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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 29 de maig del 2019 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 29 de maig 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. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG 
Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA 
Hble. Sr. Alain CABANES GALIAN. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda de la presidenta de l'Associació Stop Violències, amb 
motiu del Dia Internacional de la Pride (dia de l'orgull gay), que tindrà lloc el 
proper 29 de juny, autoritzant la cercavila proposada i facilitar la cessió d’una 
carrossa, quedant ben entès que l’autorització de cercavila queda limitada al 
terme de la parròquia d’Andorra la Vella. 
 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre els recursos administratius de Gabinet Jurídic que s’adjunten 
a aquesta acta. 
 
 
Segon.  CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
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ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la convocatòria d’un concurs internacional per a l’adjudicació de la 
concessió de la instal·lació, organització, gestió i explotació del Mercat 
Artesanal de la Fira d’Andorra la Vella 2019, l’aprovació del plec de bases i la 
publicació al BOPA de l’edicte corresponent. 
 
2. S’acorda la col·laboració amb l’empresa Purito Events, SL per a 
l’organització de la Purito 2019, que tindrà lloc el dia 4 d’agost del 2019, amb 
una aportació econòmica de 8.360€, IGI inclòs (90101/43200/226823). 
 
3. S’acorda la col·laboració amb l’Automòbil Club d’Andorra per a l’organització 
del 47è Ral·li d’Andorra Històric, que tindrà lloc els 14 i 15 de setembre de 
2019, amb una aportació econòmica de 6.270€ (90101/43300/482900).  
 
 
Tercer. 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 de baixes 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. 
 
3. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes de cens electoral que s’adjunten a 
aquesta acta. 
 
4. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes de terrasses que s’adjunten a 
aquesta acta. 
 
5. S’acorda la publicació al BOPA de l’edicte pel qual es notifiquen diverses 
infraccions de circulació. 
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B) DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adquisició de 35 impressores 
tèrmiques per al Servei de Circulació Comunal a l’empresa ANDORSOFT, SA, 
per un import de 9.152,89€, IGI inclòs (40201/92001/606000). 
 
2. S’acorda la contractació d’un mòdul d’accés directe a Internet per a la 
Central, a Andorra Telecom, per un import de 55€, IGI no inclòs, en concepte 
d’alta, i 59€/mes, IGI no inclòs, en concepte de tarifa (40201/92001/222000). 
 
 
Quart. CONSELLERIA DE SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADA NA 
 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds d’inscripció al Registre Comunal 
d’Associacions d’Andorra la Vella següents: 

 
Núm. 

registre  
Núm. 

expedient  Sol·licitant  Acord  

5101821 22146/2019 OBRIM-LOS, OBRIM-LES Favorable 

5101877 22161/2019 Ranger’s Futbol Club Favorable 

5101881 22164/2019 
Associació Andorrana 
d’Aikido Kokoro Dojo 
Internacional 

Favorable 

 
2. S’acorda resoldre favorablement les modificacions al Registre Comunal 
d’Associacions de la Junta Directiva de les Associacions següents: 
 

Núm. 
registre  

Núm. 
expedient  

Sol·licitant  

5101822 22147/2019 Societat Andorrana de Ciències 

5101910 22171/2019 Assemblea.Cat Andorra 
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5101849 22155/2019 Federació Andorrana de Tir amb Arc (FATA) 

 
3. S’acorda la demanda del Club de Tir amb Arc d’Arquers d’Andorra la Vella, 
autoritzant-los a utilitzar el nom d’Andorra la Vella per identificar el futur club 
esportiu, així com cedir-los una bústia a l’Espai d’Entitats Ciutadanes del 
Centre Esportiu dels Serradells perquè puguin utilitzar aquesta adreça com a 
seu social de l’entitat, havent de procedir l’entitat a presentar al Servei de 
Participació Ciutadana la certificació necessària del Registre d’Associacions del 
Govern, en un termini màxim de 3 mesos. Així mateix, l’entitat haurà de 
formalitzar el contracte de cessió de bústia i de prestació de serveis 
complementaris i inscriure’s al Registre Comunal d’Associacions. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA D’URBANISME I APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
A) ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5100584, a nom de la Sra. 
Marina UBACH FILBA, relativa a la demanda d’assenyalament d’alineacions i 
rasants de la parcel·la de terreny situada a l’av. Meritxell, número 94, i el 
Passatge de l’Aigüeta, 2-8, d’Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
3. S’acorda l’atorgament dels premis del concurs nacional relatiu a la selecció 
d’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, tal com segueix: 

