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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 3 d’abril del 2019 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 3 d’abril 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. Miquel CANTURRI CAMPOS, cònsol menor 
Hble. Sra. Mònica CODINA TORT, consellera major 
Hble. Sra. Maria Carme NIN SANS, consellera menor 
Hble. Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES 
Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA 
Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG 
Hble. Sr. Alain CABANES GALIAN. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL  
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la demanda efectuada pels responsables d’Andorra Telecom, 
autoritzant-los a poder instal·lar a la parròquia un vehicle itinerant, del 2 al 5 de 
maig, a la plaça de la Rotonda, i del 6 al 12 de maig al costat del Comú, per tal 
d’efectuar el canvi dels descodificadors. 
 
2. S’acorda la demanda cursada per la directora de la Cambra de Comerç, 
autoritzant-los a enregistrar un vídeo corporatiu amb imatges de l'exterior del 
Centre de Congressos d'Andorra, de l'Avinguda Meritxell i de la zona comercial 
de Fener Bulevard (The Shopping Mile), per poder participar en un projecte 
europeu impulsat per la Cambra de Comerç d'Andorra, Girona, Lleida i 
Perpinyà, mitjançant el programa InterregV – POCTEFA. 
 
3. S’acorda la proposta d’addenda al conveni de col·laboració, signat el 25 de 
juny del 2018, entre el Comú d’Andorra la Vella i l’entitat FORCES 
ELÈCTRIQUES D’ANDORRA-FEDA per a la construcció i explotació d’una 
xarxa urbana de distribució de calor a la parròquia d’Andorra la Vella, la qual 
s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
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4. Atenent a la incompatibilitat entre el manteniment del Parc Central -net i en 
les degudes condicions com a àrea verda de descans i lleure per als ciutadans, 
especialment infants i joves- i la celebració d’actes multitudinaris que impliquin 
el repartiment i consum de menjar i beure, s’acorda no autoritzar -amb caràcter 
general- les demandes que s’efectuïn prop del Comú, per a la de celebració 
d’aquest tipus d’esdeveniments. 
 
5. D’acord amb el que disposa l’article 54 de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, 
dels agents de circulació comunals, s’acorda la resolució de l’expedient 
disciplinari amb referència EXP-D 004/2018 (AgC) incoat al Sr. MGJ, en relació 
amb les faltes següents: 
 

- Article 48.f) relatiu als actes i les conductes que atemptin contra l’honor, 
la imatge i la dignitat dels altres funcionaris i personal de l’Administració 
pública, contra la imatge del servei i contra el prestigi i la consideració 
deguts al comú corresponent, imposant la sanció de suspensió temporal 
de funcions de vint dies, amb la pèrdua de les retribucions, d’acord amb 
l’establert a l’article 50.3.a) de la referida Llei 8/2005, a complir durant el 
període que li serà referit en la notificació d’aquesta resolució o 
posteriorment, i d’acord amb les necessitats del servei. 
 

- Article l’article 48.n) relatiu a l’incompliment per negligència greu dels 
deures derivats de la funció, imposant la sanció de suspensió temporal 
de funcions d’un mes, amb la pèrdua de les retribucions, d’acord amb 
l’establert a l’article 50.3.a) de la referida Llei 8/2005, a complir durant el 
període que li serà referit en la notificació d’aquesta resolució o 
posteriorment, i d’acord amb les necessitats del servei. 

 
Així mateix, i constatada la comissió de les faltes greus anteriors, i tenint 
present que la Junta de Govern, celebrada el 27 de març del 2019, va acordar 
3 resolucions definitives, relatives a la comissió de 3 faltes greus per part del 
mateix expedientat, les quals es relacionen a continuació:  
 

- Infracció de l’article 48.n) relatiu a l’incompliment, per negligència greu, 
dels deures derivats de la funció. 

- Infracció de l’article 48.f) relatiu als actes i les conductes que atemptin 
contra l’honor, la imatge i la dignitat dels altres funcionaris i personal de 
l’Administració pública, contra la imatge del servei i contra el prestigi i la 
consideració deguts al comú corresponent. 

- Infracció de l’article 48.e) relatiu a les faltes de respecte o consideració 
greus i manifestes envers els comandaments o càrrecs superiors, els 
altres membres del Servei o els ciutadans. 
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Considerant que la reincidència en la comissió de faltes greus, com és el cas, 
és constitutiva de falta molt greu, de conformitat amb l’article  47.j) de la Llei 
8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals. 
 
