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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 18 de setembre del 2019 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 18 de setembre 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 
Hble. Sr. Carles ARENY DELPECH. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
GABINET JURÍDIC 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la sol·licitud de Gabinet Jurídic que s’adjunta a aquesta acta. 
 
2. S’acorda la publicació al BOPA d’un edicte per notificar als ignorats hereus 
del Sr. Wilhemus VAN DEN BEUCKELAERE la liquidació del deute 
corresponent al pupil·latge en aparcament vertical amb barrera del vehicle amb 
matrícula 21167. 
 
Segon. CONSELLERIA DE CULTURA  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar el conveni de col·laboració entre el Comú d’Andorra la 
Vella i l’Ambaixada de França, relatiu a la Temporada de Teatre d’Andorra la 
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Vella, amb una aportació econòmica per un import de 7.500€ 
(60102/33400/226830). 
 
2. S’acorda la demanda de l’Ambaixada de França, cedint-los gratuïtament del 
Teatre Comunal, per realitzar el recital “La Fontaine/Brassens”, el proper 24 de 
novembre, i per l’espectacle “Science Comedy Show”, el 19 de febrer del 2020, 
amb motiu de la Saison Culturelle 2019-2020. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
A) SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
CONSTRUCCIONS FLORA per als treballs d’adequació d’una rampa d’accés 
al passeig del rec del Solà, en el tram del camí del pont Pla, per un import de 
17.897,04€, IGI inclòs (50107/17200/617000), així com la signatura del conveni 
de cessió d’ús a precari amb la propietària de la parcel·la, la Sra. Maria DOLSA 
MONTANYA. 
 
2. Vist l’informe de la cap d’Àrea de Medi Ambient, s’acorda la incoació d’un 
expedient disciplinari, per presumpta falta greu a CPS, i nomenar-ne instructora 
la directora de Recursos Humans. 
 
 
B) SERVEI D’AIGÜES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds següents: 
 

Núm. 
registre Sol·licitant Objecte Acord 

5103324 
Rosa M. 

MELINES ROY 

Sol·licitud d’alta 
d’embrancament d’aigua 
potable al Carrer Major, 48 
de Santa Coloma 

Favorable 
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5103993 Rosa M. 
MELINES ROY 

Sol·licitud d’alta 
d’embrancament d’aigua 
potable al Carrer Major, 50 
de Santa Coloma 

Favorable 

 
2. S’acorda la incoació d’un expedient sancionador a la societat TPAF, SL, en 
aplicació de l’article 49.4 de l’Ordinació relativa a la normativa sobre les 
condicions de distribució i subministrament d’aigua destinada al consum humà 
a la parròquia d’Andorra la Vella, proposant una sanció d’un import de 
2.344,00€ en relació amb els danys provocats a la xarxa d’aigua potable, en el 
transcurs dels treballs d’obertura d’una rasa, el passat 5 de setembre, a la 
carretera de la Comella, a l’alçada del Conjunt Residencial Serradells. 
 
 
Quart. 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 5101155, a nom del Sr. 
Francesc Xavier CARDELUS MAESTRE, relativa a la demanda de construcció 
d’un l’edifici situat al carrer Prat del Rull, número 10, d’Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5102118, a nom de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI L’ALZINA, relativa a la demanda de 
divisió de finca, de l’edifici situat al carrer de l’Alzinaret, número 16, edifici 
“l’Alzina”, d’Andorra la Vella. 
 
3. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5103211, a nom de DOMINI 
ROC, SLU, relativa a la demanda de reforma de local comercial i creació d’un 
nou despatx a l’edifici situat al carrer Prat de la Creu, número 8, d’Andorra la 
Vella. 
 
4. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5103930, a nom del Sr. Andreu 
TERREROS SANSA, relativa a la demanda de segregació d’una parcel·la de 
terreny situada entre el carrer Baixada del Molí, el riu Gran Valira i el passadís 
adjacent a l’Estadi Nacional, d’Andorra la Vella. 
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5. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
6. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
COPITRAN, SL per als treballs de formació de rases i embrancaments d’aigua i 
residuals per al lavabo públic situat a l’aparcament de la Serradora, a Santa 
Coloma, per un import de 12.639,28€, IGI inclòs (50101/15500/607100). 
 
7. S’acorda la publicació al BOPA de l’avís pel qual es notifiquen diverses 
convocatòries relatives als actes de delimitació cadastral de béns immobles, 
corresponents al mes d’octubre del 2019. 
 
8. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional d’idees per a la selecció d’un 
professional per a la realització del projecte de remodelació i embelliment de la 
plaça de la Rotonda i els seus entorns, l’aprovació del plec de bases i la 
publicació al BOPA de l’edicte corresponent. 
 