 
- Primer premi de 15.000€ pel projecte “Gran porta urbana” presentat 

pel Sr. Miquel MERCÈ RODRÍGUEZ. 
- Premi de 2.000€ pel projecte “Nexes” presentat per l’agrupació entre 

els Srs. Pere CERVÓS CARDONA i Ricard de DEUS PROENÇA. 
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B) ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acord: 
 
Atenent al fet que el Comú ha adquirit de l’empresa TREBALLS I SERVEIS 
D’ELECTRÒNICA – TRESEL les diverses maquinàries relatives a l’accés i 
cobrament dels aparcaments de la parròquia, i al fet que aquesta empresa és la 
representant a Andorra del programari SKIDATA amb la qual s’opera en dita 
infraestructura, s’acorda la contractació directa de l’empresa TREBALLS I 
SERVEIS D’ELECTRÒNICA – TRESEL per al manteniment i la reparació de la 
maquinària i aparells de control per aparcaments instal·lats a l’aparcament 
comunal “Valira”, per un import de 3.237,29€, IGI no inclòs, corresponent als 
mesos de juny a desembre del 2019 (50503/1330200/213000). 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ  
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
A) ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar el conveni entre el Comú d’Andorra la Vella i Andorra 
Telecom, SAU, relatiu a la realització d’un enjardinament vertical en el marc del 
projecte “Embelliment dels carrers de la Borda, Prat Primer, Sant Salvador i 
Bonaventura Riberaygua. 
 
 
B) ÀREA D’HIGIENE 
 
Acord: 
 
S’acorda la modificació de l’AVÍS pel qual es recorden diverses disposicions 
relatives als serveis de recollida d’escombraries i de neteja dels carrers, en 
base a l’Ordinació del 27-9-2018 reguladora de la convivència ciutadana, medi 
ambient i higiene de la parròquia d’Andorra la Vella, i la seva publicació al 
BOPA. 
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Setè.  CONSELLERIA DE JOVENTUT I ESPORTS  
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
Atenent al fet que l’empresa BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, 
en coordinació entre el Comú i la seva companyia asseguradora, és 
l’encarregada de realitzar l’estudi d’enginyeria del foc i del projecte de 
reconstrucció del Centre Esportiu dels Serradells i amb la finalitat de completar 
el referit projecte de reconstrucció amb les millors garanties quant al seu 
resultat global, s’acorda la contractació directa de l’empresa BAC 
ENGINEERING CONSULTANCY GROUP per a l’estudi de capacitat estructural 
dels pilars sota la piscina olímpica del Centre Esportiu dels Serradells, per un 
import de 18.340€, IGI no inclòs (80301/34202/612000). 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE CULTURA  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’atorgament de les 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 i la publicació al BOPA de l’edicte 
corresponent: 
 
a) Partida pressupostària: 60101/33500/482400 – Festes de barri 
 

Expedient  Sol·licitant Resolució  

21698/2019 
Andrea FREITAS 
(Comissió de Festes del Puial) 5.600€ 

21701/2019 
Elisa CAPDEVILA – VEÏNS DE LA 
MARGINEDA (Festa Major de la Margineda) 2.400€ 

 
 
b) Partida pressupostària: 60101/33500/482000 – Entitats culturals 
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Expedient Sol·licitant Resolució  

21644/2019 
FUNDACIÓ MARCEL CHEVALIER 
(Edició revista “Melanterita”) 300€ 

21675/2019 
COLLA CASTELLERA D’ANDORRA 
(Aniversari bateig casteller) 

1.700€ 

21676/2019 CINE CLUB DE LES VALLS 
(Temporada de projeccions) 

3.300€ 

21684/2019 NIL FORCADA VIVES 
(Rodatge Llargmetratge “Pròfugs”) 

5.000€ 

21696/2019 
AFRICAND 
(Àfrica més a prop 2019) 2.100€ 

21702/2019 
ASSOCIACIÓ CULTURAL SAHAJA YOGA 
(Assistència Congrés mundial de dansa 
Atenes 2019) 

Desestimada 

21703/2019 ASSOCIACIÓ MONTESSORI D’ANDORRA 
(Curs de formació mètode Montessori) 

Desestimada 

21705/2019 
AGRUPACIÓ SARDANISTA 
(Temporada i Aplec de la Sardana 2019) 15.000€ 

21706/2019 
ASSOCIACIÓ DE TRANSPLANTATS I 
DONANTS D’ANDORRA (producció teatral 
“De tot cor”) 

1.500€ 

21707/2019 
ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS 
D’ANDORRA 
(Taller de guions de cinema) 

1.000€ 

21708/2019 ASSOCIACIÓ GRUP DE CREACIÓ LA 
XARRANCA (Projecte Circul’Art) 

