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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 26 de febrer del 2020 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 26 de febrer del 2020, 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: 
 
L’Hble. Sr. David Astrié Padilla, cònsol menor 
L’Hble. Sr. Miquel Canturri Campos, conseller major 
L’Hble. Sr. Gerard Estrella Armengol, conseller menor 
L’Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa 
L’Hble. Sr. Alain Cabanes Galian 
L’Hble. Sra. Meritxell López Guitart 
L’Hble. Sra. Letícia Teixeira Da Silva 
L’Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
S’acorda col·laborar amb l’Associació Stop Violències, autoritzant-los a la 
celebració de la manifestació i concentració, a la plaça del “The Cloud”, el 
proper 8 de març, Dia Internacional de la dona. 
 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
Vistes les resolucions d’inici de tramitació de quatre expedients disciplinaris 
sota les referències EXP-D 002/2019-MG, EXP-D 003/2019-MG, EXP-D 
004/2019-MG i EXP-D 005/2019-MG, al Sr. DFJ; 
 
Atès que la Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia d’avui, ha pres 
coneixement de totes les peces obrant als expedients de referència, adopta 
una resolució motivada que clou els expedients de referència, la part dispositiva 
de la qual és la següent: 
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- Estimar parcialment les al·legacions presentades per l’expedientat, en el 
sentit d’acumular els quatre expedients tramitats sota els nums. EXP-D 
002/2019-MG, EXP-D 003/2019-MG, EXP-D 004/2019-MG i EXP-D 
005/2019-MG en un de sol, corresponent a tal efecte una sola sanció 
pels fets reprotxats. 
  

- Imposar al Sr.DFJ una sanció per la comissió d’una falta greu establerta 
a l’article 67 j) de l’Ordinació, consistent en la suspensió temporal de 
funcions i de salari de 15 dies, prevista a l’article 69.1 b) de la mateixa 
norma, a complir durant el període que li serà referit en la notificació 
d’aquesta resolució o posteriorment, segons les necessitats del servei. 

 
 
C) COMUNICACIÓ 
  
Acord: 
  
S’acorda contractar als mitjans de comunicació següents la publicitat 
institucional relacionada amb els esdeveniments que s’organitzaran al llarg de 
l’any 2020 (10103/92200/226000): 
 

- La Veu del Poble (campanya publicitària Bondia), per un import de 
17.678,79€, IGI inclòs 

- Premsa Andorrana (campanya publicitària Diari d’Andorra), per un import 
de 18.548,75€, IGI inclòs. 

 
 
Segon. CONSELLERIES D’ESPORTS I DE JOVENTUT 
 
A) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional, pel procediment de 
contractació urgent, per adjudicar els serveis de propietat delegada per a la 
coordinació i control de les obres relatives a la reconstrucció del Centre 
Esportiu dels Serradells. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions 
administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
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B) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les sol·licituds de subvenció per a Joves Emprenedors 
següents: 
 

Núm. 
Registre Sol·licitant Objecte Acord 

5101461 Alto Impacto, SL 
Subvenció Joves 
emprenedors (1r any 
835,44€) 

Favorable 

5106059 
Planas Vallcorba, 
Elisenda 

Subvenció Joves 
emprenedors (1r any 
137,63€) 

Favorable 

5106721 Rodea Casella, Jose Luis 
Subvenció Joves 
emprenedors (1r any 
210,25€) 

Favorable 

 
 
Tercer. CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar a la societat Pirinenca de 
Serveis, SA la prestació del servei de recollida dels excedents situats al voltant 
dels contenidors de reciclatge (març, abril i maig del 2020, 2 h al matí i 2 h a la 
tarda), per un import de 18.945,90€, IGI inclòs (50301/16300/227900). 
 
 
Quart. CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍST ICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
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ACTIVITATS CULTURALS  
 
Acords: 
 
1. S’acorda renovar el conveni amb l’Associació de Fallaires d’Andorra la Vella, 
per a l’any 2020, amb l’aportació d’una subvenció per un import de 6.982,50€ 
(60101/33500/482010). 
 
2. S’acorda formalitzar el conveni amb l’Associació Amics dels Orgues de Les 
Valls d’Andorra, per a l’any 2020, amb l’aportació d’una subvenció per un 
import de 10.000€ (60101/ 33500/482000). 
 
 
B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acord: 
 
Es desestima la demanda presentada per la Secretaria tècnica de l’11é 
Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya, que enguany organitza el 
Comú de Canillo i que tindrà lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella 
els dies 11 i 12 de març del 2020, sol·licitant autorització per a realitzar a la 
plaça del Poble, en algun indret prop del Centre de Congressos i que sigui 
visible, l’activitat de venda de productes agroalimentaris del país utilitzant un 
vehicle industrial. 
 
 
SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar els serveis de l’empresa 
Randstad Recursos Humans, SL per a dur a terme, mitjançant personal extern, 
els diferents muntatges dels esdeveniments que se celebraran al Centre de 
Congressos durant l’any 2020, per un import de 13.800€, IGI no inclòs 
(90301/43202/227900). 
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Cinquè. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el 
subministrament, la substitució i la gestió del residu del medi filtrant a base 
d’òxid de ferro, per a l’ETAP de filtració de la Birena. A tal efecte, s’aproven els 
plecs de condicions administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de 
licitació. 
 
