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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 25 de setembre del 2019 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 25 de setembre 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.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
ARXIU, RECERCA I PATRIMONI 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa DECOR-
ANDORRA, SL per als treballs de fusteria relacionat amb la presentació del 
projecte Memòries de la construcció de l’av. Meritxell a la Fira d’Andorra la 
Vella, per un import de 12.303,83€, IGI inclòs (10102/92000/226920). 
 
 
Segon. CONSELLERIA DE JOVENTUT, PARTICIPACIÓ CIUTAD ANA I 
ESPORTS 
 
A) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
JOVENTUT 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la sol·licitud de subvenció per a Joves Emprenedors següent: 
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Núm. 
Registre  

Sol·licitant  Objecte  Acord 

5103801A 
DATA 
INTELLIGENCE, SLU 

Subvenció Joves 
emprenedors (1r any 
118,90€) 

Favorable 

 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds d’inscripció al Registre Comunal 
d’Associacions d’Andorra la Vella següents: 

 
Núm. 

registre  
Núm. 
expedient  

Sol·licitant  Acord  

5104306 23022/2019 Club Voleibol Andorra Favorable 

5104340 23035/2019 
ANDTDAH Associació 
Albatros Favorable 

 
2. S’acorden les modificacions al Registre Comunal d’Associacions de la Junta 
Directiva de les Associacions següents: 
 

Núm. 
registre  

Núm. 
expedient  Sol·licitant  

5104305 23021/2019 Unió de Radioaficionats Andorrans (URA) 

5104255 23008/2019 APACEF Andorra la Vella 

 
 
B) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la demanda del Colegio Español Maria Moliner, col·laborant amb la 
cessió, el transport, el muntatge i el desmuntatge d’una tarima de 6m x 4m, 
amb motiu de la 1a Cursa Solidària de la Hispanitat, que tindrà lloc el proper 11 
d’octubre. 
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2. S’acorda l’organització, del 24 d’octubre al 8 de novembre, de diverses 
activitats de jocs tradicionals a la Plaça del Poble, en el marc d’una de les 
propostes sorgides del Consell d’Infants d’Andorra la Vella, celebrat el passat 
dia 30 de maig. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE CULTURA  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS 
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda d'Infants del món, col·laborant el Comú amb la venda de 
les entrades per al concert solidari dels "20 anys d'infants del món", tant a La 
Llacuna com a l’Oficina de Turisme.  
 
 
Quart. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre desfavorablement la sol·licitud núm. 5103983, del 6 de 
setembre del 2019, de la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI 
FORESTAL BLOC A, relativa al rebut de l’aigua del quart trimestre del 2018, 
derivat d’una fuita que es va detectar a l’edifici Forestal, bloc A, situat a l’av. 
Fener, núm. 7, vist que no compleix amb els requisits que estableix l’Ordinació 
del 13-9-2018 de modificació de l’Ordinació relativa a la normativa sobre les 
condicions de distribució i subministrament d’aigua destinada al consum humà 
de la parròquia d’Andorra la Vella, en relació amb el termini i import de la 
reclamació. 
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2. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar la construcció 
d’una arqueta per a la regulació de pressió de la xarxa d’aigua potable a la 
zona de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, l’aprovació del plec de bases, i la 
publicació al BOPA de l’edicte corresponent. 
 
3. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa BIOMA 
per al subministrament i la instal·lació d’una estació multi paramètrica de 
mesura en continu, de diferents paràmetres de qualitat de l’aigua destinada al 
consum humà, per un import de 10.890,74€, IGI inclòs (50202/16100/608000). 
 
 
Cinquè. 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 5102199, a nom de LA GRAN 
CASCADA, SL, relativa a la demanda de construcció d’un edifici situat al carrer 
Doctor Mitjavila, número 16, d’Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5103180, a nom de BDS 
PORTAL, SLU, relativa a la demanda de primera ocupació de les obres de 
reforma i canvi d’ús, de l’edifici situat a l’avinguda Príncep Benlloch, número 66-
72, d’Andorra la Vella. 
 
3. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5103546, a nom de GRUP 
IMMOBILIARI CIERCO, SA, relativa a la demanda de construcció d’un edifici 
destinat a habitatges, situat al carrer Bisbe Príncep Iglesias, número 3-5 i carrer 
Doctor Molines, número 15-17, d’Andorra la Vella. 
 
4. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5103550, a nom de la Sra. 
Teresa VAILLÉ LAURENT, relativa a la demanda d’autorització per a la 
realització de les obres d’instal·lació d’un ascensor a l’habitatge situat Sant 
Andreu, número 17, xalet 15, d’Andorra la Vella. 
 
5. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5104093, a nom de JAMO, SLU, 
relativa a la demanda de primera ocupació de les obres de reforma dels locals 
comercials situat a l’avinguda Meritxell, número 75, d’Andorra la Vella. 
 
6. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
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B) ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acord: 
 
S’acorda l’adjudicació, mitjançant contractació directa, de l’ampliació de 
contracte referent al subministrament i als treballs d’instal·lació d’elements 
informatius de places lliures d’aparcaments per a la parròquia d’Andorra la 
Vella, a la UTE AERCO-ALUVISA, per un import de 6.318,84€, IGI inclòs 
(50503/1330200/613100), i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE SOCIAL  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
Vista l’acta de la Comissió Tècnica de Social del passat 3 de setembre, 
s’acorden les propostes següents: 
 

Prestacions socials indirectes: 
 

Exoneracions: 
 

- Expedient 38*2018: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats de 
Mou-te, durant el període de vacances d’estiu 2019, per a un menor. El 
cost del menjador serà assumit pel Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i 
Joventut. Així haurà d’assumir la quantia de 35,70€. 

 
- Expedient 38*2018: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats del 

Casal d’Infants El Llamp, durant el període de vacances d’estiu 2019, 
per a un menor. El cost del menjador serà assumit pel Ministeri d’Afers 
Socials, Habitatge i Joventut. Així haurà d’assumir la quantia de 238,00€. 

 
- Expedient 66*2013: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats de 

la Ludoteca de Santa Coloma, durant el període de vacances d’estiu 
2019, per a un menor. El cost del menjador serà assumit pel Ministeri 
d’Afers Socials, Habitatge i Joventut. Així haurà d’assumir la quantia de 
126,00€. 
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- Expedient 13*2019: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats 
d’Escoles Esportives, durant el període de vacances d’estiu 2019, per a 
un menor. El cost del menjador serà assumit pel Ministeri d’Afers 
Socials, Habitatge i Joventut. Així haurà d’assumir la quantia de 135,66€. 

 
- Expedient 13*2019: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats del 

Casal d’Infants El Llamp, durant el període de vacances d’estiu 2019, 
per a un menor. El cost del menjador serà assumit pel Ministeri d’Afers 
Socials, Habitatge i Joventut. Així haurà d’assumir la quantia de 21,00€. 

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

la Ludoteca de Santa Coloma, durant el període de vacances d’estiu 
2019, per a tres menors. El cost del menjador serà assumit pel Ministeri 
d’Afers Socials, Habitatge i Joventut. Així haurà d’assumir la quantia de 
420,00€. 

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

Casal d’Infants El Llamp, durant el període de vacances d’estiu 2019, 
per a un menor. El cost del menjador serà assumit pel Ministeri d’Afers 
Socials, Habitatge i Joventut. Així haurà d’assumir la quantia de 56€. 

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

les Colònies del Casal d’Infants El Llamp, durant el període de vacances 
d’estiu 2019, per a un menor. El cost del menjador serà assumit pel 
Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut. Així haurà d’assumir la 
quantia de 161,00€. 

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

les Escoles Esportives, Setmana Jove, Parkour, Mou-te, Vela, BTT i 
Esports Jove, durant el període de vacances d’estiu 2019, per a catorze 
menors. El cost del menjador serà assumit pel Ministeri d’Afers Socials, 
Habitatge i Joventut. Així haurà d’assumir la quantia de 1.026,34€. 

 
- Expedient 36*2018: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats 

d’Escoles Esportives i Mou-te, durant el període de vacances d’estiu 
2019, per a dos menors. El cost del menjador serà assumit pel Ministeri 
d’Afers Socials, Habitatge i Joventut. Així haurà d’assumir la quantia de 
556,56€. 

 
- Expedient 52*2013: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats 

d’Escoles Esportives i Mou-te, durant el període de vacances d’estiu 
2019, per a tres menors. El cost del menjador serà assumit pel Ministeri 
d’Afers Socials, Habitatge i Joventut. Així haurà d’assumir la quantia de 
564,06€. 



