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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 18 de juliol del 2018 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 18 de juliol del 2018, 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. Marc PONS MARTELL, cònsol menor 
Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS, conseller major 
Hble. Sra. Maria Carme NIN SANS 
Hble. Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES 
Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG 
Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Mònica CODINA TORT, consellera menor. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL  
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la proposta d’addenda al contracte signat el 28 d’agost del 2008, 
entre el Comú d’Andorra la Vella i l’empresa LA HISPANO ANDORRANA, SL, 
relatiu al servei de transport públic de viatgers per a la parròquia d’Andorra la 
Vella, anomenat bus comunal, prorrogant-lo 1 any, és a dir fins a l’1 de 
setembre del 2019, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de 
Comú. 
 
2. S’acorda la proposta d’agermanament entre Causses & Cévennes i Vall del 
Madriu-Perafita-Claror i de facultar el cònsol major de Sant Julià de Lòria, 
president de torn de la Comissió de gestió del pla de gestió de la vall del 
Madriu-Perafita-Claror per a la seva signatura, la qual s’haurà de sotmetre a 
l’aprovació del Consell de Comú. 
 
3. S’acorda la demanda efectuada pel director Econòmic i de Recursos 
Generals del SAAS, cedint una urna de votació, del 23 al 31 de juliol, amb 
motiu de les votacions a delegats de personal del SAAS. 
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S’informa: 
 
De la delegació de signatura i poders administratius del Secretari general, pel 
que fa exclusivament a la formalització i extinció de contractes de treball del 
Comú d’Andorra la Vella amb agents de l’Administració, sempre que siguin 
inferiors a dos mesos de durada, en favor de la Sra. Carme ESTEVE QUIRÓS, 
directora de Recursos Humans. 
 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda decretar els recursos administratius de Gabinet Jurídic que s’adjunten 
a aquesta acta. 
 
 
Segon.  CONSELLERIA DE JOVENTUT, CULTURA, ESPORTS I  
PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar un conveni de col·laboració amb la Federació ACELL, 
Special Olympics Catalunya i Special Olympics Andorra, per a la realització 
dels “JOCS SPECIAL OLYMPICS ANDORRA LA VELLA-LA SEU D’URGELL 
2018”, amb una subvenció per concessió directa, per un import de 100.000€ 
(80101/482100). 
 
2. S’acorda formalitzar un conveni de col·laboració amb el Club Andorrà de Tir 
de Precisió per fomentar la promoció i divulgació de l’activitat esportiva del tir 
de precisió a la parròquia d’Andorra la Vella per a l’any 2018, per un import de 
2.500€ (80101/482100). 
 
3. S’acorda la proposta de dotació pressupostària per a l’atorgament de 
subvencions per a l’organització i promoció d’activitats i serveis esportius que 
es desenvolupin a la parròquia d’Andorra la Vella, per a la temporada esportiva 
2018-2019, per un import total de 380.000€, desglossat com segueix, la qual 
s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú: 
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- Pressupost 2018: partida 80101/482100 (Àrea d’Activitats i Programes 
Esportius/Federacions i clubs esportius), per un import 185.500€ 

- Pressupost 2019: partida 80101/482100 (Àrea d’Activitats i Programes 
Esportius/Federacions i clubs esportius), per un import de 194.500€. 

 
 
Tercer. CONSELLERIA DE FINANCES, COMPTABILITAT I 
ADMINISTRACIÓ  
 
A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS 
 
Acords:  
 
1. S’acorda decretar les altes, les baixes i les modificacions de comerç que 
s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda decretar les altes de propietat que s’adjunten a aquesta acta. 
 
