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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 22 de gener del 2020 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 22 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. 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. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. Miquel Canturri Campos, conseller major. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda designar el Sr. Xavier Palma Vilariño, cap de gabinet dels cònsols, 
com a coordinador per a Andorra la Vella a la Unión de Capitales de Ciudades 
Iberoamericanas-UCCI. 
 
2. S’acorda l’addenda al pacte d’amistat signat amb la ciutat de San Carlos de 
Bariloche el 19 de gener del 2017.  
 
3. Vista la demanda presentada per l’Associació de Contractistes d'Obres 
d'Andorra-ACODA, s’acorda tornar a 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 10 de febrer del 2020, a les 15.00 h, i efectuar l’obertura dels 
plecs rebuts el mateix dia 10 de febrer, a les 15.30 h. A tal efecte es publicarà 
al BOPA l’Edicte que estableix aquesta pròrroga.  
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4. El nomenament de les directores del Comú d'Andorra la Vella següents: 
 

- Sra. Carme Esteve Quirós, com a directora del Departament de 
Recursos Humans. 

- Sra. Mari Àngels Velando Salvador, com a directora del Departament de 
Finances. 

 
De conformitat amb l’article 32 de l’Ordinació de la funció pública del Comú 
d’Andorra la Vella, del 10 de desembre del 2002, les titulars de dites places són 
nomenades i destituïdes lliurement pel Consell de Comú i disposen de reserva 
de plaça de procedència fins al seu cessament.  
 
A totes elles se’ls atorga un complement de responsabilitat addicional 
corresponent a la diferència entre el salari corresponent a la seva plaça de 
procedència, excloent el concepte d’antiguitat, i fins a un salari corresponent al 
grup A, nivell 12, al 90% de banda, amb efectes a la data de presa de jurament 
o promesa del càrrec. 
 
S’acorden les anteriors propostes, que hauran de ser ratificades pel Consell de 
Comú, davant del qual les persones nomenades hauran de prendre possessió 
del càrrec, mitjançant la presa de jurament o promesa. 
 
5. A proposta de la cònsol major, 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’acorda la contractació del Sr. Miquel Rossell Badia, com a 
coordinador de Mobilitat del Comú d’Andorra la Vella, en qualitat de personal 
de relació especial, amb un salari brut corresponent al grup A, nivell 12, al 
100% de banda, a partir del 3 de febrer 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. 
 
6. S’acorda la constitució d’una taula per a l’impuls sobre el museu de la 
bicicleta, que estarà formada per persones relacionades amb el món de la 
bicicleta. 
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B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
Es resolen els recursos administratius presentats conforme a la proposta 
redactada des del Gabinet Jurídic, que s’adjunten a aquesta acta. 
 
 
Segon.  CONSELLERIES DE SERVEIS PÚBLICS I DE FINANCES 
 
A) SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la sol·licitud següent: 
 

Núm. 
registre 

Sol·licitant  Objecte  Acord  

5106543 NEIDA, SAU 

Sol·licitud d’autorització 
de càrrega d’aigua 
freàtica per a ús 
industrial de més de 
1.000 m3 a l’any 

Favorable 

 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
S’informa: 
 
1. De la proposta de Marc pressupostari general del Comú d’Andorra la Vella 
per al temps corresponent al mandat 2020-2023, la qual s’haurà de sotmetre a 
l’aprovació del Consell de Comú. 
 
2. De la proposta d’Ordinació de pressupost per a l’exercici 2020, la qual 
s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE CULTURA 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
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ASSOCIACIONS 
 
Acords: 
 
1. Vista la demanda presentada pel Club Pirinenc Andorrà, s’acorda cedir-los 
una bústia a l’Espai d’Entitats Ciutadanes al Centre Esportiu dels Serradells 
perquè puguin utilitzar-la com adreça de la seu social de l’entitat, havent però 
de procedir a la formalització del contracte de cessió de bústia i de prestació de 
serveis complementaris.  
 
Igualment, en el termini d'un mes, l’entitat haurà de procedir a efectuar el canvi 
de seu social al Centre Esportiu del Serradells i havent d'aportar la justificació 
del Registre d'Associacions de Govern que així ho acrediti. 

