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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 24 d’abril del 2019 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 24 d’abril 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. Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES 
Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA 
Hble. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG 
Hble. Sr. Alain CABANES GALIAN. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL  
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda d’Andorra Turisme, col·laborant amb motiu del rodatge 
d’un espot publicitari que es realitzarà durant la setmana del 29 d’abril. 
 
 
Segon. CONSELLERIA DE JOVENTUT I ESPORTS  
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. En base a l’article 13 “Prerrogatives del Comú” del contracte signat amb 
l’empresa ESPORTS ORGANITZACIÓ ADVENT, SL, pel qual el Comú es 
reserva el dret de modificar les prestacions segons les necessitats dels 
diferents serveis, s’acorda contractar el servei de socorrisme de la piscina 
exterior per aquest estiu a l’empresa ESPORTS ORGANITZACIÓ ADVENT, 
SL, per un import de 14.112,14€, IGI no inclòs (80101/34000/227900). 
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2. Vista la demanda del Sr. Cyril DESPRES, s’acorda col·laborar des del Servei 
de Circulació i el Departament d’Esports, amb l’organització de la cursa “Wings 
for Life World Run”, que tindrà lloc el diumenge 5 de maig, entre les 13 h i les 
15:30 h, organitzada per Red Bull a favor de la recerca relacionada amb 
malalties de la medul·la espinal. 
 
3. S’acorda cedir gratuïtament 20 entrades per a la piscina exterior del Centre 
Esportiu dels Serradells a l’Esquí Club d’Andorra, per sortejar entre els 
participants a la cursa social del club, que tindrà lloc el 27 d’abril, al Parador 
Canaro. 
 
4. S’acorda col·laborar amb la Federació de Caça i Pesca, amb motiu de 
l’organització del 41è Concurs de Pesca, que tindrà lloc els propers 8 i 9 de 
juny, al llac d’Engolasters. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE FINANCES, COMPTABILITAT I 
ADMINISTRACIÓ  
 
DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes, les baixes i les modificacions de 
comerç que s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes de propietat que s’adjunten a 
aquesta acta. 
 
3. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes i una baixa de terrasses que 
s’adjunten a aquesta acta. 
 
 
Quart. CONSELLERIA D’URBANISME I APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
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ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5097655, a nom de la societat 
GRUP IMMOBILIARI CIERCO, SA, relativa a la demanda de reforma parcial de 
l’hotel HOLIDAY INN, situat al carrer Prat de la Creu, número 88, d’Andorra la 
Vella. 
 
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5099973, a nom de la societat 
APU DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ PP-SUR-03 BORDA DE LA MARGINEDA, 
relativa a la demanda de reforma d’enderroc de les edificacions situades a 
l’avinguda d’Enclar, número 175-181, de Santa Coloma. 
 
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. La modificació d’una jornada laboral acordada en  Junta de Govern  
 
Vist l’informe presentat per la cap de Servei a la Infància, s’acorda la 
modificació de l’acord de la Junta de Govern del 3 d’abril del 2019 relatiu a la 
contractació de la Sra. Ona RUIZ SANCLIMENS, com a monitora d’espais de 
lleure, en el sentit que la seva jornada laboral sigui de 25h/setmanals, 
ampliables a 37,5h/setmanals en període de vacances escolars.  
 
2. Els períodes de prova definitius 
 
S’acorda l’adscripció de les persones següents que han superat el període de 
prova per contractació externa: 
 
Treballadors públics indefinits: 
 

- Sr. MLM, en la plaça d’operari del Servei de Medi Ambient, de l’Àrea de 
Medi Ambient, adscrita al Departament d’Higiene i Medi Ambient, a 
comptar del 30 d’abril del 2019.  
 

- Sr. SGG, en la plaça d’auxiliar de l’Equip de Xarxes i Triatge de l’Àrea 
d’Higiene, adscrita al Departament d’Higiene i Medi Ambient, a comptar 
del 8 de maig del 2019.  
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- Sr. PCX, en la plaça d’auxiliar de l’Equip de Xarxes i Triatge de l’Àrea 
d’Higiene, adscrita al Departament d’Higiene i Medi Ambient, a comptar 
de l’1 de maig del 2019.  