3. S’acorda la proposta d’Ordinació de modificació de l’Ordinació tributària 
comunal del 28 de desembre del 2017, per a l’any 2018, afegint els carrers 
següents: avinguda de la Borda Nova, passatge de la Borda Nova i carrer de 
l’Estadi, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
 
S’informa: 
 
De les altes d’ofici de diverses unitats immobiliàries que s’adjunten a aquesta 
acta. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acord: 
 
S’acorda la convocatòria d’un concurs internacional, conjuntament amb els 
Comuns d’Encamp i d’Escaldes-Engordany,  per adjudicar el subministrament, 
la instal·lació, la parametrització, la implantació, la formació i el manteniment 
d’una aplicació informàtica per a la gestió dels recursos humans dels comuns 
d’Encamp, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, l’aprovació del plec de 
bases i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent. 
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Quart. CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
Vista l’acta de la Comissió Tècnica de Social del proppassat 10 de juliol, 
s’acorden les propostes següents: 
 

Prestacions socials indirectes: 
 

Exoneracions: 
 

- Expedient 61*2015: l’exoneració del 100% en concepte de deute de Foc 
i Lloc i Serveis 2016, 2017 i 2018, segons resolució de CONAVA. 

 
- Expedient 33*2016: l’exoneració en concepte de Foc i Lloc i Serveis 

2018 donat que té atorgada una invalidesa de la CASS des del 2016 que 
li impedeix exercir qualsevol activitat professional. 

 
- Expedient 28*2018: l’exoneració del 100% en concepte de deute de Foc 

i Lloc i Serveis fins al 2019, segons resolució de CONAVA. 
 

- Expedient 29*2018: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis amb caràcter definitiu, segons resolució de CONAVA. 

 
- Expedient 30*2018: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 

Serveis amb caràcter definitiu, segons resolució de CONAVA. 
 

- Expedient 31*2018: l’exoneració del 100% en concepte de deute de Foc 
i Lloc i Serveis de 2015 i 2016. 

 
- Expedient 35*2018: l’exoneració en concepte de Foc i Lloc i Serveis fins 

al 30 d’agost de 2019, segons resolució de CONAVA. 
 

- Expedient 85*2015: l’exoneració del 100% en concepte de deute en el 
cost de les activitats del Casal d’Infants El Llamp durant el període de 
vacances escolars de Nadal 2015-2016, per a un menor. 
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- Expedient 15*2012: l’exoneració del 50% en el cost de l’Escola Bressol 
dels Serradells per un període de 6 mesos (juliol a desembre 2018) per a 
un menor, fent-se càrrec de l’altre 50% l’Àrea d’Atenció Social a les 
Persones i Famílies (AASPF), del Ministeri de Salut, Afers Socials i 
Ocupació, segons conveni. 

 
- Expedient 39*2017: l’exoneració del 50% en concepte de l’Escola 

Bressol Els Serradells per un període de 9 mesos (gener a setembre 
2018) per a un menor, fent-se càrrec de l’altre 50% l’Àrea d’Atenció a les 
Persones i les Famílies (AAPF) del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i 
Interior, segons conveni. 

 
- Expedient 29*2017: l’exoneració del 100% en el cost del Campus Luanvi 

durant el període de vacances escolars de Primavera 2018, per a un 
menor. 

 
- Expedient 36*2008: l’exoneració del 100% en el cost de l’abonament 

familiar del Centre Esportiu del Serradells per a l’any 2018 (gener a 
desembre 2018). 

 
- Expedient 23*2016: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats del 

Casal d’Infants El Llamp per a dos menors, i del Campus Luanvi per a 
dos menors, durant el període de vacances escolars de Primavera 2018. 
El cost del menjador serà assumit per l’AAPF, segons conveni. Així 
doncs haurà de fer front a la quantia de 99,20€. 

 
- Expedient 22*2013: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats del 

Casal d’Infants El Llamp per a tres menors, i del Campus Luanvi durant 
el període de vacances escolars de Primavera 2018 per a disset menors. 
El cost del menjador serà assumit pel CAI segons conveni. Així doncs 
haurà de fer front a la quantia de 63€. 
 

- Expedient 22*2013: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats del 
Campus Luanvi durant el període de vacances escolars de Primavera 
2018, per a catorze menors. El cost del menjador serà assumit pel CAI 
segons conveni. Així doncs haurà de fer front a la quantia de 400,40€. 

