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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 6 de febrer del 2019 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 6 de febrer 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. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG 
Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL  
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda nomenar la Sra. Ana SAENZ, tècnica superior d’Urbanisme, com a 
tècnic comunal que gestiona les obres d’adaptació dels edificis comunals, i dels 
espais públics de la parròquia d’Andorra la Vella, en coordinació amb el 
Ministeri d’Ordenament Territorial. 
 
2. Atenent al recorregut de la manifestació proposat per la representant de 
l'Associació Stop Violències, que tindrà lloc el proper 8 de març, a partir de les 
20.30 h, amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, i considerant 
que pot afectar de forma rellevant el trànsit de vehicles de la part alta de 
l’avinguda Meritxell, s’acorda recomanar a la interessada que presenti un 
recorregut alternatiu que no suposi afectacions al trànsit de vehicles. 
 
3. S’acorda formalitzar el 4t conveni d’educació viària entre el Govern 
d’Andorra, FEDA, els 7 comuns i l’Automòbil Club d’Andorra. 
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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  

5097315 O’Gourmandises, SL 

Subvenció Joves 
emprenedors  MUSE 
INSPIRATION 
GOURMANDE (2n any 
654,38 euros) 

Favorable 

 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la demanda de la presidenta del Club Esportiu Andorrà de Dansa i 
Fitness, col·laborant el Servei de Circulació en la gestió del trànsit derivat de 
l’organització de l’esdeveniment de dansa, Rock da House, que tindrà lloc el 
proper 31 de març, de les 8 h a les 19 h, al pavelló del Govern. 
 
2. S’acorda la demanda de la presidenta de la Federació Andorrana 
d'Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD), col·laborant el Comú en 
la promoció a les xarxes del 1r Concert Solidari del Dia Nacional de les 
persones amb Discapacitat, que tindrà lloc el proper 25 d'abril, a les 20 h, al 
Centre de Congressos. 
 
3. S’acorda la modificació de dades al Registre Comunal d’Associacions de la 
Junta Directiva de l’Associació de Celíacs d’Andorra. 
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B) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Acord: 
 
S’acorda la publicació al BOPA de l’avís pel qual s’acorda la convocatòria per 
presentar les sol·licituds per a l’atorgament de subvencions per a la promoció i 
realització d’activitats culturals d’àmbit ciutadà que es desenvolupin a la 
parròquia d’Andorra la Vella durant l’any 2019, així com les bases reguladores 
corresponents. 
 
 
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 resoldre l’alta de publicitat exterior que s’adjunta a aquesta acta. 
 
4. S’acorda resoldre l’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 l’aprovació de la sol·licitud número 5099016, a nom de la societat 
ROC ESCOLLS, SA, relativa a la demanda de primera ocupació de les obres 
de reforma i canvi d’ús d’un despatx a habitatge al carrer Roc Escolls, número 
8, planta quarta, porta A, d’Andorra la Vella. 
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2. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
3. S’acorda que l’Àrea d’Urbanisme valori, en els millors terminis, l’obertura 
d’un expedient de declaració d’estat de ruïna dels edificis ubicats al carrer 
Doctor Mitjavila, número 26 i avinguda Meritxell, número 64. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa FLAMA 
COMERCIAL, SL per al subministrament de 80 botelles de diòxid de carboni 
alimentari per al tractament de l’aigua del dipòsit de la Birena, per un import de 
12.132,03€, IGI inclòs (50202/16100/221902). 
 
2. S’acorda el desplaçament de les persones següents a Barcelona, el proper 8 
de febrer, per assistir a una visita demostració d’un aparell georadar, realitzada 
per l’empresa SOCADE: 

- Sra. SM, cap d’Àrea de Medi Ambient, per un import de 28,42€, en 
concepte de dietes (50107/17000/230000) 

- Sr. RR, cap de Servei d’Aigües, per un import de 28,42€, en concepte de 
dietes (50107/17000/230000) 

- Sr. AM, cap d’Equip del Servei d’Aigües, per un import de 181,72€, en 
concepte de dietes i desplaçament (50107/17000/230000 i 
50107/17000/231000). 