 
- Sr. CTJR, en la plaça d’operari d’Obres de l’Àrea de Serveis Públics, 

adscrita al Departament de Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments, a 
comptar de l’1 de maig del 2019.  

 
3. La contractació i nomenament de treballadors púb lics interins 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMIBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Vist l’informe de la directora de RH, i de conformitat amb els articles 109.a) 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. CLJM, per cobrir una plaça vacant d’operari de neteja de la 
via pública, a comptar del 29 d’abril del 2019 i mentre es desenvolupi el 
procediment de provisió de la plaça vacant, i amb un salari en base al 80%, del 
grup funcional C, nivell 4 i, la retribució del complement específic d’higiene 
corresponent a aquesta plaça, per un import de 232,47€ bruts mensuals 
(50301/163000/110000).  
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
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 treballador 
públic interí, del Sr. CSD, en la plaça de guia de muntanya per a l’estiu 2019, 
de l’1 de juliol al 7 de setembre del 2019, i amb un salari en base a 10,24€/h 
treballada i una jornada laboral de 24 hores setmanals (90201/43201/130000). 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
Vist l’informe de la directora de RH, de conformitat amb els articles 109.b) i 111 
de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, 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 i el 
nomenament, amb caràcter provisional, com a treballadora pública interina, de 
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la Sra. JVJ, en la plaça de tècnica especialista de les escoles bressol, a 
comptar del 17 d’abril del 2019 i fins a la reincorporació de la treballadora 
pública indefinida que té assignada la plaça, i amb un salari mensual en base al 
80%, del grup funcional C, nivell 5 (70203/32102/110000). 
 
4. La formació 
 
Vist l’informe de directora de RH, s’acorda l’assistència del Sr. ADSPS, adscrit 
al Departament de Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments, a la formació 
“Instal·lador de baixa tensió”, organitzada pel Col·legi d’Enginyers d’Andorra, 
de manera presencial, amb una durada de 80 hores i per un import de 350€ 
(30101/92002/163000).  
 
5. La provisió de places 
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
D’acord amb els articles 3 i 17 de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents 
de circulació comunals, i l’article 2.2 de l’Ordinació, del 6-12-2017, reguladora 
del règim intern del Servei de Circulació del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda 
proveir, mitjançant el procés de selecció corresponent, les places següents per 
al Servei de Circulació Comunal: 
  

- 1 plaça de sotscap, corresponent al GRUP A de l’escala superior 
- 1 plaça de caporal, corresponent al GRUP B de l’escala tècnica 
- 4 places d’aspirants al càrrec d’agents de circulació. 

 
6. L'adscripció temporal d'un funcionari 
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
D’acord amb l'article 3 de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de 
circulació comunals, s’acorda que el caporal 5.013, Sr. CVA, assumeixi les 
funcions de sotscap del Servei de Circulació Comunal, descrites a l’article 11 
de l’Ordinació del 6-12-2017, reguladora del règim intern del Servei de 
Circulació del Comú d’Andorra la Vella, mitjançant una adscripció temporal, a 
comptar del 3 de maig del 2019 i fins que la plaça quedi coberta mitjançant el 
procés de provisió establert en l’apartat 5 anterior, o com a màxim fins al 31 de 
desembre del 2019, i amb un salari corresponent al 95% de la banda salarial 
del grup funcional A, nivell 10 (50401/1330000/110000). 
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MODUL DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
 
7. El contracte de manteniment i connexió d’una cen tral d’alarma 
d’incendi 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda formalitzar el contracte de 
manteniment i connexió de la central d’alarma d’incendi i d’intrusió, des de l’1 
de març i fins al 31 de desembre del 2019, amb l’empresa VALLSEGUR 
CORREU EXPRÉS, SA, per un import de 35,53€/mes, IGI inclòs, pel que fa al 
servei de connexió, i per un import de 52,62€/any, pel que respecta al servei de 
manteniment (30101/92002/227100).  
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 11.00 h. 


