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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 9 d’octubre del 2019 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 9 d’octubre 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. Alain CABANES GALIAN 
Hble. Sr. Carles ARENY DELPECH. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la demanda del Col·legi Oficial d'Arquitectes d'Andorra, prorrogant 
el termini de lliurament de les ofertes del concurs nacional d'idees per a la 
selecció d'un professional per a la realització del projecte de remodelació i 
embelliment de la plaça de la Rotonda i els seus entorns, fins al proper 22 de 
novembre. 

 
2. S’acorda designar la Sra. Iolanda CIRIA, tècnica de Participació Ciutadana, 
com a representant del Comú en la Junta d'Escola del centre de maternal i 
primera ensenyança de l'Escola Andorrana d'Andorra la Vella, de l'Escola 
Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma i de l'Escola Andorrana de 
Batxillerat.  
 
 
B) ARXIU, RECERCA I PATRIMONI 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
GESTORIA LTGRUP per a la contractació de personal relacionat amb 
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l’exposició temporal del projecte Memòries de la construcció de l’av. Meritxell al 
carrer de la Vinyeta, del 9 de novembre al 29 de desembre del 2019, per un 
import de 15.039,92€, IGI inclòs (10102/92000/226920). 
 
 
Segon. CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIA L 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la formalització d’un conveni de col·laboració amb la Cambra de 
Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra per a l’organització de la Jornada de 
Comerç del Centre Històric d’Andorra la Vella, per un import de 5.000€ 
(90101/43300/482900)  
 
2. S’acorda la demanda de la Sra. Cristina CERQUEDA i del Sr. Flavio 
MUÑOZ, relativa al tall de trànsit al carrer Roc dels Escolls, la instal·lació de 
taules i música per a un aperitiu, amb motiu de la inauguració del comerç 
Cristina Cerqueda Jewelry, que tindrà lloc el proper dia 28 de novembre, de les 
18 h a les 23 h, prèvia autorització de la propietat, i sempre que siguin els veïns 
els que s’encarreguin de posar i treure els 4 piquets d’accés al túnel per 
permetre l’entrada i sortida dels vehicles als aparcaments, el volum de la 
música no molesti el veïnat i l’horari de tancament sigui el que marca la 
legislació actual, competència de Govern. 
 
 
Tercer. 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 pintar una zona de parada prohibida al carrer Prada Motxilla, núm. 
32, així com pintar al mateix carrer, al núm. 36, una zona de parquímetres de 
zona verda per a 3 places.  
 
3. S’acorda traslladar el reservat de motos del carrer Ciutat de Valls, núm. 42-
48, al carrer Castellà del Sucarà, i, a continuació, pintar una zona de 
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parquímetres de zona verda per a 8 places, així com ampliar el reservat de 
motos de Ciutat de Valls a zona comercial.  
 
4. S’acorda pintar un pas de vianants al carrer Roureda de Malreu confluència 
amb la Carretera General 1-A. 
 
5. S’acorda pintar un pas de vianants elevat amb quitrà al carrer Ciutat de Valls 
davant del núm. 34. 
 
6. S’acorda senyalitzar el senyal de parada bus del carrer Maria Pla, núm. 8-10, 
amb la paraula “escolar” i l’horari indicat, de 8.00 h a 9.00 h i de 16.30 h a 
17.30 h, i col·locar un senyal de càrrega i descàrrega addicional amb l’horari de 
9.00 h a 16.00 h i de 17.30 h a 20.00 h. 
 
7. S’acorda modificar la senyalització de l’entorn de la zona escolar de l’escola 
The British College of Andorra, situada a la carretera de la Comella, i de la 
Plana, núm. 5, com segueix: 

- Pintar una nova parada de bus i reforçar-la amb senyalització vertical. 
- Senyalitzar la zona d’estacionament no limitat a zona de 15 minuts per 

gestions escolars. 
- Senyalitzar la zona propera a l’escola amb limitació de velocitat a 20 i 

senyal de zona escolar. 
 
