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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 5 de febrer del 2020 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 5 de febrer 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 la ratificació de la Sra. Maria Victòria Cobo Ruiz, cap d’Àrea 
d’Urbanisme i Projectes, com a representant del Comú d’Andorra la Vella a la 
Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU), d’acord amb el que disposa l’article 131 
de la Llei d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, 
amb efectes l’1 de gener del 2020. 
 
2. S’acorda l’atorgament de l’import de 51,20€/mes, per als consellers de la 
majoria, el Secretari general i el coordinador de Mobilitat, per pagar les 
despeses corresponents al seu telèfon personal, el qual es farà efectiu al final 
de cada trimestre. 
 
3. S’acorda el desplaçament del Sr. Xavier Palma, coordinador de la UCCI pel 
Comú d’Andorra la Vella, a Madrid, del 20 al 23 de febrer, amb motiu del XIV 
Encuentro de Directores de Relaciones Internacionales y Coordinadores de la 
UCCI. 
 
4. 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 17 de febrer 
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del 2020, a les 15.00 h, i efectuar l’obertura dels plecs rebuts el mateix dia 17 
de febrer, a les 15.30 h. A tal efecte es publicarà al BOPA l’Edicte que estableix 
aquesta pròrroga.  
 
5. S’acorda la modificació de l’acord de la Junta de Govern del 22 de gener del 
2020 relatiu al nomenament de les directores del Comú d'Andorra la Vella, que 
queda redactat com segueix:  
 
On hi diu: “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.” 
 
Hi ha de dir: “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 l’1 de gener 
del 2020.” 
 
 
B) COMUNICACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorda l’atorgament d’un forfait de 36,58€/mes, IGI inclòs, per a la Sra. Cinta 
Audí i el Sr. Antoni Lara, per a la gestió de les xarxes socials del Comú, el qual 
es farà efectiu al final de cada trimestre. 
 
 
Segon. CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA MEDI AMBIENT 
 
SERVEI MEDI AMBIENT 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar la proposta d’Addenda al Contracte signat el 29 d’abril 
del 2019, entre el Comú d’Andorra la Vella i la societat Vallsegur Correu 
Exprés, SA, relativa a la modificació dels horaris de vigilància de l’espai del 
Parc Central. 
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2. S’acorda formalitzar la proposta d’Addenda al Contracte signat el 30 de 
setembre del 2019, entre el Comú d’Andorra la Vella i la societat Vallsegur 
Correu Exprés, SA, relativa a la modificació dels horaris de vigilància de l’espai 
del parc de la Serradora de Santa Coloma. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
Vista l’acta de la Comissió Tècnica d’Atenció Social del passat 3 de febrer, 
s’acorden les propostes següents: 
 

Prestacions socials indirectes: 
 

Exoneracions: 
 

- Expedient 35*2019: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de 
Foc i Lloc i Serveis, per un import de 369,49€. 

 
- Expedient 04*2016: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 

Serveis 2020. 
 

- Expedient 36*2019:l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 2020, 
així com el Foc i Lloc i Serveis 2021 i fins a l’any 2029, segons la 
resolució de la CONAVA. 

 
- Expedient 21*2017: l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 2019, 

així com l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i Serveis 2020 
i fins a l’any 2021, segons la resolució de la CONAVA, pel Sr. J.B.G. 

 
- Expedient 21*2017: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 

Serveis 2020 i fins a l’any 2022, segons la resolució de la CONAVA, per 
la Sra. I.B.A. 

 
- Expedient 37*2019: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de 

Foc i Lloc i Serveis corresponents als anys 2016 al 2019, per un import 
de 337,01€. 
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- Expedient 38*2019: l’exoneració del 100% en concepte d’inscripció al 
cens comunal 2019, així com l’exoneració del 100% en concepte de Foc 
i Lloc i Serveis 2020, segons resolució de la CONAVA. 

 
- Expedient 36*2008: l’exoneració del 100% en el cost de l’abonament 

familiar complet del Centre Esportiu dels Serradells, per a l’any 2019 
(gener a desembre 2019). 

 
- Expedient 36*2008: l’exoneració del 100% en el cost de l’abonament 

familiar complet del Centre Esportiu dels Serradells, per a l’any 2020 
(gener a desembre 2020). 
 

