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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN
19 de juny del 2019
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 19 de juny 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. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG
Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA
Hble. Sr. Alain CABANES GALIAN
Hble. Sr. Carles ARENY DELPECH.
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Maria Carme NIN SANS, consellera menor.

Primer.

DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL

A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Acords:
1. S’acorda la demanda de l’Automòbil Club d’Andorra, autoritzant-los a utilitzar
l'aparcament Centre Ciutat Busos i, en el seu defecte, l’aparcament de l’Estació
Central, del 13 al 15 de setembre del 2019, amb motiu del 48è Ral·li d'Andorra
Històric.
2. S’acorda la demanda del conseller de Cultura del Comú de Sant Julià de
Lòria, col·laborant el Servei de Circulació per acompanyar els fallaires que
realitzaran la recollida de la flama del Canigó al Consell General fins a la
Margineda, el proper 23 de juny, a les 20 h.
3. S’acorda la demanda del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut,
cedint-los un centenar de tiquets de l'aparcament de l’Estació Central per als
voluntaris que participen a l'espectacle del Cirque du Soleil.
4. S’acorda la demanda de la Sra. Desirée SALA AVILA, directora de producció
del curtmetratge “La Calavera”, dirigit per Rúben Arnaiz, autoritzant la filmació
pels carrers d'Andorra la Vella, del 25 al 29 de juny -sense perjudicar el trànsit
ni la circulació de persones per la via pública.
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5. S’acorda la demanda del Bar Restaurant El Trevol Verd, autoritzant-los a
celebrar la revetlla de Sant Joan a la terrassa del Bar, amb l'acompanyament
de música, amb el benentès que s’acomplirà amb la normativa vigent al
respecte.
6. S’acorda col·laborar amb AINA, atorgant una aportació econòmica per un
import de 600€ (10101/92000/482900), per al material dels tallers d’estiu 2019.
7. S’acorden les propostes d’addenda, tercera i quarta, al contracte de
concessió de l’immoble, propietat del Comú d’Andorra la Vella, ubicat a la
carretera de la Comella, signat el 20 de març del 2018, amb l’empresa BRITISH
COLLEGE OVERSEAS, SL, les quals s’hauran de sotmetre a l’aprovació del
Consell de Comú.
8. Atenent a les diverses reunions mantingudes entre el Comú i la seva
companyia asseguradora, i també amb l’empresa PROGEC, SA i, en
seguiment dels treballs i estudis tècnics duts a terme fins a la data en relació
amb l’enderroc de les parts malmeses i reconstrucció del Centre Esportiu dels
Serradells, s’acorda adreçar una comunicació al representant de l’empresa
PROGEC, SA:
-

-

-

Manifestant que és interès d’aquesta corporació minimitzar al màxim els
inconvenients que el sinistre ha suposat per la bona marxa del Centre
Esportiu, i que està disposada a dialogar i negociar per facilitar la
reconstrucció del centre, tot deixant assentada la consideració bàsica
que -tant a efectes contractuals (pel que fa als danys emergents a la
pròpia obra i el lucre cessant causat) com extracontractuals (pel que fa
als danys a tercers i el lucre cessant causat)- la responsabilitat del
sinistre recau sobre PROGEC. Sense perjudici que després PROGEC -o
la seva companyia asseguradora si és el cas- pugui dirigir-se contra les
empreses subcontractades o els propis operaris que poguessin haver
ocasionat el sinistre de manera originària.
Informant de l’import estimat als danys causats en el patrimoni comunal,
proposant el Comú –ja des d’ara-la signatura d’un conveni o
memoràndum d’actuació on hi participin PROGEC, SA -i la seva
companyia asseguradora- i el Comú, així com el propi “pool”
assegurador del Comú, com no pot ser d’una altra manera.
Notificant que procedeixi a l’execució de la fase 1 del projecte executiu
d’enderroc parcial de l’edifici de la piscina del Centre Esportiu dels
Serradells, en coordinació amb la direcció facultativa que té contractada
el Comú, havent d’assumir l’empresa el cost derivat d’aquests treballs.