 
Quart. CONSELLERIA DE JOVENTUT, PARTICIPACIÓ CIUTAD ANA I 
ESPORTS 
 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre la sol·licitud d’inscripció al Registre Comunal 
d’Associacions d’Andorra la Vella següent: 

 
Núm. 

registre  
Núm. 

expedient  
Sol·licitant  Acord  

5104577 23117/2019 
Federació Andorrana de 
Fotografia i Cinema 
Amateur 

Favorable 
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2. S’acorda la modificació al Registre Comunal d’Associacions de la Junta 
Directiva de les Associacions següents: 
 

Núm. 
registre  

Núm. 
expedient  Sol·licitant  

5104141 22981/2019 Veterans Futbol d’Andorra 

5104630 23133/2019 Andorra Téléthon 

 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE CULTURA  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
A) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
ANDORRA ANIMACIÓ per al servei de vigilància del Mercat de Nadal, dins el 
marc del Poblet de Nadal 2019, per un import de 16.478,47€, IGI no inclòs 
(60101/33805/226681). 
 
 
B) ESCOLA D’ART 
 
Acord: 
 
S’acorda anomenar el taller de fotografia de l’Escola d’Art “Pep Aguareles”, en 
homenatge a la labor realitzada a l’Escola d’Art.  
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
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SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa JOCOR 
MAGATZEMS per al subministrament de diversos materials HUOT i ARPOL, 
per tenir en estoc al magatzem del Servei d’Aigües, per un import de 
19.393,80€, IGI inclòs (50202/16100/617211). 
 
 
Setè.  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 5104853, a nom de 
l’ASSOCIACIÓ DE PROMOCIÓ URBANÍSTICA PP-SUR-17-A, relativa a la 
demanda de recepció definitiva de les obres d’urbanització i espais públics de 
la unitat d’actuació en sòl urbanitzable PP-SUR-17A ESTADI, d’Andorra la 
Vella. 
 
2. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
Vuitè.  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’alta, de baixes i altres sol·licituds 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 la sol·licitud d’una alta de terrassa que s’adjunta a aquesta 
acta. 
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4. S’acorda resoldre altres sol·licituds de Circulació que s’adjunten a aquesta 
acta. 
 
5. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes al cens electoral que s’adjunten a 
aquesta acta. 
 
 
S’informa: 
 
De la modificació d’ofici d’una propietat que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
Novè.  CONSELLERIA DE SOCIAL  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
A) ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la demanda del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, 
cedint-los la sala Àgora, així com taules (10) i cadires (150), amb motiu del Dia 
Internacional de les Persones amb Discapacitat, el dimarts 3 de desembre, de 
les 19 h a les 23 h. 
 
2. S’acorda la continuació en la col·laboració amb el Taller Ocupacional Xeridell 
al projecte “Jove ocupacional” pel qual 6 joves realitzaran pràctiques al Comú 
d’Andorra la Vella (Magatzem Central i Casal Calones) entre els mesos 
d’octubre 2019 i juny del 2020.  
 
3. S’acorda la demanda de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra 
(APRA), cedint-los la sala Àgora, així com taules (8) i cadires (100), amb motiu 
de la VII Trobada d’apicultors al Principat d’Andorra, el proper dissabte 30 de 
novembre, de les 9 h a les 14 h, havent d’assumir l’Associació el cost de neteja 
de 42€+IGI/hora. 
 
4. S’acorda la demanda del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, amb 
motiu del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, el 
25 de novembre, cedint-los la sala Àgora per instal·lar-hi una exposició 
itinerant, entre els dies 27 de novembre del 2019 i 7 de gener del 2020, per 
sensibilitzar a nivell comunitari. 
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B) CASES PAIRALS I CALONES 
 
Acord: 
 
S’acorda la modificació de l’horari de dinar del Casal Calones, avançant-lo a les 
13 h i fer un segon torn a les 14.30 h, per donar cabuda a l’increment de 
demandes. 
 
 
Desè.  CONSELLERIA DE RECURSOS HUMANS  
 
Acords: 
 
1. L’inici d’una comissió de serveis 

 
DEPARTAMENT DE CULTURA 

 
ÀREA DE CULTURA 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda la comissió de serveis de 
la Sra. NFR, en la plaça d’administrativa de l’Àrea de Cultura, adscrita al 
Departament de Cultura, com a funcionària, en període de prova de 3 mesos, a 
comptar de l’1 de desembre del 2019, i amb un salari corresponent al 88,98% 
de la banda salarial, del grup funcional C, nivell 4 (60101/33000/110000). 
 