 
B) ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acord: 
 
Vist l’informe del cap d’Àrea d’Aparcaments, s’acorda la incoació de 4 
expedients disciplinaris, per presumptes faltes molt greus, a FDJ, i nomenar-ne 
instructora la cap d’Àrea de Gabinet Jurídic. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SOCIAL  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda de l’Associació del Cor dels Petits Cantors del Principat 
d’Andorra, cedint-los la sala Àgora, el proper 28 de setembre, de les 20 h a les 
23 h, per realitzar una recepció per “Les Chanteurs Pyrénées de Tarbes”, 
assumint l’Associació el cost de la neteja, per un import de 42€/h, IGI no inclòs. 
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Sisè.  CONSELLERIA DE FINANCES, COMPTABILITAT I 
ADMINISTRACIÓ  
 
A) 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 una alta de propietat que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’aprovació d’un crèdit ampliable contra ingressos a la partida 
70401/23105/226600 (Joventut/Altres festes) per un import de 3.150€, el qual 
es finança amb l’ingrés provinent de l’Ambaixada de França al concepte 
pressupostari 70401/23105/449010 (Joventut/Col·laboració organismes 
oficials), per poder fer front a despeses no previstes inicialment en el 
pressupost de la Festa de la Joventut. 
 
2. S’acorda l’aprovació de 3 transferències de crèdit de despesa corrent, 
segons les demandes dels departaments i detallades en la taula següent: 
 

PARTIDA A AUGMENTAR CONCEPTE  IMPORT PARTIDA A DISMINUIR 

Arxiu, Recerca i 
Patrimoni/ 
Org. esd. 

Patrimoni Cultural 

10102/92000/
226920 

Ajust 
despesa 

Memòries 
35.000,00€     

      -35.000,00€ 

Arxiu, Recerca i 
Patrimoni/ 

Estudis i treballs 
tècnics 

10102/92000/
227400 

Manteniment/ 
Maquinària, instal. 

i equipaments 

50211/92000/
213000 

Ascensors 
Estadi 

2.000,00€     
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      -2.000,00€ 

Nou Edifici 
Administratiu/ 

Energia 
elèctrica 

50212/93303/
221000 

Cultura/ 
Poblet de Nadal 

60101/33805/
226681 

Despeses 
Poblet, 

concerts... 
30.000,00€     

      -30.000,00€ 
Cultura/ 

Altres serveis a 
l'exterior 

60101/33000/
227900 

 
 
C) DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa SEMIC, 
SA, per al subministrament de 200 llicències d’Office 365 per un any, i per als 
serveis d’implantació i de formació corresponents, per un import de 26.095,74€, 
IGI inclòs (40201/92001/640000). 
 
 
Setè.  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 del comerç Slidewayz, amb motiu de la inauguració del 
seu comerç, que tindrà lloc el proper dia 29 de setembre, entre les 12 h i les 20 
h, col·laborant amb el següent: 

- Ocupació de la vorera i ocupació parcial de la parada de bus, entre els 
números 8 i 10 del c/ Maria Pla, deixant espai en una part de la parada 
de bus per al pas de vianants i usuaris del bus, i prenent totes les 
mesures de seguretat escaients i acordades amb el Servei de Circulació 
per garantir la mobilitat i la seguretat viària. 

- Supervisió del Servei de Circulació per a la instal·lació de material i les 
mesures de seguretat abans i durant l'esdeveniment. 
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2. S’acorda la proposta d’ubicacions d’activitats a Andorra la Vella per a 
l’Andorra Shopping Festival que se celebrarà del 9 al 17 de novembre del 2019, 
següents:  

- Ubicar les obres Disney - Art Shopping a la plaça Príncep Benlloch 
(davant del Comú), av. Meritxell 96 (davant del CCA), av. Meritxell 92 
(MoraBanc), av. Meritxell 118 (davant de Depot), c/ Bonaventura 
Riberaygua 8 (davant de Tota Neta), Fener Boulevard (davant de 
Clarks). 

- Ubicar les activitats infantils (tallers, actuacions musicals amb escenari, 
taller de maquillatge amb motius Disney) a l’espai de l’antiga caserna de 
Bombers, el muntatge del qual anirà a càrrec d’Andorra Turisme. 

- Ubicar la música en viu a la plaça de la Rotonda i a l’avinguda Meritxell, 
encreuament amb c/ Josep Maria Rossell Calva (cantonada Zara-
Galeno), sense escenari. 

- Realitzar una acció al vespre amb la restauració, anomenada After 
Shopping, per complementar les compres al Centre Històric, i ubicar dos 
punts de música en viu a la placeta de Sant Esteve i a la Plaça Guillemó 
sense escenari. El Comú cedirà també estufes piramidals.  

 
3. S’acorda la celebració, en compliment del conveni signat amb el Bàsquet 
Club Andorra, de l’acte de presentació de l’equip Bàsquet Club MoraBanc 
Andorra a l’avinguda Meritxell, núm. 96, el proper 22 de setembre, de les 12 h a 
les 13.30 h.  
 
