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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 27 de febrer del 2019 
 
A la Casa Comuna, a les 9.30 h, del 27 de febrer 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, conseller major 
Hble. Sra. Mònica CODINA TORT, consellera menor 
Hble. Sra. Maria Carme NIN SANS 
Hble. Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES 
Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG 
Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL  
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, 
del Govern d’Andorra, cedint l'aparcament, situat davant de l'edifici 
administratiu de Govern, per a la 41a edició de la Fira concurs, havent de fer-se 
càrrec el Govern del muntatge i desmuntatge de les instal·lacions necessàries, 
així com de la neteja posterior del recinte.  
 
 
Segon.  CONSELLERIA DE JOVENTUT, CULTURA, ESPORTS I  
PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
A) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda del president de Creu Roja Andorrana, autoritzant un 
grup de persones degudament identificades perquè puguin desplaçar-se pel 
carrer Prat de la Creu i per l’avinguda Meritxell, de l’11 al 13 de març, de les 10 
h a les 20.30 h, per poder captar socis.  
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B) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la demanda de l’Associació de Saxofonistes d’Andorra, autoritzant-
los a utilitzar una part de les instal·lacions de l’Institut de Música del Comú 
d’Andorra la Vella, per a la realització d’un campus musical d’estiu adreçat a 
estudiants de música d’Andorra, durant la segona setmana del mes de juliol de 
2019. 
 
2. S’acorda la demanda de l’Editorial Límits referent al pagament de les 
factures de lloguer de sala al Centre Cultural la Llacuna i de material, a través 
de llibres editats per l’editorial que s’utilitzaran pel fons bibliogràfic de l’Àrea de 
Cultura i per regals institucionals, d’un valor econòmic equivalent a les 
despeses mencionades. 
 
 
ESCOLA D’ART 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la devolució dels ingressos següents als alumnes del taller de 
gravat i joieria i del taller de fotografia 2, amb motiu d’una causa de força major: 
 
Gravat i joieria 

- GVE: 13,13€ 
- MAMT: 9,27€ 
- BAMJ: 16,63€ 
- BFT: 27,79€ 
- CQ: 17,50€ 

 
Fotografia 2 

- TSC: 25,89€ 
- ASS: 27,25€ 
- PRL: 27,25€ 
- EJP: 27,25€ 
- VCR: 20,44€ 
- RRN: 25,89€. 

 
2. Es desestima la demanda de la Sra. DAV en què sol·licita que el forfet de 
l’Escola d’Art adquirit per al curs 2017/2018 tingui validesa més enllà del segon 
trimestre del curs 2018/2019. 
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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 altes, les baixes i les modificacions de comerç que 
s’adjunten a aquesta acta.  
 
2. S’acorda resoldre les altes i una baixa de propietat que s’adjunten a aquesta 
acta. 
 
3. S’acorda resoldre les sol·licituds de vot per dipòsit judicial per correu per a 
les eleccions generals 2019 que s’adjunten a aquesta acta. 
 
 
S’informa: 
 
De les modificacions d’ofici de propietat que s’adjunten a aquesta acta. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar els treballs 
d’inventari patrimonial del Comú d’Andorra la Vella i la societat Joves i Vivenda 
Alternativa, SLU (JOVIAL, SLU), l’aprovació del plec de bases i la publicació al 
BOPA de l’edicte corresponent. 
 
C) DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adquisició de 12 ordinadors a 
l’empresa ANDORSOFT, SA, per un import de 7.549,08€, IGI inclòs 
(40201/92001/606000). 
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2. S’acorda la renovació del contracte de manteniment dels SAI (Sistema 
d’Alimentació Ininterrompuda), per a l’any 2019, a l’empresa SISTEMES I 
PROCESSOS DE CONTINUÏTAT ELÈCTRICA, SA - SIPCE, per un import de 
5.372,54€, IGI inclòs (40201/92001/213000). 
 
3. S’acorda la renovació del contracte de suport i manteniment dels sistemes 
de gestió del Departament d’Esports i del control d’accés a les instal·lacions 
esportives, per a l’any 2019, a l’empresa T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, 
SA, per un import de 10.811,91€, IGI no inclòs (40201/92001/227500). 
 
