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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 3 de juliol del 2019 
 
A la Casa Comuna, a les 12.30 h, del 3 de juliol 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. David ASTRIÉ PADILLA 
Hble. Sr. Alain CABANES GALIAN 
Hble. Sr. Carles ARENY DELPECH. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les sol·licituds de Gabinet Jurídic que s’adjunten a aquesta 
acta. 
 
 
Segon. 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 propietat que s’adjunten a 
aquesta acta. 
 
2. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes de terrasses que s’adjunten a 
aquesta acta. 
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3. S’acorda resoldre la sol·licitud d’alta al cens electoral que s’adjunta a 
aquesta acta. 
 
 
S’informa: 
 
De les baixes d’ofici de terrasses que s’adjunten a aquesta acta. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorda l’aprovació de 3 transferències de crèdit de despesa corrent, les quals 
es financen des de partides del mateix departament i detallades en la següent 
taula: 
 

PARTIDA A AUGMENTAR CONCEPTE IMPORT PARTIDA A 
DISMINUIR 

Manteniment/ 
Altres 

subministraments 

50211/ 
92000/ 
221900 

Petit material 
de 

manteniment 
500,00€     

      -500,00€ 
Servei 
Tècnic/ 

Sinistres 

50201/ 
15100/ 
229100 

Higiene/Recollida 
residus orgànics 

50301/ 
16200/ 
450020 

Recollida 
orgànica 12.682,86€     

      -12.682,86€ 
Higiene/ 
Recollida 
selectiva 

50301/ 
16200/ 
227060 

Serradells/ 
Maquinària, 

instal·lacions i 
equipaments 

80301/ 
34202/ 
213000 

Mantenim. 
instal·lacions 

Serradells 
19.000,00€     

      -19.000,00€ 

Esports/ 
Altres 

serveis a 
l'exterior 

80101/ 
34000/ 
227900 
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Tercer. CONSELLERIA DE SOCIAL  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
A) ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda del representant del Centre d’Atenció Primària d’Andorra 
la Vella autoritzant la instal·lació d’una anella per animals a la façana del mateix 
edifici, d’acord amb les indicacions del propietari. 
 
 
B) SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
ESPAIS DE LLEURE 
 
Acord:  
 
S’acorda la modificació del contracte del telèfon mòbil, número 323539, amb 
l’alta al sistema roaming, a comptar del 29 de juliol i fins al 30 d’agost, perquè el 
responsable de les colònies del Casal d’Infants El Llamp a Can Font (Girona) 
pugui utilitzar-lo, si és necessari, durant les colònies. A la finalització de les 
colònies es retornarà a la quota actual.  
 
 
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 5100296, a nom de la societat 
GRUP IMMOBILIARI CIERCO, SA, relativa a la demanda de moviment de 
terres de la parcel·la de terreny situada al carrer Bisbe Príncep Iglesias, 
número 3-5, d’Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5100533, a nom de la societat 
GRUP IMMOBILIARI CIERCO, SA, relativa a la demanda d’excavació de la 
parcel·la situada a l’avinguda Meritxell, número 29, d’Andorra la Vella. 
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3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ  
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
A) ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
En seguiment de l’acord de la Reunió de Cònsols del 13 de novembre del 2018, 
i de conformitat amb l’informe realitzat pels serveis tècnics del Comú d’Ordino, 
s’acorda prorrogar, per un any més, el “Contracte per a la realització de treballs 
silvícoles de millora forestal als boscos del Principat d’Andorra pel període 
2017-2018”, adjudicat per cada Comú amb l’empresa AVET NEGRE, SL. 
 
B) ÀREA D’HIGIENE 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adjudicació del concurs nacional 
relatiu al subministrament d’un vehicle escombradora per a l’Àrea d’Higiene, 
mitjançant la modalitat de rènting, a l’empresa NOGREDA SERVEIS, SA, per 
un import de 4.461,89€/mes, IGI inclòs (48 quotes) (50301/16300/204000), un 
preu per penalització hores de treball addicional de 0,30€, un preu per 
bonificació per hora de treball no realitzada de 0,10€, amb un termini de 
lliurament de 30 dies, i la represa del vehicle ROLBA CITY CAT AND-VE 1742, 
per un import de 2.000€, IGI inclòs. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE JOVENTUT, PARTICIPACIÓ CIUTAD ANA I 
ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acord: 
 
