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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 6 de maig del 2020 
 
A la Casa Comuna, a les 9.00 hores del dia 6 de maig 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. 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. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. Miquel Canturri Campos, conseller major. 
 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
A tenor de les mesures desplegades pel Govern a conseqüència de la crisi 
ocasionada pel SARS-CoV-2, s’acorda posposar l’edició 2020 del Festival 
Audiovisual d’Andorra Ull Nu i de la Festa de la Diversitat Cultural, fins al 
moment en què les disposicions en matèria sanitària permetin la realització 
d’aquests esdeveniments, que es reprendran en nou format. 
 
 
S’informa: 
 
Des del dilluns, dia 4 de maig, els aparcaments comunals han reiniciat la seva 
activitat amb pagament horari. 
 
 
Segon. CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
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SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir la flor de temporada estiu 
2020 a la societat Totnatura, SL, per un import de 15.028.40€, IGI inclòs 
(50107/17101/217001). 
 
2. Vist l’Edicte del 17 de març del 2020, mitjançant el qual es va suspendre, 
entre altres i a conseqüència de la crisi sanitària, la data límit establerta per a la 
presentació d’ofertes en relació amb el concurs nacional per adjudicar el servei 
de vigilància, mitjançant rondes, de l’espai infantil ubicat al pati del complex 
escolar de Ciutat de Valls, publicat al BOPA núm. 29, any 2020, del 18 de març 
del 2020, s’acorda reprendre el procés de licitació i publicar al BOPA l’Edicte 
corresponent. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA 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 l’acta: 
 

- Sol·licituds d’altes i modificacions de comerç 
- Una sol·licitud d’alta de propietat. 

 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Permís administratiu retribuït SARS-CoV-2 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i prenent en compte els 
acords adoptats en les Juntes de Govern del 8 i 22 d’abril del 2020, referents 
als permisos administratius retribuïts per tenir cura d’infants menors de 14 anys 
o amb discapacitat, s’acorda atorgar un permís administratiu retribuït, mentre 
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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 
acrediti, com a més tard per tot el dia 15 de maig, no haver-se pogut acollir al 
servei de guarda del Govern, a favor de la Sra. GGC, per a tenir cura d’uns 
infants menors d’edat, a comptar del 4 de maig del 2020. 
 
2. Modificació de la jornada laboral  
  
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i la demanda presentada per 
la cap d’Àrea de Medi Ambient, s’acorda modificar l’horari del Servei de Medi 
Ambient, a comptar de l’11 de maig i fins al 7 de setembre del 2020, d’acord 
amb la planificació de les jornades laborals presentada per la cap d’Àrea de 
Medi Ambient.  
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 12 h. 


