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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 22 d’abril del 2020 
 
A la Casa Comuna, a les 9.00 hores del dia 22 d’abril 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 de forma presencial, 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 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. Vistos l’article 1 del Decret del 14 de març del 2020, pel qual s’adopten 
mesures excepcionals addicionals per a la situació d’emergència sanitària 
causada per coronavirus SARS-CoV-2, i l’article 14 de la Llei 3/2020, del 23 de 
març, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària 
causada per la pandèmia de SARS-CoV-2, s’acorda aplicar una reducció sobre 
la renda dels immobles arrendats al Comú, construïts o sense construir, en 
l’ordre següent: 

- Aparcaments horitzontals:    50 % 
- Parcs i zones de lleure:   100 % 
- Locals Centres de Salut oberts:    50 %. 

 
2. S’acorda el pagament de les factures del despatx Arqués, Ribert i Junyer 
Advocats següents (10101/92200/227410): 

- Núm. 7552, del 31 de gener del 2020, relativa a la part 1ª dels danys al 
Centre Esportiu dels Serradells, per un import de 9.415,45€. 

- Núm. 7581, del 28 de febrer del 2020, relativa a la part 2ª dels danys al 
Centre Esportiu dels Serradells, per un import de 15.769,05€. 

 
 



AJdG núm. 20/15 
22/04/2020 

 

 2 

B) COMUNICACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, l'Agència de 
Notícies Andorrana-ANA fins al 31 de desembre del 2020, prorrogable 
tàcitament, per als serveis d'agència i la producció de vídeos i infografies, per 
un import de 12.664,40€/any, IGI inclòs (10103/92200/226000). 
 
 
Segon. CONSELLERIES DE SERVEIS PÚBLICS I FINANCES 
 
A) SERVEI D’AIGÜES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, els serveis de  
Pidasa Serveis, SL per a la realització dels treballs de renovació de les 
escomeses d’aigua potable del Passatge Codina, per un import de 4.627,77€, 
IGI no inclòs (50202/16100/617211). 
 
2. S’acorda la proposta d’Ordinació relativa a la distribució i al subministrament 
d’aigua destinada al consum humà a la parròquia d’Andorra la Vella. Aquesta 
proposta es presentarà a la consideració del Consell de Comú, per a la seva 
aprovació, si escau. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acords: 
 
1. S’acorda aprovar una transferència de crèdit a la partida 
40101/92901/463001 (Comptabilitat i Facturació/Compte de compensació) de 
la partida 40101/93100/227400 (Comptabilitat i Facturació/Estudis i treballs 
tècnics) per un import de 3.947€, per poder liquidar la totalitat de l’aportació al 
compte de compensació de Govern corresponent a l’any 2019. 
 
2. S’acorda el pagament a favor del Govern d’Andorra de l’aportació al compte 
de compensació, corresponent a la liquidació del pressupost 2019, per un 
import de 47.079,98€. 
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3. S’acorda el compromís de despesa per l’import de 49.697,44€ a càrrec de la 
partida 40101/92901/463001 (Comptabilitat i Facturació/Compte de 
compensació), corresponent a l’aportació de l’any 2020, el qual caldrà liquidar 
al Govern d’Andorra en el moment que s’escaigui, un cop tancats els comptes 
de l’exercici 2020. 
 
 
Tercer.  CONSELLERIA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la sol·licitud número 5107298, a nom de la societat TOPU, SL, 
relativa a la demanda d’assenyalament d’alineacions de la parcel·la de terreny  
situada al carrer del Consell General, número 3. 
 
2. S’acorda la sol·licitud número 5107679, a nom de la Sra. Maria Dolors 
Donadeu Castany, relativa a la demanda de registre de parcel·la de terreny 
coneguda com a “Terra del Solà de l’Esteve de l’Ignasiet”, i situat al carrer Gil 
Torres. 
 
3. S’acorda la sol·licitud número 5107851, a nom de la societat Crèdit Capital 
Immobiliari, SA, relativa a la demanda de pròrroga de llicència urbanística per 
la reforma, rehabilitació i ampliació de l’edifici situat a l’avinguda Príncep 
Benlloch, número 25. 
 
4. S’acorda la sol·licitud número 5108028, a nom de Estragués i Fills, SL, 
relativa a la demanda de reforma i rehabilitació de l’edifici situat a l’avinguda 
d’Enclar, número 138, de Santa Coloma. 
 