 
- Expedient 89*2014: l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 

d’Àpats a Domicili, per a una família de tres membres. 
 

- Expedient 27*2018: l’exoneració del 100% en concepte de Servei de 
Teleassistència Domiciliària de Creu Roja. 
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- Expedient 38*2011: l’exoneració del 100% en el cost del Casal d’Infants 
El Llamp durant el curs escolar 2017-2018, per a un menor. 

 
- Expedient 38*2011: l’exoneració del 100% en el cost de les Escoles 

Esportives i Mou-te durant el període de vacances d’estiu 2018 per a un 
menor. El cost del menjador serà assumit pel Ministeri segons conveni. 
Així doncs haurà de fer front a la quantia de 343,20€. 

 
- Expedient 22*2013: l’exoneració del 100% en el cost de la Ludoteca de 

Santa Coloma, durant el període de vacances d’estiu 2018, per a dos 
menors. Així doncs haurà de fer front a la quantia de 672€ . 

 
- Expedient 11*2013: l’exoneració en el cost de les activitats del Casal 

d’Infants El Llamp per a dos menors, i Matins Esportius per a un menor 
durant el període de vacances d’estiu 2018. El cost del menjador serà 
assumit pel Ministeri segons conveni. Així doncs haurà de fer front a la 
quantia de 536€. 

 
- Expedient 41*2012: l’exoneració en el cost de les activitats de les 

Escoles Esportives durant el període de vacances d’estiu 2018, per a 
tres menors. El cost del menjador serà assumit pel Ministeri segons 
conveni. Així doncs haurà de fer front a la quantia de 815,10€. 

 
- Expedient 31*2014: l’exoneració en el cost de les colònies durant el 

període de vacances d’estiu 2018, per a un menor. El cost del menjador 
serà assumit pel Ministeri segons conveni. Així doncs haurà de fer front 
a la quantia de 100€. 

 
- Expedient 25*2016: l’exoneració en el cost del Casal d’Infants El Llamp 

durant el període de vacances d’estiu 2018, per a un menor. 
 

- Expedient 13*2015: l’exoneració en el cost de les activitats d’Escoles 
Esportives i Mou-te durant el període de vacances d’estiu 2018, per a 
dos menors. 

 
- Expedient 31*2017: l’exoneració en el cost de la Ludoteca de Santa 

Coloma durant el període de vacances d’estiu 2018, per a un menor. 
 

- Expedient 33*2018: l’exoneració en el cost de les Escoles Esportives 
durant el període de vacances d’estiu 2018, per a un menor. El cost del 
menjador serà assumit per Ministeri segons conveni. Així doncs haurà 
de fer front a la quantia de 200,20€. 
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- Expedient 34*2018: l’exoneració en el cost del Casal d’Infants El Llamp 
durant el període de vacances d’estiu 2018, per a un menor. 

 
- Expedient 36*2018: l’exoneració en el cost de les Escoles Esportives 

durant el període de vacances d’estiu 2018, per a dos menors. El cost 
del menjador serà assumit per Ministeri segons conveni. Així doncs 
haurà de fer front a la quantia de 214,50€. 

 
Reducció de tarifa: 

 
- Expedient 56*2017: una reducció de tarifa del 50% en el cost de les 

Escoles Esportives i Mou-te durant el període de vacances d’estiu 2018 
per a un menor. Així doncs haurà de fer front a la quantia de 240,90€. 

 
 
Cinquè. CONSELLERIA D’URBANISME I APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
A) ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
ESTHER PASCAL ARQUITECTURA I URBANISME per a la redacció del 
projecte i direcció de les obres de creació del Parc de la Serradora, al carrer 
Prat Salit, per un import de 14.300€, IGI inclòs, per a la redacció del projecte, i 
per un import de 6.200€, IGI inclòs, per a la direcció d’obra (50101/609000), i 
amb un termini per a la redacció del projecte de 2 mesos. 
 
2. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
B) ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acord: 
 
Atenent a les afectacions derivades de les obres d’embelliment de l’avinguda 
Meritxell en l’accés a l’aparcament de concurrència pública dels Grans 
Magatzems Pyrénées, especialment pel tall al trànsit que es produirà en 
l’avinguda a partir del dia 20 de juliol i durant 7 dies aproximadament, s’acorda 
la cessió de 200 vals de descompte diaris, de 30 minuts cadascun, a 
l’aparcament Prat de la Creu-Centre Ciutat o El Trillà indistintament, mentre 
duri el referit tall de circulació. 



AJdG núm. 18/26 
18/07/2018 

 

 8 

Sisè.  CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ  
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Acords: 
 
1. S’acorda el pagament de la liquidació del 50% de la factura corresponent als 
treballs de neteja del tub soterrat de l’aigua del rec del Solà, per un import de 
1.616,35€, IGI inclòs (50103/217001), a la societat Rec del Solà. 
 
2. S’acorda el pagament de la factura núm. 8023924 de l’empresa TOT 
NATURA, per un import de 2.007,72€, IGI inclòs (50106/617710), corresponent 
als treballs complementaris d’estabilització del terreny amb travesses 
ecològiques i terra pel reompliment del projecte de millora del parc del 
Contrapàs. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME i APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la contractació directa de l’empresa PAVIMENTS ASFALTICS 
ANDORRANS, SA (PAVAND) per als treballs d’enquitranament al carrer de les 
Costes, per un import de 32.094,56€, IGI inclòs, (50201/607100). 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adquisició de lluminàries i 
adaptadors pel barri antic de Santa Coloma, a l’empresa CAIRÓ, SL, per un 
import de 11.636,18€, IGI inclòs (50203/217040). 
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B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda decretar les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a aquesta 
acta. 
 
2. S’acorda fer pública la relació de vehicles existents a les dependències 
comunals que es troben en estat d’abandonament després d’haver efectuat els 
tràmits corresponents, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de 
Comú. 
 
3. S’acorda la demanda del president H-D Muntanya Club Andorra col·laborant 
el Servei de Circulació amb motiu de la XII H-D MOUNTAIN CUSTOM 
FESTIVAL que tindrà lloc els propers dies 27, 28 i 29 de juliol. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCI AL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda de la Penya Motorista l’Esquirol, cedint l’arc inflable, el 
fotocall i 6 taules plegables per organitzar la marxa moto-turística, que tindrà 
lloc el proper dissabte 21 de juliol. 
 
 
Novè.  DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. La promoció interna 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda la promoció interna del 
Sr. MME, funcionari, a la plaça de cap d’Àrea d’Aparcaments, amb un període 
de prova d’1 mes, a comptar del 23 de juliol del 2018, i amb un salari 
corresponent al 96,34% de la banda salarial, del grup funcional B, nivell 9.  
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2. La contractació per edicte extern d’un agent de l’Administració de 
caràcter indefinit 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda la contractació del Sr. 
AMJ, com a agent de l’Administració de caràcter indefinit, en la plaça d’operari 
per a l’equip de neteja de la via pública, amb un període de prova de 12 mesos, 
a comptar de l’1 agost del 2018, i amb un salari corresponent al 80% de la 
banda salarial, del grup funcional C, nivell 4 (50301/110000).  
 
3. L’edicte intern desert 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda declarar desert l’edicte 
intern del 20 de juny del 2018, per proveir una plaça de cap d’Equip 
d’Aparcaments.  
 
4. La publicació d’un edicte intern 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda publicar un edicte intern per 
proveir una (1) plaça d’auxiliar de xarxes i triatge, amb un salari en base al grup 
funcional C, nivell 3.  
 
