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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 31 de juliol del 2019 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 31 de juliol 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. Sr. Josep Antoni CORTÉS PUIG 
Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA 
Hble. Sr. Alain CABANES GALIAN 
Hble. Sr. Carles ARENY DELPECH. 
 
 
Primer. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
S’acorda l’increment de despesa del subministrament de la flor de temporada 
per jardineres i parterres per la temporada d’estiu 2019, de l’empresa TOT 
NATURA, SL, per un import de 763,84€, IGI inclòs (50107/17101/217001), i el 
pagament de la factura corresponent. 
 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les sol·licituds següents: 
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Núm. 
registre 

Sol·licitant  Objecte  Acord  

5103207 GOVERN 
D’ANDORRA 

Sol·licitud d’embrancament 
de contra incendis al carrer 
Baixada del Molí, 2-4 
(nova seu de la Justícia) 

Favorable 

5103236 FELIPÓ, SLU 

Sol·licitud de modificació 
d’embrancament a l’av. de 
Salou, 52, naus Cervós, 
núm. 4 

Favorable 

 
 
Segon. CONSELLERIA D’URBANISME I APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la sol·licitud número 5101799, a nom de la societat FINANCERA 
D’ASSEGURANCES FPA, SA, relativa a la demanda d’alineacions que afecten 
a la parcel·la de terreny situada al carrer Babot Camp, número 11, d’Andorra la 
Vella. 
 
2. S’acorda la sol·licitud número 5102144, a nom del Sr. Jordi TRIQUELLS 
VALLS, relativa a la demanda d’alineacions que afecten a la parcel·la de 
terreny situada al carrer de la Vall, 2 i a l’av. Príncep Benlloch, número 1 “Casa 
Coletes”, d’Andorra la Vella. 
 
3. S’acorda la sol·licitud número 5102314, a nom de la societat GRUP 
IMMOBILIARI CIERCO, SA, relativa a la demanda d’alineacions que afecten la 
parcel·la de terreny situada a l’avinguda Meritxell, número 29 i al carrer Doctor 
Molines, número 24-27, d’Andorra la Vella. 
 
4. S’acorda la sol·licitud número 5103142, a nom del Sr. Antoni PONS 
SOLANS, relativa a la demanda de primera ocupació parcial de les obres de 
construcció d’un edifici situat a l’avinguda Meritxell, número 51 i carrer Bisbe 
Príncep Iglesias, número 20, d’Andorra la Vella. 
 
5. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
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Tercer. CONSELLERIA DE CULTURA  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Acord: 
 
S’acorda l’adjudicació, mitjançant contractació directa, de l’ampliació de 
contracte referent als treballs d’adequació del Teatre Comunal a l’empresa 
URCOSA, SA, per un import de 2.981,70€, sense IGI (60102/33500/612000), i 
la publicació al BOPA de l’edicte corresponent. 
 
 
Quart. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acord: 
 
S’acorda la contractació directa de l’empresa PAVIMENTS ASFÀLTICS 
ANDORRANS, SA – PAVAND, SA, per realitzar els treballs d’enquitranament 
de l’Antic Camí Ral d’Andorra la Vella, per un import de 7.837,50€, IGI inclòs 
(50201/15500/607100). 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCI AL  
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda modificar l’acord de la Junta de Govern del 19 de juny relatiu a la 
sol·licitud de HR RESTAURACIÓ, SL, per a la celebració d’un concert en front 
del seu establiment, essent la data definitiva el proper 23 de setembre. Així 
mateix, s’acorda la col·locació, per part del Comú, d’un punt de llum, havent de 
fer-se càrrec l’empresa de la neteja, la responsabilitat civil i la seguretat 
derivades de l’esdeveniment. En cas de necessitar una potència superior al 
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punt de llum subministrat, la societat haurà de lliurar un projecte elèctric 
realitzat per una enginyeria, el cost del qual anirà al seu càrrec. 
 
2. S’acorda col·laborar amb la Fundació Jacqueline Pradère i Assandca per a la 
promoció de la 6a caminada solidària, amb el següent: 

 
- La cessió, en cas de tenir disponibilitat, d’espais publicitaris gratuïts a la 

via pública 
- La publicitat de l’esdeveniment els dies 25 i 26 d’octubre, per la 

megafonia de la Fira d’Andorra la Vella 2019.  
 