AJdG núm. 19/38 
25/09/2019 

 

 7 

- Expedient 52*2013: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats de 
la Ludoteca de Santa Coloma, durant el període de vacances d’estiu 
2019, per a dos menors. El cost del menjador serà assumit pel Ministeri 
d’Afers Socials, Habitatge i Joventut. Així haurà d’assumir la quantia de 
112,00€. 

 
- Expedient 45*2018: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats de 

la Ludoteca de Santa Coloma, durant el període de vacances d’estiu 
2019, per a un menor. El cost del menjador serà assumit pel Ministeri 
d’Afers Socials, Habitatge i Joventut. Així haurà d’assumir la quantia de 
182,00€. 

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

les Escoles Esportives i Mou-te, durant el període de vacances d’estiu 
2019, per a tres menors. El cost del menjador serà assumit pel Ministeri 
d’Afers Socials, Habitatge i Joventut. Així haurà d’assumir la quantia de 
506,94€. 

 
- Expedient 40*2018: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats del 

Casal d’Infants el Llamp, durant el període de vacances d’estiu 2019, per 
a un menor. El cost del menjador serà assumit pel Ministeri d’Afers 
Socials, Habitatge i Joventut. Així haurà d’assumir la quantia de 77,00€. 

 
- Expedient 14*2019: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats de 

les Escoles Esportives i Mou-te, durant el període de vacances d’estiu 
2019, per a un menor. El cost del menjador serà assumit pel Ministeri 
d’Afers Socials, Habitatge i Joventut. Així haurà d’assumir la quantia de 
178,50€. 

 
- Expedient 41*2012: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats de 

les Escoles Esportives i Mou-te, durant el període de vacances d’estiu 
2019, per a tres menors. El cost del menjador serà assumit pel Ministeri 
d’Afers Socials, Habitatge i Joventut. Així haurà d’assumir la quantia de 
813,96€. 

 
- Expedient 11*2013: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats de 

les Escoles Esportives, durant el període de vacances d’estiu 2019, per 
a dos menors. El cost del menjador serà assumit pel Ministeri d’Afers 
Socials, Habitatge i Joventut. Així haurà d’assumir la quantia de 271,32€. 

 
- Expedient 16*2019: l’exoneració del 100% en el cost del Casal d’Infants 

El Llamp, durant el període de vacances d’estiu 2019, per a dos menors. 
 



AJdG núm. 19/38 
25/09/2019 

 

 8 

- Expedient 32*2017: l’exoneració del 100% en el cost del Casal d’Infants 
El Llamp, durant el període de vacances d’estiu 2019, per a dos menors. 

 
- Expedient 12*2019: l’exoneració del 100% en el cost de la Ludoteca de 

Santa Coloma, durant el període de vacances d’estiu 2019, per a un 
menor. 

 
- Expedient 12*2019: l’exoneració del 100% en el cost de les Escoles 

Esportives i Mou-te, durant el període de vacances d’estiu 2019, per a 
un menor. 

 
- Expedient 63*2012: l’exoneració del 100% en el cost del Casal d’Infants 

El Llamp, durant el període de vacances d’estiu 2019, per a un menor. 
 

- Expedient 13*2015: l’exoneració del 100% en el cost de les Escoles 
Esportives I Mou-te, durant el període de vacances d’estiu 2019, per a 
dos menors. 

 
- Expedient 17*2019: l’exoneració del 100% en el cost de les Escoles 

Esportives, durant el període de vacances d’estiu 2019, per a un menor. 
 

- Expedient 18*2019: l’exoneració del 100% en el cost del Casal d’Infants 
El Llamp, durant el període de vacances d’estiu 2019, per a un menor. 

 
Reduccions de tarifa: 

 
- Expedient 37*2015: una reducció de tarifa del 40% en el cost de la 

Ludoteca de Santa Coloma, durant el període de vacances d’estiu 2019, 
per a un menor. Així doncs haurà de fer front a la quantia 150,22€. 

 
- Expedient 37*2015: una reducció de tarifa del 40% en el cost del Casal 

d’Infants El Llamp, durant el període de vacances d’estiu 2019, per a un 
menor. Així doncs haurà de fer front a la quantia 70,72€. 

 
- Expedient 37*2015: una reducció de tarifa del 40% en el cost de les 

Escoles Esportives i Mou-te, durant el període de vacances d’estiu 2019, 
per a un menor. Així doncs haurà de fer front a la quantia de 157,68€. 

