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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 28 d’abril del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 28 d’abril del 2021, 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 de forma presencial, els membres següents: 
 
L’Hble. Sr. David Astrié Padilla, cònsol menor 
L’Hble. Sr. Miquel Canturri Campos, conseller major 
LHble. 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 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar el Conveni de colꞏlaboració entre la Secretaria d’Estat 
d’Afers Europeus i els Comuns en el marc de la colꞏlaboració interinstitucional 
en diverses matèries que es troben dins de l’àmbit d’aplicació del Projecte 
d’Acord d’Associació entre Andorra i la Unió Europea. 
 
2. S’acorda la proposta de Conveni entre Andorra Telecom i el Comú d’Andorra 
la Vella relatiu al projecte de construcció de la nova seu social d’Andorra 
Telecom i altres equipaments d’interès públic. Aquesta proposta s’haurà de 
sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
3. S’acorda formalitzar el Conveni amb el Sr. Philippe Jean Albrecht, 
adjudicatari de la concessió del bar-restaurant del Parc Central, relatiu a la 
reserva d’espais d’aparcament de vehicles de clients a l’aparcament del Parc 
Central, així com un document de reconeixement de drets i protocol en relació 
amb els supòsits indemnitzatoris del concessionari, en cas d’una futura 
execució del Pla parcial de la unitat d’actuació del Parc Central que afectés 
directament els espais cedits en concessió. 
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4. Vist que els serveis tècnics del Comú d’Andorra la Vella han advertit 
l’existència d’un error en l’aplicació dels criteris d’adjudicació establerts al plec 
de condicions administratives del concurs convocat per a la contractació del 
servei de neteja de diferents instalꞏlacions del Comú d’Andorra la Vella; 
 
Ateses les previsions de l’article 49 del Codi de l’Administració i l’obligació de 
l’Administració de corregir i/o rectificar qualsevol vici o error material que detecti 
en l’adopció de l’acord, s’acorda corregir l’acord de la Junta de Govern del 21 
d’abril del 2021 relatiu a l’adjudicació, per lots, del concurs d’àmbit nacional 
relatiu al servei de neteja de diferents instalꞏlacions del Comú d’Andorra la 
Vella, i procedir a l’adjudicació definitiva del concurs a les empreses següents, 
a comptar de l’1 de maig del 2021 i per una durada de 4 anys, renovable 
automàticament per períodes anuals fins a un màxim de 6 anys: 
 
Lot 1: Pronet, SLU 
 
Centre Esportiu dels Serradells (80301/34202/227000) 

- Preu/hora diürna laboral: 8,98€, IGI inclòs 
- Preu/hora nocturna laboral: 10,78€, IGI inclòs 
- Preu/hora diürna festiu: 17,96€, IGI inclòs 
- Preu/hora nocturna festiu: 21,56€, IGI inclòs 

 
Estadi Comunal Joan Samarra Vila (80201/34201/227000) 

- Preu/hora diürna laboral: 8,98€, IGI inclòs 
- Preu/hora nocturna laboral: 10,78€, IGI inclòs 
- Preu/hora diürna festiu: 17,96€, IGI inclòs 
- Preu/hora nocturna festiu: 21,56€, IGI inclòs 

 
Sala Polivalent (80201/34201/227000) 

- Preu/hora diürna laboral: 9,19€, IGI inclòs 
- Preu/hora nocturna laboral: 11,03€, IGI inclòs 
- Preu/hora diürna festiu: 18,38€, IGI inclòs 
- Preu/hora nocturna festiu: 22,06€, IGI inclòs 

 
Lot 2: Neteges i Serveis Tècnics i de Qualitat, SL-Neteges i Serveis T.Q. 
 