S’acorda imposar una sanció al Sr. MGJ de separació del servei, segons allò 
establert en l’article 50.2.a) de la referida Llei, la qual es farà efectiva el dia en 
què s’hagin complert, de forma successiva, les quatre sancions de suspensió 
temporal de funcions imposades.  
 
 
Segon. 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 5098789, a nom de la societat 
CARBURANTS DE LES VALLS, SLU, relativa a la demanda de reforma 
puntual, connectant la planta 2a amb la planta 3a del magatzem situat a 
l’avinguda d’Enclar, número 50, de Santa Coloma. 
 
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5099876, a nom de la societat 
FELIPÓ, SLU, relativa a la demanda de reforma d’una nau industrial situada a 
l’avinguda de Salou, número 54, d’Andorra la Vella. 
 
3. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5100597, a nom de la societat 
RIALP PATRIMONI, SA, relativa a la demanda de primera ocupació parcial de 
les obres de la planta baixa, 1a, 2a i 3a de l’edifici situat a l‘avinguda Meritxell, 
número 100-102, d’Andorra la Vella. 
 
4. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
5. S’acorda l’ampliació de contracte amb LOCUB,SA referent als treballs de 
reparació de l’estructura metàl·lica sota la plaça de la Rotonda, per un import 
de 8.081,98€, IGI inclòs (50101/15500/607100), i la publicació al BOPA de 
l’edicte corresponent. 
 
 
Tercer. CONSE LLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ  
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
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A) ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adquisició de la flor de les 
jardineres i parterres per la temporada d’estiu del 2019, a l’empresa TOT 
NATURA, per un import de 14.697,13€, IGI inclòs (50107/17101/217001). 
 
2. S’acorda facultar el Comú de la Massana, en representació de tots els 
Comuns, per a la licitació i si escau, l’adjudicació del tractament, amb mitjans 
aeris d’helicòpter, contra l’afectació de la processionària del pi. 
 
 
B) ÀREA D’HIGIENE 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adquisició d’una aspiradora 
industrial elèctrica autònoma per la neteja de l’avinguda Meritxell, a l’empresa 
SENYALITZACIONS STOP, SL, per un import de 18.396,18€, IGI inclòs 
(50301/16300/604000). 
 
2. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar el 
subministrament d’un vehicle escombradora per a l’Àrea d’Higiene, mitjançant 
la modalitat de rènting, l’aprovació del plec de bases i la publicació al BOPA de 
l’edicte corresponent. 
 
3. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar el 
subministrament d’un vehicle multifuncions fregadora decapadora amb pala i 
saladora per a l’Àrea d’Higiene, l’aprovació del plec de bases i la publicació al 
BOPA de l’edicte corresponent. 
 
 
Quart. CONSELLERIA DE JOVENTUT I ESPORTS  
 
A) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la sol·licitud de subvenció per a Joves Emprenedors següent: 
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Núm. 
Registre  

Sol·licitant  Objecte  Proposta  

5100019 Consultors Analítics 
Saez Reverté, SLU 

Subvenció Joves 
emprenedors 
Antifragile (1r any 
189,19 euros) 

Favorable 

 
 
B) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar el conveni amb la Federació Andorrana de Futbol relatiu 
a la cessió d’un local a l’Estadi Comunal, per a l’any 2019, prorrogable 
anualment fins a la finalització del contracte d’arrendament entre la propietat i el 
Comú d’Andorra la Vella, amb efectes l’1 de gener del 2019. 
 
2. S’acorda la demanda del Club Atletisme Valls Andorra, autoritzant 
l’organització de la novena edició de la cursa de la Dona, que tindrà lloc el 2 de 
juny, a les 10.30 hores, pels carrers de les parròquies d'Andorra la Vella i 
Escaldes-Engordany. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE CULTURA  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda del Grup Floklore Casa de Portugal amb motiu de 
l’organització de la 6a edició del mercat tradicional “O feirao”, col·laborant amb 
el següent: 
 

- L’autorització per l’ocupació de la Plaça Guillemó (costat esquerra) per al 
dia 7 de juliol durant tot el dia. 