1.200€ 

21711/2019 COMPANYIA LIQUID DANSA (producció 
videogràfica “Qui a tué Lady Macbeth”) 

3.000€ 

21712/2019 ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES DEL 
COL·LEGI JANER (tallers d’educació sexual) 

Desestimada 

21713/2019 
DANIEL ARELLANO MESINA (Playmobil 
Internacional Summer Festival) Desestimada 

21715/2019 ASSOCIACIÓ BALL SOCIAL ESTIL 
CARIBENY (Cariband 2019) 

1.000€ 

21717/2019 
ASSOCIACIÓ D’UCRAÏNESOS 
D’ANDORRA (Taller de Pisanka Art) 300€ 

21720/2019 JOSEP ANTON REPISO (Festival “imatge 
lantent”) 

Desestimada 
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21766/2019 
ÀGORA CULTURAL - SOCIETAT 
ANDORRANA DE CIÈNCIES 
(Diada de la Cultura i revista Àgora cult.) 

1.400€ 

21767/2019 SOCIETAT ANDORRANA DE CIÈNCIES 
(Cicle de conferències SAC) 

1.400€ 

21782/2019 
MANUEL ALONSO GUTIERREZ (Festival 
de Guitarra d’Andorra) 1.800€ 

 
c) Partida pressupostària: 60101/33500/482010 – Entitats culturals d’interès 
públic 
 

Expedient  Sol·licitant Resolució  

21692/2019 ORFEÓ ANDORRÀ 
(Funcionament associació) 

16.850€ 

 
2. S’acorda col·laborar en l’organització de la Festa Major de la Margineda, 
amb la cessió de divers material i serveis d’Higiene (contenidors i neteja), 
Enllumenat (grup electrogen), Cultura (cessió de taules, cadires, escenaris i 
graelles) i Circulació. 
 
 
Novè.  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’acorden les resolucions d’al·legacions formulades a diverses sancions de 
circulació que s’adjunten a aquesta acta. 
 
3. S’acorda la demanda de la Federació Andorrana de Futbol, col·laborant el 
Servei de Circulació comunal amb motiu del partit de futbol Andorra vs França, 
que tindrà lloc el dia 11 de juny, a les 20.45 h, a l’Estadi Nacional. 
 
4. S’acorda la demanda del cònsol major del Comú de la Massana, col·laborant 
els efectius del Servei de Circulació del Comú d’Andorra la Vella, amb motiu de 
la Copa del Món (XCC/DHI/XCO) que tindrà lloc del 2 al 7 de juliol, a la 
Massana. 
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5. S’acorda la demanda dels Amics de la DAX d’Andorra, autoritzant-los a 
estacionar els vehicles a la plaça Guillemó, el proper 1 de juny, de les 11.00 h a 
les 12.00 h, amb motiu de la celebració de la 9a edició. 
 
 
Desè.  CONSELLERIA 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: 
 
Treballadors públics indefinits: 
 

- Sr. SDM, en la plaça d’operari de l’Equip de Neteja de la Via Pública de 
l’Àrea d’Higiene, adscrita al Departament d’Higiene i Medi Ambient, amb 
efectes el 20 de maig del 2019.  
 

- Sr. LRND, 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, a comptar 
del 10 de juny del 2019.  
 

- Sr. CBFJ, 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 del 3 de juny del 2019.  

 
2. El concurs mobilitat 

 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 

 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la publicació d’un concurs de 
mobilitat entre els funcionaris i treballadors públics indefinits de l’Administració 
general, de l’Administració de Justícia, dels Comuns, del Consell General i dels 
organismes adscrits al Consell General, per cobrir quatre (4) places d’aspirants 
a agents de circulació per al Servei de Circulació. 
 
3. La declaració d’uns concursos de mobilitat inter na deserts i les noves 
publicacions 

 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
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ÀREA D’HIGIENE 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda: 
 
a) Declarar desert el concurs de mobilitat interna del 10 d’abril del 2019, per 
cobrir una (1) plaça vacant d’operari de neteja de la via pública de l’Àrea 
d’Higiene, adscrita al Departament d’Higiene i Medi Ambient. 
 
b) La segona publicació d’un concurs de mobilitat interna, entre els funcionaris i 
treballadors públics indefinits de l’Administració general, de l’Administració de 
Justícia, dels Comuns, del Consell General i dels organismes adscrits al 
Consell General, per cobrir una (1) plaça vacant d’operari de neteja de la via 
pública de l’Àrea d’Higiene, adscrita al Departament d’Higiene i Medi Ambient 
(50301/16300/110000).  
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda: 
 
a) Declarar desert el concurs de mobilitat interna del 10 d’abril del 2019 per 
cobrir una (1) plaça vacant d’auxiliar de xarxes i triatge de l’Àrea d’Higiene, 
adscrita al Departament d’Higiene i Medi Ambient. 
 
