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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 3 d’octubre del 2018 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 3 d’octubre 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 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la demanda del director de la Creu Roja Andorrana, autoritzant un 
grup de persones degudament identificades a desplaçar-se pel carrer Prat de la 
Creu, av. Meritxell i pels voltants del Centre Comercial (CCA), per tal de donar 
a conèixer les diferents activitats i serveis que desenvolupa la Creu Roja, del 16 
al 19 d’octubre, de les 10 h a les 20.30 h. 
 
2. S’acorda facultar el Comú d’Escaldes-Engordany per licitar i eventualment 
adjudicar l’adquisició dels dispositius de seguretat en les avingudes Meritxell i 
Carlemany. 
 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre els recursos administratius de Gabinet Jurídic que s’adjunten 
a aquesta acta. 
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C) ARXIU, RECERCA I PATRIMONI 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la participació del Comú d’Andorra la Vella en l’Exposició sobre les 
falles, que està prevista que realitzi un recorregut per a totes les escoles 
adherides al projecte escoles associades a la UNESCO, així com la participació 
del Sr. Fidel SOLSONA BAGUÉS, tècnic de Recerca i Patrimoni, per realitzar 
diferents xerrades per la difusió de les Festes del Foc. 
 
2. S’acorda sol·licitar al Ministeri de Cultura, Joventut i Esports que els tècnics 
de l’Àrea de Béns Mobles realitzin l’inventari del bé moble de les mesures. 
 
 
 
Segon.  CONSELLERIA DE JOVENTUT, CULTURA, ESPORTS I  
PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
A) SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
Acord: 
 
S’acorda el retorn a l’alumna GSA d’un import de 49,50€ corresponent a la 
mensualitat del mes de setembre del 2018, ja que per motius d’incompatibilitat 
horària, no ha assistit a cap classe d’aquest mes. 
 
 
B) AULA DE TEATRE I DANSA 
 
Acord: 
 
S’acorda el retorn a l’alumne GFH d’un import de 79,50€ corresponent a la 
matrícula de dansa i a la mensualitat del mes de setembre del 2018, ja que per 
motius d’incompatibilitat horària com a conseqüència de la modificació d’horaris 
efectuada pel Comú, no podrà assistir a les classes. 
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Tercer. CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCI AL  
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
A) ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’atorgament d’una subvenció directa, amb caràcter excepcional, al 
Sr. Albert LLOVERA MASSANA per a la promoció de la marca “Andorra la 
Vella”, per un import de 20.000€ (90101/482900). 
 
2. S’acorda la demanda d’Andorra Turisme, col·laborant el Comú amb motiu de 
l’Andorra Shopping Festival, que se celebrarà de l’1 a l’11 de novembre de 
2018, amb la cessió de diversos espais públics i l’autorització per a la 
col·locació de suports publicitaris en diversos espais del Comú. 
 
 
B) SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa SOAR, SL 
per a l’actualització, la instal·lació i la posada en marxa del software de la 
consola que controla les barres de l’equipament escènic de l’auditori, per un 
import de 7.359,87€, sense IGI (90301/608000). 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE FINANCES, COMPTABILITAT I 
ADMINISTRACIÓ  
 
A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS 
 
Acords:  
 
1. S’acorda resoldre una alta, una baixa, les modificacions i altres sol·licituds 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 resoldre una baixa de propietat que s’adjunta a aquesta acta. 
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4. 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, i 
de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals per 
a l’any 2018. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’aprovació de cinc moviments pressupostaris, mitjançant 
transferència de crèdit de despesa corrent, de diferents departaments, segons 
la taula següent: 
 