- Expedient 33*2016: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2019 i 2020. 

 
- Expedient 39*2019: l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 2019, 

així com també l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2020 i fins a l’any 2021, segons la resolució de la CONAVA. 

 
- Expedient 40*2019: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 

Serveis 2020. 
 

- Expedient 46*2019: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2020 i fins a l’any 2021, segons la resolució de la CONAVA. 

 
- Expedient 56*2019: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 

Serveis 2020 i fins a l’any 2021, segons la resolució de la CONAVA. 
 

- Expedient 23*2016: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats del 
Casal d’Infants El Llamp, durant el període de vacances escolars de 
Nadal 2019-2020, 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 escolars de Nadal 2019-2020, 
per a un menor. 

 
- Expedient 32*2017: l’exoneració del 100% en el cost del Casal d’Infants 

El Llamp, durant el període de vacances escolars de Nadal 2019-2020, 
per a dos menors. 

 
Reduccions de tarifa: 

 
- Expedient 30*2019: una reducció de tarifa del 50% en el cost de l’Escola 

Bressol de Santa Coloma, durant per un període de 3 mesos (agost, 
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setembre i octubre 2019). El Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i 
Joventut assumirà el 50% restant. 

 
- Expedient 30*2019: una reducció de tarifa del 50% en el cost de l’Escola 

Bressol de Santa Coloma, durant el mes de desembre 2019. El Ministeri 
d’Afers Socials, Habitatge i Joventut assumirà el 50% restant. 

 
- Expedient 53*2018: una reducció de tarifa del 30% en el cost de la 

Ludoteca de Santa Coloma, durant el període de vacances escolars de 
Nadal 2019-2020, per a un menor. Així doncs haurà de fer front a la 
quantia de 71,78€. 

 
- Expedient 37*2015: una reducció de tarifa del 30% en el cost del Casal 

d’Infants El Llamp, durant el període de vacances escolars de Nadal 
2019-2020, per a un menor. Així doncs haurà de fer front a la quantia de 
71,78€. 

 
 
Quart. CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada pel Lycée Comte de Foix, s’acorda col·laborar 
amb la cessió, el transport, el muntatge i el desmuntatge d’una tarima de 8m x 
6m, així com 10 tanques, pel proper divendres 21 de febrer, amb motiu d’un 
acte que tindrà lloc al menjador de l’escola. 
 
Cinquè. 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 comerç que s’adjunten a aquesta 
acta. 
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2. S’acorda resoldre les sol·licituds d’altes de propietat que s’adjunten a 
aquesta acta. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Contractacions de treballadors públics interins 
 
DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES 
 
ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 
 
a) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 109.a 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. MRJ, per cobrir la plaça vacant de tècnic de 
programari, a comptar del 10 de febrer del 2020 i mentre es desenvolupi el 
procediment de provisió de la plaça vacant, amb una jornada laboral de 37,5h 
setmanals i amb una classificació salarial corresponent al 80% del grup 
funcional B, nivell 7 (40201/92001/110000). 
 
b) Vist l’informe de la directora 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. PLA, en la plaça d’operari de manteniment 
d’informàtica, a comptar del 10 de febrer i fins al 31 d’agost del 2020, amb una 
jornada laboral de 37,5h setmanals i amb una classificació salarial 
corresponent al 80%, del grup funcional C, nivell 5 (40201/92001/130000). 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Vist l’informe de la directora 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 
treballadors públics interins, de les persones següents:  
 
a) Sr. GDDJ, en la plaça de monitor de dia i de ludoteca per a les activitats 
esportives programades durant les vacances de carnaval, del 25 al 28 de febrer 
del 2020, amb un salari en base a 9,22€/h i a raó de 36 h/setmanals.  
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b) Sra. COM, en la plaça de monitora de tarda per a les activitats esportives 
programades durant les vacances de carnaval, del 25 al 28 de febrer del 2020, 
amb un salari en base a 9,22€/h i a raó de 20 h/setmanals 
(80101/34000/130000). 
 