4. S’acorda la contractació directa de l’empresa APLICACIONES GESPOL, SL, 
per al suport i manteniment de l’aplicació Gespol del Servei de Circulació, per a 
l’any 2019, per un import de 2.880€, IGI no inclòs (40201/92001/227500). 
 
5. D’acord amb l’establert en el punt 4 del contracte del 25 d’abril del 2017, 
s’acorda la renovació del contracte amb l’empresa GALBIS I MENDIOLA 
CONSULTORS, SL relatiu a la prestació de serveis de consultoria i auditoria de 
les aplicacions SICAL i GTWIN del Comú d’Andorra la Vella, per a l'any 2019, 
per un import de 26.125€, IGI inclòs (40201/92001/227500). 
 
6. S’acorda la renovació del contracte de suport i manteniment de les 
aplicacions de gestió comptable i tributària per l’any 2019, a l’empresa T-
SYSTEMS ITC IBERICA, SAU, per un import de 19.044,05€, IGI no inclòs 
(40201/92001/227500). 
 
7. Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adquisició de memòria RAM per a 
servidors, a l’empresa JOSEP MARIA CORNELLA SOLA – OFICINA JET-
OFIJET, per un import de 13.317,35€, IGI inclòs (40201/92001/606000). 
 
8. S’acorda la renovació del contracte de suport i manteniment de les 
aplicacions ESRI de gestió d’informació territorial, a l’empresa 
SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, SA - SEYS, per un import d’11.960€, IGI 
no inclòs (40201/92001/227500). 
 
 
Quart. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
A) ÀREA DE MEDI AMBIENT 
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SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar els treballs 
d’adequació d’una zona verda a l’interior del Parc Central d’Andorra la Vella, 
l’aprovació del plec de bases i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent. 
 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adquisició de material HUOT i de 
comptadors electrònics d’aigua necessaris, per a la renovació de la XAP en les 
diverses obres en curs de la parròquia, a JORDI RODRIGUEZ CORTELL - 
JOCOR MAGATZEM, per un import d’11.818,15€, IGI inclòs 
(50202/16100/617211). 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adquisició de divers material PAM i 
de tapes de fosa dúctil necessaris per a la renovació de la XAP en les diverses 
obres en curs de la parròquia, SA, a l’empresa MATERIALS RIBA, SA, per un 
import d’11.342,44€, IGI inclòs (50202/16100/617211). 
 
 
B) ÀREA D’HIGIENE 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda l’adquisició d’una pala lleva neu i 
una saladora a l’empresa STELA ANDORRANA, SA, per un import de 18.653€, 
IGI inclòs (50301/16300/603200). 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
PRONET, SLU, per dur a terme la neteja, per a l’any 2019, de la passarel·la per 
a vianants ubicada a l’Estadi Comunal, per un import d’11.116,16€, IGI inclòs 
(50301/16300/227900). 
 
3. S’acorda resoldre la sol·licitud següent: 
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Núm. 
registre Sol·licitant Objecte Acord 

5099481 

Sr. Enric COLL 
LLOVERA i Sra. 

Núria COLL 
LLOVERA 

Sol·licitud d’autorització 
d’embrancament a la 
xarxa pública d’aigua 
residual o clavegueram 
a l’av. Meritxell, núm. 73 

Favorable 

 
4. S’acorda facultar el Comú d’Encamp per a la signatura d’un conveni amb 
l’empresa LOVIC, per dur a terme el control de qualitat i la comunicació 
d’aquest control, a l’empresa PIRINENCA DE SERVEIS, SA, en relació amb el 
contracte signat el 6 de juny del 2016, de la concessió del servei públic 
comunal de recollida de diferents residus al Principat d’Andorra. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de ANTONI PARDO 
MOLINA - SERRALLERIA PARDO, per als treballs de construcció d’un altell al 
Magatzem del Cedre per emmagatzemar el material d’enllumenat de Nadal, per 
un import d’11.911,75€, IGI inclòs (50207/93301/612000). 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda la demanda de l’organització de la COPA DEL MÓN D’ESQUÍ 
2019, que tindrà lloc del 13 al 17 de març, a Canillo, col·laborant el Servei de 
Circulació del Comú d’Andorra la Vella, amb la presència de diversos agents de 
circulació durant les referides dates, així com amb la cessió d’una grua. 
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Sisè.  CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIA L 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la renovació, per un any, del contracte amb l’empresa DE BOER 
ESTRUCTURAS, ESPAÑA, SL, relatiu al subministrament i la instal·lació, en 
règim de lloguer, d’un envelat, recobriment de sòl i estands modulars per a la 
Fira d’Andorra la Vella 2019, que tindrà lloc del 25 al 27 d’octubre del 2019, per 
un import de 275.627,68€ (90101/43101/226710). 
 
