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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN
13 de maig del 2020
A la Casa Comuna, a les 9.00 hores del dia 13 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. 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

Acord:
S’acorda que tots els treballadors del Comú s’incorporin al seu lloc de treball el
proper 18 de maig, a excepció del personal d’aquells serveis que es troben
temporalment tancats per disposició de la Llei 5/2020 o que disposin dels
permisos administratius corresponents.

Segon.
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
Acords:
1. S’acorda resoldre les sol·licituds següents que s’adjunten a l’acta:
-

Sol·licituds d’altes, de baixes i de modificacions de comerç
Sol·licituds d’altes de propietat
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-

Una sol·licitud de fraccionament de deute tributari.

SERVEI DE TRIBUTS
Acord:
S’acorda publicar al BOPA l’Edicte de notificació als obligats tributaris per al
pagament, en període voluntari, de l’impost sobre els rendiments arrendataris.

B) DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES
ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
Acords:
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar els serveis de consultoria
i d'assistència tècnica per a la implantació de l'administració electrònica a
l’empresa AGTIC Consulting, SL, per un import de 18.200,00€
(40201/92001/227400), amb un termini d’execució de 15 setmanes, i formalitzar
el contracte de prestació de serveis corresponent.
2. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, els serveis de
consultoria en sistemes i aplicacions de gestió tributària, comptable i financera,
per a l’any 2020, a l’empresa Galbis i Mendiola Consultors, SL, per un import
de 26.125,00€, IGI inclòs (40201/92001/227500), i formalitzar el contracte de
prestació de serveis corresponent.

C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS
Acords:
1. Nomenament definitiu d’un treballador públic indefinit
S’acorda el nomenament definitiu d’un treballador públic indefinit que ha
superat el període de prova per contractació externa i la publicació al BOPA de
l’Edicte corresponent:
-

Sr. Albert Gavaldà Sanromà, a la plaça d’agent de circulació de primera,
adscrit al Servei de Circulació del Comú d’Andorra la Vella, a comptar
del 12 de maig del 2020.
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D’acord amb l’article 5 de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de
circulació comunals, el Sr. Albert Gavaldà haurà de prendre jurament davant el
Consell de Comú.
2. Prolongació de comissions de serveis
DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb el que disposa
l’article 68 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’acorda
prolongar l’adscripció en comissió de serveis del Sr. PSM, a la plaça de
recepcionista/administratiu a l’Espai Ciutadà, a comptar del 18 d’abril del 2020 i
per un període no superior a 2 anys, finalitzant com a molt el 17 d’abril del
2022, amb les mateixes condicions salarials (10101/92000/110000).
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS
ÀREA D’APARCAMENTS
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb el que disposa
l’article 68 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’acorda
prolongar l’adscripció en comissió de serveis de la Sra. MCM, a la plaça de
tècnica administrativa, a comptar de l’1 de setembre del 2020 i per un període
no superior a 1 any, finalitzant com a molt el 31 d’agost del 2021, amb les
mateixes condicions salarials (50501/133010/110000).
3. Prolongació d’una comissió de serveis i d’un CRA
DEPARTAMENT DE CULTURA
ÀREA DE CULTURA
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb l’article 68 de
la Llei 1/2019 de gener, de la funció pública i l’article 60 de l’Ordinació de la
funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda prolongar l’adscripció en
comissió de serveis de la Sra. LPR, així com el corresponent complement de
responsabilitat addicional per un import de 321,66€/mensuals, per assumir les
tasques de responsabilitat de l’Aula de Teatre, des de l’1 de juliol del 2020 i per
un període no superior a 2 anys, finalitzant com a molt el 30 de juny del 2022,
amb una dedicació horària del 60% de la jornada laboral, i amb les mateixes
condicions salarials (60101/33000/110000).
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4. Excedència sense reserva de plaça
DEPARTAMENT DE SOCIAL
ÀREA DE SOCIAL
SERVEI A LA INFÀNCIA
Vist l’informe de la directora de RH, i d’acord amb l’establert a l’article 39 de
l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda:
a) Atorgar una excedència, sense reserva de plaça, a la Sra. HSA, per un
període de 3 anys, amb efectes l’11 de maig del 2020 i fins al 10 de maig del
2023.
b) En relació amb la liquidació de la quitança i vistes les mesures
excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel nou
coronavirus SARS-CoV-2, i atenent a la coresponsabilitat entre la treballadora
i el Comú d’Andorra la Vella, es regularitzaran les hores no treballades a
comptar del 8 d’abril del 2020.
5. Permís administratiu retribuït
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, referent als
permisos administratius retribuïts per tenir cura d’infants menors de 14 anys o
amb discapacitat, s’acorda atorgar a la Sra. MCM, amb efectes a partir de l’11
de maig del 2020, un permís administratiu retribuït, 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 acreditant, com a
més tard per tot el dia 22 de maig, no haver-se pogut acollir al servei de guarda
del Govern, per a tenir cura d’uns infants menors d’edat.
6. Permís administratiu parcial i retribuït i una flexibilitat en l’horari laboral
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, referent als
permisos administratius retribuïts per tenir cura d’infants menors de 14 anys o
amb discapacitat, s’acorda autoritzar el Sr. CRJM a gaudir d’un permís
administratiu parcial i retribuït quan necessiti tenir cura de la seva filla, i d’una
flexibilitat en l’horari laboral, mentre els centres educatius i de lleure escolar
estiguin obligatòriament tancats a causa de la situació d’emergència sanitària
causada pel SARS-CoV-2.
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7. Prolongació de l’aplicació temporal d’un import suplementari al
complement específic d’higiene dels auxiliars de xarxes i triatges
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA D’HIGIENE
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda prolongar
l’aplicació temporal de l’import suplementari de 12,07€/dia treballat, aprovat en
la Junta de Govern de l’11 de desembre del 2019, al complement específic
d’higiene dels auxiliars de xarxes i triatge que assumeixin les tasques d’operari
de Xarxes i Triatges, mentre duri la situació de reducció d’efectius pel que fa als
operaris, o com a màxim fins al 7 de setembre del 2020, data en què es
revisaria de nou la necessitat del servei.
8. 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
Febrer 2020
CFF
CEG
MAR
(50301/16300/110500)

