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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 24 d’octubre del 2018 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 24 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 l’addenda al conveni signat el 21 de setembre del 2015 amb 
l’entitat bancària MORA BANC GRUP, SA, relatiu a l’organització conjunta de la 
Temporada de Música i Dansa d’Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda el pagament de la factura del Notari Isidre BARTUMEU 
MARTINEZ, núm. de protocol PI02914/2018, del 8 d’octubre del 2018, per un 
import d’11.190,70€, IGI inclòs (10101/227410), relativa a la segregació i 
entrega a títol de cessió obligatòria i gratuïta i vialitat, en la unitat d’actuació 
“PP-NC-09 Prada Casadet-Prat de la Creu”, en execució de conveni urbanístic 
entre VINYES, SL i el Comú d’Andorra la Vella, signat el 27 d’abril del 2017. 
 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre el recurs administratiu de Gabinet Jurídic que s’adjunta a 
aquesta acta. 
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Segon.  CONSELLERIA DE JOVENTUT, CULTURA, ESPORTS I  
PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
A) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
JOVENTUT 
 
Acord: 
 
S’acorda el pagament de les dietes dels Srs. Oscar GABÀ i Àlex GARCIA, per 
un import de 44,86€ (70401/230000), corresponent a la sortida a l’Akrobranche 
d’Orlú el passat 12 de juliol, dins del programa d’activitats d’estiu de la Central. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la demanda de l’Agrupació Sardanista Andorrana, autoritzant-los a 
realitzar la Festa Aplec de la Sardana 2019, el 22 de juny del 2019, a la plaça 
del Poble. 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adjudicació del concurs 
internacional, per lots o conjuntament, relatiu al subministrament, en règim de 
lloguer, al muntatge i al desmuntatge d’una pista-tobogan de gel sintètica per al 
Poblet de Nadal d’Andorra la Vella 2018, a l’empresa EXTRAICE, SL, per un 
import de 35.600€, sense IGI (lot 1 + lot 2: pista de gel de 98 m2 + tobogan de 3 
carrils) (60101/226681). 
 
3. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació del servei de 
vigilància i seguretat del Mercat de Nadal, en el marc del Poblet de Nadal 
d’Andorra la Vella 2018, a l’empresa AGÈNCIA SERVEIS I SEGURETAT SGV, 
SL, per un import de 19.067,40€, sense IGI (60101/226681). 
 
4. S’acorda la contractació directa de l’espectacle “Aquavelos” a Carmen 
ESCARDÓ CARULLA, en el marc del Poblet de Nadal 2018, per un import de 
10.000€, sense IGI (60101/226681). 
 
5. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de personal eventual 
per al Mercat de Nadal, en el marc del Poblet de Nadal 2018, a l’empresa 
Treball Temporal, SL, per un import de 11.363,03€, sense IGI (60101/226681). 
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C) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la demanda del Club Voleibol Andorra, cedint-los diverses 
instal·lacions esportives comunals i transports puntuals, de forma gratuïta, per 
a l’organització dels Campus esportius de vacances escolars del curs 2018-
2019, segons les possibilitats econòmiques del Departament d’Esports, i 
sempre que l’entitat formalitzi la seva inscripció al Registre Comunal 
d’Associacions.  
 
2. S’acorda autoritzar el Cap d’Àrea d’Activitats i Programes Esportius a assistir 
al Seminari “La Ruta del Management” que organitza l’empresa “Gestión y 
Educación en Deporte y Ocio SL”, el proper divendres 26 d’octubre, a 
Barcelona de les 10 a les 17.30 h, per un import de 74€ (80101/231000) en 
concepte de desplaçament, i de 56,73€ (80101/230000) en concepte de dietes. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
S’acorda el desplaçament de les persones següents, a Premià de Mar, el 
proper 8 de novembre, per visitar les instal·lacions de l’empresa de jardineria 
CORMA: 
 

- Sra. Meritxell SALDES, cap d’Àrea de Medi Ambient, per un import de 
28,42€ (50103/230000), en concepte de dietes. 

- Sr. Marc ROYO, cap de Servei de Medi Ambient, per un import de 
28,42€ (50103/230000), en concepte de dietes. 