b) La segona publicació d’un concurs de mobilitat interna, entre els funcionaris i 
treballadors públics indefinits de l’Administració general, de l’Administració de 
Justícia, dels Comuns, del Consell General i dels organismes adscrits al 
Consell General, per cobrir una (1) plaça vacant d’auxiliar de xarxes i triatge de 
l’Àrea d’Higiene, adscrita al Departament d’Higiene i Medi Ambient 
(50301/16300/110000).  
 
4. La publicació d’una convocatòria de procés selec tiu per a la 
contractació de treballadors públics interins amb c aràcter temporal 
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Vista la demanda del Servei de Circulació, i d’acord amb el que disposen els 
articles 109 e) i 110 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, 
s’acorda la publicació de la convocatòria d’un procés selectiu per cobrir dos (2) 
administratius, amb caràcter temporal, com a treballadors públics interins fins al 
31 de desembre del 2019, adscrits al Servei de Circulació Comunal, i amb un 
salari en base al 80% del grup funcional C, nivell 4 (50401/13300/130000).  
 
5. La declaració d’un edicte extern desert per a la  contractació d’un 
treballador públic interí. 

 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
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ÀREA DE SOCIAL  
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda declarar desert l’edicte 
extern del 3 d’abril del 2019, per contractar (1) un/a tècnic/a especialista en 
educació infantil per a les escoles bressol, amb caràcter temporal, adscrit al 
Departament de Social (70203/32102/110000).  
 
6. La contractació i el nomenament d’una treballado ra pública interina 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, de conformitat amb els articles 109.b i 111 
de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, i en aplicació de l’acord 
de la Junta de Govern del 5 d’abril del 2017, referent a les contractacions amb 
caràcter urgent per a les Escoles Bressol, s’acorda la contractació i el 
nomenament, amb caràcter provisional, com a treballadora pública interina, de 
la Sra. JVJ, en la plaça de tècnica especialista de les escoles bressol, a 
comptar del 24 de maig del 2019 i fins a la reincorporació de la Sra. MBT, titular 
de plaça, i amb un salari mensual en base al 80%, del grup funcional C, nivell 5 
(70203/32102/110000).  
 
7. 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 AMIBENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Març 2019 
 
RMD       53,19€ 
 
Treballador públic interí 
DK       56,35€ 
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(50202/16100/110500)  
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Abril 2019 
CVJ       46,03€ 
LREA       14,49€ 
MAR       73,66€ 
PJM       37,86€ 
SDMG      27,92€ 
(50301/16300/110500)  
 
8. L’ampliació horària d’un funcionari 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
EQUIP DE L’AULA DE TEATRE I DANSA 
 
Vistes les necessitats de l’Aula de Teatre i Dansa, s’acorda ampliar la jornada 
laboral del Sr. TFP, a 28 hores setmanals, a comptar de l’1 de juny del 2019 
(60101/33000/110000). 
 
9. L’atorgament d’un complement específic d’higiene  
 
Vist l’informe de la directora de RH, i com a conseqüència de la baixa del cap 
d’Equip de Xarxes i Triatge, s’acorda aplicar temporalment la compensació de 
les circumstàncies incloses en el complement específic d’higiene per un import 
de 542,42€ mensuals, a l’operari de l’equip de neteja de la via pública 
d’Higiene, Sr. RBCX, per assumir les tasques de cap d’equip, a comptar de l’1 
de juny del 2019 i fins a la reincorporació de la persona que es troba en situació 
de baixa (50301/16300/110000).  
 
10. Les formacions 
 
a) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda l’assistència del personal 
adscrit al Departament de Recursos Humans a la formació “Taller pràctic de 
taules dinàmiques amb Excel”, organitzada pel Despatx Jordi BATALLA, de 
manera presencial, amb una durada de 8 hores i per un import de 1.260€/grup 
(30101/92002/163000). 
 
b) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda l’assistència dels Srs. RLTM, 
CPS i SGX, adscrits al Departament de Medi Ambient al curs gratuït 
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“D’artesans de la pedra seca per a la restauració i les obres noves fetes amb 
aquesta tècnica”, organitzat pels ministeris de Cultura, Joventut i Esports, de 
Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, i Educació i Ensenyament superior 
(30101/92002/163000). 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 14.30 h. 