- La instal·lació d’un punt de connexió elèctrica 
- La cessió de 7 taules i 10 cadires 
- La cessió de cubells de brossa i tanques de circulació per delimitar la 

zona 
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- La cessió d’un equip de so per a la sonorització d’alguna actuació 
musical amb el suport de personal de l’Àrea de Cultura. 

 
 
Sisè.  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 la contractació de l’empresa COPSA, 
per a la construcció de la claveguera del carrer les Canals d’Andorra la Vella, 
per un import de 19.533,52€, IGI inclòs (50201/15500/607100). 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda la resolució d’al·legacions formulades a diverses sancions de 
circulació, la relació de les quals s’adjunta en aquesta acta. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE FINANCES, COMPTABILITAT I 
ADMINISTRACIÓ  
 
A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes, de baixes i modificacions de comerç 
que s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes de propietat que s’adjunten a 
aquesta acta. 
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3. S’acorda la publicació al BOPA de l’edicte de període de voluntari 
corresponent a la facturació de l’impost sobre la Propietat Immobiliària. 
 
4. S’acorda donar d’alta d’ofici les unitats immobiliàries no inscrites al Comú 
d’Andorra la Vella adquirides l’any 2018, segons les llistes dels notaris. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la proposta d’un crèdit extraordinari per un import total 
d’1.008.269,76€ per dotar la partida 30101/92002/110700 (Recursos 
Humans/Altres remuneracions – GADA) per un import de 872.960,82€ i la 
partida 30101/92002/160700 (Recursos Humans/ CASS GADA) per un import 
de 135.308,94€, per poder executar la Sentència 28-2015, del 27 de maig, en 
compliment de l’Aute 70-2018, relatiu a la Gestió de l’Acompliment (GADA), 
que es finança contra endeutament, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació 
del Consell de Comú. 
 
2. S’acorda la proposta d’un crèdit extraordinari, per un import de 15.210€, per 
crear i dotar la partida 50501/1330101/604000 (Aparcament Centre 
Ciutat/Vehicles) per poder adquirir un vehicle, el qual es finança amb la baixa 
pel mateix import de la partida 50501/1330101/603100 (Aparcament Centre 
Ciutat/Maquinària), la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de 
Comú. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTAD ANA  
 
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 de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi M. 
Janer. 
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Novè.  CONSELLERIA DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. La contractació de treballadors públics interins  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda: 
 
a) La renúncia de la Sra. SPAB, com a treballadora pública interina, en la plaça 
monitora d’espais de lleure del Servei a la Infància, sent el seu últim dia laboral 
el proper dia 29 de març del 2019. 
 
b) De conformitat amb la Disposició addicional quarta, apartat tercer, de la Llei 
1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, la contractació i nomenament, 
amb caràcter provisional com a treballadora pública interina, de la Sra. RSO, en 
la plaça de monitora d’espais de lleure del Servei a la Infància, a comptar del 8 
d’abril del 2019 i fins al retorn de la persona substituïda titular de la plaça, amb 
un salari en base a 9,13€/h treballada a raó de 22,5h/setmanals, ampliables 
com a màxim fins a 37,5h/setmanals en períodes de vacances escolars. 
(70503/32402/110000). 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació i nomenament, 
amb caràcter provisional com a treballador públic interí, del Sr. MAG, en la 
plaça d’informador turístic per a les oficines de turisme, del 9 al 14 d’abril del 
2019, i amb un salari preu hora de 9,13€ per hora treballada i una jornada 
setmanal segons planificació. (90101/43200/130000). 
 
2. La publicació d’un edicte extern com a treballad or públic interí amb 
caràcter temporal 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, i d’acord amb el que disposen els articles 
109 i 110 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’acorda la 
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publicació d’un edicte extern per contractar 1 tècnic especialista en educació 
infantil, adscrit al Departament de Social, per a la substitució provisional d’una 
funcionària, com a treballador públic interí (70203/32102/110000). 
 
3. La formació  
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda l’assistència de les Sres. BCA i 
OLMT, adscrites al Departament de Finances a la formació de “Comptabilitat-
2n nivell”, organitzada per la Cambra de Comerç d’Andorra, de manera 
presencial, del 20 al 30 de maig del 2019, i per un import de 305€/persona 
(30101/92002/163000). 
 
 
S’informa: 
 
Del projecte “ANDORRA LA VELLA, PARRÒQUIA CARDIO-PROTEGIDA”. 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 12.55 h. 