9. Davant de l’avís de Protecció Civil, que alerta que el risc d’incendi a Andorra
la Vella s’ha elevat a nivell alt per les altes temperatures, s’acorda prohibir
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l’encesa de focs a l’exterior, el llançament de coets així com clausurar
cautelarment el berenador de la Comella. Alhora, per precaució, s’acorda
anul·lar el castell de focs d’artifici previst per a la nit del dilluns, 24 de juny, amb
motiu dels actes de celebració de la Festa del Poble.

B) GABINET JURÍDIC
Acords:
1. S’acorda resoldre la sol·licitud de Gabinet Jurídic que s’adjunta a aquesta
acta.
2. S’acorda resoldre els recursos administratius de Gabinet Jurídic que
s’adjunten a aquesta acta.

Segon.

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ

DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA DE MEDI AMBIENT
SERVEI D’AIGÜES
Acords:
1. S’acorda resoldre la sol·licitud següent:
Núm.
registre
5102204

Sol·licitant

Objecte

Acord

Sra. Mònica
MIRABET
MELINES

Sol·licitud
de
baixa
d’embrancament d’aigua
potable al carrer Verge del
Remei, núm. 9

Favorable

2. S’acorda l’aplicació del règim de facturació particular establert en l’article 44
de l’Ordinació, del 13 de setembre del 2018, de modificació 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, sol·licitada
per la Sra. Maria Pilar ALONSO TIELAS, relativa al rebut de l’aigua del primer
trimestre del 2019, derivat d’una fuita que es va detectar durant el mes de
febrer, al carrer Pobladó, núm. 2 de Santa Coloma. Segons aplicació del
procediment, l’import a facturar és el següent:
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REBUT
Consum d’aigua
Manteniment
Lloguer comptadors
TOTAL

Núm. 2694724
FACTURAT
6.996,93€
39,12€
24,39€
7.060,44€

Nou import a facturar
(art.44)
1.396,96€
39,12€
24,39€
1.460,47€

3. S’acorda la contractació de l’empresa COPITRAN, SL per als treballs d’obra
civil per a la reparació i millora de la xarxa d’aigua potable, i en previsió de les
intervencions que es duran a terme a la xarxa d’aigua potable durant l’any
2019, en base al contracte signat el 13 de novembre del 2018, per un import de
30.000€, IGI inclòs (50202/16100/217020).

Tercer.
ESPORTS

CONSELLERIA DE JOVENTUT, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I

DEPARTAMENT D’ESPORTS
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE
Acord:
S’acorda la proposta de conveni entre el Comú d’Andorra la Vella i FEDA
relatiu a la cessió d’un dret d’ús d’un espai a l’interior del Centre Esportiu dels
Serradells, per a la instal·lació d’una estació de trencament de pressions de la
xarxa de calor provinent de la Comella, la qual s’haurà de sotmetre a
l’aprovació del Consell de Comú.

Quart.

CONSELLERIA DE CULTURA

DEPARTAMENT DE CULTURA
ÀREA DE CULTURA
Acord:
S’acorda la contractació de l’empresa ANDORRA ANIMACIÓ per a la
realització de diversos concerts de la Festa Major 2019 (60101/33801/226610):
GERTRUDIS
8.000€
PEPET I MARIETA
3.500€
PACHAWA SOUND
2.300€
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BALKAN PARADISE ORCHESTRA
HOTEL COCHAMBRE
ELS CATARRES
TOTAL

Cinquè.

5.300€
8.200€
15.450€
42.750€

CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ

A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
SERVEI TÈCNIC
Acord:
S’acorda l’ampliació de la despesa corresponent a la construcció de la nova
claveguera del carrer les Canals d’Andorra la Vella a l’empresa
CONSTRUCTORA D’OBRES PÚBLIQUES, SA – COPSA, per un import de
3.014,44€, IGI inclòs (50201/15500/607100).