 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
Acord: 
 
S’acorda l’ampliació de contracte amb l’empresa SERVEIS IMMOBILIARIS I 
DE CONSTRUCCIÓ, SA (SIMCO) per al complement d’obra dels treballs del 



AJdG núm. 19/06 
06/02/2019 

 

 5 

parc infantil “Parc del Roure”, consistents en la realització d’una rampa d’accés 
al parc, per un import de 31.033,82€, IGI inclòs (50101/15500/607100), i la 
publicació al BOPA de l’edicte corresponent. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a aquesta acta. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIA L 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda col·laborar amb l’Associació Andorrana de Vehicles Antics per a la 
celebració de l’esdeveniment FIVA WORLD RALLY, que se celebrarà de l’1 al 7 
de juliol del 2019, amb una aportació econòmica per un import de 20.000€ 
(90101/43300/482900), i la formalització del conveni de cessió d’espais, 
material i serveis del Comú corresponents.  
 
2. S’acorda la proposta de conveni de col·laboració entre ANDORRA 
TURISME, SAU i els Comuns de Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, 
Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany per al 
desenvolupament d’accions conjuntes de màrqueting turístic mitjançant el 
programa Infoturisme 2019, per un import de 25.000€ (90101/43300/482900). 
 
 
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 contractació externa: 
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Agent de l’Administració de caràcter indefinit: 
 
Sr. BRG, en la plaça d’auxiliar de l’equip de neteja de la via pública de l’Àrea 
d’Higiene, adscrita al Departament d’Higiene i Medi Ambient, a comptar de l’11 
de febrer del 2019. 
 
2. L’excedència sense reserva de plaça 
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ 
 
Vist l’informe de la directora de RH, i d’acord amb l’establert en l’article 39 de 
l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda atorgar 
una excedència, sense reserva de plaça, al Sr. MCS, per un període de 3 anys, 
a comptar del 9 de febrer del 2019 fins al 8 de febrer del 2022. 
 
3. La renúncia d’una agent de l’Administració de ca ràcter indefinit 
 
DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la renúncia de la Sra. RMY a la 
seva plaça, i la finalització de la relació laboral amb el Comú d’Andorra la Vella, 
a comptar del 24 de febrer del 2019. 
 
4. La contractació d’agents de l’Administració de c aràcter eventual  
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació del Sr. GDDJ com 
a agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça de monitor 
responsable per a l’activitat de ludoteca de les vacances escolars de carnaval 
2019, del 25 de febrer a l’1 de març del 2019, i amb un salari en base a 
10,85€/h treballada, a raó de 25h/setmanals, i com a monitor de l’activitat de 
ludoteca, el dimarts 5 de març i amb un salari en base a 9,24€/h treballada, a 
raó de 10,5h/setmanals (80101/34000/130000). 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
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ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació de la Sra. GCC, 
com a agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça d’informadora 
turística, adscrita al Departament de Promoció Turística i Comercial, a comptar 
del 7 de febrer del 2019 i fins a la reincorporació de la persona titular de la 
plaça, amb un salari mensual de 1.100€ (90201/43201/110000). 
 
5. Deixar sense efecte una contractació  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
EQUIP DE L’ESCOLA D’ART 
 
Vist l’informe del cap d’Àrea de Cultura que indica que per manca d’inscrits 
queda anul·lat el curs monogràfic d’il·lustració de còmic, s’acorda deixar sense 
efecte l’acord de la Junta de Govern del passat 19 de desembre del 2018 pel 
qual es contractava el Sr. HLMY, com a agent de l’Administració de caràcter 
eventual, en la plaça de professor del curs monogràfic d’il·lustració de còmic. 
 
6. L’ampliació horària d’una funcionària 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
EQUIP DE L’ESCOLA D’ART 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda ampliar 5 hores/setmanals la 
jornada laboral de la Sra. ACM, per cobrir les classes de fotografia, a efectes 4 
de febrer i fins a la finalització del curs escolar, el 27 de juny del 2019 
(60101/33000/110000). 
 
7. Les formacions 
 
a) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda l’assistència de 15 treballadors 
adscrits a diferents serveis del Comú d’Andorra a la formació  “Mesures de 
seguretat i salut en els treballs d’alçada”, impartida per Unitat Qualitat i 
Prevenció, SA i Europrevenció, SL, de manera presencial, amb una durada de 
7 hores i sense cap cost econòmic (30101/92002/163000). 
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b) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda que el personal assignat realitzi 
la formació “PERMÍS DE CONDUCCIÓ B2“, impartida per l’autoescola UNIÓ, 
de manera semi presencial, per un import de 355,30€/persona i l’examen 
psicotècnic a càrrec del Servei de revisions mèdiques de permisos de conduir 
de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, per un import de 60,92€/persona 
(30101/92002/163000). 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 12.30 h. 