2. La publicació d’un procés selectiu d’ingrés en p rimera convocatòria  
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda declarar desert el 
concurs de mobilitat interna del 4 de setembre del 2019, per tal de proveir una 
plaça de cap de Servei d’Aparcaments i procedir a la publicació d’un procés 
selectiu d’ingrés, en primera convocatòria, mitjançant edicte, per tal de proveir 
la plaça vacant de cap de Servei d’Aparcaments (50501/1330101/110000). 
 
3. Les contractacions de treballadors públics inter ins 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
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ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
De conformitat amb els articles 109.c, 110 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 treballadors públics interins, de les persones 
següents:  
 
a) Sr. GDDJ, en la plaça de monitor responsable per a les activitats esportives 
de les vacances de tots sants del 2019, del 28 al 31 d’octubre del 2019, amb un 
salari en base a 10,24€/h treballada i una jornada setmanal de 40 hores. 
 
b) Sra. CMCP, en la plaça de monitora de matí per a les activitats esportives de 
les vacances de tots sants del 2019, del 28 al 31 d’octubre del 2019, amb un 
salari en base a 9,13€/h treballada i una jornada setmanal de 26 hores.  
 
c) Sra. COM, en la plaça de monitora de tarda per a les activitats esportives de 
les vacances de tots sants del 2019, del 28 al 31 d’octubre del 2019, amb un 
salari en base a 9,13€/h treballada i una jornada setmanal de 26 hores 
(80101/34000/130000).  
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
SERVEI DE MANTENIMENT I INSTAL·LACIONS DE LLEURE 
 
De conformitat amb els articles 109.d, 110 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. PBX, en la plaça 
d’operari de manteniment, a comptar del 16 d’octubre del 2019 i fins al 15 
d’abril del 2020, amb un salari  horari en base al grup funcional C, nivell 4, al 
80% de la banda salarial (80301/34202/110000). 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
De conformitat amb els articles 109.b, 110 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. GRJ, en la plaça de 
tècnic de manteniment, a comptar del 14 d’octubre del 2019 i fins a la 
reincorporació del Sr. MPJ o del Sr. RLE, i amb un salari mensual en base al 
80% del grup funcional C, nivell 5 (90101/43200/110000).  
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4. L’ampliació horària d’un treballador públic inte rí 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda l’ampliació horària de la 
contractació del Sr. JA, com a treballador públic interí, en la plaça de monitor 
d’activitat física per a la gent gran, a comptar del 10 d’octubre i fins al 20 de 
desembre del 2019, i del 7 de gener i fins al 19 de juny del 2020, realitzant un 
total de 7h/setmanals, amb un preu de 18,67€ per hora treballada 
(80101/34000/130000).  
 
5. Les hores extraordinàries a remunerar 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda el pagament de les hores 
extraordinàries següents: 

 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI D’ENLLUMENAT 
 
Juliol 2019 
ANJ      145,39€ 
(50203/16500/110500) 
 
 
SERVEI DE MANTENIMENT 
 
Agost 2019 
ANJ         47,93€ 
 
6. La formulació del plec de càrrecs d’un expedient  disciplinari 
 
Vist l’informe de l’òrgan instructor, s’acorda la formulació del plec de càrrecs 
corresponent a l’expedient disciplinari EXP-D 001/2019-G.  
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7. L’aplicació de l’Ordinació de l’1 d’agost del 20 19, de modificació de 
l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra  la Vella, del 10 de 
desembre del 2002, relativa a la modificació de l’a rticle 60. Estructura 
retributiva, apartat c) Complement de millora 

 
Vist l’informe de la directora de RH, i en compliment de la disposició transitòria 
primera i la disposició final primera de l’Ordinació de l’1 d’agost del 2019, de 
modificació de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, del 
10 de desembre del 2002, relativa a la modificació de l’article 60. Estructura 
retributiva, apartat c) Complement de millora, s’acorden els creixements 
horitzontals del personal situat per sota del 95% de la banda salarial i que 
compleixen amb les condicions i períodes establerts derivats d’aquesta 
Ordinació, per un import de 17.763,78€.  
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 12.35 h. 