4. S’acorda l’organització d’una jornada de comerç al Centre Històric, el proper 
17 d’octubre, en seguiment de l’acord pres pel Comitè Executiu del Pla 
Estratègic del Centre Històric d’Andorra la Vella. 
 
5. S’acorda la demanda de l’Associació de comerciants del Centre Històric 
d’Andorra la Vella, autoritzant-los a poder fer uns enregistraments previstos per 
al proper 10 de novembre, en diverses localitzacions, per realitzar un 
llargmetratge als carrers del Centre Històric impulsat pel jove andorrà Nil 
Forcada. 
 
6. S’acorda la demanda del president del Club de Marketing d’Andorra, cedint-
los la sala Consòrcia del Centre de Congressos, l’equip de so, llum i un operari, 
per dur a terme la 7a Edició del Simposi Internacional del Marketing d’Andorra: 
Restauració, que tindrà lloc el proper 15 d’octubre, entre les 9 h i les 18.30 h. 
 
 
 
 
 
 



AJdG núm. 19/37 
18/09/2019 

 

 8 

Vuitè.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorden les resolucions d’al·legacions formulades a diverses sancions de 
circulació que s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda la previsió del calendari de l’any 2020, assenyalant els dies en els 
quals el Servei de Circulació requerirà disposar del màxim nombre d’efectius 
disponibles. 
 
3. S’acorda allargar la zona de motos del carrer Callaueta, núm. 22 fins a 
l’entrada del gual i pintar-la en sentit semi-bateria. Alhora s’acorda en el núm. 
25, allargar la zona de parquímetres per tres turismes i pintar una illeta per 
protegir el gir del gual. 
 
4. S’acorda la demanda de l’Associació Stop Violències, amb motiu de la 
“Marxa per la despenalització i legalització de l’avortament”, que tindrà lloc el 
proper 28 de setembre, col·laborant amb el següent: 

- Servei de Circulació Comunal: acompanyament durant el recorregut 
pactat, el qual no transcorrerà pels carrers oberts al trànsit rodat, sinó 
pels espais destinats a vianants. 

- Àrea de Medi Ambient: punt de llum i muntatge d’un escenari per a 
l’activitat i concert musical al Parc Central, entre les 20.00 i les 22.30h, 
aproximadament. 

 
Tot això amb el benentès que els organitzadors tramitaran l’obtenció dels 
permisos administratius corresponents i es complirà amb la normativa vigent. 
 
 
Novè.  CONSELLERIA DE JOVENTUT, PARTICIPACIÓ CIUTAD ANA I 
ESPORTS 
 
A) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la demanda de l’Associació Africand, amb motiu de l’organització 
de l’acte “Àfrica més a prop 2019”, que tindrà lloc entre el 29 de setembre i el 5 
d’octubre del 2019, amb l’exoneració dels serveis i la cessió dels equipaments 
següents:  

- La cessió del camp de Futbol 7 del col·legi Sant Ermengol el dia 29 de 
setembre, de les 9 h a les 13 h. 

- L’assistència tècnica del personal del Centre de congressos. 
- La difusió a l'agenda pública comunal, així com a les xarxes socials del 

Comú. 
 
2. S’acorda la demanda de l’entitat Fridays for Future Andorra, autoritzant-los a 
organitzar una marxa pels carrers d’Andorra la Vella, el proper 20 de setembre, 
de les 16 h a les 16.40 h, sempre que ho facin per la vorera, sense envair la 
calçada i sense alterar la circulació rodada. 
 
 
B) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’addenda al contracte amb l’empresa ESPORT ORGANITZACIÓ 
ADVENT relatiu a l’adjudicació del servei de suport a l’usuari del gimnàs de 
musculació del Centre Esportiu dels Serradells, amb la finalitat de traslladar la 
data de finalització del contracte, per un període igual al de la durada de la 
suspensió d’aquest, de tres mesos -suspensió que va tenir lloc arrel de l’incendi 
ocorregut-, per un import de 10.653,36€, IGI inclòs (80101/34000/227900). 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de diverses 
empreses per cobrir el servei de personal de fitness, per a la temporada 2019-
2020, per un import total de 15.078,03€, IGI no inclòs (80101/34000/227900), 
desglossat de la manera següent: 
 

Empresa  Import € IGI no inclòs  
Treball Temporal, SL 4.655,51 
Randstad Recursos Humans, SL 5.264,62 
Esport Organització Advent, SL 5.157,90 
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ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’addenda al contracte amb el Sr. Joan Carles BARBERO 
GIRÁLDEZ relatiu a la concessió de la gestió dels bars interior i exterior del 
Centre Esportiu dels Serradells, modificant la data d’inici del contracte, essent 
aquesta el dia 1 de setembre del 2019, moment en què comença a meritar el 
cànon, per un import de 600€/mes. 
 