367,88€
19,25€
42,94€

ANDNEU març 2020
CEG
CBF
GHJL
GSJC
LREA
MOM
PCX
SVJM

141,25€
161,75€
159,37€
165,44€
141,25€
82,94€
159,37€
87,24€

Treballador públic interí
MGJ
(50301/16300/11050)

157,53€
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Tercer.
CONSELLERIES DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I DE
CIRCULACIÓ
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES
Acord:
S’acorda la sol·licitud número 5106707, a nom de la societat LOCUB, SA,
relativa a la demanda de construcció provisional d’un magatzem, a la parcel·la
de terreny situada al carrer Verge del Remei, núm. 20, de Santa Coloma.

B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL
Acords:
1. S’acorden les resolucions d’al·legacions formulades a diverses sancions de
circulació que s’adjunten a l’acta.
2. S’acorda resoldre les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a l’acta.
3. S’acorda retornar l’import de 90,00€ corresponent a un servei de grua, al
vehicle propietat del Sr. JCP, atenent al fet que les al·legacions derivades de la
sanció que en porta causa han estat acceptades.
4. S’acorda retornar l’import de 90,00€ corresponent a un servei de grua, al
vehicle propietat del Sr. OZ, atenent al fet que les al·legacions derivades de la
sanció que en porta causa han estat acceptades.
5. S’acorda retornar l’import de 90,00€ corresponent a un servei de grua, al
vehicle propietat de la Sra. NPG, atenent al fet que les al·legacions derivades
de la sanció que en porta causa han estat acceptades.
6. S’acorda retornar l’import de 90,00€ corresponent a un servei de grua, al
vehicle propietat de la Sra. ACP, atenent al fet que les al·legacions derivades
de la sanció que en porta causa han estat acceptades.
7. S’acorda col·locar piquets sobre la vorera del carrer Ciutat de Valls, núm. 13
i al carrer Font del Puial, núm. 3 per evitar l’estacionament de vehicles.
8. S’acorda retornar l’import de 144€ corresponent a una ocupació de la via
pública a l’empresa PRESA.
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9. S’acorda ampliar la voravia del carrer Prada Motxilla, amb la creació d’una
“zona 20” (velocitat màxima 20 km/hora), zona de convivència amb prioritat de
vianants i bicicletes sobre els vehicles de motor.

Quart.

CONSELLERIES DE SERVEIS PÚBLICS I DE FINANCES

A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
SERVEI D’ENLLUMENAT
Acords:
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir garlandes i accessoris de
Nadal per a l’arbre de boles a l’empresa Novetats Elèctriques, SA-NOVELEC,
per un import de 8.673,39€, IGI inclòs (50203/16500/217041).
2. S’acorda l’execució de la clàusula d’opció de compra sobre diversos
ornaments per a l’enllumenat de Nadal a l’empresa Comercial Elèctrica Les
Valls, per un import de 61.579,28€, IGI inclòs (50203/16500/607410),
adjudicatària del concurs nacional relatiu al subministrament, en règim de
lloguer, de diversos ornaments per a l’enllumenat de Nadal, d’acord amb el
pacte primer del contracte signat el 17 de novembre del 2016, vigent fins al 2
de novembre del 2020.

B) SERVEI D’AIGÜES
Acord:
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
subministrament de comptadors electrònics d’aigua potable, 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.
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C) DEPARTAMENT DE FINANCES
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ
Acord:
S’acorda aprovar una ampliació de crèdit del capítol 1 de JOVIAL per un import
total de 19.820€, contra una disminució de la tresoreria de la societat, a causa
de la contractació d’una persona per portar tota la gestió de JOVIAL, SLU:
Sou base

120000

17.160€

Quotes Seguretat Social

160300

2.660€

Cinquè.

CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA
Acord:
S’acorda formalitzar el conveni de col·laboració entre la societat Andorra
Turisme, SAU i les set corporacions comunals d’Andorra per al
desenvolupament d’accions conjuntes de màrqueting turístic, mitjançant el
programa Infoturisme 2020, per un import de 25.000€ (90101/43300/482900).

No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i
s’aixeca la sessió a les 13.30 h.
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