Centre de Congressos (90301/43202/227000): 

- Preu mensual del servei (incloent vidres i façana 2 cops any): 1.836,28€, 
IGI inclòs 

- Preu hora servei addicional: 9,89€, IGI inclòs 
 

Oficina de Turisme de la Rotonda (90201/43201/227000):  
- Preu mensual del servei: 348,06€, IGI inclòs 
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Despatx dinamitzador comercial (90102/43300/227000):  
- Preu mensual del servei: 85,61€, IGI inclòs 

 
Lot 3: Ecologia i Serveis, SL-Ecoservei 
 
La Llacuna (60106/33300/227000):  

- Preu mensual del servei: 3.004,10€, IGI inclòs 
- Preu hora servei addicional per actuacions puntuals fora de contracte:  

o Preu/hora diürna laboral: 9,56€, IGI inclòs 
o Preu/hora nocturna laboral: 11,47€, IGI inclòs 
o Preu/hora diürna festiu: 19,12€, IGI inclòs 
o Preu/hora nocturna festiu: 22,94€, IGI inclòs 

 
Teatre Comunal (60102/33500/227000):  

- Preu/hora diürna laboral: 9,56€, IGI inclòs 
- Preu/hora nocturna laboral: 11,47€, IGI inclòs 
- Preu/hora diürna festiu: 19,12€, IGI inclòs 
- Preu/hora nocturna festiu: 22,94€, IGI inclòs 

 
Servei de Joventut i Participació Ciutadana (70401/23105/227000):  

- Preu mensual del servei: 560,27€, IGI inclòs 
- Preu hora servei addicional per actes puntuals fora del contracte:  

o Preu/hora diürna laboral: 9,56€, IGI inclòs 
o Preu/hora nocturna laboral: 11,47€, IGI inclòs 
o Preu/hora diürna festiu: 19,12€, IGI inclòs 
o Preu/hora nocturna festiu: 22,94€, IGI inclòs 

 
Lot 4: Pronet, SLU 
 
Aparcament Prat de la Creu-Centre Ciutat (50501/1330101/227000): 

- Preu/hora diürna laborable: 9,40€, IGI inclòs 
- Preu/hora diürna festiu: 18,81€, IGI inclòs 
- Preu/hora nocturna laborable: 11,28€, IGI inclòs 
- Preu/hora nocturna festiu: 22,56€, IGI inclòs 

 
Sales de vetlla (50206/16400/227000):  

- Preu/hora diürna laborable: 9,40€, IGI inclòs 
- Preu/hora diürna festiu: 18,81€, IGI inclòs 
- Preu unitari neteja vidres: 12,00€, IGI inclòs 
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Lot 5: Domèstica Serveis, SL-Avanç Grup 
 
Hall, escales i ascensor plaça del Consell General - Pui i passarelꞏla Rosa 
Ferrer (50301/16300/227000) 

- Preu mensual del servei: 847,28€, IGI inclòs 
 
WC plaça del Poble (50301/16300/227000) 

- Preu mensual del servei: 696,96€, IGI inclòs 
 
Neteja del passatge Dr. Nequi (50301/16300/227000) 

- Preu mensual del servei: 771,61€, IGI inclòs 
 
Hall, escales i ascensors Quirola (50301/16300/227000) 

- Preu mensual del servei: 1.057,04€, IGI inclòs 
 

Passarelꞏla i ascensor accés de l’Obac – JOVIAL (50301/16300/227000):  
- Preu mensual del servei: 776,15€, IGI inclòs 

 
Voladís per a vianants Estadi Comunal Joan Samarra Vila 
(50301/16300/227000) 

- Preu mensual del servei: 653,55€, IGI inclòs 
 
Lot 6: Ecologia i Serveis, SL-Ecoservei 
 
Casa Pairal de la plaça del Poble (70102/23102/227000) 

- Preu mensual del servei (incloent vidres 2 cops l’any): 654,18€, IGI 
inclòs 

- Preu unitari neteja vidres exteriors: 150€, IGI inclòs 
 
Departament de Social (70601/23100/227000) 

- Preu mensual del servei (incloent vidres): 237,15€, IGI inclòs 
 
Lot 7: Pronet, SLU 
 
Vidres Casa Comuna (10101/92000/227000) 

- Preu mensual del servei: 61,44€, IGI inclòs 
 
Lot 8: Ecologia i Serveis, SL-Ecoservei 
 
WC del berenador de la Comella (50107/17000/227000) 

- Preu mensual del servei:  
o Abril: 151,52€, IGI inclòs 
o Maig: 151,52€, IGI inclòs 
o Juny: 595,65€, IGI inclòs 
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o Juliol: 559,07€, IGI inclòs 
o Agost: 707,46€, IGI inclòs 
o Setembre: 266,47€, IGI inclòs 
o Octubre: 94,05€, IGI inclòs 