2. S’acorda la proposta d’adjudicació del concurs nacional relatiu a la concessió 
d’un local al Centre Esportiu dels Serradells, destinat a la gestió o explotació 
d’una activitat relacionada amb l’esport, al Club Pirinenc Andorrà per un cànon 
mensual de 205€ (80301/34202/543900), a comptar de la data prevista d’inici 
de les activitats -el proper 1 de novembre- i per un període de 4 anys, 
prorrogable per períodes anuals fins a un màxim de 8 anys. 
 
3. S’acorda modificar les condicions d’ús de les instal·lacions esportives 
comunals per part d’associacions i federacions nacionals, així com per als 
treballadors comunals. 
 
 
Desè.  CONSELLERIA DE RECURSOS HUMANS  
 
Acords: 
 
1. La contractació de treballadors públics interins  
 
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.c 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. DAGP, en la plaça de monitora dels espais de lleure, 
del 19 de setembre del 2019 a l’1 de juliol del 2020, i amb un salari en base a 
9,13€/h treballada, a raó de 15h/setmanals, ampliable com a màxim fins a 
37,5h/setmanals en períodes de vacances escolars (70501/32401/130000).  
 
b) Vist l’informe de la directora de RH i de conformitat amb els articles 109.c i 
111 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’acorda la 
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contractació i el nomenament, amb caràcter provisional, com a treballadors 
públics interins, del Sr. DCP i de la Sra. ASS, en la plaça de monitor dels 
espais de lleure, del 19 de setembre del 2019 a l’1 de juliol del 2020, i amb un 
salari en base a 9,13€/h treballada, a raó de 15h/setmanals, ampliable com a 
màxim fins a 37,5h/setmanals en períodes de vacances escolars 
(70501/32401/130000).  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda: 
 
a) La renúncia com a treballador públic interí del Sr. EBM, en la plaça de 
professor de vent metall de l’Institut de Música, no iniciant el 5 de setembre del 
2019 la seva relació laboral amb el Comú d’Andorra la Vella, tal com estava 
acordada per la Junta de Govern del 31 de juliol del 2019. 
 
b) De conformitat amb els articles 109.c i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de 
gener, de la funció pública, la contractació i el nomenament, amb caràcter 
provisional, com a treballador públic interí, del Sr. BFP, en la plaça de professor 
de vent metall de l’Institut de Música, del 23 de setembre del 2019 al 30 de juny 
del 2020, amb un salari en base a 21,75€/h, i a raó de 6h/setmanals 
(60201/33401/130000).  
 
ESCOLA D’ART 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda: 
 
a) De conformitat amb els articles 109.c i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de 
gener, de la funció pública, la contractació i el nomenament, amb caràcter 
provisional, com a treballadora pública interina, de la Sra. GTS, en la plaça de 
professora de suport del taller de gravat i joieria, de l’1 d’octubre del 2019 al 30 
de juny del 2020, amb un salari en base a 21,75€/h, i a raó de 12h/setmanals. 
 
b) L’ampliació horària de la Sra. RGE, com a treballadora pública interina, en la 
plaça de professora del curs jove, passant a efectuar una jornada setmanal de 
5 hores per cobrir les classes de plàstica adreçades al Centre de Dia de Salut 
Mental de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, a comptar de l’1 d’octubre del 
2019 (60301/33402/130000).  
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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 MEDI AMBIENT 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Agost 2019 
AOI      146,56€ 
GCJ        84,00€ 
SGX      350,80€ 
 
Treballador públic interí 
OPU      105,90€ 
(50107/17000/110500) 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Juliol 2019 
APM      85,44€ 
FMA      91,14€ 
 
Treballadors públics interins 
FAMR      25,47€ 
KD      78,36€ 
(50202/16100/110500)  
 
3. Les formacions  
 
a) Vist l’informe de la directora de RH i dins el projecte “Andorra la Vella, 
Parròquia Cardioprotegida”, s’acorda l’assistència de 96 treballadors a la 
formació de Suport Vital Bàsic + DAE, a càrrec de la Creu Roja Andorrana, 
amb una durada de 6 hores, sense cost econòmic (30101/92002/163000). 
 
b) Vist l’informe de la cap d’Àrea de Formació, s’acorda l’assistència de les 
Sres. CSL i EQC, cap d’Àrea de Gabinet Jurídic i directora de Recursos 
Humans, respectivament, al Monogràfic sobre la pràctica en negociació 
col·lectiva, a càrrec de l’empresa LIDERA, els dies 11, 18 i 25 d’octubre, amb 
una durada de 12 hores presencials, per un import de 1.050,00€ 
(30101/92002/163000).  
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Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 14.30 h. 