2. S’acorda col·laborar amb l’Andorra Bike Race amb la cessió d’espais al 
Centre de Congressos, la cessió d’espais públics, la col·laboració del Servei de 
Circulació i diverses tanques, per a la realització de l’Andorra Bike Race, que 
tindrà lloc del 25 al 28 de juliol del 2019. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
A) ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
1. Vista l’acta de la Comissió Tècnica de Social del passat 28 de gener, 
s’acorden les propostes següents: 
 

Prestacions socials indirectes: 
 

Exoneracions: 
 

- Expedient 22*2013: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats del 
Casal d’Infants el Llamp, durant el període de vacances de Nadal 2018-
2019, per a un menor. 

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

la Ludoteca de Santa Coloma, durant el període de vacances de Nadal 
2018-2019, per a tres menors.  
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- Expedient 58*2017: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2019. 

 
- Expedient 02*2019: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 

Serveis 2019. 
 

- Expedient 02*2017: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2019. 

 
- Expedient 60*2014: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 

Serveis 2019. 
 

- Expedient 31*2012: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2019. 

 
Reduccions de tarifa: 

 
- Expedient 53*2018: una reducció de tarifa del 50% en el cost de la 

Ludoteca de Santa Coloma, durant el període de vacances escolars de 
Nadal 2018-2019, per a un menor. Així haurà d’assumir la quantia de 
29,30€. 

 
- Expedient 43*2018: una reducció de tarifa del 60% en el cost del Casal 

d’Infants el Llamp, durant el període de vacances escolars de Nadal 
2018-2019, per a un menor. Així haurà d’assumir la quantia de 30,06€. 

 
Prestació social directa: 

 
- Expedient 01*2019: una prestació social directa corresponent al 30% de 

la quota de mitja pensió de l’Escola Bressol de Prada Casadet, durant el 
període en que l’Escola Bressol dels Serradells resti tancada. L’import 
mensual serà de 94,15€, a partir del mes de gener del 2019. 

 
2. Vista l’acta de la Comissió Tècnica de Social del passat 11 de febrer, 
s’acorden les propostes següents: 
 

Pisos amb serveis per gent gran autònoma: 
 

- Expedient PS22*2009: Es modifica el preu del lloguer del pis 1r A, per un 
import de 287,41€ mensuals. 

- Expedient PS01*2015: Es modifica el preu del lloguer del pis 1r B, per un 
import de 240,05€ mensuals. 

- Expedient PS01*2011: Es modifica el preu del lloguer del pis 1r C, per un 
import de 217,52€ mensuals. 
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- Expedient PS31*2018: Es modifica el preu del lloguer del pis 2n A, per 
un import de 242,42€ mensuals. 

- Expedient PS18*2009: Es modifica el preu del lloguer del pis 2n B, per 
un import de 242,23€ mensuals. 

- Expedient PS30*2018: Es modifica el preu del lloguer del pis 2n C, per 
un import de 239,67€ mensuals. 

- Expedient PS19*2009: Es modifica el preu del lloguer del pis 3r A, per un 
import de 218,33€ mensuals. 

- Expedient PS12*2009: Es modifica el preu del lloguer del pis 3r B, per un 
import de 225,98€ mensuals. 

- Expedient PS16*2009: Es modifica el preu del lloguer del pis 3r C, per un 
import de 240,43€ mensuals. 

- Expedient PS14*2009: Es modifica el preu del lloguer del pis 4t A, per un 
import de 245,90€ mensuals. 

- Expedient PS02*2015: Es modifica el preu del lloguer del pis 4t B, per un 
import de 236,56€ mensuals. 

- Expedient PS13*2009: Es modifica el preu del lloguer del pis 4t C, per un 
import de 446,07€ mensuals. 

- Expedient PS29*2018: Es modifica el preu del lloguer del pis 5e A, per 
un import de 227,45€ mensuals. 

- Expedient PS02*2010: Es modifica el preu del lloguer del pis 5e B, per 
un import de 246,31€ mensuals. 