5. S’acorda la sol·licitud número 5106449, a nom del Sr. Gerard Veciana 
Membrado, relativa a la demanda d’alineacions de la parcel·la de terreny 
situada a l’avinguda Doctor Mitjavila, número 26. 
 
6. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
Quart. CONSELLERIA DE CULTURA 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
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ÀREA DE CULTURA 
 
ESCOLA D’ART 
 
Acord: 
 
S’acorda retornar la matrícula als alumnes del curs d’Història de l’Art per la 
suspensió de les classes a causa de la renúncia voluntària de la seva 
professora Brenda Orobitg. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
S’acorda adjudicar el concurs nacional, de contractació urgent, relatiu al 
subministrament de sacs de precultiu amb flor i el manteniment durant el 
període de la seva instal·lació en els fanals de la parròquia, a la societat 
Totnatura, SL, per un import de 42.002,84€, IGI inclòs (50107/17101/217001), 
amb un termini de subministrament entre els dies 25 i 29 de maig, i un termini 
en els treballs de manteniment de 5 mesos a comptar de la seva instal·lació, 
segons els lots següents: 
 

Lot Ubicació 
Unitats a 

subministrar i 
mantenir 

Preu unitari Total 
IGI inclòs 

1 Av. Meritxell 106 Planta: 60,46€ 
Rec: 64,80€ 13.277,56€ 

2 C. Ciutat de Valls 34 Planta: 60,46€ 
Rec: 74,80€ 4.598,84€ 

3 Av. Príncep Benlloch 40 Planta: 60,46€ 
Rec: 64,80€ 5.010,40€ 

4 C. Terravella 14 Planta: 60,46€ 
Rec: 72,80€ 1.865,64€ 

5 C. de la Vall 16 circulars o     
32 semicirculars 

Planta: 92,09€ 
Rec: 74,80€ 2.670,24€ 

6 Av. Santa Coloma 50 Planta: 60,46€ 
Rec: 64,80€ 6.263,00€ 

7 Balcó Casa Comuna 12 Planta: 41,13€ 493,56€ 
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8 Plaça Príncep Benlloch 12 Planta: 60,46€ 
Rec: 64,80€ 1.503,12€ 

9 Av. Dr. Mitjavila 18 Planta: 60,46€ 
Rec: 74,80€ 2.434,68€ 

10 C. de l’Alzinaret 16 Planta: 60,46€ 
Rec: 72,80€ 2.132,16€ 

11 Espai Columba 6 Planta: 60,46€ 
Rec: 64,80€ 751,56€ 

12 Plaça Rebés 8 Planta: 60,46€ 
Rec: 64,80€ 1.002,08€ 

 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
A) ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda col·laborar amb la Fundació Privada Tutelar del Principat d’Andorra, 
per a l’any 2020, segons conveni de l’1 de juliol del 2008, amb una aportació 
econòmica per un import de 20.236,36€ (70601/23100/482900). 
 
 
B) CASES PAIRALS I CALONES 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar la societat Bio Bio Hotels i Restaurants, SLU per al servei 
d’àpats a domicili, per als mesos de febrer a juny, per un preu unitari de 
8,88€/àpat, IGI inclòs (70104/23103/227900). 
 
 
Setè.  CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
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ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. Vista la demanda presentada per la Secretaria d’Estat d’Esports, s’acorda 
realitzar l’11ª edició de la Cursa popular Dia de l’esport per a tothom el diumenge 
4 d’octubre del 2020. 
 
2. S’acorda formalitzar un conveni de col·laboració amb la Federació Andorrana 
de Taekwondo per fomentar la promoció i divulgació de la revista The Esport a 
la parròquia d’Andorra la Vella, per a l’any 2020, per un import de 1.800,00€ 
(80101/34100/482100). 
 
 
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 sol·licituds següents que s’adjunten a aquesta acta: 

- Sol·licituds d’altes, de baixes i una modificació de comerç. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES 
 
ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir 30 ordinadors amb pantalla 
a la societat Andorsoft, SA, per un import de 18.277,05€, IGI inclòs 
(40201/92001/606000). 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda renovar les llicències ADOBE a la 
societat Índex Informàtica, SL per un import de 14.652,68€, IGI inclòs 
(40201/92001/227500).  
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B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. La contractació de treballadors públics interins   
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
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 la contractació i el nomenament, amb caràcter provisional, com a 
treballadora pública interina, de la Sra. SSE, a la plaça de professora de flauta, 
a comptar del 27 d’abril del 2020 i fins a la reincorporació de la baixa de 
paternitat del Sr. GHJ, treballador públic indefinit, titular de la plaça i amb un 
salari en base al 80% de la banda salarial del grup funcional C nivell 6, a raó de 
37,5h/setmanals (60201/33401/110000). 
 