 
Sisè.   CONSELLERIES DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I DE 
CIRCULACIÓ 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la sol·licitud número 5107322, a nom de Andorra Center Hotel, SA, 
relativa a la demanda d’assenyalament d’alineacions que afecten la parcel·la 
de terreny situada al carrer Doctor Nequi, núm. 10-12 i al carrer de l’Alzinaret, 
número 19-21, d’Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda la sol·licitud número 5107779, a nom del Sr. Antoni Pons Solans, 
relativa a la demanda de primera ocupació parcial de les obres de construcció 
de l’edifici situat a l’avinguda Meritxell, núm. 51, d’Andorra la Vella. 
 
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
4. S’acorda contractar l’empresa Euroconsult, pel procediment de contractació 
directa, per a la redacció del projecte i direcció de les obres de les proteccions 
front la caiguda de blocs rocosos a l’alçada del Col·legi Sant Ermengol, per un 
import de 38.453€, IGI inclòs (50101/15100/609000). 
 
5. S’acorda la proposta d’aprovació provisional de la modificació del Pla 
d’ordenació i urbanisme parroquial d’Andorra la Vella (POUPAV) en relació 
amb els articles 40 i 112 de les seves Normes Urbanístiques. Aquesta proposta 
es presentarà a la consideració del Consell de Comú, per a la seva aprovació, 
si escau. 
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6. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar les obres de 
construcció d’un portal d’entrada a la parròquia d’Andorra la Vella, a la rotonda 
de la Margineda - avinguda d’Enclar. A tal efecte, s’aproven els plecs de 
condicions administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. Es desestima la demanda presentada per la botiga Subministraments Mèdics 
Tejero, sol·licitant autorització d’accés de vehicles a la zona de vianants del 
carrer Bra. Riberaygua, alçada del número 9, per a clients, pacients i 
proveïdors, el temps just d’efectuar les gestions o consultes escaients. 
 
3. S’acorda retornar l’import de 1.500€ corresponent a una ocupació de la via 
pública a l’empresa Construccions i Edificacions de les Valls-CEVALLS. 
 
4. S’acorda traslladar la parada de bus regular de l’avinguda Dr. Mitjavila, núm. 
3, al carrer Prat de la Creu, núm. 8, deixant la parada de bus actual únicament 
pel bus comunal que efectua parades de curta durada.  
 
 
Setè.  CONSELLERIES DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS I  DE 
RECURSOS HUMANS 
 
A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
ÀREA DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS 
 
Acords: 
 
S’acorda resoldre les sol·licituds següents, que s’adjunten a aquesta acta: 
 

- Les sol·licituds d’altes, de baixes i de modificacions de comerç. 
- Les sol·licituds d’altes de propietat. 
- La sol·licitud d’alta d’una terrassa 
- Les sol·licituds de fraccionament. 

 
 



AJdG núm. 20/07 
26/02/2020 

 

 7 

S’informa: 
 
De la modificació d’ofici d’inscripció d’una propietat que s’adjunta a aquesta 
acta. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Contractació de treballadors públics interins  
  
DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
ÀREA DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 109.b, 110 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, del Sr. 
MME, com a treballador públic interí, a la plaça de gestor, a comptar del 2 de 
març del 2020, en substitució provisional de la Sra. BRA, titular de la plaça, i en 
tot cas, com a màxim fins a la necessitat de substitució d’aturs de treball del 
servei, amb una classificació salarial corresponent al 80% del grup funcional C, 
nivell 6 (40301/93200/110000).  
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 109.b, 110 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, del Sr. 
GJP, com a treballador públic interí, a la plaça de tècnic especialista de 
programes esportius i activitats esportives, a comptar del 9 de març del 2020 i 
fins a la reincorporació de la Sra. CAS, titular de la plaça, amb un salari en 
base a 11,64€/h, i a raó de 20h/setmanals (80101/34000/110000).  
 
DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
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ARXIU, RECERCA I PATRIMONI 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, 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 prolongació contractual de la Sra. BGI, com a treballadora pública 
interina, a la plaça de tècnica administrativa d’Arxiu, Recerca i Patrimoni, 
adscrita al Departament de Secretaria General, a comptar de l’1 de març i fins 
al 28 de febrer del 2021, amb una classificació salarial corresponent al 80% del 
grup funcional C, nivell 5 (10102/92000/130000). 
 
2. Curs de formació 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’autoritza l’assistència del 
personal adscrit al Servei de l’Institut de Música a la formació “El tempo rubato. 
Aspectes pedagògics de Grau Elemental i Grau Mig”, impartida per la Sra. Laia 
Masramon, els propers dies 4 i 5 de març, de manera presencial, amb una 
durada 4 hores i per un import de 450€ (30101/92002/163000).  
 
3. L’ampliació horària de la jornada laboral d’un t reballador públic interí  
 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda l’ampliació horària 
de la jornada laboral de la Sra. TPA, treballadora pública interina, en la plaça 
de tècnica de Joventut, passant a realitzar una jornada de 37,5h/setmanals, a 
comptar del 2 de març del 2020 i fins a la finalització de la seva contractació, i 
amb una classificació salarial corresponent al 80% del grup funcional B, nivell 7 
(70401/23105/110000). 
 
4. Prolongació de l’adscripció temporal d’un trebal lador 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 39 i 40 de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació 
comunals, s’acorda prorrogar l’adscripció temporal en segona activitat de la 
Sra. BTE, fora del Servei de Circulació Comunal, en la plaça de 
recepcionista/administrativa de l’Àrea d’Instal·lacions Esportives i de Lleure, 
fins al 31 de desembre del 2020 (80301/342020/110000). 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 13.45 h. 


