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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 2 de gener del 2019 
 
A la Casa Comuna, a les 9.30 h, del 2 de gener del 2019, 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 proposta de formalitzar un conveni amb FEDA per a la prestació 
de serveis amb la plataforma de mobilitat intermodal, la qual s’haurà de 
sotmetre a la ratificació del Consell de Comú. 
 
2. S’acorda iniciar els treballs per a la redacció d’un concurs d’idees per tal de 
dissenyar un element d’atracció que ressalti l’accés a Andorra la Vella a la zona 
de la Margineda. 
 
 
B) 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. 
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Segon.  CONSELLERIA DE JOVENTUT, CULTURA, ESPORTS I  
PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
A) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Acord: 
 
S’acorda la modificació de dades al Registre Comunal d’Associacions de la 
Junta Directiva de l’Associació Assemblea.cat Andorra. 
 
 
B) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
D’acord amb l’establert a article 28 de la Llei de contractació pública, del 9 de 
novembre del 2000, i atenent als motius de força major derivats de l’incendi 
ocorregut en el Centre Esportiu Serradells el dia 22 de novembre del 2018, que 
fan inviable en aquests moments l’inici dels treballs adjudicats, s’acorda la 
suspensió del contracte signat el 19 de novembre del 2018 amb l’empresa 
CONSTRUCCIONS I EDIFICACIONS LES VALLS, SAU (CEVALLS, SAU), 
relatiu a les obres d’impermeabilització de la piscina exterior del Centre 
Esportiu dels Serradells. Tot això en espera de l’evolució derivada del referit 
sinistre. 
 
 
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. 
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3. S’acorda resoldre una alta al cens electoral que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
Quart. CONSELLERIA D’URBANISME I APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
2. S’acorda la proposta d’Ordinació reguladora de les condicions i solucions 
alternatives en què les llicències urbanístiques podran acollir-se al règim 
excepcional establert en el Reglament de construcció sobre exigència de 
places d’aparcament, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de 
Comú. 
 
3. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per seleccionar un model 
estratègic de desenvolupament de les zones del carrer Doctor Vilanova, Prada 
Casadet, plaça del Poble, plaça Príncep Benlloch i plaça Rebés, i connexions 
amb el Centre Històric i el Centre Ciutat, l’aprovació del plec de bases i la 
publicació al BOPA de l’edicte corresponent. 
 
4. S’acorda formalitzar la signatura d’una pròrroga, per un període de 3 mesos, 
de la servitud temporal de pas en relació amb les parcel·les PR16 i 17, del Pla 
Parcial del Prat del Rull, amb les Sres. Amàlia i Thaïs VINYES DABAD i la 
societat AUTO SELECCIÓ, SA, conferida per conveni del 21 de març del 2018. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda la proposta de limitació horària de les zones d’aparcament de la 
parròquia, destinades a minusvàlids, següent: 
 

- Limitació màxima d’una hora, a les zones properes a l’Administració, 
Govern i la CASS. 
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- Limitació màxima de dues hores, a les zones urbanes cèntriques, 
centres de rehabilitació, ortopèdies, etc. 

- Sense limitació horària, a les zones perifèriques de la parròquia. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIA L 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda col·laborar en l’organització conjunta, amb el Comú d’Escaldes-
Engordany i Andorra Turisme, SAU, de l’acte d’inauguració de l’Eix Central, 
amb una aportació econòmica de 25.000€ (90101/43300/482900), i procedir a 
la signatura del conveni corresponent. 
 
 
Setè.  DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Els períodes de prova definitius 
 
S’acorda l’adscripció de les persones següents que han superat el període de 
prova per contractació externa: 
 
Agents de l’Administració de caràcter indefinit: 
 
Sra. MTRM i Sr. FAV, en la plaça d’operaris d’aparcaments a l’Àrea 
d’Aparcaments, adscrita al Departament de Serveis Públics, Urbanisme i 
Aparcaments, amb efectes l’1 de gener del 2019.  
 
2. La contractació d’uns agents de l’Administració de caràcter eventual 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació del Sr. RLE, com a 
agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça de tècnic de 
manteniment, a comptar del 7 de gener del 2019 i fins a la reincorporació per 
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baixa mèdica del Sr. MPJ, titular de la plaça, i amb un salari mensual en base 
al 80% del grup funcional C, nivell 5 (90101/43200/110000). 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació del Sr. PM, com a 
agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça de professor, a 
comptar del 8 de gener i fins al 28 de juny del 2019, i amb un salari  en base a 
21,60€/h, i a raó de 3,25h/setmanals (60201/33401/130000). 
 
3. La modificació de la contractació d’un agent de l’Administració de 
caràcter eventual 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la modificació de la contractació 
de la Sra. SPJ, com a agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça 
de professora, a 34,25h/setmanals, i amb un salari en base a 1.505,20€ a 
comptar de l’1 de gener del 2019 i fins a la finalització de la seva contractació, 
el 28 de juny del 2019 (60201/33401/130000).  
 
4. 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 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Octubre 2018 
APM          107,38€ 
CFF            71,35€ 
RMD          101,26€ 
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Agent de l’Administració de caràcter eventual 
KD            34,86€ 
 
5. La prolongació d’adscripció temporal 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la prolongació de l’adscripció 
temporal en segona activitat fora del Servei de Circulació de la Sra. BTE, en la 
plaça de recepcionista/administrativa a l’Àrea d’Instal·lacions Esportives i de 
Lleure, adscrita al Departament d’Esports, amb les actuals condicions salarials, 
a comptar de l’1 de gener i fins al 10 d’octubre del 2019.  
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 12.30 h. 