B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL
Acords:
1. S’acorda la demanda del Sr. Amadeo VILARÓ, en representació del
NIKECAMP, sol·licitant la col·laboració del Servei de Circulació amb motiu dels
partits de futbol que tindran lloc en dos torns, els dies compresos entre el 30 de
juny i el 7 de juliol i del 6 al 13 de juliol, als camps de la Borda Mateu i a l’Estadi
Nacional, respectivament.
2. S’acorda la proposta d’adjudicació del concurs nacional relatiu al servei de
transport públic de viatgers a la parròquia d’Andorra la Vella (bus comunal), a
l’empresa NOVATEL, SAU, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del
Consell de Comú.

Sisè.

CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
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ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
Acords:
1. S’acorda la formalització del conveni de col·laboració amb Ràdio i Televisió
d’Andorra, SA (RTVASA) per a la realització d’un programa de televisió en
directe des de la Fira d’Andorra la Vella el dia 26 d’octubre, com també la
cobertura de la Fira en ràdio, televisió i online durant tota la seva durada.
2. Vista l’exclusivitat i especificitat del producte ofert, s’acorda la contractació
directa de l’empresa COMERCIAL CAIRÓ per al lloguer d’una bola 3D
lluminosa, per un import de 16.800€, IGI inclòs (90101/43200/226821), que
s’instal·larà a la plaça Guillemó durant el meso de desembre vinent.
3. S’acorda la sol·licitud de HR Restauració, SL relativa a la cessió d’ús de
l’espai situat entre el carrer Riberaygua i el carrer Sant Salvador, per celebrar
un concert el dia 20 de juliol, amb motiu de la inauguració oficial de
l’establiment Hard Rock, havent de fer-se càrrec de les despeses relatives a la
neteja i seguretat de l’esdeveniment.

Setè.
CONSELLERIA
ADMINISTRACIÓ

DE

FINANCES,

COMPTABILITAT

I

A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS
Acords:
1. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes, de baixes i de modificacions de
comerç que s’adjunten a aquesta acta.
2. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes i una altra sol·licitud de propietat que
s’adjunten a aquesta acta.
3. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes de terrasses que s’adjunten a
aquesta acta.
4. S’acorda la publicació al BOPA de l’edicte pel qual es notifiquen diverses
infraccions de circulació.
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S’informa:
1. De la modificació d’ofici d’una terrassa que s’adjunta a aquesta acta.
2. De la modificació d’ofici d’un gual que s’adjunta a aquesta acta.
3. De les modificacions d’ofici de comerç que s’adjunten a aquesta acta.

B) DEPARTAMENT DE FINANCES
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ
Acords:
1. S’acorda la proposta d’un crèdit extraordinari per un import de 40.000€ a la
partida 50101/15100/743010 (Urbanisme/Transferència de capital (BCO)) per
poder fer front al pagament del 50% del cost d’execució del dic de protecció al
riu de la Comella, segons el conveni amb la societat British College Overseas,
SL. Aquest crèdit extraordinari es finança amb la baixa del mateix import de la
partida 50101/15100/609000 (Urbanisme/Estudis i projectes d’inversió).
Aquesta proposta s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú.
2. S’acorda la proposta d’un crèdit extraordinari per un import de 21.200€ a la
partida 50401/13300/604000 (Circulació/Vehicles) per poder fer front a
l’adquisició de 5 motocicletes. Aquest crèdit extraordinari es finança amb la
baixa de 5.400€ de la partida 50401/13300/605000 (Circulació/Mobiliari i estris)
i de 15.200€ de la partida 50501/1330101/603100 (Aparcament Centre
Ciutat/Maquinària). Aquesta proposta s’haurà de sotmetre a l’aprovació del
Consell de Comú.
3. S’acorda la proposta d’un suplement de crèdit a la partida
50401/44201/223100 (Circulació/Bus comunal/Col·lectiu de persones) per un
import de 35.000€, per poder fer front a l’increment de la despesa dels mesos
de gener a agost del bus comunal, segons previsió, i per poder adjudicar el
concurs nacional, publicat al BOPA el 8 de maig, per a la contractació del
servei de transport públic de viatgers de la parròquia (bus comunal). Aquest
suplement de crèdit es finança amb la baixa del mateix import de la partida
50101/15100/609000 (Urbanisme/Estudis i projectes d’inversió). Aquesta
proposta s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú.
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C) DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
Acord:
S’acorda la contractació directa de l’empresa ADAKING SOFTWARE PARA LA
GESTIÓN DE LAS CIUDADES 2050, SL per al desenvolupament a mida d’un
mòdul de consulta automàtica de dades de vehicles - i dels seus titulars- de la
base de dades del Govern d’Andorra, des de l’aplicació GESCITY de gestió de
denúncies del Servei de Circulació, per un import de 13.104,00€
(40201/92001/640200).