Atenent al fet que, tot i els esforços realitzats pel Comú, l’equip tècnic 
encarregat del projecte de reconstrucció de la piscina olímpica dels Serradells, 
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ha notificat a aquesta corporació, el passat 26 de juny, que la piscina exterior 
no podrà obrir-se al públic aquest estiu, s’acorda organitzar un Aquaparc a 
l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila per oferir un espai de lleure estival als 
ciutadans de la parròquia, especialment per als infants. Amb aquesta finalitat i, 
atenent a la necessitat de disposar d’aquest Aquaparc en breu termini, s’acorda 
la contractació directa, amb caràcter urgent, de l’empresa GATZARA 
ESPECTACLES per a l’organització d’un parc aquàtic, del 9 de juliol a l’1 de 
setembre, per un import de 49.196€, IGI no inclòs (80101/34000/227900). 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE CULTURA  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
INSTAL·LACIONS BOTEY per al servei de sonorització i il·luminació dels 
concerts de la Festa Major d’Andorra la Vella, a la plaça Guillemó, per un 
import de 9.800€, IGI no inclòs (60101/33801/226610). 
 
2. S’acorda la demanda de l’escola B de BALLET, cedint gratuïtament el Teatre 
Comunal, per a la realització de la mostra de les activitats de l’escola, havent 
de fer-se càrrec l’escola de les despeses tècniques de llum i so. 
 
3. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
BERKANA EVENTOS, SL per a la gestió i coordinació del Mercat de la Festa 
Major 2019, sense cap cost per al Comú. 
 
4. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa MARTA 
GRAU TORRES-MG PRODUCCIONS per al subministrament, el muntatge i el 
desmuntatge de l’escenari cobert i altres infraestructures per a la Festa Major 
2019, per un import de 8.500€, IGI no inclòs (60101/33801/226610). 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la demanda del director general de la UE ENGORDANY, 
col·laborant el Servei de Circulació Comunal, amb motiu del partit UE 
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ENGORDANY vs SP LA FIORITA, que tindrà lloc el proper dia 4 de juliol, a les 
19.30h, a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila. 
 
2. S’acorda el cobriment, amb agents de circulació, de la zona de la rotonda de 
la Dama de Gel, de 07.50 h a 09.00 h, i el control de les zones situades al 
carrer Maria Pla (zona comercial) i carrer del Fener (zona de parquímetres), 
pels agents que cobreixen de forma permanent la zona de l’Av. Meritxell/Bra. 
Riberaygua/la Borda/Babot Camp/Emprivat. 
 
3. S’acorda la demanda d’Andorra Turisme, col·laborant el Comú per gestionar 
el pas de la cursa per diversos carrers de la parròquia, en el marc de l’etapa de 
La Vuelta a España, des del proper dissabte dia 31 d’agost fins al diumenge dia 
1 de setembre. 
 
5. S’acorda la reducció dels metres lineals de la parada de bus situada a 
l’avinguda Príncep Benlloch, núm. 53, tot mantenint la zona d’estacionament de 
minusvàlids, i pintar la zona d’influència i el pas de vianants a l’alçada de la 
zona de la Quirola. 
 
 
Novè.  CONSELLERIA DE RECURSOS HUMANS 

 
Acords: 
 
1. La convocatòria de procés selectiu per a la cont ractació de treballadors 
públics interins deserta 
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda: 
 
a) Declarar desert el procés selectiu per proveir dos administratius del 29 de 
maig del 2019, adscrits al Servei de Circulació Comunal, com a treballadors 
públics interins, fins al 31 de desembre del 2019.  
 
b) Iniciar el procediment de contractació per raons d’urgència, d’acord amb 
l’article 110 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, en base als 
currículums que es disposa al Departament de Recursos Humans i que més 
s’adeqüin als requisits sol·licitats. 
 