- Preu/hora diürna laborable: 9,50€, IGI inclòs 
- Preu/hora diürna festiu: 19,00€, IGI inclòs 

 
WC públic del Parc Central (50107/17000/227000) 

- Preu mensual del servei:  
o Gener: 412,25€, IGI inclòs 
o Febrer: 356,34€, IGI inclòs 
o Març: 393,97€, IGI inclòs 
o Abril: 384,04€, IGI inclòs 
o Maig: 700,67€, IGI inclòs 
o Juny: 663,05€, IGI inclòs 
o Juliol: 663,05€, IGI inclòs 
o Agost: 737,77€, IGI inclòs 
o Setembre: 682,38€, IGI inclòs 
o Octubre: 663,05€, IGI inclòs 
o Novembre: 386,65€, IGI inclòs 
o Desembre: 412,25€, IGI inclòs 

- Preu/hora diürna laborable: 9,50€, IGI inclòs 
- Preu/hora diürna festiu: 19,00€, IGI inclòs 
- Preu/hora nocturna laborable: 11,40€, IGI inclòs 
- Preu/hora nocturna festiu: 22,80€, IGI inclòs 

 
WC públic del parc de la Serradora de Santa Coloma (50107/17000/227000) 

- Preu mensual del servei:  
o Gener: 193,32€, IGI inclòs 
o Febrer: 174,52€, IGI inclòs 
o Març: 351,12€, IGI inclòs 
o Abril: 332,31€, IGI inclòs 
o Maig: 341,71€, IGI inclòs 
o Juny: 323,95€, IGI inclòs 
o Juliol: 323,95€, IGI inclòs 
o Agost: 360,52€, IGI inclòs 
o Setembre: 341,72€, IGI inclòs 
o Octubre: 323,95€, IGI inclòs 
o Novembre: 323,95€, IGI inclòs 
o Desembre: 202,73€, IGI inclòs 

- Preu/hora diürna laborable: 9,50€, IGI inclòs 
- Preu/hora diürna festiu: 19,00€, IGI inclòs 
- Preu/hora nocturna laborable: 11,40€, IGI inclòs 
- Preu/hora nocturna festiu: 22,80€, IGI inclòs 
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Lot 9: Domèstica Serveis, SL-Avança Grup 
 
Vidres de l’edifici del Cedre (50207/93301/227000) 

- Preu per actuació: 368,11€, IGI inclòs 
 
Vidres perimetrals de la plaça del Poble (50301/16300/227000) 

- Preu per servei: 101,86€, IGI inclòs 
 
Lot 10: Domèstica Serveis, SL-Avança Grup 
 
Neteja de la zona de grues del Servei de Circulació (50401/13300/227000) 

- Preu mensual del servei (incloent vidres): 170,54€, IGI inclòs 
 
Neteja de la sala Bravo (50401/13300/227000) 

- Preu mensual del servei (incloent vidres): 162,05€, IGI inclòs 
 
Lot 11: Domèstica Serveis, SL-Avança Grup 
 
Ludoteca de Santa Coloma (70503/32402/227000) 

- Preu/hora diürna laborable: 10,99€, IGI inclòs 
- Preu/hora nocturna laborable: 12,41€, IGI inclòs 
- Preu unitari neteja vidres exteriors: 10,92€, IGI inclòs 

 
 
B) COMUNICACIÓ 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part del Secretari d’Estat de Diversificació 
Econòmica i Innovació, s’acorda que el Sr. Joan Pau Reyes, dissenyador gràfic 
del Comú, formi part del comitè expert que farà la selecció prèvia dels logotips 
del concurs nacional per a la candidatura “Andorra reserva de la Biosfera” dirigit 
a tots els alumnes de 3r i 4t de secundària. 
 