Vuitè.

CONSELLERIA DE SOCIAL

DEPARTAMENT DE SOCIAL
ÀREA DE SOCIAL
A) ATENCIÓ SOCIAL
Acords:
1. S’acorda formalitzar el conveni de cessió d’espais al Servei Andorrà
d’Atenció Sanitària (SAAS) per al desenvolupament de l’activitat assistencial a
Andorra la Vella.
2. S’acorda la demanda de l’Automòbil Club Andorra, cedint-los la sala Àgora i
divers material el proper 15 de setembre, de les 10 a les 16 h, assumint el cost
de la neteja de 42€/h, IGI no inclòs, amb motiu del lliurament de premis del 48è
Ralli d’Andorra Històric.
3. S’acorda la demanda d’ACTUA, cedint-los la sala Àgora i divers material els
propers dies 21, 22 i 23 de novembre, assumint el cost de la neteja de 42€/h,
IGI no inclòs, per a la realització d’una activitat amb joves emprenedors.

B) SERVEI A LA INFÀNCIA
ESPAIS DE LLEURE
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CASAL D’INFANTS EL LLAMP / LUDOTECA DE SANTA COLOMA
Acord:
S’acorda la normativa d’inscripció, pagaments, baixes, anul·lacions,
devolucions i assegurances de les activitats de lleure en períodes de vacances
escolars i estiu.

C) PROJECTES GENT GRAN ACTIVA
Acord:
S’acorda la normativa d’inscripció, pagament, baixa, anul·lació i devolució de
cursos i tallers per a majors de 60 anys.

Novè.

CONSELLERIA D’URBANISME I APARCAMENTS

DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES
Acords:
1. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5099888, a nom de la Fundació
Privada ARMOR, relativa a la demanda de construcció d’un edifici de vivendes
situat al carrer Ciutat de Valls, 69, d’Andorra la Vella.
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5100604, a nom de la societat
SGL, SL relativa a la demanda de construcció d’un l’edifici de vivendes situat a
l’avinguda Santa Coloma, número 55-59, d’Andorra la Vella.
3. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5101153, a nom del Sr.
Francesc-Xavier CARDELÚS MAESTRE, relativa a la demanda
d’assenyalament d’alineacions i rasants de la parcel·la de terreny situada al
carrer Prat del Rull, número 10, d’Andorra la Vella.
4. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5102203, a nom de la societat
CYNA, SL relativa a la demanda de canvi de destí de lloguer a venda de part
de l’edifici situat al carrer de la Creu Grossa, número 8, d’Andorra la Vella.
5. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta.
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6. S’acorda la proposta d’addenda al conveni entre l’Associació de Promoció
Urbanística (APU) Prat del Rull i el Comú d’Andorra la Vella per poder
possibilitar la construcció de l’accés a l’aparcament del Centre Històric, signat
el 30 de gener del 2018, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell
de Comú i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent.
7. S’acorda la proposta d’addenda al conveni de col·laboració, signat el 2 de
desembre del 1999, entre el Comú d’Andorra la Vella i els Srs. Joan VINYES
CASANOVES i Nativitat DABAD ORTUÑO, per a la construcció d’un edifici
destinat a aparcament al carrer Prat de la Creu, número 46-52, la qual s’haurà
de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú.
8. 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 el polígon d’actuació PA-02, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del
Consell de Comú.
9. 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 l’article 12 de les Ordinacions de rehabilitació, la qual s’haurà de sotmetre
a l’aprovació del Consell de Comú.