- Expedient PS09*2009: Es modifica el preu del lloguer del pis Àtic, per un 
import de 229,39€ mensuals. 

 
 
B) SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
CASAL D’INFANTS EL LLAMP 
 
Acord: 
 
S’acorda la contractació directa d’ANEM DE COLÒNIES per a l’activitat de 
colònies 2019 a la casa de colònies CAN FONT (2 torns), a la localitat catalana 
de Brunyola, per a 80 infants de 7 a 14 anys de la parròquia, per un import de 
34.267,20€ (70501/32401/226870), corresponent a l’estada (allotjament i 
manutenció), i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent. 
 
 
S’informa 
 
De la cessió gratuïta, en favor del Comú d’Andorra la Vella, per part de Andorra 
Park Hotel, d’un xiqui parc i divers mobiliari per a infants associat. 
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Vuitè.  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 5096568, a nom del Sr. Ivan 
MORA LLESUY, relativa a la demanda de reforma de façana i rehabilitació de 
coberta de l’edifici situat al carrer Bonaventura Riberaygua, número 18, 
d’Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5097451, a nom de la societat 
LOREAND, SL, relativa a la demanda de primera ocupació corresponent a la 
construcció d’un edifici d’habitatges i local comercial situat al carrer Doctor 
Mitjavila, número 4, d’Andorra la Vella.  
 
3. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5098104, a nom de la societat 
ROSA PONS PATRIMONIAL, relativa a la demanda de primera ocupació 
corresponent a la reforma i adequació del local comercial de l’edifici “El 
Diamant”, situat a l’avinguda Meritxell, número 31, d’Andorra la Vella. 
 
4. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5099063, a nom del Sr. Julián 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, relativa a la demanda de canvi de titularitat de les 
parcel·les de terreny conegudes com a “Hort de la Vinya” i situades a la partida 
del Solà d’Andorra la Vella. 
 
5. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
6. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar les obres 
d’embelliment de l’avinguda Príncep Benlloch, l’aprovació del plec de bases i la 
publicació al BOPA de l’edicte corresponent, la qual s’haurà de sotmetre a 
l’aprovació del Consell de Comú. 
 
 
Novè.  DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. La publicació d’edictes externs per a treballado rs públics interins 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
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ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
a) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda publicar un edicte extern per 
contractar informadors turístics per a l’Oficina de Turisme per a l’estiu 2019, 
com a treballadors públics interins. 
 
b) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda publicar un edicte extern per 
contractar informadors/es de carrer i responsables de grup per a l’estiu 2019, 
com a treballadors públics interins.  
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la publicació d’un edicte extern 
per contractar monitors d’activitats esportives per a l’estiu 2019, com a 
treballadors públics interins.  
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la publicació d’un edicte extern 
per contractar auxiliars com a suport del servei de medi ambient, per a l’estiu 
2019, com a treballadors públics interins.  
 
2. La contractació d’un agent de l’Administració de  caràcter eventual  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
Vist l’informe de la directora de RH, 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 de la Sra. JVJ com a agent 
de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça de tècnica auxiliar de les 
escoles bressol, a comptar del 21 de febrer del 2019 i fins a la reincorporació 
de la Sra. BBM, titular de la plaça i amb un salari mensual en base al 80% de la 
banda salarial, del grup funcional C, nivell 4 (70203/32102/110000). 
 
3. La prolongació de la contractació d’un treballad or públic interí  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
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ÀREA DE SOCIAL 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la prolongació de la contractació 
de la Sra. BBA, com a treballadora pública interina, en la plaça de tècnica 
especialista en educació infantil, a comptar de l’1 de març del 2019 i per un 
període màxim de 24 mesos, i amb un salari mensual en base al 80% de la 
banda salarial, del grup funcional C, nivell 5, i una jornada setmanal de 37,5h. 
(70202/32101/130000). 
 