 
C) ARXIU, RECERCA I PATRIMONI 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per part de l’Escola Janer, s’acorda que el tècnic 
de Recerca i Patrimoni del Comú imparteixi una classe a l’Escola, el proper dia 
6 de maig, de les 8.15 h a les 13.00 h, amb l'objectiu de fer conèixer les 
tradicions de la parròquia d’Andorra la Vella als grups-classe de 4t A, B i C. 
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Segon. CONSELLERIA DE PATRIMONI NATURAL 
 
PATRIMONI NATURAL 
 
Acord: 
 
S’acorda colꞏlocar, una vegada restaurat, a l’aparcament del Parc Central, un 
contenidor de 2,40 m x 2 m, actualment en desús i ubicat a l’aparcament del 
Fener 2, per a emmagatzemar la maquinària de tall del Servei de Medi 
Ambient, que s’utilitza diàriament pel manteniment de les zones de gespa, 
durant la temporada de primavera-estiu. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la solꞏlicitud número 5115053, a nom del Sr. Raül González 
Fernández, relativa a la demanda de reforma i canvi d’ús d’habitatge a despatx 
a l’edifici situat a la Baixada del Molí, número 15, Edifici Molí II, 2n 5a. 
 
2. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
Quart.  CONSELLERIES DE SERVEIS PÚBLICS I DE FINANCES 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acords: 
 
1. Vist que ha estat necessari fer unes modificacions al moment d’executar el 
projecte com a conseqüència de diferents imprevistos; vist que aquest import 
no excedeix el 20% del contracte inicial, s’acorda ampliar el contracte amb 
l’empresa Serveis Immobiliaris i de Construcció, SAU-SIMCO, adjudicatària del 
concurs nacional relatiu als treballs d’embelliment del baixador de l’Hortal, per 
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un import de 2.776,77€, IGI inclòs (50201/15500/607100), i publicar al BOPA 
l’Edicte corresponent. 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar els treballs de 
pavimentació del carrer de la Sardana a l’empresa Locub, SA per un import de 
29.977,05, IGI inclòs (50101/15500/607100). 
 
 
SERVEI D’ENLLUMENAT 
 
Acords:  
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir 40 lluminàries per a la 
urbanització Comella Parc i Kaph a l’empresa Cairó, SL, per un import de 
9.680,88€, IGI inclòs (50203/16500/217040). 
 
2. Atès que no s’ha presentat cap oferent a la subhasta per a la venda de 
material del Servei d’Enllumenat, s’acorda formular una oferta directa de 
compra dels lots 1. Material d’enllumenat i 2. Motius de Nadal a les empreses 
del sector. En cas de no acceptació, es procedirà a la destrucció del material 
subhastat. 
 
 
B) SERVEI D’AIGÜES 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar la realització d’un estudi 
de nous recursos hídrics per a l’abastament d’aigua potable a la parròquia 
d’Andorra la Vella a l’empresa Hídric, per un import d’11.250,00€, IGI no inclòs 
(50202/16100/609000). 
 
2. S’acorda aplicar el règim de facturació particular establert en l’article 44 de 
l’Ordinació del 30-04-2020 relativa a la distribució i al subministrament d’aigua 
destinada al consum humà a la parròquia d’Andorra la Vella, solꞏlicitada per la 
Sra. Agueda Riba Garcia, relativa al rebut de l’aigua del primer trimestre del 
2021, corresponent a l’edifici situat a l’avinguda d’Enclar, núm. 91-93, i derivat 
d’una fuita d’aigua involuntària. 
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C) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorda la proposta d’un crèdit extraordinari a la partida 50209/93302/605000 
(Casa Comuna/Mobiliari i estris) per un import de 21.000€ per poder adquirir 
mobiliari per a les plantes tercera i quarta de la Casa Comuna. Aquest crèdit 
extraordinari es finança amb la baixa pel mateix import de la partida 
50101/15100/612000 (Urbanisme/Millora d’edificis). Aquesta proposta s’haurà 
de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ESCOLA D’ART 
 
Acord: 
 
Amb motiu d’haver arribat als 500 seguidors del compte d’Instagram de l’Escola 
d’Art, s’acorda sortejar un forfet de 10 hores entre els seguidors de l’Instagram 
de l’Escola d’Art, amb la finalitat de fidelitzar el seu seguiment i celebrar la seva 
participació. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acords: 
 
1. Vista la demanda presentada per part de l’empresa Sas Puding, s’acorda 
autoritzar-los a instalꞏlar envelats per a la venda de productes oficials del Tour 
de France, els dies 11 i 12 de juliol del 2021, a la plaça de la Rotonda i/o a 
l’espai de l’antiga caserna de Bombers. 
 