Desè.

CONSELLERIA DE RECURSOS HUMANS

Acords:
1. La contractació i nomenament de treballadors públics interins
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA DE MEDI AMBIENT
a) Vista la demanda, i de conformitat amb els articles 109.e 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.
PBE, en la plaça d’auxiliar de suport al Servei de Medi Ambient, a comptar de
l’1 de juliol i fins al 30 de setembre del 2019, i amb un salari horari de
6,06€/hora treballada, i una jornada setmanal de 37,5h (50107/17000/130000).
b) Vista la demanda, i de conformitat amb els articles 109.e 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.
PLC, en la plaça d’operari al Servei de Medi Ambient, a comptar del 25 de juny
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i fins al 31 de desembre del 2019, i amb un salari en base al 80%, del grup
funcional C, nivell 5, i una jornada setmanal de 37,5h (50107/17000/130000).
c) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda:
-

La renúncia del Sr. MRC com a treballador públic interí, en la plaça
d’auxiliar com a suport al Servei de Medi Ambient, per a l’estiu 2019.

-

De conformitat amb els articles 109.d 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 públics interí, del Sr. CLLA, en la
plaça d’auxiliar com a suport al Servei de Medi Ambient, per a l’estiu
2019, de l’1 al 30 d’agost del 2019, i amb un salari horari de 6,06€/h
treballada, i una jornada setmanal de 37,5h (50107/17000/130000).

DEPARTAMENT D’ESPORTS
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda:
Les renúncies a les places de monitors d’activitats esportives, com a
treballadors públics interins, de les persones següents:
- Sra. QGL
- Sr. LLRR
- Sr. BCF
- Sr. APP
- Sra. VAN
- Sr. QGP
- Sra. GFL
- Sr. TVO.
La modificació de les contractacions, com a treballadors públics interins,
de les persones següents, d’acord amb l’informe del cap d’Àrea
d’Activitats i Programes Esportius :
-

RGJ

Sra. RGJ, en la plaça de monitora responsable (matí-menjadorludoteca), modificant la seva contractació a la plaça de monitora
esportiva, de l’1 al 26 de juliol.
Monitor
esportiu
dia

De l’1 al 26 De dilluns a Preu hora:
de de juliol del divendres
6,90€/h
2019
(37,25h/set.)
treballada
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-

Monitor
esportiu
dia

MBT

-

-

-

De l’1 al 26 De dilluns a Preu hora:
de juliol del divendres
6,90€/h
–
2019
(28h/set.)
treballada

Sra. FCM, en la plaça d’auxiliar de monitor, modificant la seva
contractació a la plaça de monitora esportiva (menjador – ludoteca),
de l’1 al 26 de juliol.
Monitor
esportiu
(menjador
ludoteca)

FCM

De l’1 al 26 De dilluns a Preu hora:
de de juliol del divendres
6,90€/h
2019
(37,25h/set.)
treballada

Sr. SGA, en la plaça de monitor responsable (matí-menjadorludoteca), modificant la seva contractació a la plaça de monitor
esportiu (menjador – ludoteca), de l’1 al 26 de juliol.
Monitor
esportiu
(menjador
ludoteca)

SGA

FBX

Sra. MBT, en la plaça d’auxiliar de monitora, modificant la seva
contractació a la plaça de monitora esportiva de dia, de l’1 al 26 de
juliol.