5. La contractació d’agents de l’Administració de c aràcter eventual 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació de les persones 
següents: 
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a) La Sra. GFG, com a agent de l’Administració de caràcter eventual, en la 
plaça de professora de teatre, a comptar del 10 de setembre del 2018 fins al 4 
de juliol del 2019, amb un salari en base al 80% del grup funcional C, nivell 6. 

 
b) La Sra. DSRM, com a agent de l’Administració de caràcter eventual, en la 
plaça de professora de dansa, a comptar del 10 de setembre del 2018 fins al 30 
de juny del 2019, amb un salari en base al 80% del grup funcional C, nivell 6. 

 
c) La Sra. MDM, com a agent de l’Administració de caràcter eventual, en la 
plaça de professora de dansa, a comptar del 10 de setembre del 2018 fins al 30 
de juny del 2019, amb un salari en base a 21,60€/ hora treballada i una jornada 
setmanal de 2,5 hores (60101/130000). 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació del Sr. FCA, com a 
agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça d’operari de medi 
ambient, a comptar del 23 de juliol del 2018 i fins la reincorporació de la darrera 
de les persones substituïdes, els Srs. GCJ i MJX, titulars de les places, i amb 
un salari en base al 80% del grup funcional C, nivell 5 (50103/110000). 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
a) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació dels agents de 
l’Administració de caràcter eventual següents: 
 

- Sr. CAJ, en la plaça de monitora d’activitats esportives de Festa 
Major 2018, els dies 4 i 6 d’agost del 2018, i amb un salari en base a 
7,58€/h treballada.  

- Sr. RPN, en la plaça de monitor d’activitats esportives de Festa Major 
2018, del 4 al 6 d’agost del 2018, i amb un salari en base a 7,58€/h 
treballada (80101/130000). 

 
b) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda: 
 

- La modificació del període inicial de contractació, com a agent de 
l’Administració de caràcter eventual, de la Sra. MME, en la plaça de 
monitor esportiu de dia, modificant la seva contractació inicial del 2 
de juliol al 3 d’agost, al període del 2 al 20 de juliol del 2018. 
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- La contractació del Sr. CAJ, com a agent de l’Administració de 
caràcter eventual, en la plaça de monitor esportiu de dia, del 23 de 
juliol al 3 d’agost del 2018, amb un salari horari en base al 80% de la 
banda salarial, del grup C, nivell 5 (80101/130000).  

 
c) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la modificació de les 
contractacions, com a agents de l’Administració de caràcter eventual, següents: 

 
- Sra. SFM, passant de la plaça de monitor esportiu de vela, a la plaça 

de monitor esportiu de dia, del 3 al 7 de setembre del 2018, amb una 
jornada laboral de 40h/setmanals i un salari horari en base al 80% de 
la banda salarial, del grup C, nivell 5. 

- Sr. RCP, passant de la plaça de monitor esportiu de vel, a la plaça de 
monitor esportiu de dia, del 3 al 7 de setembre del 2018, amb una 
jornada laboral de 40h/setmanals i un salari horari en base al 80% de 
la banda salarial, del grup C, nivell 5 (80101/130000). 

 
d) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació dels agents de 
l’Administració de caràcter eventual següents: 

 
- Sr. LIA, en la plaça de monitor de futbol de l’Activitat Mou-te, del 20 al 

24 d’agost del 2018, amb un salari horari en base al 80% de la banda 
salarial, del grup C, nivell 5. 

- Sr. GGO, en la plaça de monitor de futbol de l’Activitat Mou-te, del 20 
al 24 d’agost del 2018, amb un salari horari en base al 80% de la 
banda salarial, del grup C, nivell 5. 

- Sr. TAAF, en la plaça de monitor de futbol de l’Activitat Mou-te, del 20 
al 24 d’agost del 2018, amb un salari horari en base al 80% de la 
banda salarial, del grup C, nivell 5. 

- Sr. SEP, en la plaça de monitor de futbol de l’Activitat Mou-te, del 27 
d’agost al 7 de setembre del 2018, amb un salari horari en base al 
80% de la banda salarial, del grup C, nivell 5. 

- Sra. FGC, en la plaça de monitora responsable de gimnàstica 
artística de l’Activitat Mou-te, del 20 d’agost al 7 de setembre del 
2018, amb un salari horari en base al 80% de la banda salarial, del 
grup C, nivell 6. 