2. Vista la demanda presentada per part d’Andorra Turisme, s’acorda 
autoritzar-los a instalꞏlar una exposició de 12 monòlits amb fotografies de 
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National Geographic de la flora i fauna d’Andorra, a l’avinguda Meritxell, del 31 
de maig al 31 d’agost del 2021. 
 
 
SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir 10 taules i faldons per al 
Centre de Congressos a l’empresa Cop Disseny, per un import de 10.040,19€, 
IGI inclòs (90301/43202/605000). 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Acords: 
 
1. S’acorda contractar la reparació del vehicle Man, LE14250 4X2 BB, matrícula 
J1051, a l’empresa Nogreda Serveis, SA, representant oficial de la marca al 
Principat d’Andorra, per un import de 8.720,38€, IGI inclòs 
(50301/16300/214000). 
 
2. S’acorda contractar la reparació del vehicle Mubo Holder, CH3000, matrícula 
VE3307, a l’empresa Pyrénées Heracles Industrials, SL, adjudicatària del 
manteniment del mateix, per un import de 21.681,85€, IGI inclòs 
(50301/16300/214000). 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE JOVENTUT 
 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT 

 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar la reforma de la cuina de 
l’espai de lleure de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila a l’empresa Madec, SA 
Andorra, per un import de 10.271,44€, IGI inclòs (70401/23105/612000). 
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Vuitè.  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 
 
Acord:  
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds següents, que s’adjunten a l’acta. 

- Altes, baixes i modificacions de comerç. 
- Altes de propietat 
- Autoritzacions de terrasses de bar. 

 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre una solꞏlicitud de fraccionament que s’adjunta a l’acta. 
 
2. S’acorda publicar al BOPA l’Edicte de notificació de pagament en període 
voluntari de l’impost sobre els rendiments arrendataris de l’any 2020. 
 
 
SERVEI DE DEUTORS 
 
Acord: 
 
S’acorda publicar al BOPA l’Edicte pel qual es notifiquen diverses denúncies 
d’infraccions al Codi de Circulació. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Promoció i nomenament de dos treballadors públics indefinits 
mitjançant concurs de mobilitat 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
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ÀREA D’HIGIENE 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda la promoció i el 
nomenament de les persones següents: 

- Sr. MOM, com a treballador públic indefinit, en la plaça d’operari per a 
l’equip de xarxes i triatge, en període de prova de 6 mesos, a comptar de 
l’1 de maig del 2021, amb una classificació salarial corresponent al 80% 
de la banda salarial del grup C, nivell 5 i la retribució del complement 
específic d’higiene per un import de 547,84€ bruts mensuals, la qual es 
durà a terme al mes de l’inici d’aquesta mobilitat interna.  

- Sr. PLJ, com a treballador públic indefinit, en la plaça d’operari per a 
l’equip de xarxes i triatge, en període de prova de 6 mesos, a comptar de 
l’1 de maig del 2021, amb una classificació salarial corresponent al 80% 
de la banda salarial del grup C, nivell 5 i la retribució del complement 
específic d’higiene per un import de 547,84€ bruts mensuals, la qual es 
durà a terme al mes de l’inici d’aquesta mobilitat interna 
(50301/16300/110000).  

 
2. Promoció i nomenament d’un funcionari mitjançant Edicte Intern 
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda la promoció i el 
nomenament del Sr. Àngel Castillo Vallejo, com a sotscap del Servei de 
Circulació, a partir de la data de l’acord de la Junta de Govern, vist que d’acord 
amb l’article 33 de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació 
comunals, no s’escau període de prova, amb una classificació salarial 
corresponent al 95% de la banda salarial del grup A, nivell 10 
(50401/13300/110000), i la publicació al BOPA de l’Edicte corresponent. 
 
La Junta de Govern vol deixar constància del seu reconeixement pels bons 
resultats assolits en les proves de selecció per part dels 3 finalistes del concurs. 
 