3. Vista l’oferta presentada, s’acorda l’adjudicació del concurs internacional per 
a la concessió de la instal·lació, organització, gestió i explotació del mercat de 
la Fira d’Andorra la Vella per a l’any 2019 a l’empresa BERKANA EVENTOS, 
SL, per un import de 8.000€ (90101/43101/340012). 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE FINANCES, COMPTABILITAT I 
ADMINISTRACIÓ  
 
A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes i baixes 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 al cens electoral 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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B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorda l’aprovació d’un crèdit ampliable contra ingressos, per un import de 
2.000€ a la partida 60201/33401/608500 (Institut de Música/Instruments 
musicals) el qual es finança amb l’ingrés rebut en data 12 de març i que s’ha 
registrat al concepte d’ingrés 60201/33401/470000 (Institut de 
Música/Col·laboració d’empreses privades), per poder comprar un piano 
acústic vertical per actualitzar el banc d’instruments disponibles, adreçats a 
l’ensenyament de la música. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE SOCIAL  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda de Petits Estels d’Andorra, cedint-los una sala i el 
material necessari per a la presentació oficial del Grup de Suport, el dijous 26 
de setembre, de les 18 h a les 20.30 h. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE JOVENTUT, PARTICIPACIÓ CIUTA DANA I 
ESPORTS 
 
A) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Acord: 
 
S’acorda la cessió d’una bústia de l’Espai d’Entitats Ciutadanes del Centre 
Esportiu dels Serradells a l’Associació Andorra Okada Dojo perquè puguin 
utilitzar aquesta adreça com a seu social de l’entitat, havent de procedir a 
presentar al Servei de Joventut i Participació Ciutadana la necessària 
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certificació del Registre d’Associacions del Govern en un termini màxim de 3 
mesos.  
Així mateix, l’entitat haurà de procedir a formalitzar el contracte de cessió de 
bústia i de prestació de serveis complementaris i inscriure’s al Registre 
Comunal d’Associacions. 
 
 
B) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acord: 
 
S’acorda atorgar per concessió directa, mitjançant la renovació del conveni de 
col·laboració, la subvenció econòmica en caràcter excepcional a l’Esquí Club 
Andorra per fomentar l’activitat Esquí Diferent la temporada 2019-2020, per un 
import de 7.000,00€ (80101/34100/482100). 
 
 
Novè.  CONSELLERIA DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. La declaració d’un concurs de mobilitat interna desert i la publicació 
externa del procés selectiu d’ingrés en primera con vocatòria per proveir 
quatre (4) places d’agents de circulació comunals 
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda declarar desert el concurs de 
mobilitat interna del 29 de maig del 2019, per proveir quatre (4) places vacants 
d’aspirants al càrrec d’agents de Circulació, i procedir a la publicació externa 
d’un procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria, mitjançant edicte, per tal 
de proveir quatre (4) places vacants d’aspirants al càrrec d’agents de 
Circulació. 
 
2. Les contractacions i nomenaments amb caràcter pr ovisional d’uns 
treballadors públics interins 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
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SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Vist l’informe de la directora de RH i de conformitat amb els articles 109.b 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. FCA, en la plaça d’operari de medi ambient, a comptar del 6 d’agost del 
2019 i fins a la reincorporació del Sr. David GORGUES MATEU, titular de la 
plaça i amb un salari mensual en base al 80%, del grup funcional C, nivell 5 
(50107/17000/110000).  
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
SERVEI D’HIGIENE 
 
