80% de la banda salarial 
del grup funcional C, nivell 5 (30101/110000). 
 
4. La formació  
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda que el Sr. LSJA, operari del Servei 
d’enllumenat, realitzi la formació “curs instal·lador de baixa tensió”, impartida 
pel Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra, de manera presencial, amb una 
durada de 80 hores i amb un cost econòmic de 350€. Les hores emprades 
aniran a càrrec de l’interessat (30101/163000). 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 10.30 h. 


