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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 29 de gener del 2020 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 29 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. Vista la demanda presentada pel tècnic de Màrqueting i Comunicació 
d’Andbank, s’acorda cedir-los una urna per a la realització d’un sorteig que 
tindrà lloc el proper 30 de gener, a l’Andorra Park Hotel, amb motiu de la gala 
benèfica contra el càncer infantil. 
 
2. Vista la demanda presentada pel director general de la Creu Roja Andorrana, 
s’acorda autoritzar-los, de l’11 al 14 de febrer, de les 10.00 h a les 20.30 h, a 
realitzar pel carrer Prat de la Creu i avinguda Meritxell i carrers adjacents, 
accions de comunicació amb els ciutadans per donar a conèixer les diferents 
activitats i serveis que desenvolupen, així com la captació de socis. 
 
Segon. CONSELLERIA DE FINANCES 
 
DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
Acord: 
 
S’acorda l’ampliació de crèdit per un import de 14.412€, contra una disminució 
de la tresoreria de la societat JOVIAL, SLU, de conformitat amb el que estableix 
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l’article 73, de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals, i 
l’article 6 de l’Ordinació del Pressupost per a l’exercici 2019, del 27 de 
desembre del 2018, tot amb efectes el 31 de desembre del 2019. 
 
 
Tercer. CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍS TICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per la directora de Carnet Jove Andorra, s’acorda 
mantenir l’oferiment, fins al 31 de desembre del 2023, d’un descompte del 50% 
per a les entrades de la Temporada de Teatre d’Andorra la Vella, adquirides 
pels posseïdors del Carnet Jove, i la cessió de dues entrades dobles (4) per a 
cada un dels espectacles programats a la Temporada de teatre. Així, la referida 
Entitat podrà realitzar un sorteig entre els seus usuaris, amb excepció, en 
ambdós casos, d’aquells espectacles que per les seves condicions especials 
de contractació tinguin un preu únic i no puguin estar subjectes a descomptes. 
 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre desfavorablement la sol·licitud presentada per la Sra. Zlata 
Drobot relativa a la demanda d’anul·lació de la mensualitat d’octubre de 
l’Institut de Música, de la seva filla Viktoria Nikovic. 
 
 
SERVEI DE L’ESCOLA D’ART 
 
Acord: 
 
S’acorda desestimar la demanda presentada per la Sra. Núria Guerrero relativa 
al retorn de l’import de la matrícula d’Història de l’Art, retenint l’import pagat per 
la matrícula en dipòsit i a la seva disposició per si més endavant la Sra. 
Guerrero té interès en matricular-se a algun altre curs de l’Escola d’Art. 
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B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la sol·licitud presentada per l’empresa Esponsorama, SL 
relativa a l’autorització per ocupar temporalment l’espai públic el proper dia 14 
de febrer, i el tall del carrer Maria Pla, amb motiu de la presentació de l’equip 
de Moto GP Reale Avintia Racing, que tindrà lloc a la terrassa del Hard Rock 
Cafè situat al carrer Sant Salvador, núm. 10, com segueix: 

 
- Autoritzar l’ocupació de l’espai de l’antiga caserna de Bombers per 

instal·lar-hi moqueta, camions i motos i realitzar la signatura 
d’autògrafs, havent de fer-se càrrec l’organitzador de la neteja de 
l’espai cedit. 

- El perimetratge, per part del Servei de Circulació, del carrer Maria 
Pla, des del carrer Prat Primer fins a la rotonda de l’Olivera, per 
realitzar l’stunt riding, havent de fer-se càrrec l’organitzador de la 
seguretat de l’acte i de la responsabilitat en cas d’accident, i a tal 
efecte, disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil amb cobertura 
suficient per aquest tipus d’activitats. 

 
 
SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS 
 
Acord: 
 
S’acorda la proposta d’horaris del Centre de Congressos i de l’Àrea de 
Promoció Turística i Comercial, per a l’any 2020, següent: 
 

- Horari d’atenció al client: de dilluns a dijous, de les 9.00 h a les 17.00 
h, i divendres de 8.00 h a 15.30 h. 

- Període de vacances escolars: obertura del servei d’atenció al client i 
de les instal·lacions del Centre de Congressos: de dilluns a 
divendres, de les 8.00 h a les 15.30 h. 

- Tancament del Centre de Congressos: del 24 de desembre del 2020 
al 6 de gener del 2020 (ambdues dates incloses). 
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Quart. CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
CASES PAIRALS I CALONES 
 
Acord: 
 
S’acorda modificar el calendari de dies festius de les Cases Pairals, per a l’any 
2020, acordat per la Junta de Govern de l’11 de desembre del 2019, que queda 
establert de la manera següent: 
 
  1 gener  Dimecres  Cap d’Any 
  6 gener  Dilluns  Reis 
 
24 febrer  Dilluns  Carnaval 
 
14 març  Dissabte  Dia de la Constitució 
 
10 abril  Divendres  Divendres Sant 
13 abril  Dilluns  Dilluns de Pasqua 
 
  1 maig  Divendres  Festa del treball 
 
24 juny  Dimecres  Festa del Poble (Sant Joan) 
 
  1 agost  Dissabte  Festa Major 
  2 agost  Diumenge  Festa Major 
15 agost  Dissabte  L’Assumpció 
 
  8 setembre  Dimarts  Nostra Senyora de Meritxell 
 
  1 novembre  Diumenge  Tots Sants 
 
  8 desembre  Dimarts  Immaculada Concepció 
25 desembre  Divendres  Nadal 
26 desembre  Dissabte  Sant Esteve 
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Cinquè. CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’ampliació del termini del contracte establert entre el Comú 
d’Andorra la Vella i la societat Esport Organització Advent, SL, relatiu a 
l’adjudicació del servei de suport a l’usuari del gimnàs de musculació del Centre 
Esportiu dels Serradells, per un període de quatre mesos, a comptar del 31 de 
gener del 2020, i per un import de 18.387,29€, IGI no inclòs 
(80101/34000/227900), havent de formalitzar la signatura de l’Addenda 
corresponent, amb la consegüent publicació al BOPA del referit acord. 
 