PARTIDA A AUGMENTAR CONCEPTE IMPORT  PARTIDA A DISMINUIR 
Secretaria 
General/ 

Material d'oficina 
ordinari 

10101/ 
220000 

Compra de 
material d'oficina 

500€     

      -500€ 
Secretaria General/ 
D'estudis i treballs 

jurídics 

10101/ 
227410 

Informàtica/ 
Material 

d'informàtica 

40201/ 
220200 

Compra material 
d'informàtica 

1.200€     

      -1.200€ 
Informàtica/ 

Processament de 
dades 

40201/ 
227500 

Forestals/ 
Àrees verdes i 

parcs  

50103/ 
217001 

Manteniment 
camins i àrees 

verdes 
1.883€     

      -183€ 
Forestals/ 

Publicitat, promoció i 
propaganda 

50103/ 
226000 

      -1.000€ 
Forestals/ 

Neteja i sanejament 
50103/ 
227000 

      -700€ 
Forestals/ 

Estudis i treballs 
tècnics 

50103/ 
227400 

Jardins/ 
Àrees verdes i 

parcs 

50105/ 
217730 

Compra de flor de 
temporada 

6.600     

      -4.100€ 
Jardins/ 

Altres serveis a 
l’exterior 

50105/ 
227900 
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      -2.500€ 
Jardins/ 

D’estudis i treballs 
tècnics 

50105/ 
227400 

Casa Quim Dolsa/ 
Edificis i altres 
construccions 

70101/ 
212000 

Material per 
reparacions 

500€     

      -500€ 
Casa Quim Dolsa/ 

Actes culturals, 
artístics i esportius 

70101/ 
226800 

 
2. S’acorda l’aprovació d’un avenç de fons a la partida 50101/607100 
(Urbanisme/Vies públiques) per un import de 100.000€, per poder efectuar una 
actuació d’extrema urgència en l’estructura metàl·lica sota la plaça de la 
Rotonda, el qual haurà de ser objecte de ratificació posterior amb aprovació, 
per part del Consell de Comú, d’un suplement de crèdit. 
 
 
Quart. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar el 
subministrament del material i l’obra civil per a la instal·lació de boques de reg 
a diversos carrers de la parròquia, l’aprovació del plec de bases i la publicació 
al BOPA de l’edicte corresponent. 
 
2. S’acorda formalitzar el conveni per a la connexió de l’escomesa de l’Hospital 
Nostra Senyora de Meritxell a la xarxa d’aigua potable comunal d’Andorra la 
Vella. 
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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 5094545, a nom dels Srs. 
Carles DURAN ROSELL i Cristina COMA ZAMBONI, relativa a la demanda de 
construcció d’una vivenda unifamiliar al carrer Closes de Guillemó, número 4, a 
Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5095004, a nom de la societat 
INVERSIONS CARLIT, SL, relativa a la demanda d’alineacions de la parcel·la 
de terreny situada a l’avinguda de Santa Coloma, número 55-59 i Antic Camí 
Ral, número 24-28, d’Andorra la Vella. 
 
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
4. S’acorda la contractació directa, amb caràcter d’urgència, de l’empresa 
LOCUB, SA per a les obres de reparació de l’estructura de la plaça de la 
Rotonda per un import de 85.149,16€, IGI inclòs (50101/607100) i de Guillem 
VALDÉS, enginyer Consultor, per als treballs de seguiment per un import de 
2.700,00€, IGI inclòs (50101/607100). 
 
5. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional d’idees per a la remodelació 
urbanística del carrer Doctor Vilanova, la creació d’un espai públic a la parcel·la 
de cessió del Comú a Prada Casadet, l’embelliment de la plaça del Poble i la 
connexió amb el Centre Històric i el Centre Ciutat, l’aprovació del plec de bases 
i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME i APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
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SERVEI TÈCNIC 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar el contracte amb l’empresa OTIS, relatiu al manteniment 
dels dos ascensors del pas elevat a la carretera general CG1, a l’alçada de 
l’Estadi Comunal, d’una durada d’1 any renovable fins a 5 anys, per un import 
anyal de 6.113,88€, IGI inclòs. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda l’anul·lació de l’import de 648,00€ corresponent a unes reserves de 
la via pública per part de la societat PRINCIPADEL ADR EVENTS, SL, durant 
el campionat del World Padel Tour que va tenir lloc del 19 al 26 d’agost, 
atenent al fet que el Comú era col·laborador d’aquest esdeveniment. 
 