- Sra. PCC, en la plaça de monitora de gimnàstica artística de 
l’Activitat Mou-te, del 20 d’agost al 7 de setembre del 2018, amb un 
salari horari en base al 80% de la banda salarial, del grup C, nivell 5. 

- Sr. GDD, en la plaça de monitor responsable de natació de l’Activitat 
Mou-te, del 20 d’agost al 7 de setembre del 2018, amb un salari 
horari en base al 80% de la banda salarial, del grup C, nivell 6. 
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- Sr. AMM, en la plaça de monitor de futbol de l’Activitat Mou-te, del 27 
d’agost al 7 de setembre del 2018, amb un salari horari en base al 
80% de la banda salarial, del grup C, nivell 5. 

- Sr. OLC, en la plaça de monitor de futbol de l’Activitat Mou-te, del 27 
d’agost al 7 de setembre del 2018, amb un salari horari en base al 
80% de la banda salarial, del grup C, nivell 5. 

- Sr. BW, en la plaça de monitor de futbol de l’Activitat Mou-te, del 27 
d’agost al 7 de setembre del 2018, amb un salari horari en base al 
80% de la banda salarial, del grup C, nivell 5. 

- Sr. JBN, en la plaça de monitor responsable de kung-fu de l’Activitat 
Mou-te, del 27 al 31 d’agost del 2018, amb un salari horari en base al 
80% de la banda salarial, del grup C, nivell 6 (80101/130000). 
 

6. La proposta de concurs nacional per adjudicar la  contractació d’un pla 
assegurança d’assistència mèdica 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la proposta d’un concurs nacional 
per adjudicar la contractació d’un pla d’assegurança d’assistència mèdica 
complementària als reemborsaments de la CASS, derivats dels actes mèdics 
efectuats pels assegurats, i d’una assegurança de vida addicional per al 
personal del Comú d’Andorra la Vella, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació 
del Consell de Comú.  
 
7. Les formacions 
 
a) Vist l’informe de la directora de RH i d’acord amb el Pla de Formació aprovat 
per la Junta de Govern del 28 de febrer del 2018, s’acorda que el personal 
assignat realitzi la formació de primers auxilis (PSC1), a càrrec de la Creu Roja 
Andorrana, amb una durada de 9 hores i amb un cost econòmic de 
26€/persona (30101/163000).  
 
b) Vist l’informe de la directora de RH i d’acord amb el Pla de Formació aprovat 
per la Junta de Govern del 28 de febrer del 2018, s’acorda la formació de 
primers auxilis per a infants i nadons per les persones adscrites a les escoles 
bressol, ludoteca Santa Coloma i Casal d’infants el Llamp, a càrrec de la Creu 
Roja Andorrana, amb una durada de 8 hores i amb un cost econòmic de 
26€/persona (30101/163000). 
 
8. La reubicació mèdica definitiva  
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
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Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda l’adscripció definitiva, amb motiu 
de la valoració d’un dictamen mèdic, del Sr. RVP, el qual quedarà adscrit al 
Departament de Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments, en la plaça 
d’operari d’aparcaments amb les actuals condicions salarials i a comptar de l’1 
d’agost del 2018.  
 
9. El complement de responsabilitat addicional (CRA ) 
 
Vist l’informe de la directora de RH, i d’acord amb l’article 60 e) de l’Ordinació 
de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda atorgar al Sr. VCR 
un complement de responsabilitat addicional corresponent a la diferència entre 
el salari corresponent a la seva plaça de procedència, excloent el concepte 
d’antiguitat, i fins al salari corresponent al grup B9, al 80% de banda, de la taula 
salarial vigent per a l’any 2018, amb efectes l’1 de juliol, i mentre assumeixi part 
de les tasques corresponents al lloc de treball de classificació superior. 
 
 
S’informa: 
 
De la reunió mantinguda entre la cònsol major i la consellera delegada de 
Social amb els representants del SITCA el proppassat 17 de juliol. 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 13.30 h. 