2. Vista la demanda presentada pel president d’ASSANDCA, s’acorda 
autoritzar la referida Entitat a l’organització d’una activitat esportiva que consta 
de 6 classes de cycling, al Centre Esportiu dels Serradells, el proper 7 de març, 
de les 10.00 h a les 19.00 h, així com la cessió del projector multimèdia gran, 
per recaptar fons per a l’Associació. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIES DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS I  DE 
RECURSOS HUMANS 
 
A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
ÀREA DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes, de baixes i d’una modificació de 
comerç que s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes i d’una baixa de propietat que 
s’adjunten a aquesta acta. 
 
3. S’acorda resoldre la sol·licitud d’una alta de publicitat exterior que s’adjunta a 
aquesta acta. 
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4. S’acorda resoldre les sol·licituds de fraccionament que s’adjunten a aquesta 
acta. 
 
 
S’informa: 

 
De la modificació d’ofici d’un gual que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Contractacions de treballadors públics interins 

 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Vist l’informe del Departament de Recursos Humans, 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 
treballador públic interí, del Sr. CGJ de Herrero, a la plaça de suport per al 
Departament de Joventut i Participació Ciutadana, del 3 de febrer al 31 de 
desembre del 2020, amb un salari en base a 6,97€/h, i a raó de 20h/setmanals 
(70401/23105/130000).  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
a) Vist l’informe del Departament de Recursos Humans, i 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 treballador públic interí, del Sr. HPG, a la plaça de monitor dels espais 
de lleure, del 3 de febrer a l’1 de juliol del 2020, amb un salari en base a 
9,22€/h, i a raó de 15h/setmanals, ampliable a 37,5h/setmanals en períodes de 
vacances escolars (70501/32401/130000).  
 
b) Vist l’informe del Departament 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, 
com a treballadora pública interina, de la Sra. QRL, en la plaça de monitora 
d’espais de lleure, a comptar del 3 de febrer del 2020 i fins a la reincorporació 
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de la titular de la plaça, la Sra. VMV, amb un salari en base a 9,22€/hora, i a 
raó 25h/setmanals, ampliable a 37,5h setmanals en període de vacances 
escolars (70503/32402/110000).  
 
c) Vist l’informe del Departament de Recursos Humans, i 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 treballadora pública interina, de la Sra. GFBD, en la plaça de monitora 
dels espais de lleure, del 3 de febrer a l’1 de juliol del 2020, amb un salari en 
base a 9,22€/h, i a raó de 15h/setmanals, ampliable a 37,5h/setmanals en 
períodes de vacances escolars (70503/32402/130000).  
 
2. Prolongació de la contractació d’un treballador públic interí 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
EQUIP DE CASES PAIRALS I CALONES 
 
Vist l’informe del Departament de Recursos Humans, 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 prolongació de la contractació, com a treballador públic interí, del 
Sr. CDC, a la plaça de suport per a l’equip de Cases Pairals i Calones, adscrit 
al Departament de Social, de l’1 de febrer al 31 de desembre del 2020, amb un 
salari en base a 6,97€/h, i a raó de 20h/setmanals (70102/23102/130000).  
 
3. Ampliació horària de la jornada laboral d’un tre ballador públic interí 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
Vist l’informe del Departament de Recursos Humans, s’acorda l’ampliació 
horària de la jornada laboral del Sr. RTI, treballador públic interí, en la plaça de 
professor de música, passant a realitzar una jornada de 37,5h/setmanals, de l’1 
de febrer al 30 de juny del 2020, i amb una classificació salarial corresponent al 
80% del grup funcional C, nivell 6 (60201/33401/110000).  
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Setè.  CONSELLERIA DE PATRIMONI NATURAL 
 
PATRIMONI NATURAL 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la sol·licitud del Sr. Xavier Campillo Besses, facilitant-li la 
llista dels camins comunals de la parròquia d’Andorra la Vella, tot en base als 
treballs d’investigació que li han estat encomanats en el marc d’una beca que 
ha obtingut per part del Govern d’Andorra, relativa als camins públics del 
Principat. 
 
 
Vuitè.   CONSELLERIES DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I DE 
CIRCULACIÓ 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5106964, a nom de 
BLANGRUP, SLU, relativa a la demanda de canvi de destí de lloguer a venda 
de l’edifici situat al xamfrà del carrer Ciutat de Consuegra, núm. 19, amb 
l’avinguda Tarragona, número 6, d’Andorra la Vella. 
 
2. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre la sol·licitud de Circulació que s’adjunta a aquesta acta. 
 
2. S’acorda donar de baixa el vehicle del Servei de Circulació Comunal, 
turisme, Fiat Sedici, matrícula K0247  
 
3. S’acorda donar de baixa el vehicle del Servei de Circulació Comunal, 
motocicleta, Yamaha Ver Sity, matrícula G9610. 
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Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 14.00 h. 


