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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN
15 de gener del 2020
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 15 de gener del 2020, 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:
L’Hble. Sr. David Astrié Padilla, cònsol menor
L’Hble. Sr. Miquel Canturri Campos, conseller major
L’Hble. Sr. Gerard Estrella Armengol, conseller menor
L’Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa
L’Hble. Sr. Alain Cabanes Galian
L’Hble. Sra. Meritxell López Guitart
L’Hble. Sra. Letícia Teixeira Da Silva
L’Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma.

Primer.

DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Acords:
1. S’acorda designar el conseller major com a delegat per a la formalització del
pagament mitjançant signatura autoritzada.
2. Vista la demanda presentada per l’Associació de Contractistes d'Obres
d'Andorra-ACODA, s’acorda prorrogar el termini de lliurament de les ofertes del
concurs nacional per adjudicar les obres de reconstrucció per l’incendi, reforç
estructural i condicionament del Centre Esportiu del Serradells fins al proper 30
de gener, a les 15.00 h, i efectuar l’obertura dels plecs rebuts el mateix dia 30
de gener, a les 15.30 h. A tal efecte es publicarà al BOPA l’Edicte que estableix
aquesta pròrroga.
3. A proposta dels cònsols, i a tenor del que preveu l’article 115 i l’apartat 5 de
la disposició addicional quarta de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció
pública, s’acorden les contractacions de personal de relació especial següents:
a) Sr. Xavier Palma Vilariño, com a cap de gabinet dels cònsols, amb un salari
brut corresponent al grup A, nivell 13, al 90% de banda, amb efectes l’1 de
gener del 2020.
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b) Sra. Cinta Audí Diego, com a assessora de comunicació, adscrita al
Departament de Comunicació, depenent del cap de gabinet dels cònsols, amb
un salari brut corresponent al grup B, nivell 8, al 90% de banda, amb efectes l’1
de gener del 2020.
c) Sr. Gerard Claret Serra, com a professor honorífic de l’Institut de Música,
amb un salari brut corresponent a 1.682,40€/mes, amb efectes l’1 de gener del
2020.
d) Sr. Xavier Gilabert Porta, com a coordinador de Tràmits, Tributs i Deutors,
amb un salari brut corresponent al grup A, nivell 12, al 90% de banda, amb
efectes l’1 de gener del 2020.
e) Sr. Josep Maria Escribano Casaldaliga, com a director de la Temporada de
Música i Dansa d’Andorra la Vella – Morabanc, amb un salari brut corresponent
a 2.796,38€/mes, amb efectes l’1 de gener del 2020.
De conformitat amb l’article 7 de l’Ordinació de la funció pública del Comú
d’Andorra la Vella, del 10 de desembre del 2002, en tractar-se de personal de
relació especial que presta, amb caràcter de confiança, assistència als cònsols,
el seu nomenament i cessament correspon directament a aquests, i pot ser
destituït en qualsevol moment i en tot cas cessa quan també ho faci el titular
del càrrec que el va nomenar.

S’informa:
1. El salari brut del Secretari general i de l’interventor comunal –ambdós
càrrecs que són nomenats i revocats lliurement pel Consell de Comú, de
conformitat amb l’article 15 de l’Ordinació d’organització i funcionament dels
comuns, del 17 de novembre del 2011, i de l’article 92 de la Llei 10/2003, del 27
de juny, de les finances comunals- correspon al grup A, nivell 13, al 100% de
banda.
2. De la modificació de la coassegurança Multirisc Empresa per al Centre
Esportiu dels Serradells, a partir de l’1 de gener del 2020, que estarà formada
per:
-

Companyia obridora Patrimoine Assegurances AXA: 43%
Companyia seguidora Andorrana d’Assegurances: 43%
Companyia seguidora Multisegur Assegurances: 14%.
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Segon.