4. La finalització d’una comissió de serveis i inic i d’una nova 
 
Vist l’informe de la directora de RH, i d’acord amb l’article 51 de l’Ordinació de 
la Funció Pública, s’acorda: 
 
a) La finalització de la comissió de serveis de la Sra. LMY, en la plaça de 
tècnica administrativa, adscrita al Departament de Tràmits, tributs i deutors, a 
comptar del 28 de febrer del 2019. 

 
b) L’adscripció en comissió de serveis de la Sra. LMY en la plaça de tècnica 
administrativa al Servei de Secretaria General, adscrita al Departament de 
Secretaria General, a comptar de l’1 de març del 2019 fins el 29 de febrer del 
2020, amb les mateixes condicions salarials. 
Aquesta comissió de serveis haurà de ser revisada al mes d’agost del 2019, 
per tal de valorar la seva continuïtat o la finalització de la mateixa. 
 
5. La finalització d’una comissió de serveis 
 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, i d’acord amb l’article 51 de l’Ordinació de 
la Funció Pública, s’acorda la finalització de la comissió de serveis de la Sra. 
NVR, en la plaça de tècnica administrativa, a comptar del 6 de març del 2019, i 
el retorn al seu lloc d’origen, com a informadora dinamitzadora el 7 de març del 
2019.  
 
7. L’ampliació horària puntual d’un treballador púb lic interí 
 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
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SERVEI DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda l’ampliació puntual de la jornada 
laboral de la Sra. VMS, treballadora pública interina, en la plaça de tècnica de 
joventut, passant a realitzar una jornada laboral de 37,5h/setmanals, del 2 de 
maig a l’1 de juny del 2019, i un salari en base a 11,48€/h vistos els projectes 
que desenvoluparà el Departament de Joventut i Participació Ciutadana durant 
aquest període (70401/23105/110000). 
 
8. 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 D’HIGIENE 
 
Gener 2019 
APM      103,07€ 
RMD        85,35€ 
 
Agents de l’Administració de caràcter eventual 
FAMR        65,14€ 
KD        59,43€ 
(50202/16100/110500) 
 
9. La disponibilitat horària a remunerar  
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda pagar, com a mesura excepcional 
i per necessitats del servei, les 75 hores extraordinàries corresponents a l’any 
2018, i generades pel Sr. APM (50202/16100/110500). 
 
10. La modificació d'un acord de la Junta de Govern  
 
Vist l'informe de la directora de RH, s’acorda la modificació contractual de la 
Sra. GCC, en la plaça d'informadora turística, amb un salari corresponent al 
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80% de la banda salarial, del grup funcional C, nivell 5, a comptar de l'inici de la 
relació laboral.  
 
MODUL DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
 
11. El resultat del seguiment de la seguretat i sal ut en el treball del Centre 
Esportiu dels Serradells 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorden les mesures correctores 
següents: 
 
a) Determinar punts de reunió alternatius depenent a on es produeixi la 
incidència.  

 
b) L’actualització del pla ANDNEU a partir de l’1 d’abril del 2019, que reculli les 
mesures correctores següents: 

 
1. El Departament de Medi Ambient prioritzi la neteja de les escales de 

la via d’evacuació i que els operaris de manteniment del Centre 
realitzin el manteniment d’aquestes. 

2. En cas de previsió de nevada, la màquina “Bob cat” de l’equip 
d’obres estigui al centre esportiu, si finalment neva un xofer de l’equip 
d’obres es desplaçarà al centre per tal realitzar la neteja de la via 
d’evacuació de l’escola bressol.  

 
c) Instal·lar dos hidrants més a la zona, un a l’accés de l’escola bressol i un a la 
Plaça Pierre de Cobertain.  
 
 
S’informa: 
 
Del resultat del simulacre d’emergència realitzat a La Central, el dia 5 de febrer 
del 2019.  
 
 
Se suspèn la sessió a les 13.00 h, i es reprèn el dia 28 de febrer, a les 9.30 h, 
amb l’ordre del dia següent: 
 
 
Primer.  CONSELLERIA DE FINANCES, COMPTABILITAT I 
ADMINISTRACIÓ  
 
DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
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SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS 
 
Acord:  
 
S’acorda resoldre la sol·licitud de vot per dipòsit judicial per correu per a les 
eleccions generals 2019 que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
Segon. CONSELLERIA D’URBANISME I APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acord: 
 
S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5099908, a nom de la societat 
ROSA PONS PATRIMONIAL, relativa a la demanda de canvi de lloguer a 
venda d’unes unitats immobiliàries de l’edifici El Diamant, situat a l’avinguda 
Meritxell, 31 i carrer Doctor Molines, 23, d’Andorra la Vella. 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 9.45 h. 