2. Atorgament de diversos complements de responsabi litat addicional 
(CRA) 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i en aplicació del criteri 
adoptat per la Junta de Govern del 24 de gener del 2018, s’acorda l’atorgament 
d’un complement de responsabilitat addicional, amb efectes l’1 de gener del 
2020 i fins a un nou acord i en tot cas fins al 31 de desembre del 2023, a les 
persones següents: 
 
- Sr. ADJM, cap d’Equip d’Obres, per assumir les tasques de cap de Servei 
d’Obres, actualment plaça vacant no coberta, per un import de 339,87€. 
 
- Sra. CPC, tècnica administrativa, per assumir les tasques de cap d’Equip del 
Pool administratiu de les àrees de Serveis Públics i Urbanisme i Projectes, 
actualment vacant no coberta, per un import de 272,69€. 
 
- Sr. HFJ, cap d’Equip de Manteniment d’instal·lacions i equipaments de lleure, 
per assumir les tasques corresponents a un cap de Servei de manteniment 
d’instal·lacions i equipaments de lleure, actualment vacant no coberta, per un 
import de 216,81€. 
 
- Sr. MPJ, cap d’Equip de Pintura, per assumir les tasques de cap de Servei de 
Pintura, actualment plaça vacant no coberta, per un import de 187,63€. 
 
- Sra. BIP, tècnica de joventut, per assumir les tasques de cap de Servei de 
Joventut i Participació Ciutadana, actualment vacant no coberta, per un import 
de 217,26€.  
 
- Sr. GHJ, operari de manteniment d’instal·lacions esportives, per assumir les 
tasques de tècnic de piscines a l'Àrea d’Instal·lacions i Equipaments Esportius i 
de Lleure, actualment plaça vacant no coberta, per un import de 150,92€. 
 
 
3. Hores extraordinàries a remunerar 
 
Vist l’informe de de la directora de Recursos Humans, s’acorda el pagament de 
les hores extraordinàries següents: 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
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ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Desembre 2019 
APM            82,07€ 
RMD          119,25€ 
 
Treballador públic interí 
KD            46,02€ 
RFAM            85,96€ 
(50202/16100/110500) 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
ANDNEU desembre 2019 
CRJM        43,21€ 
CEG        52,85€ 
CVJ        51,64€ 
CFF        42,21€ 
GHJLL        41,30€ 
GSJC        45,25€ 
LMJ        50,72€ 
LLREA        47,07€ 
MOM        60,23€ 
SVJM        63,99€ 
 
Treballadors públics interins 
BGD        47,68€ 
GJM        37,95€ 
(50301/16300/110500) 
 
4. Formació 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda l’assistència del 
personal assignat a la “Formació bàsica projecte Aptitude“, organitzada pel 
Servei Andorrà d’Atenció Sanitària SAAS, de manera presencial, els dies 6 i 20 
de febrer del 2020, amb una durada de 16 hores, sense cost econòmic. 
 
5. Adscripció definitiva d’un treballador 
 
Vist l’informe de de la directora de Recursos Humans, d’acord amb l’article 84 
de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’acorda l’adscripció 
definitiva amb motiu de la valoració d’un dictamen mèdic laboral, del Sr. BMA, 
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passant a ocupar la plaça de bidell adscrita al departament de Cultura 
(60101/33000/110000). 
 
 
Sisè.   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 5106056, a nom de Grup Immobiliari Cierco, 
SA, relativa a la demanda de construcció d’un l’edifici situat a l’avinguda 
Meritxell, núm. 29, i al carrer Doctor Molines, número 25, 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 les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a aquesta acta. 
 
2. S’acorda habilitar, com a estacionament en règim de zona verda, l’espai 
situat a nivell de carrer per dessota les grades de l’Estadi Comunal Joan 
Samarra Vila, per tal de facilitar l’accés als usuaris al centre. Així mateix, 
s’acorda encomanar al Servei de Circulació l’estudi d’una proposta per a la 
ubicació del parquímetre.  
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE CULTURA 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
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SERVEI DE L’ESCOLA D’ART 
 
Acord: 
 
Com a reconeixement a aquells voluntaris que s’ofereixin a col·laborar com 
model al taller de pintura i dibuix, s’acorda gratificar-los amb un forfait o bé una 
matrícula gratuïta a l’Escola d’Art. 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 11.30 h. 