3. Contractació de treballadors públics interins 
 
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 contractar i nomenar, amb caràcter temporal, com a treballador públic 
interí, per als campus esportius de primavera 2021, el Sr. BOJ, en la plaça de 
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monitor responsable, del 25 al 28 de maig del 2021, amb un salari en base a 
9,22€/h treballada i una jornada setmanal de 28 hores (80101/34000/130000). 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Vist l’informe de la directora 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 contractar i nomenar, amb caràcter temporal, com a treballadora 
pública interina, la Sra. RBM, en la plaça de professora de teatre a l’Aula de 
Teatre i Dansa, a comptar del 3 de maig del 2021 i fins a la reincorporació de la 
Sra. GFG, titular de la plaça, i en tot cas, com a màxim, fins al 30 de juny del 
2021, amb un salari en base a 21,97€/h, i a raó de 6,5h/setmanals 
(60101/33000/110000).  
 
4. Comunicació d’una comissió de serveis interna  
 
DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda informar mitjançant 
comunicat intern que el Comú vol proveir, en comissió de serveis, una plaça de 
gestor per a l’Àrea de Tràmits, Tributs i Deutors, amb motiu d’una baixa per 
maternitat i fins al retorn de la persona titular de la plaça, tal com preveu l’article 
51 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella.  
 
En cas que no es cobreixi internament, aquesta comissió de serveis es farà 
extensiva 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 (40301/93200/110000).  
 
5. Hores extraordinàries a remunerar  
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda el pagament de les 
hores extraordinàries següents: 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Març 2021  
BMFX      22:30h 
CRJM      16:29h 
CEG      19:17h 
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CBFJ      09:00h 
CVJ      10:42h 
CFF      04:36h 
ECJ      22:30h 
GHJL      03:09h 
LREA      05:36h 
LMJ      09:00h 
LRND      14:36h 
MOM      13:30h 
RCR      09:00h 
SVJM      09:43h 
(50301/16300/110500) 
 
6. Cursos de formació  
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb el Pla de 
Formació aprovat per la Junta de Govern del 14 de novembre del 2020, 
s’acorda autoritzar l’assistència als cursos de formació següents: 

- De la Sra. SAM, cap d’àrea de Medi Ambient, i del Sr. AOI, operari de 
Medi Ambient, a la formació “Canvis en la normativa dels parcs infantils” 
organitzada per Ases XXI, de manera online, els dies 11, 12 i 13 de maig 
del 2021, amb una durada de 12 hores i per un import de 80€/persona 
(30101/92002/163000).  

- Del personal assignat (comandaments de Social) a la formació 
“Manipulació d’aliments” impartida per Ecotècnic, de manera online, per 
un import de 35€/persona (30101/92002/163000).  

- Del personal assignat a les Escoles Bressol a la formació “Curs 
introductori a l’educació Montessori” impartida per Internacional 
Montessori Institute, de manera online, per un import de 23,70€/persona 
(30101/92002/163000).  

- Del personal assignat al Casal d’Infants El Llamp i la Ludoteca a la 
formació “Montessori. Etapa de 3 a 6 anys” impartida per Internacional 
Montessori Institute, de manera online, per un import de 23,70€/persona 
(30101/92002/163000). 

- Del personal assignat a les Cases Pairals i al Casal Calones a la 
formació “Mesures per la prevenció de la covid-19. Especial sector 
restauració “ impartida per Altimir Ambitècnia, de manera online, per un 
import de 24€/persona (30101/92002/163000). 

 
7. Segona activitat, dins del Servei de Circulació, d’un agent de circulació 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb els articles 39 i 
40 de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals i de 
l’article 26 del Reglament intern del Servei de Circulació Comunal, s’acorda 
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declarar la segona activitat, dins del Servei de Circulació, de la Sra. NI, amb 
motiu de la valoració mèdic-forense, a comptar del 28 d’abril del 2021. 
 
8. Deixar sense efecte l’acord de suspensió temporal del creixement 
retributiu 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda deixar sense 
efecte l’acord de la Junta de Govern del 20 de maig del 2020, pel qual es deixà 
temporalment en suspens l’aplicació de l’apartat 2.3 b) de l’article 60 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, relatiu a la 
revisió automàtica de la banda 95, per a totes aquelles retribucions salarials 
que superin els 4.000€, amb efectes l’1 de gener del 2021.  
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 14.00 h. 