2. Les contractacions i nomenaments amb caràcter pr ovisional de 
diversos treballadors públics interins 
 
DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES 
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ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Vist l’informe de la directora de RH i de conformitat amb els articles 109.d i 111 
de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’acorda la contractació 
i el nomenament, amb caràcter temporal, com a treballador públic interí, del Sr. 
XNO, com a suport de l’operari de manteniment d’informàtica, a comptar del 8 
juliol del 2019 i fins al 31 de desembre del 2019, i amb un salari mensual en 
base al 80%, del grup funcional C, nivell 3 (40201/92001/130000). 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
a) Vist l’informe de la directora de RH i de conformitat amb els articles 109.b i 
111 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’acorda la 
contractació i el nomenament, amb caràcter provisional, com a treballadora 
pública interina, de la Sra. CMN, en la plaça de tècnica especialista de les 
escoles bressol, a comptar del 15 de juliol del 2019 i fins a la reincorporació de 
la Sra. PMA, titular de la plaça i amb un salari mensual en base al 80%, del 
grup funcional C, nivell 5 (70203/32102/110000). 
 
b) De conformitat amb els articles 109.b i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de 
gener, de la funció pública, s’acorda la contractació i el nomenament, amb 
caràcter provisional, com a treballadora pública interina, de la Sra. DSG, en la 
plaça de tècnica especialista de les escoles bressol, a comptar del 8 de juliol 
del 2019 i fins a la reincorporació de la Sra. MBT, titular de la plaça i amb un 
salari mensual en base al 80%, del grup funcional C, nivell 5 
(70202/32102/110000). 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
a) De conformitat amb els articles 109.d i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de 
gener, de la funció pública, s’acorda la contractació i el nomenament, amb 
caràcter provisional, com a treballador públic interí, del Sr. MR, en la plaça 
d’informador turístic per a les oficines de  turisme per a l’estiu 2019, a comptar 
del 4 de juliol i fins al 7 de setembre del 2019, i amb un salari horari de 6,90€/h 
treballada, i una jornada setmanal de 39h (90201/43201/130000). 
 
Atenent al fet que la Junta de Govern es reuneix setmanalment i pot adoptar els 
acords necessaris per respondre àgilment a les necessitats de personals 
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requerides al Comú, s’acorda deixar sense efectes l’acord de la Junta de 
Govern del dia 5 d’abril del 2017, pel qual s’autoritzava la contractació de 
treballadors públics interins per a les Escoles Bressol, adscrits al Departament 
de Social -amb caràcter d’urgència i previ acord de la Junta de Govern- per 
substituir temporalment les vacants del personal fix.  
 
3. La baixa definitiva d’un treballador públic inde finit i l’ampliació de la 
contractació d’un treballador públic interí 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT  
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda: 
 
Vist l’atorgament per part de la CASS d’una pensió d’invalidesa, grup 2, 
derivada d’una malaltia comuna (persona incapacitada per exercir qualsevol 
activitat professional) del Sr. VBL, a comptar del 20 de juny del 2019, motiu pel 
qual s’ha procedit a donar-lo de baixa d’empresa i conseqüent liquidació; de 
conformitat amb els articles 109.a i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la 
funció pública, s’acorda l’ampliació de la contractació i el nomenament, amb 
caràcter provisional, com a treballador públic interí, del Sr. FAMR, en la plaça 
d’operari d’aigües per al Servei d’Aigües, a comptar del 20 de juny i fins a la 
cobertura de la plaça, i amb un salari en base al 80%, del grup funcional C, 
nivell 5, i una jornada setmanal de 37,5h (50202/16100/110000).  
 
4. La renúncia d’una treballadora pública indefinid a 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Vista la carta de renúncia de la Sra. GVE, s’accepta la mateixa, a comptar de 
l’1 d’agost del 2019, data en que perdrà la condició de funcionària del Comú 
d’Andorra la Vella a tots els efectes. 
 
5. La renúncia d’un treballador públic interí 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
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ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del passat 22 de maig, s’acorda la renúncia 
del Sr. VRJ, com a treballador públic interí, en la plaça d’informador de carrer, 
de l’1 al 31 de juliol del 2019, per motius personals. 
 
6. L’atorgament d’un complement de responsabilitat addicional (CRA) 
 
D’acord amb el criteri adoptat en la Junta de Govern del 24 de gener del 2018, 
s’acorda atorgar un CRA al Sr. GHJ, d’un import de 149,43€/mes (diferència 
entre el C4 al 80% i el C5 al 80%), a comptar de l’1 de juliol i fins al 31 de 
desembre del 2019, per assumir les tasques de tècnic de piscines a l’Àrea 
d’Instal·lacions i Equipaments Esportius i de Lleure, adscrit al Departament 
d’Esports. 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 15.00 h. 