2. Publicació d’un edicte extern per a treballadors  públics interins 
 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
SERVEI DE JOVENTUT 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 109.c i 110 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, 
s’acorda convocar un concurs pel procediment selectiu d’ingrés per contractar 2 
monitors de suport, per a l’estiu 2020, com a treballadors públics interins.  
 
3. 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 DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Febrer 2020 
 
APM     110.,30€ 
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RMD        48,61€ 
 
Treballador públic interí 
FAMR          46,95€ 
(50202/16100/110500) 
 
4. Permisos administratius retribuïts  SARS-CoV-2 
 
4.1. Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i a tenor dels acords 
adoptats per la Junta de Govern en la sessió del 8 d’abril del 2020, i en concret 
el punt 3. Permisos administratius retribuïts, s’acorda  atorgar els següents 
permisos administratius retribuïts, mentre els centres educatius i de lleure 
escolar estiguin obligatòriament tancats a causa de la situació d’emergència 
sanitària causada pel SARS-CoV-2, o que acreditin, com a més tard per tot el 
dia 4 de maig, no haver-se pogut acollir al servei de guarda del Govern: 
 

a) A favor de la Sra. VVV, per a gaudir d’un permís administratiu retribuït 
per família monoparental i, exclusivament, per a tenir cura d’un infant 
menor d’edat. 
  

b) A favor del Sr. JMCR, per a gaudir d’un permís administratiu retribuït per 
família monoparental i, exclusivament, per a tenir cura d’un infant menor 
d’edat.  

 
c) A favor de la Sra. DSAP, per a gaudir, a parts iguals amb l’altre 

progenitor, del permís administratiu retribuït i, exclusivament, per a tenir 
cura d’uns infants menors d’edat. 

 
d) Al favor del Sr. DLRN, per a gaudir del permís administratiu retribuït i, 

exclusivament, per a tenir cura d’uns infants menors d’edat.  
 

e) A favor de la Sra. FCM, per a gaudir del permís administratiu retribuït 
i, exclusivament, per a tenir cura d’un infant menor d’edat. 

 
f) A favor del Sr. CBA, per a gaudir d’un permís administratiu retribuït i, 

exclusivament, per a tenir cura d’uns infants menors d’edat. 
 

g) A favor de la Sra. CLL, per a gaudir d’un permís administratiu retribuït 
quan necessiti tenir cura del seu fill.  

 
h) A favor del Sr. SPA, per a gaudir del permís administratiu retribuït i, 

exclusivament, per a tenir cura d’uns infants menors d’edat. 
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i) A favor de la Sra. BGI, per a gaudir, a parts iguals amb l’altre progenitor, 
del permís administratiu retribuït i, exclusivament, per a tenir cura d’un 
infant menor d’edat. 

 
4.2. El personal considerat vulnerable a la infecció de SARS-CoV-2 (amb 
patologies cardiovasculars i cròniques, immunodepressió, diabetis, hipertensió i 
les dones embarassades), que s’ha remès al seu domicili com a mesura de 
prevenció, haurà de presentar per tot el dia 4 de maig el certificat d’incapacitat 
temporal emès pels prestadors de serveis de salut habilitats, a l’efecte d’iniciar 
els tràmits corresponents per a generar el dret a les prestacions econòmiques 
que li corresponguin.  
 
En el cas de no obtenir aquest certificat, l’interessat podrà sol·licitar un permís 
administratiu no retribuït. 
 
5. Un permís administratiu no retribuït 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i donada la situació 
excepcional causada pel SARS-CoV-2, s’acorda autoritzar la Sra. SSAM a 
gaudir d’un permís administratiu no retribuït d’1 mes, a comptar del 20 d’abril 
del 2020 i fins al proper 19 de maig del 2020.  
 
6. La compra de mascaretes quirúrgiques 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda adquirir 10.000 
mascaretes quirúrgiques, per tal de protegir els treballadors del Comú 
d’Andorra la Vella i la ciutadania en general del COVID-19, a l’empresa Sarrai, 
SL-Subministrament Gerard, per un import de 9.927,50€, IGI inclòs 
(30101/92002/221400). 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 14.45 h. 