De l’1 al 26 De dilluns a Preu hora:
de juliol del divendres
6,90€/h
–
2019
(28h/set.)
treballada

Sr. FBX, en la plaça d’auxiliar de monitor, modificant les seves dates
de contractació.

Auxiliar
monitor

Del 29 de
De dilluns a Preu hora:
de juliol al 16
divendres
6,06€/h
d’agost
del
(40h/set.)
treballada
2019

c) De conformitat amb els articles 109.d 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 treballadors públics interins, per substituir les renúncies en
les places de monitors per a les activitats esportives per a l’estiu 2019, de les
persones següents, d’acord amb l’informe del cap d’Àrea d’Activitats i
Programes Esportius:
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MCD

Monitor
esportiu de dia

DMG

Monitor
responsable
(matí
menjador
ludoteca)

Del 29 de juliol De dilluns a Preu hora:
al 16 d’agost divendres
6,90€/h
del 2019
(37,25h/set.)
treballada
De l’1 de juliol De dilluns
- al 2 d’agost del divendres
- 2019
(35,5h/set.)
Del 6 al 18 De dilluns
d’agost
del divendres
2019
(35,5h/set.)

GDD

Monitor
responsable
(matí
menjador
ludoteca)

BV

Monitor
Del 29 de juliol
esportiu
al 18 d’agost
(menjador
–
del 2019
ludoteca)
Monitor
Del 19 d’agost
esportiu
al
6
de
responsable
setembre del
(matí
–
2019
ludoteca)

- Del 19 d’agost
De dilluns
- al
6
de
divendres
setembre del
(25h/set.)
2019

de

a Preu hora:
10,24€/h
treballada
a
Preu hora:
10,24€/h
a treballada

De dilluns
divendres
(28h/set.)

a Preu hora:
6,90€/h
treballada

De dilluns
divendres
(25h/set.)

a Preu hora:
10,24€/h
treballada

Del 29 de juliol De dimarts a Preu hora:
al 16 d’agost divendres
6,06€/h
del 2019
(40h/set.)
treballada

NV

Auxiliar
monitor

MMA

Socorrista
aquàtic

Del 8 de juliol De dilluns
al 2 d’agost del divendres
2019
(20h/set.)

a Preu hora:
10,24€/h
treballada

MMM

Monitor
esportiu
responsable

De l’1 de juliol De dilluns
al 2 d’agost del divendres
2019
(20h/set.)

a Preu hora:
10,24€/h
treballada

Deixar desertes les places de treballadors públics interins, en la plaça de
monitors per a les activitats esportives per a l’estiu 2019 que es detallen
a continuació d’acord amb l’informe del cap d’Àrea d’Activitats i
Programes Esportius :
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Del 19 d’agost
De dilluns
Monitor
esportiu al
6
de
divendres
responsable de sala
setembre del
(27,50h/set.)
2019

a Preu hora:
10,24€/h
treballada

Auxiliar de monitor

De dilluns
De l’1 al 26 de
divendres
juliol del 2019
(40h/set.)

a Preu hora:
6,06€/h
treballada

Auxiliar de monitor

Del 19 d’agost
De dilluns
al
6
de
divendres
setembre del
(40h/set.)
2019

a Preu hora:
6,06€/h
treballada

(80101/34000/130000)
DEPARTAMENT D’ESPORTS
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS
Vista la demanda, i de 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 contractació i el
nomenament, amb caràcter provisional, com a treballadores públiques
interines, de les Sres. PPL i MSA, per reforçar l’atenció al client del Centre
Esportiu els Serradells, adscrites al Departament d’Esports, i amb un salari en
base al 80%, del grup funcional C, nivell 4, i una jornada setmanal de 40h:
-

Sra. PPL, de l’1 al 31 de juliol del 2019
Sra. MSA, de l’1 d’agost al 6
(80101/34000/130000).