 
Pel que respecta a les despeses de desplaçament, aquestes són assumides 
per l’empresa TOT NATURA. 
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Quart. CONSELLERIA D’URBANISME I APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acord: 
 
S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
S’informa: 
 
Del pagament de les 8 certificacions tramitades per l’empresa ENGINE, SAU 
en concepte de direcció d’obra del concurs relatiu a la redacció del projecte i 
direcció de les obres de la remodelació i embelliment de l’avinguda Meritxell per 
un import total de 111.691,62€, IGI inclòs (50101/607100), atenent a l’acord de 
la Junta de Govern del 3 de maig del 2017, en què es va adjudicar a dita 
empresa per un percentatge total del 3,95%, del qual 2,37% en concepte de 
redacció del projecte i 1,58% en concepte de direcció d’obra. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME i APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adquisició de motius d’enllumenat de 
Nadal per decorar les cruïlles de Prada Ramon, a l’empresa NOVELEC per un 
import de 10.303,70€, IGI inclòs (50203/607410). 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a aquesta acta. 
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2. S’acorda l’emplaçament d’una zona reservada per a motos al carrer Prat del 
Rull, a continuació de la zona de bicicletes elèctriques, ocupant les 2 places 
d’estacionament contigües. 
 
3. S’acorda el desplaçament del cap del Servei de Circulació i el cap d'Àrea de 
Noves Tecnologies a la presentació del Departament i Regidoria de Mobilitat de 
Vic, amb motiu de la Jornada de presentació dels resultats i visita de zones de 
distribució urbana de mercaderies i altres amb Parkunload, que tindrà lloc el dia 
8 de novembre, a Vic, per un import total de 161,24 € (50401/231000), del qual 
104,44€ en concepte de desplaçament i 56,84€, en concepte de dietes. 
 
4. Atenent a l’objectiu de facilitar el trasllat dels esquiadors que es desplacen a 
les pistes d’esquí, s’acorda autoritzar el trànsit d’autobusos per l’avinguda 
Meritxell, del 26 de desembre del 2018 al 30 d’abril del 2019. 
 
5. A demanda d’alguns propietaris de la zona, s’acorda efectuar una prova pilot 
de trànsit unidireccional en sentit pujada, al llarg de l’avinguda Príncep 
Benlloch, des de la cruïlla amb Ciutat de Valls (Príncep Benlloch núm. 86) fins a 
la següent cruïlla amb Ciutat de Valls (Princep Benlloch num. 30), del 17 al 23 
de novembre del 2018. 
 
 
Sisè.  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 i una modificació de comerç que s’adjunten a 
aquesta acta. 
 
2. S’acorda decretar les altes de propietat que s’adjunten a aquesta acta. 
 
 
S’informa: 
 
De la modificació d’ofici de propietat que s’adjunta a aquesta acta. 
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B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’aprovació de 7 moviments pressupostaris de diferents 
Departaments, mitjançant transferències de crèdit de despesa corrent, segons 
el quadre següent: 
 

PARTIDA A 
AUGMENTAR CONCEPTE IMPORT PARTIDA A DISMINUIR 

Compres i 
Magatzem 

Central/ 
Maquinària, 

instal·lacions i 
equipaments 

40103/ 
213000 

Bateries pel transpalet 2.200,00     

      -2.200,00 

Compres i 
Magatzem 

Central/ 
Productes de 

neteja 

40103/ 
221800 

Servei de 
Manteniment/ 

Altres 
subministraments 

50211/ 
221900 

Petit material 
manteniment 

500,00     

      -500,00 
Servei Tècnic/ 

Estudis i treballs 
tècnics 

50201/ 
227400 

Aparcaments 
horitzontals amb 

barrera/ 
Maquinària, 

instal·lacions i 
equipaments 

50503/ 
213000 

Reparacions i 
consumibles 
aparcaments 

3.500,00     

      -3.500,00 

Aparcament 
Centre Històric/ 

Maquinària, 
instal·lacions i 
equipaments 

50504/ 
213000 

Institut de 
Música/ 

Impressions i 
publicacions 

60201/ 
227300 Fer agendes 800,00     

      -800,00 

Institut de 
Música/ 

Reunions, 
conferències i 

cursets 

60201/ 
226400 
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Serradells/ 
Edificis i altres 
construccions 