 
- Expedient 42*2012: una reducció de tarifa del 40% en el cost de les 

Escoles Esportives, durant el període de vacances d’estiu 2019, per a un 
menor. Així doncs haurà de fer front a la quantia de 166,44€. 
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- Expedient 10*2019: una reducció de tarifa del 30% en el cost de les 
Escoles Esportives, durant el període de vacances d’estiu 2019, per a un 
menor. Així doncs haurà de fer front a la quantia de 255,50€. 

 
- Expedient 15*2019: una reducció de tarifa del 30% en el cost de les 

Escoles Esportives i Mou-te, durant el període de vacances d’estiu 2019, 
per a dos menors. Així doncs haurà de fer front a la quantia de 692,41€. 

 
- Expedient 57*2013: una reducció de tarifa del 60% en el cost de les 

Escoles Esportives, Mou-te i Parkour durant el període de vacances 
d’estiu 2019, per a un menor. Així doncs haurà de fer front a la quantia 
de 213,80€. 

 
- Expedient 13*2016: una reducció de tarifa del 30% en el cost de les 

Escoles Esportives i Mou-te, durant el període de vacances d’estiu 2019, 
per a dos menors. Així doncs haurà de fer front a la quantia de 212,27€. 

 
- Expedient 56*2017: una reducció de tarifa del 40% en el cost de les 

Escoles Esportives, durant el període de vacances d’estiu 2019, per a un 
menor. Així doncs haurà de fer front a la quantia de 254,04€. 

 
- Expedient 08*2016: una reducció de tarifa del 40% en el cost de la 

Ludoteca de Santa Coloma, durant el període de vacances d’estiu 2019, 
per a un menor. Així doncs haurà de fer front a la quantia de 350,53€. 

 
- Expedient 39*2018: una reducció de tarifa del 20% en el cost de les 

Escoles Esportives i Mou-te, durant el període de vacances d’estiu 2019, 
per a dos menors. Així doncs haurà de fer front a la quantia de 511€. 

 
 
Setè.  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, de baixes, de modificacions i altres 
sol·licituds de comerç que s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes i altres sol·licituds de propietat que 
s’adjunten a aquesta acta. 
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3. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes de terrasses que s’adjunten a 
aquesta acta. 
 
4. S’acorda la demanda del Sr. Josep RIBERA BAZTAN, autoritzant el 
fraccionadament del deute del Comerç RIBERA VEGANZONES ADVOCATS. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorda l’aprovació d’una transferència de crèdit de despesa corrent a la 
partida 50401/44201/223100 (Circulació/Bus comunal/Col·lectiu de persones) 
per un import de 1.400€ de la partida 50401/13300/221000 (Circulació/Energia 
elèctrica), per poder fer front a la despesa del mes d’agost del bus comunal. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCI AL  
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la demanda de l’Ambaixada de França a Andorra, cedint diversos 
espais públics al Centre Cultural La Llacuna i al Centre de Congressos, per 
publicitar la programació de la Saison culturelle 2019/2020 de la France en 
Andorre.  
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa WOW 
Comunicació per a la creació, el disseny i la instal·lació de senyalització al 
Centre Històric, per un import de 29.950,51€, IGI inclòs (90101/43200/226822). 
 
3. S’acorda la demanda del Departament d’Agricultura de Govern, cedint 
gratuïtament l’envelat destinat als productors i per poder ubicar-hi, també, un 
espai de tast dels productes andorrans i destinat a la venda.  
 
4. S’acorda la demanda de l’Associació d’Agències de Viatge d’Andorra, amb 
l’aportació econòmica del Comú, per un import de 500€, IGI inclòs 
(90101/43300/482900), per a la promoció d’Andorra la Vella, com a destinació 
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turística, durant la Fira Internacional de Turisme (FITUR), que tindrà lloc a 
Madrid, del 22 al 26 de gener del 2020. 
 
 
B) SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS  
 
Acord: 
 
S’acorda la demanda de la Federació Andorrana de Fotografia, cedint 
gratuïtament la sala Consòrcia, del 29 d’octubre al 4 de novembre, de les 9.00 
h a les 17.00 h, per organitzar una exposició de 70 fotografies de la casa 
Olympus, així com una aportació econòmica per a un refrigeri, el dia 1 de 
novembre, a les 19.00 h, a més de les despeses dels serveis externs 
contractats. 
 
 
Novè.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorden les resolucions d’al·legacions formulades a diverses sancions de 
circulació que s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda eliminar la jardinera ubicada al carrer Prat de la Creu, núm. 47 per 
facilitar l’entrada a la parada bus dels autocars. 
 