de

setembre

del

2019

DEPARTAMENT DE SOCIAL
ÀREA DE SOCIAL
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda:
Les renúncies, com a treballadors públics interins, en les places de
monitors per a les activitats d’espais de lleure per a l’estiu 2019 de:
o Sra. AFM
o Sr. PGJO
o Sr. SBA.
De conformitat amb els articles 109.d i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de
gener, de la funció pública, la contractació i el nomenament, amb
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caràcter provisional com a treballadors públics interins, per substituir les
renúncies en la plaça de monitors per a les activitats d’espais de lleure
per a l’estiu 2019, de les persones següents:
- Sr. VMX, de l’1 de juliol al 6 de setembre del 2019, amb un salari
horari de 6,90€/h treballada, i una jornada setmanal de 37,5h.
- Sra. BDSLDL, de l’1 de juliol al 6 de setembre del 2019, amb un
salari horari de 6,90€/h treballada, i una jornada setmanal de 37,5h.
- Sra. GDMDM, del 29 de juliol al 9 d’agost i del 19 al 30 d’agost, amb
un salari horari de 6,90€/h treballada, i una jornada setmanal de
37,5h (70501/32401/130000).
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
a) Vist l’informe de la directora de RH, 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
contractació i el nomenament, amb caràcter provisional, com a treballadora
pública interina, de la Sra. STC, en la plaça de guia cultural, per a l’estiu 2019,
adscrita al Departament de Promoció Turística i Comercial a comptar de l’1 de
juliol i fins al 7 de setembre del 2019, i amb un salari horari de 10,24€/h
treballada, i una jornada setmanal de 30h (90201/43201/130000).
b) Vist l’informe de la directora de RH, 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
contractació i el nomenament, amb caràcter provisional, com a treballadora
pública interina, de la Sra. MMM, en la plaça de guia cultural a Santa Coloma,
per a l’estiu 2019, adscrita al Departament de Promoció Turística i Comercial a
comptar de l’1 de juliol i fins al 7 de setembre del 2019, i amb un salari horari de
10,24€/h treballada, i una jornada setmanal 17,5h. Els dies 11, 18 i 25 de juliol i
el 7, 14 i 21 d’agost del 2019 també treballarà de les 18.30h a les 20.30h per
acompanyar les visites teatralitzades programades (90201/43201/130000).
c) Vist l’informe de la directora de RH, 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
contractació i el nomenament, amb caràcter provisional, com a treballadora
pública interina, de la Sra. PDOA, en la plaça d’informadora turística per a les
oficines de turisme per a l’estiu 2019, a comptar de l’1 de juliol i fins al 7 de
setembre del 2019, i amb un salari horari de 6,90€/h treballada, i una jornada
setmanal de 30h (90201/43201/130000).
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d) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda:
Les renúncies, com a treballadores públiques interines, en les places
d’informadores de carrer per a l’estiu 2019 de les persones següents i
declarar desertes les dues places vacants:
o Sra. RMA
o Sra. BBM.
La modificació de les contractacions, com a treballadores públiques
interines, en les places d’informadores de carrer per a l’estiu 2019, de
les persones següents:
- Sra. MTJ, com a informadora de carrer modificant la seva
contractació de l’1 al 31 d’agost del 2019.
- Sra. EWM, com a informadora de carrer modificant la seva
contractació de l’1 al 31 de juliol del 2019 (90201/43201/130000)
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 AMIBENT
ÀREA D’HIGIENE
Maig 2019
MAR
(50301/16300/110500)

68,58€

3. La reincorporació per excedència
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL
Vista la demanda de reingrés d’excedència presentada pel Sr. DLFSE i vist
l’informe de la directora de RH, d’acord amb l’article 40 de l’Ordinació de la
funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda el seu reingrés al servei
actiu del Comú d’Andorra la Vella, en la plaça vacant d’agent de circulació de
primera, amb un salari corresponent al grup C, nivell 5 al 80%, a comptar de l’1
de juliol del 2019 (50401/13300/110000).
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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 14.00 h.
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