80301/ 
212000 

Manteniment 
Serradells 

10.000,00     

Serradells/ 
Altres 

subministraments 

80301/ 
221900 

Petit material 
manteniment 

4.000,00     

Serradells/ 
Carburants 
locomoció 

80301/ 
221100 Carburants 500,00     

      -10.000,00 
Esports/ 
Escoles 

esportives 

80101/ 
226895 

      -4.500,00 
Serradells/ 

Estudis i treballs 
tècnics 

80301/ 
227400 

 
2. S’acorda deixar sense efecte la transferència corresponent al quart trimestre 
a favor de JOVIAL, SLU, per un import de 73.271,75€, atenent al romanent de 
tresoreria acumulat en dita societat, la qual cosa no afecta al seu Patrimoni Net, 
ni al seu funcionament. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE SOCIAL  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
A) ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda desestimar la demanda dels Castellers d’Andorra de disposar de la 
sala Àgora el proper dia 27 d’octubre. 
 
 
B) SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
CASAL D’INFANTS EL LLAMP 
 
Acord: 
 
S’acorda el pagament de la despesa generada en concepte de menjador a les 
activitats d’estiu del Casal d’Infants El Llamp, la qual s’ha incrementat en 
1.179€ (70501/226890), a causa de l’augment en el número d’inscripcions 
realitzades i per tant de l’increment del nombre de menús servits. 
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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: 
 
Funcionària: 
 
Sra. CAE, en la plaça d’administrativa, adscrita al Departament d’Higiene i Medi 
Ambient, amb efectes 22 d’octubre del 2018.  
 
2. La contractació d’agents de l’Administració de c aràcter eventual 
 
DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació del Sr. MRJ, com a 
agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça de tècnic de 
programari, a comptar del 5 de novembre del 2018, i finalitzant la seva relació 
laboral de forma expressa i sense preavís el dia 31 de gener del 2019, i amb un 
salari en base al 80% del grup funcional B, nivell 7 (40201/130000).  
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació dels agents de 
l’Administració de caràcter eventual següents: 
 
a) Sra. NGS, en la plaça de monitora de dia per al campus multiesports de les 
vacances de Tots Sants 2018, del 29 d’octubre al 2 de novembre del 2018, 
amb un salari en base a 9,07€/h treballada i una jornada setmanal de 34 hores. 
 
b) Sra. BV, en la plaça de monitora de dia per al campus multiesports de les 
vacances de Tots Sants 2018, del 29 d’octubre al 2 de novembre del 2018, 
amb un salari en base a 9,07€/h treballada i una jornada setmanal de 18 hores.  
 
c) Sra. COM, en la plaça de monitora dels cursets de natació per al campus 
multiesports de les vacances de Tots Sants 2018, del 29 d’octubre al 2 de 
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novembre del 2018, amb un salari en base a 14,93€/h treballada i una jornada 
setmanal de 8 hores.  
 
d) Sr. BOJO, en la plaça de monitor per a la Fira del 25 al 28 d’octubre del 2018 
i monitor/socorrista de l’activitat Aquaparc dels Serradells, del 29 d’octubre a l’1 
de novembre del 2018, amb un salari en base a 9,07€/h treballada, i una 
jornada setmanal de 32 hores (80101/130000). 
 
3. Les prolongacions de contractacions 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la prolongació de la contractació 
dels Srs. TM i OPU, com a agents de l’Administració de caràcter eventual, en la 
plaça d’operari de medi ambient per a l’Àrea de Medi Ambient, adscrita al 
Departament d’Higiene i Medi Ambient, a comptar, ambdós, del 27 d’octubre 
del 2018, i finalitzant les respectives relacions laborals de forma expressa i 
sense preavís el dia 30 de novembre del 2019, i amb un salari en base al 80% 
del grup funcional C, nivell 5 (50103/130000).  
 
 
S’informa: 
 
De l’anul·lació de la formació de la Cambra de Comerç d’Andorra “Taller Big 
data i de data analítics” per manca d’inscripcions al curs.  
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 14.00 h. 