Vist l’informe de la directora de RH i de conformitat amb els articles 109.b 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. BGD, en la plaça vacant d’auxiliar de xarxes i triatge, a comptar del 6 
d’agost del 2019 i fins a la reincorporació de la persona titular de la plaça, i amb 
un salari en base al 80% del grup funcional C, nivell 4 i, la retribució del 
complement específic d’higiene per un import de 284,12€ bruts mensuals, la 
qual es durà a terme al mes de l’inici de la contractació laboral, una vegada 
superada la formació corresponent (50301/16300/110000).  
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
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. DRMC, en la plaça d’administrativa, adscrita al Departament del 
Servei de Circulació, a comptar del 6 d’agost i fins al 31 de desembre del 2019, 
amb un salari en base al 80% del grup funcional C, nivell 4 
(50401/1330000/130000).  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
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’acorden les 
contractacions i els nomenaments, amb caràcter provisional, com a treballadors 
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públics interins, en la plaça de professors de l’Institut de Música en diferents 
disciplines, de les persones següents: 
 

a) A temps complet: 
- La Sra. PVM, del 2 de setembre del 2019 fins que la plaça quedi 

coberta mitjançant el procediment habitual i en tot cas com a màxim 
fins al 31 d’agost del 2020, amb un salari en base al 80% de la banda 
salarial, del grup funcional C nivell 6. 

- El Sr. PM, del 2 de setembre del 2019 al 30 de juny del 2020, amb un 
salari en base al 80% de la banda salarial, del grup funcional C nivell 
6. 
 

b) A temps parcial: 
- La Sra. BFR, del 2 de setembre del 2019 al 30 de juny del 2020, amb 

un salari en base a 21,75€/h, i a raó de 12h/setmanals. 
- El Sr. GMU, del 2 de setembre del 2019 al 30 de juny del 2020, amb 

un salari en base a 35,41€/h, i a raó de 8h/setmanals. 
- El Sr. TGG, del 2 de setembre del 2019 al 30 de juny del 2020, amb 

un salari en base a 21,75€/h, i a raó de 3h/setmanals. 
- La Sra. PVP, del 2 de setembre del 2019 al 30 de juny del 2020, amb 

un salari en base a 21,75€/h, i a raó de 6h/setmanal. 
- El Sr. EBM, del 2 de setembre del 2019 al 30 de juny del 2020, amb 

un salari en base a 21,75€/h, i a raó de 5h/setmanals. 
- El Sr. RTI, del 2 de setembre del 2019 al 30 de juny del 2020, amb un 

salari en base a 21,75€/h, i a raó de 10h/setmanals. 
- El Sr. FBD, del 2 de setembre del 2019 al 30 de juny del 2020, amb 

un salari en base a 21,75€/h, i a raó de 9h/setmanals 
(60201/33401/130000). 

 
AULA DE TEATRE I DANSA 
 
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’acorden les 
contractacions i els nomenaments, amb caràcter provisional, com a 
treballadores públiques interines, a temps complet, del 2 de setembre del 2019 
fins que les places quedin cobertes mitjançant el procediment habitual i, en tot 
cas com a màxim fins al 31 d’agost del 2020, de les persones següents: 

- La Sra. GFG, en la plaça de professora de teatre, amb un salari en 
base al 80% del grup funcional C, nivell 6. 
 

- La Sra. DSRM, en la plaça de professora de dansa, amb un salari en 
base al 80% del grup funcional C, nivell 6. 
(60101/33000/130000). 
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EQUIP DE L’ESCOLA D’ART 
 
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’acorden les 
contractacions i els nomenaments, amb caràcter provisional, com a treballadors 
públics interins, en la plaça de professors de l’escola d’art en diferents 
disciplines, de les persones següents: 
 

a) A temps complet: 
- La Sra. MGMA, del 2 de setembre del 2019 fins que la plaça quedi 

coberta mitjançant el procediment habitual i, en tot cas com a màxim 
fins al 31 d’agost del 2020, amb un salari en base al 80% de la banda 
salarial, del grup funcional C nivell 6. 
 

b) A temps parcial: 
- La Sra. CEM, del 9 de setembre del 2019 al 30 de juny del 2020, amb 

un salari en base a 21,75€/h, i a raó de 10h/setmanals. 
- El Sr. PSR, del 7 d’octubre del 2019 al 29 de juny del 2020, amb un 

salari en base a 21,75€/h, i a raó de 4h/setmanals. 
- La Sra. MSA, de l’1 d’octubre del 2019 al 30 de juny del 2020, amb 

un salari en base a 21,75€/h, i a raó de 3h/setmanals. 
- La Sra. RGE, del 12 de setembre del 2019 al 25 de juny del 2020, 

amb un salari en base a 21,75€/h, i a raó de 3h/setmanals 
(60301/33402/130000). 

 
b) 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 els nomenament, amb caràcter provisional, com a treballadora 
pública interina de la Sra. CDQN, en la plaça de model de nu, del 10 de 
setembre del 2019 al 30 de juny del 2020, amb un salari en base a 23,28€/hora 
treballada, i una jornada laboral setmanal segons la planificació següent: 

- Del 10 de setembre al 6 d’octubre del 2019 amb una jornada 
setmanal de 2h. 