3. S’acorda pintar una zona d’estacionament per a minusvàlids al carrer Doctor 
Molines, núm. 14. 
 
4. S’acorda la demanda del Col·legi Espanyol María Moliner, col·laborant el 
Servei de Circulació amb motiu de la 1a Cursa Solidària de la Hispanitat que 
tindrà lloc el proper 11 d'octubre , a les 11 h, amb dos recorreguts i un total de 
300 participants.  
 
 
Desè.  CONSELLERIA DE RECURSOS HUMANS  
 
Acords: 
 
1. La publicació de concursos de mobilitat interna  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
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ÀREA DE CULTURA 
 
a) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la publicació d’un concurs de 
mobilitat entre els funcionaris i treballadors públics indefinits de l’Administració 
general, de l’Administració de Justícia, dels Comuns, del Consell General i dels 
organismes adscrits al Consell General, per proveir 1 plaça de professor de 
ceràmica per a l’Escola d’Art (50501/1330101/110000). 
 
b) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la publicació d’un concurs de 
mobilitat entre els funcionaris i treballadors públics indefinits de l’Administració 
general, de l’Administració de Justícia, dels Comuns, del Consell General i dels 
organismes adscrits al Consell General, per proveir 1 plaça de professor de 
dansa per a l’Aula de Teatre i Dansa (50501/1330101/110000).  
 
c) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la publicació d’un concurs de 
mobilitat entre els funcionaris i treballadors públics indefinits de l’Administració 
general, de l’Administració de Justícia, dels Comuns, del Consell General i dels 
organismes adscrits al Consell General, per proveir 1 plaça de professor de 
teatre per a l’Aula de Teatre i Dansa (50501/1330101/110000).  
 
d) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la publicació d’un concurs de 
mobilitat entre els funcionaris i treballadors públics indefinits de l’Administració 
general, de l’Administració de Justícia, dels Comuns, del Consell General i dels 
organismes adscrits al Consell General, per proveir 1 plaça de professor de 
violoncel per a l’Institut de Música (50501/1330101/110000).  
 
2. La contractació de treballadors públics interins  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ESCOLA D’ART 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorden: 
 
a) Les renúncies com a treballadores públiques interines, en les places de 
professores de l’escola d’art, de la Sra. CEM, essent el seu últim dia laboral el 
proper 30 de setembre del 2019 i de la Sra. MSA. 
 
b) De conformitat amb els articles 109.c, 110 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 treballadora pública interina, de la Sra. OPB, en la plaça de 
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professora d’història de l’art, 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. 
 
c) De conformitat amb els articles 109.c, 110 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 treballadora pública interina, de la Sra. SMI, en la plaça de 
professora del taller de pintura, dibuix i gestió del blog, 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 
10h/setmanals (60301/33402/130000).  
 
3. La regularització d’un complement específic d’hi giene 
 
Vist l’informe de la directora de RH, i vista la reincorporació laboral del cap 
d’Equip de Xarxes i Triatge, adscrit a l’Àrea d’Higiene, s’acorda deixar sense 
efecte l’acord de la Junta de Govern del 29 de maig del 2019, relatiu a 
l’atorgament d’un complement específic d’higiene al Sr. RBCX, a comptar de l’1 
d’octubre del 2019.  
 
4. Les formacions  
 
a) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la formació presencial “Vols 
entrenar la gestió de projectes?”, organitzada per la Cambra de Comerç 
d’Andorra, al Sr. CBA, cap d’àrea de Noves Tecnologies, el dia 15 d’octubre del 
2019, amb una durada de 8 hores i per un import de 181,00€ 
(30101/92002/163000).  
 
b) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la formació semi presencial del 
“Curs per a Dirigents de l’Esport” al Sr. TCJ, cap d’Àrea d’Activitats i Programes 
Esportius, adscrit al Departament d’Esports, organitzat per l’Associació 
Catalana de Dirigents de l’Esport, per un import de 450€ 
(30101/92002/163000).  

 
c) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la formació del curs  
“Instal·lador de Baixa tensió”, organitzada pel Col·legi d’Enginyers d’Andorra, 
als Srs. GHJ, VEB i FDC, operaris de manteniment d’esports i operari del servei 
d’enllumenat respectivament, amb una durada de 80 hores fora de l’horari 
laboral, i per un import de 1.200€ (30101/92002/163000). 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 13.45 h. 