CONSELLERIA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES
Acords:
1. S’acorda la sol·licitud número 5098009, a nom de Emporium Gestió i
Comercialització, SL, relativa a la demanda de regularització de superfícies de
les finques resultants PR.18, PR.19, PR.20 i PR.21 situades al carrer de la
Grau, número 6, 8 i 10 i carrer Consell General, números 7-9, d’Andorra la
Vella.
2. S’acorda la sol·licitud número 5103810, a nom de la Comunitat de
Propietaris de l’edifici Plaça Rebés, 5, relativa a la demanda de divisió de finca
en unitats immobiliàries de l’edifici situat a la plaça Rebés, número 5, d’Andorra
la Vella.
3. S’acorda la sol·licitud número 5104064, a nom de Mentor, SLU, relativa a la
demanda de canvi de titularitat de les parcel·les de terreny PR.12 i PR.13
situades al carrer de la Grau, número 7 i carrer de la Grau, número 5 i Consell
General, número 5, d’Andorra la Vella.
4. S’acorda la sol·licitud número 5104609, a nom de Molines Immobles, SLU,
relativa a la demanda d’alineacions que afecten la parcel·la de terreny situada
al carrer Doctor Molines, número 18-36, partida del Trillà, “parcel·la 1B”,
d’Andorra la Vella.
5. S’acorda la sol·licitud número 5105327, a nom del Col·legi Janer, relativa a
la demanda de primera ocupació per a la construcció d’uns serveis sanitaris a
la zona de les pistes de tennis a les instal·lacions situades al carrer Roureda
Tapada, número, 2 de Santa Coloma.
6. S’acorda la sol·licitud número 5106169, a nom de la Sra. Angelina Mas
Joaniquet, relativa a la demanda de primera ocupació per a la reforma i
ampliació de l’edifici situat a l’avinguda Tarragona, número 83, d’Andorra la
Vella.
7. S’acorda la sol·licitud número 5106472, a nom de Molines Immobles, SLU,
relativa a la demanda d’alineacions de les parcel·les situades entre el carrer
Prat del Rull, número 5, i carrer Baixada del Molí, número 6, d’Andorra la Vella.
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8. S’acorda la sol·licitud número 5106499, a nom del Sr. Bonaventura
Riberaygua Zamora, relativa a la demanda d’alineacions de la parcel·la de
terreny situada a l’avinguda Meritxell, número 64 i al carrer Fiter i Rossell,
número 6 “Casa Espiell”, d’Andorra la Vella.
9. S’acorda la sol·licitud número 5106361, a nom de Waygate Developments,
SLU, relativa a la demanda de canvi de titularitat de la parcel·la de terreny
resultant de la reparcel·lació de les finques integrades en el Pla Parcial PPSUR-17A “Estadi”, situada al carrer de l’Estadi, números 18-20, d’Andorra la
Vella.
10. S’acorda la sol·licitud número 5102013, a nom de Família Cornella, CB,
relativa a la demanda de modificació, ampliació i canvi d’ús de l’edifici situat a
l’av. Meritxell, 83 i carrer Pau Casals, 11, d’Andorra la Vella.
11. S’acorda la sol·licitud número 5104544, a nom de NSFO, SA, i Cemor, SL,
relativa a la demanda de modificació del projecte aprovat de construcció d’un
edifici de nova planta destinat a habitatges, situat a l’avinguda Doctor Mitjavila,
31, d’Andorra la Vella.
12. S’acorda la sol·licitud número 5106149, a nom d’Estació Servei Enclar, SA,
relativa a la demanda de canvi de titularitat i inscripció de tres parcel·les,
situades a l’av. d’Enclar 60-66 i carrer dels Barrers, 7-15, de Santa Coloma.
13. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta.

Tercer.

CONSELLERIA DE FINANCES

DEPARTAMENT DE FINANCES
SERVEI DE COMPRES I MAGATZEM CENTRAL
Acords:
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs nacional relatiu
al subministrament de carburant de locomoció per als vehicles del Comú
d’Andorra la Vella a l’empresa Petrolis Principat, SAU, per un descompte de
0,065 €/litre per a la gasolina sense plom 95, i un descompte de 0,088 €/litre
pel gasoil (221100).
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs nacional relatiu
al subministrament de carburant de calefacció per als serveis dels comuns
d’Escaldes-Engordany i d’Andorra la Vella a l’empresa Josep Antoni Ribes
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Roca-Estació Servei Roca&Ribes-Santa Coloma, per un descompte de 0,079
€/litre (221200).

Quart.

CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA
Acord:
S’acorda el desplaçament del Sr. Miquel Canturri Campos, conseller delegat de
Promoció Turística, i de la Sra. Esther Blanco Cisquella, tècnica de
desenvolupament de projectes turístics i comercials, a Madrid, del 21 al 23 de
gener, amb motiu de la Fira Internacional de Turisme-FITUR.

Cinquè.

CONSELLERIA D’ESPORTS

DEPARTAMENT D’ESPORTS
A) ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS
Acords:
1. S’acorda la demanda presentada pel Col·legi Mare Janer, col·laborant amb
la cessió, el transport, el muntatge i el desmuntatge d’una tarima de 6m x 4m,
amb motiu de l’acte programat al gimnàs de l’escola pel proper divendres dia
24 de gener.
2. S’accepta la demanda presentada per l’Associació Andorrana contra el
càncer-ASSANDCA, i s’acorda col·laborar oferint la gratuïtat d’estacionament al
Centre Esportiu dels Serradells pels pacients afectats de càncer que realitzen
classes adaptades d’activitat física, de dilluns a dijous, que consisteixen en
sessions d’una o dues hores d’activitat física.

B) ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS
Acord:
S’acorda col·laborar amb la pedalada solidària a favor d’UNICEF que organitza
el BC MORABANC ANDORRA, el proper dia 1 de febrer, a les 18 hores, al
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Poliesportiu d’Andorra, cedint les bicicletes del Centre Esportiu dels Serradells i
ocupant-se el Comú del seu transport.