- Del 7 d’octubre al 25 de novembre del 2019 amb una jornada 
setmanal de 4h. 

- Del 26 de novembre del 2019 al 7 de gener del 2020 amb una 
jornada setmanal de 2h. 

- Del 8 de gener al 29 de gener del 2020 amb una jornada setmanal de 
6h. 

- Del 30 de gener al 31 de maig del 2020 amb una jornada setmanal 
de 2h.  

- De l’1 al 17 de juny del 2020 amb una jornada setmanal de 6h.  
- Del 18 al 30 de juny del 2020 amb una jornada setmanal de 2h 

(60301/33402/130000). 
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DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
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’acorden les 
contractacions i els nomenaments, amb caràcter provisional, com a 
treballadores públiques interines, en la plaça de monitores per als espais de 
lleure, del 9 de setembre del 2019 al 30 de juny del 2020, a raó de 
15h/setmanals, ampliable com a màxim fins a 37,5h/setmanals en períodes de 
vacances escolars, de les persones següents: 

- Sra. CMMC  
- Sra. BDAN 
- Sra. AID 
- Sra. BMM 
- Sra. RMS 
- Sra. CIM 
- Sra. QRL (70501/32401/130000) -  (70503/32402/130000). 

 
EQUIP PROJECTES GENT GRAN 
 
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’acorden les 
contractacions i els nomenaments, amb caràcter provisional, com a treballadors 
públics interins, a temps parcial, del 30 de setembre del 2019 al 12 de juny del 
2020, de les persones següents: 

- Sr. CPF, monitor del taller d’art, amb un salari en base a 29,78€/h 
treballada i una jornada laboral de 8h/setmanals. 

- Sr. DSR, monitor del taller de ioga, amb un salari en base a 41,54€/h 
treballada i una jornada laboral de 6h/setmanals. 

- Sra. RFM, monitora del taller de ioga de Santa Coloma, amb un salari 
en base a 33,55€/h treballada i una jornada laboral de 2h/setmanals. 

- Sr. PSA, monitor del taller de tai xi/xi kung, amb un salari en base a 
31,46€/h treballada i una jornada laboral de 3h/setmanals. 

- Sra. MGMJ, monitora del taller de ball en línia, amb un salari en base 
a 23,66€/h treballada i una jornada laboral de 4h/setmanals. 

- Sra. CGA, monitora del taller d’informàtica, amb un salari en base a 
10,24€/h treballada i una jornada laboral de 12h/setmanals, del 23 de 
setembre del 2019 al 12 de juny del 2020 (70105/23104/130000).  

 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
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ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
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. JA, en la plaça de monitor d’activitat física per a la gent gran, a comptar des 
del 30 de setembre fins al 20 de desembre del 2019 i des del 7 de gener i fins 
al 19 de juny del 2020, amb un salari horari en base a 18,54€/h treballada i una 
jornada laboral de 5h/setmanals (80101/34000/130000).  
 
3. La declaració de segona activitat i l’adscripció  temporal fora del Servei 
de Circulació  
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda: 

 
a) Declarar la segona activitat, fora del Servei de Circulació, amb motiu de la 
valoració mèdic-forense del Sr. GCA. 

 
b) L’adscripció temporal d’aquest en la plaça de conserge d’instal·lacions 
esportives i de lleure del Departament d’Esports, a partir de l’alta mèdica 
laboral. 

 
c) La reducció de la jornada laboral a 27.45 h setmanals, d’acord amb la 
recomanació mèdica laboral, amb la conseqüent adaptació retributiva.  
 
4. 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 DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Juny 2019 
 
AOI       301,49€ 
(50107/17000/110500) 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 14.30 h. 


