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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 23 de gener del 2019 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 23 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 col·laborar en l’organització de la 66è edició del ral·li Tulpenrallye, 
ral·li de vehicles clàssics, que tindrà lloc de l’11 al 12 de maig del 2019, a 
Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda aprovar els Estatuts de l’entitat que es denominarà “EIX CENTRAL 
ANDORRA LA VELLA – ESCALDES-ENGORDANY” (abreujadament, ECAEE), 
agrupació, sense ànim de lucre, que serà integrada per: 
 

- COMÚ D’ANDORRA LA VELLA 
- COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY 
- CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS D’ANDORRA 
- ASSOCIACIÓ EIX CENTRAL 

 
S’acorda facultar a la Cònsol Major, Sra. Conxita MARSOL RIART, per a que 
actuant per si sola, en nom i representació del Comú d’Andorra la Vella, pugui 
comparèixer davant de Notari per protocol·litzar els esmentats Estatuts i quants 
altres documents públics i privats siguin necessaris o convenients en relació a 
l’entitat de referència, en els termes i condicions que estimi convenients. 
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B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre el recurs administratiu de Gabinet Jurídic que s’adjunta a 
aquesta acta. 
 
 
C) COMUNICACIÓ 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de la Impremta 
SOLBER, SL per a la producció i impressió del butlletí comunal Capital. Ad, per 
a l’any 2019, per un import de 13.066,68€, IGI inclòs (10103/92200/227300). 
 
 
Segon.  CONSELLERIA DE JOVENTUT, CULTURA, ESPORTS I  
PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
A) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
JOVENTUT 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la sol·licitud de subvenció per a Joves Emprenedors següent: 
 

Núm. 
Registre Sol·licitant Objecte Acord 

5098274 Fortiauto, SLU 
Subvenció Joves 
emprenedors Fortiauto, 
SLU (1r any 33,53 euros) 

Favorable 

 
B) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Acord: 
 
S’acorda la contractació de l’espectacle “HITS” a l’empresa EL TRICICLE CIA 
TEATRAL, SL, en el marc de la 54a Temporada de Teatre, per un import de 
23.350€, IGI no inclòs (60102/33400/226830). 
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C) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar la instal·lació d’un 
sistema de climatització i tractament d’aire a la sala polivalent d’Andorra la 
Vella, l’aprovació del plec de bases i la publicació al BOPA de l’edicte 
corresponent. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
A) ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar el servei de 
vigilància de l’espai del Parc Central d’Andorra la Vella, l’aprovació del plec de 
bases i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent. 
 
 
B) ÀREA HIGIENE 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la sol·licitud següent: 
 

Núm. 
registre 

Sol·licitant  Objecte  Acord  

5098358 
BDS PORTALS, 

SLU 

Sol·licitud d’autorització 
d’embrancament a la 
xarxa pública d’aigua 
residual o clavegueram a 
l’av. Príncep Benlloch, 
núm. 66-72 

Favorable 
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Quart. 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 de l’Associació del Centre Històric d’Andorra la Vella, 
amb l’aportació econòmica destinada a l’acció 55 del Pla Estratègic 
(dinamitzador comercial i les seves funcions) per un import de 41.580€ 
(90101/43300/482900), d’acord amb el conveni de col·laboració per a 
l’execució del Pla Estratègic del Centre Històric d’Andorra la Vella signat el 16 
de novembre del 2017. 
 
2. S’acorda formalitzar la segona addenda al conveni de col·laboració, signat el 
20 de febrer del 2018, entre Andorra Turisme, Sau i el Comú d’Andorra la Vella, 
relatiu a la celebració d’esdeveniments del Cirque du Soleil a Andorra. 
 
 
Cinquè. 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 resoldre una alta al cens electoral que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA D’URBANISME I APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
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ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5087486, a nom del Sr. Lluís 
MONTANYA TARRÉS, relativa a la demanda de canvi de titularitat de béns 
immobles, de l’edifici situat al carrer del Currubell, número 1, d’Andorra la Vella.  
 
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5098313, a nom dels Srs. 
Gerard i Judith DE LA CASA UBACH, relativa a la demanda d’alineacions i 
rasants de la parcel·la situada a l’avinguda Meritxell, número 92-94, carrer de 
l’Aigüeta, número 5-15 i carrer Joan Maragall, número 11-13, d’Andorra la 
Vella.  
 
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
4. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar les obres 
d’embelliment de carrer del Puial, l’aprovació del plec de bases i la publicació al 
BOPA de l’edicte corresponent. 
 
5. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar les obres de 
construcció del Parc de la Serradora a Santa Coloma, l’aprovació del plec de 
bases i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent. 
 
6. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional d’idees per a la creació d’un 
portal d’entrada a la parròquia d’Andorra la Vella, a la Rotonda de la Margineda 
– avinguda d’Enclar, l’aprovació del plec de bases i la publicació al BOPA de 
l’edicte 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: 
 
a) Sr. PFR, en la plaça d’auxiliar de l’equip de xarxes i triatge de l’Àrea 
d’Higiene, adscrita al Departament d’Higiene i Medi Ambient, amb efectes el 31 
de gener del 2019. 



AJdG núm. 19/04 
23/01/2019 

 

 6 

b) Sr. ECJ, en la plaça d’operari de l’equip de xarxes i triatge de l’Àrea 
d’Higiene, adscrita al Departament d’Higiene i Medi Ambient, amb efectes el 31 
de gener del 2019.  
 
2. 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 DE MEDI AMBIENT 
 
Servei d’Aigües 
 
Desembre 2018 
APM          14,23€ 
RMD          60,13€ 
 
Agent de l’Administració de caràcter eventual 
KD          60,32€ 
(50202/16100/130500) 
 
3. La modificació d’un preu horari  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
EQUIP GENT GRAN ACTIVA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, i segons acord amb la cap d’Àrea de 
Social, s’acorda regularitzar el preu hora de la Sra. MGMJ, amb un salari base 
a 23,66€/h treballada a una jornada laboral de 4h/setmanals 
(70105/23104/130000). 
 
4. La regularització dels salaris i de les primes d el personal afectat pel 
coeficient de correcció del 10% sobre l’acompliment  del període juliol 
2008-juny 2009, a comptar del mes de gener del 2019  
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda: 
 
a) L’aplicació mensual de la part consolidada del resultat de l’acompliment 
2008-2009, en la nòmina del mes de gener del 2019, del personal afectat. 
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b) El pagament a les persones actives i afectades dels imports de les primes 
pendents de pagament, corresponent a l’acompliment 2008-2009, en la nòmina 
del mes de gener del 2019. 

 
c) La modificació de l’import del CRA de la Sra. BIP, tècnica de joventut, per 
assumir les tasques de cap de Servei de Joventut i Participació Ciutadana, per 
un import de 213,61€, a comptar de l’1 de gener del 2019, en base al càlcul 
acordat en la Junta de Govern del 25 d’abril del 2018. 
 
d) La comunicació per carta al Govern d’Andorra de la situació i imports 
pendents de regularitzar de la Sra. RVA, traspassada per acord de la Junta de 
Govern de l’1 de juny del 2017.  
 
5. L’aplicació de la variació percentual de l’índex  general de preus al 
consum (IPC) de l’any 2018 
 
Vist el Decret del Govern del 16 de gener del 2019, publicat al BOPA núm. 6, 
any 2019, del 23 de gener del 2019, s’acorda aplicar la variació percentual de 
l’índex general de preus al consum (IPC) d’Andorra de l’any 2018 que és del 
+0,7%. 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 12.40 h. 