Sisè.
CONSELLERIES DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS I DE
RECURSOS HUMANS
A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS
ÀREA DE TRIBUTS, TRÀMITS I DEUTORS
SERVEI DE TRIBUTS I TRÀMITS
Acords:
1. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes, baixes i 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 al cens electoral que s’adjunten a
aquesta acta.
4. S’acorda resoldre una sol·licitud de fraccionament que s’adjunta a aquesta
acta.
5. S’acorda publicar al BOPA l’Edicte de notificació de pagament en període
voluntari de les taxes d’higiene pública i d’enllumenat públic i de l’impost de
radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals, en relació amb la
classificació d’activitats econòmiques 65.2 Activitat de les entitats bancàries.
6. S’acorda publicar al BOPA l’Edicte de notificació de pagament en període
voluntari dels preus públics relatius a l’aparcament o reserves d’estacionament a
la via pública i guals.
7. S’acorda publicar al BOPA l’Edicte de notificació de pagament en període
voluntari dels preus públics relatius a terrasses a la via pública.
8. S’acorda publicar al BOPA de l’Edicte de notificació de pagament en període
voluntari de l’impost de Foc i Lloc.
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S’informa:
De les modificacions d’ofici de propietat que s’adjunten a aquesta acta.

B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS
Acords:
1. Autorització d’un permís administratiu no retribuït i contractació d’una
treballadora pública interina
Vist l’informe de Recursos Humans, s’acorda:
a) Autoritzar el Sr. GHJ a gaudir d’un permís administratiu no retribuït per raó
de maternitat, paternitat o adopció, a comptar de la contractació de la Sra. SSE
i fins al 5 d’abril del 2020.
b) 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 formalitzar la contractació i el
nomenament, amb caràcter provisional, com a treballadora pública interina, de
la Sra. SSE, en la plaça de professora de flauta travessera a l’Institut de
Música, des del moment en què disposi del permís de treball en vigor i fins al 5
d’abril del 2020, amb un salari en base al 80% de la banda salarial, del grup
funcional C nivell 6 (60201/33401/110000).
2. Autorització per participar com a formador
Vist l’informe de Recursos Humans, i de conformitat amb l’article 58 b) de
l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda autoritzar
el Sr. TCJ a participar en qualitat de formador en una assignatura de l’Escola
de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM).
3. Hores extraordinàries a remunerar
Vist l’informe de Recursos Humans, s’acorda el pagament de les hores
extraordinàries següents:
a) DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL
Desembre 2019
GAMC
JMF
LMY

72,36€
55,06€
48,27€
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SPA
SSM

51,12€
52,74€

b) DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA DE MEDI AMBIENT
SERVEI D’AIGÜES
Novembre 2019
APM

10,91€

Treballador públic interí
FAMR
(50202/16100/110500)

47,71€

4. Excedència amb reserva de plaça
D'acord amb l'establert en l’article 39.2 e) de l'Ordinació de la funció pública del
Comú d'Andorra la Vella, del 10 de desembre del 2002, i l'article 51.2 g) de la
Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s'acorda atorgar una
excedència amb reserva de plaça a la Sra. PCM, amb efectes l'1 de gener del
2020, data de presa de possessió del càrrec de Conseller de Comú i fins al 31
de desembre del 2023 o, si escau, fins al cessament del càrrec si aquest es
produeix amb anterioritat a la data de finalització del mandat.
5. Renúncia d’un treballador públic indefinit
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA D’HIGIENE
Vista la carta de renúncia presentada pel Sr. CPJDD, s’acorda acceptar-la amb
efectes el dia 16 de febrer del 2019, data en què perdrà la condició de
treballador públic indefinit del Comú d’Andorra la Vella a tots els efectes.
6. Publicació d’un concurs de mobilitat
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA D’HIGIENE
Vist l’informe de Recursos Humans, i de conformitat amb l’article 37 de la Llei
1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’acorda la publicació d’un
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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 una plaça
vacant d’un operari de neteja de la via pública (50301/16300/110000).)
7. Publicació d’un Edicte extern com a treballador públic interí
DEPARTAMENT DE FINANCES
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ
Vist l’informe de Recursos Humans, i de conformitat amb els articles 109.b i
110 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’acorda la
publicació d’un Edicte extern per a proveir una plaça de caràcter temporal, com
a treballador públic interí, d’administratiu de comptabilitat per al Servei de
Comptabilitat i Facturació (40101/93100/110000).
8. Excedència sense reserva de plaça
DEPARTAMENT DE CULTURA
ÀREA DE CULTURA
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA
Vist l’informe de Recursos Humans, i d’acord amb l’establert a l’article 39 de
l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda atorgar
una excedència, sense reserva de plaça, al Sr. GBA, per un període d’11
mesos, a comptar de l’1 de febrer del 2020 i fins al 31 de desembre del 2020.

S’informa:
1. De la renovació de l’assegurança per als agents de circulació amb Assegur,
per un import de 1.620,84€, IGI inclòs, i amb efectes l’1 de gener del 2020, amb
les condicions següents:
-

Risc primer: Mort per accident laboral (segons capital declarat)

-

Risc segon:
o Invalidesa permanent total per accident laboral (segons capital
declarat)
o Invalidesa parcial per accident laboral (segons barem).
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2. De la col·laboració del personal del Comú d’Andorra la Vella a l’organització
de l’Escudella de Sant Antoni, que tindrà lloc el proper 17 de gener.

Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca
la sessió a les 13.15 h.
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