 
Vuitè.  DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Els edictes declarats deserts 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
a) Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda declarar desert l’edicte 
extern, en 2a convocatòria, del 22 d’agost 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 
salarial del grup funcional C nivell 3, i el seu corresponent complement 
específic, i no tornar-lo a publicar.  
 
b) Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda declarar desert l’edicte 
extern, en 1a convocatòria, del 22 d’agost del 2018, publicat per proveir una (1) 
plaça d’auxiliar per a l’Equip de xarxes i triatge, com a agent de l’Administració 
de caràcter indefinit, amb un salari en base al 80% de la banda salarial del grup 
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funcional C nivell 3, i els seu corresponent complement específic, i no tornar-lo 
a publicar. 
 
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. AID, 
com a agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça de monitora 
d’espais de lleure, a comptar del 8 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 
(70501/130000).  
 
3. L’ampliació horària de la contractació d’un agen t de l’Administració de 
caràcter eventual 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda l’ampliació horària de la 
contractació de la Sra. CEM, agent de l’Administració de caràcter eventual, en 
la plaça de professora a l’escola d’art, a comptar de l’1 d’octubre del 2018 i fins 
al 27 de juny del 2019, realitzant un total de 10h setmanals, amb un preu de 
21,60€h per hora treballada (60301/130000).  
 
4. La reducció horària de la contractació d’un agen t de l’Administració de 
caràcter eventual 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la reducció horària de la 
contractació de la Sra. MSA, agent de l’Administració de caràcter eventual, en 
la plaça de professora a l’escola d’art, a comptar de l’2 d’octubre del 2018 i fins 
al 27 de juny del 2019, realitzant un total de 3h setmanals (60301/130000).  
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5. La modificació de la contractació d’un agent de l’Administració de 
caràcter eventual 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Vista la demora en la formalització del permís de treball corresponent, s’acorda 
la modificació de la data d’inici i el salari mensual relatiu a la contractació de la 
Sra. WFE, com a agent de l’Administració de caràcter eventual en la plaça de 
professora al Servei de l’Institut de Música, iniciant finalment la seva relació 
laboral el 8 d’octubre del 2018 i fins al 28 de juny del 2019, amb un salari de 
1.682,82€ mensuals.  
 
6. La convocatòria d’un concurs nacional per adjudi car un servei de 
prevenció aliè (SPA) de riscos laborals 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la convocatòria d’un concurs 
nacional per adjudicar un servei de prevenció aliè (SPA) de riscos laborals, 
l’aprovació del plec de bases i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent, 
en compliment de la Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la salut i la seguretat 
en el treball, per mantenir i complementar les accions engegades en matèria de 
prevenció tècnica, a comptar de l’1 de gener del 2019.  
 
7. La formació  
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la formació “Taller de Big data i de 
data analítics” per al Sr. CBA, impartida per la Cambra de Comerç els dies 18 i 
19 d’octubre del 2018, de manera presencial, amb una durada de 10 hores i 
amb un cost econòmic de 190€, el qual anirà a càrrec de Comú d’Andorra la 
Vella (30101/163000).  
 
8. La formulació dels plecs de càrrecs d’un expedie nt disciplinari 
 
Vist l’informe de l’òrgan instructor, s’acorda la formulació del plec de càrrecs 
corresponent a l’expedient disciplinari EXP-D 004/2018-MG (Agc), i 
concretament referent a la falta lleu tipificada a l’article 49 h) de la Llei 8/2005, 
del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals.  
 
9. S’acorda que un membre del SITCA participi, en qualitat d’observador, en el 
Comitè Tècnic de Selecció relatiu als edictes externs. 
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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 14.00 h. 