 
2. 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  

5106781 23861/2020 
Associació d’Skateboard i 
Snowboard d’Encamp i 
Andorra (ASSEA) 

Favorable 

 
3. S’acorda modificar al Registre Comunal d’Associacions la composició de la 
Junta Directiva de l’entitat següent: 
 

Núm. 
registre  

Núm. 
expedient  

Sol·licitant  

5106682 23838/2020 Esquí Club d’Andorra (ECA) 

 
 
Quart. CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per Puzzle Locura, s’acorda cedir-los la sala 
Àgora així com divers material, amb motiu de la celebració del quart concurs de 
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Puzzles d’Andorra per parelles, que tindrà lloc el proper 22 de març, de les 10 h 
a les 13 h, havent de satisfer el preu públic de 72€, d’acord amb l’Ordinació de 
preus públics vigent. 
 
 
Cinquè. 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, de baixes i de 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 la sol·licitud de fraccionament que s’adjunta a aquesta 
acta. 
 
4. S’acorda publicar al BOPA l’Edicte pel qual es notifiquen diverses infraccions 
de circulació. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Contractació de treballadors públics interins 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
SERVEI DE L’ESCOLA D’ART 
 
Vist l’informe de Recursos Humans, i 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, de la Sra. AAE, com a 
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treballadora pública interina, en la plaça de professora del taller de plàstica, a 
comptar del 27 de gener del 2020 i fins a la reincorporació del Sr. BMA, 
persona titular de la plaça, i en tot cas, com a màxim, fins al 30 de juny del 
2020, amb un salari horari en base a 21,75€/h, a raó de 12h/setmanals 
(60301/33402/110000).  
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, i 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, del Sr. 
GVM, com a treballador públic interí, en la plaça de professor de piano, violí i 
llenguatge musical amb caràcter temporal, a comptar del 27 de gener del 2020 i 
fins a la reincorporació de la també treballadora pública interina, Sra. BR, i en 
tot cas, com a màxim a la finalització del curs escolar, el 30 de juny del 2020, 
amb un salari horari en base a 21,75€ per hora treballada i una jornada laboral 
de 12,5h setmanals (60201/33402/130000).  
 
2. Hores extraordinàries a remunerar 
 
Vist l’informe de Recursos Humans, s’acorda el pagament de les hores 
extraordinàries següents: 
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Desembre 2019 
GSJ          111,31€ 
PPR            34,53€ 
SZI            74,98€ 
(50401/13300/110500) 
 
3. Permís administratiu retribuït per raó de partic ipació en esdeveniments 
culturals o esportius, en representació del país 
 
Vist l’informe de Recursos Humans, i de conformitat amb l’article 55 A) 9 de 
l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, relatiu als 
permisos administratius, s’acorda la participació del Sr. CPS, com a entrenador 
de l’equip d’esquí eslàlom especial i eslàlom gegant als Campionats 
Internacionals d’Special Olympics a la ciutat de Villars (Suïssa), els propers 
dies 22,23 i 24 de gener del 2020.  
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4. Cursos de formació 
 
Vist l’informe de Recursos Humans, s’acorda l’assistència del personal assignat 
a la formació “Llenguatge administratiu“, impartida pel Departament de Política 
Lingüística de manera presencial, amb una durada de 30 hores, sense cost 
econòmic (30101/92002/163000).  
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE PATRIMONI NATURAL 
 
PATRIMONI NATURAL 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la sol·licitud següent: 
 

Núm. 
registre Sol·licitant Objecte Acord 

5105965 CIMS MÀGICS 

Sol·licitud d’autorització de 
senyalització d’itineraris 
d’iniciativa privada de 
caràcter temporal, relativa 
a l’organització de 
l’Andorra Ultra Trail, que 
es realitzarà del 7 al 12 de 
juliol del 2020 

Favorable 

 
 
Setè.  CONSELLERIES DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I DE 
CIRCULACIÓ 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la sol·licitud número 5106383, a nom de Casa Parratxa, SL, relativa 
a la demanda de rehabilitació integral i ampliació de l’edifici situat al carrer del 
Puial, núm. 7, i a l’avinguda Príncep Benlloch, número 38, d’Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda la sol·licitud número 5106444, a nom de Roc Escolls, SA, relativa a 
la demanda de reforma i canvi d’ús d’una oficina a habitatge a l’edifici situat al 
carrer Roc dels Escolls, número 8, planta 2a porta C, d’Andorra la Vella. 
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3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. Vista la demanda presentada per la presidenta de l’Associació MARC G. G., 
s’acorda col·laborar, amb motiu de la 5a marxa popular MARC G. G., que tindrà 
lloc el dia 17 de maig del 2020, per Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 14.30 h. 


