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Acta: 1 / 20 

Data: 13 de gener del 2020  

Organisme: Junta de Govern 

Assistència: Tots els membres de la Junta, a excepció de la Sra. Cèlia 
Vendrell i del Sr.  Antoni Fernández, que han excusat la seva absència. 

Inici de la sessió: 15 hores 

 

1. Freqüència i horaris sessions Junta Govern 

S’acorda fixar com a dia i hora de celebració de les sessions de la Junta de 
Govern amb caràcter ordinari tots els dilluns a les 15:00 hores. 

2. Horaris Comissions de Comú  

S’acorda establir els següents  horaris setmanals per a les reunions de les 
Comissions de Comú, a l’espera de conèixer el criteri dels consellers de la 
minoria: 

- Atenció a les persones i proximitat (infància, gent gran, joventut, i punt 
d’informació i participació):  divendres, 11:00 – 12:00 h 

- Esports i vida cultural: divendres, 8:30 – 9.30 h 
- Promoció i dinamització turística i econòmica (turisme i comerç): dimarts, 

14:30 – 15:30 h 
- Medi ambient, mobilitat i serveis: divendres, 12:15 – 13:15 h 
- Habitatge, urbanisme i accessibilitat: divendres, 13:30 – 14:30 h 
- Circulació i aparcaments: dimecres, 15:30 – 16:30  h 
- Finances, administració, compres i TIC: dijous, 8:30 – 9.30 h 
- Recursos humans: dimarts, 13:30 – 14:30 h 

3. Assignació espais treball grup minoria 

S’acorda assignar, per primera vegada, un espai de treball als consellers de la 
minoria per al degut exercici de les seves funcions (reunions d’equip, rebuda a 
tercers i treball insitucional). Aquest espai estarà situat a la 5a planta de casa 
comuna. 

4. Personal 

4.1  Contractació personal relació especial 

S’acorda la contractació de les següents persones en qualitat de personal de 
relació especial:  Ferran Rabanaque, Montserrat Martell, Pilar Zúñiga i Bea 
Pintos. 

• Sr. Ferran Rabanaque Juan, assessor d’estratègia, comunicació i 
protocol. 
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• Sra. Montserrat Martell Domingo, assessora de programes 
estratègics. 

• Sra. Beatriz Pintos Arribas, assessora de finances. 
• Sra. Pilar Zúñiga Mochón, assessora d’administració i gestió. 

En el cas del Sr. Ferran Rabanaque i la Sra. Montserrat Martell, la 
contractació és de caràcter retroactiu a data de 2 de gener. En el cas de la 
Sres. Bea Pintos i Pilar Zúñiga, respectivament, la contractació prendrà 
efectes a data 14 de gener i 15 de gener, respectivament. 

4.2  Contractació personal interí 

• S’acorda la contractació d’una persona com a assistent de comunicació, 
pendent de la publicació de l’edicte definitiu de provisió de plaça. 

• Atesa la baixa per malaltia de la Sra. Sílvia Teixeira, puericultora, 
s’acorda la contractació amb caràcter urgent d’un substitut/a, fins a la 
reincorporació de la Sra. Teixeira. 

4.3  Formació  

S’aprova la inscripció  de dos funcionaris del Comú en un curs sobre 
obligacions de facturació, organitzat pel Banc Sabadell d’Andorra el dia 20 
de gener. 

4.4  Condicions laborals 

• Vista la sol·licitud formulada per un operari de manteniment, funcionari 
del Comú, s’aprova la modificació del seu horari de jornada laboral, 
atesa la malaltia greu de la seva cònjuge. 

• S’autoritza a sis funcionaris del Comú a participar a la preparació de 
l’escudella del dia 17 de gener, absentant-se dels seus llocs de treball 
respectius. 

5. Subvencions  

S’acorda atorgar una subvenció de 8.500 € a l’Associació d’Amics Pont dels 
Escalls per tal d’organitzar l’Escudella de Sant Antoni el dia 17 de gener a la 
plaça de les dos Valires. 

6. Informacions 

• S’informa a la Junta sobre la demanda de permís per a una manifestació 
contra la contaminació global pel dia 25 d’abril. 

• S’informa a la Junta de les altes i baixes dels contractes de telefonia mòbil 
per a ús professional per part de funcionaris i altre personal adscrit. 
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• S’informa a la Junta de l’anàlisi/diagnosi de programes que es durà a terme 
a varis departaments del Comú per tal de detectar, durant els anys 2019 i 
2020, quins són els projectes que es van dur a terme / que es preveu dur a 
terme, els seus objectius, els departaments responsables i el pressupost 
previst. 

7. Adjudicació ADN caní  

A demanda de l’Hble. Sra. Rosa Gili, Cònsol major, es fa constar en acta que 
l’adjudicació de contracte de serveis de creació i gestió del cens caní mitjançant 
l’ús dels perfils d’ADN es va aprovar en sessió de Consell de Comú de data 23 
de desembre de 2019 (amb ulterior publicació al BOPA en data de 27 de 
desembre de 2019). L’adjudicació va tenir lloc després de la demanda expressa 
dels Cònsols entrants, posterior a les eleccions i anterior al dia 23 de 
desembre, durant la reunió de traspàs amb els Cònsols del mandat anterior, 
que aquesta es posposés a l’espera d’estudi per part de la nova corporació. 

 

I, esgotat l’ordre del dia de la reunió, la Sra. Cònsol major aixeca la sessió. Són 
les sis de la tarda. 
 
          Vist i plau                      P. o. de la Junta de Govern 
LA CÒNSOL MAJOR                                   EL SECRETARI GENERAL  


