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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 27 de maig del 2020 
 
A la Casa Comuna, a les 9.00 hores del dia 27 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 demanar al Govern que, com a mínim, fins a la reobertura de la 
frontera hispanoandorrana del Riu Runer, es mantingui la gratuïtat dels peatges 
del túnel d’Envalira, per tal de facilitar i incentivar l’accés del turisme a la 
parròquia des de França. 
 
 
Segon. CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
A) ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
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 la  concessió de 
l’ocupació de l’espai públic de la terrassa del bar restaurant del Parc Central, 
per exercir l’activitat de bar-restaurant, publicat al BOPA núm. 29, any 2020, del 
18 de març del 2020, s’acorda reprendre el procés de licitació, amb caràcter de 
contractació urgent, i publicar al BOPA l’Edicte corresponent. 
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B) ÀREA D’HIGIENE 
 
Acord: 
 
S’acorda una aportació econòmica de 12.682,86€ (50301/16200/450020) per 
part del Comú d’Andorra la Vella, en relació amb el conveni de col·laboració 
signat entre el Govern d’Andorra i els Comuns, per al servei de recollida 
selectiva i gestió de la fracció orgànica dels residus generats principalment per 
grans productors. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I  
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda col·laborar amb la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra 
subvencionant 2 cursos de formació específics per al sector comercial, que es 
realitzaran durant el mes de juny, de forma telemàtica.  
 
 
Quart. 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 l’acta: 
 

- Sol·licituds d’altes, de baixes i una modificació de comerç 
- Sol·licituds d’altes de propietat 
- Sol·licituds de terrasses 
- Sol·licitud de fraccionament d’un deute tributari. 
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B) DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES 
 
ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, l’empresa T-
Innova Ingenieria Aplicada, SA per al subministrament i la implantació de 
millores i noves funcionalitats en els sistemes de control d’accés a les 
instal·lacions esportives i de gestió del Departament d’Esports, per un import de 
10.480,46€ (40201/92001/640200). 
 
 
C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. La modificació d’una acord de la Junta de Govern  del 13 de maig del 
2020 
 
S’acorda modificar l’acord de la Junta de Govern del 13 de maig del 2020 
següent i publicar la correcció d’errata corresponent al BOPA: 
 
On hi diu: 
“1. Nomenament definitiu d’un treballador públic in definit 
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. 

 
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.” 
 
Hi ha de dir: 
“1. Nomenament definitiu d’un treballador públic in definit 
 
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: 
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- Sr. Albert Gavaldà Sanromà, a la plaça d’agent de circulació, adscrit al 
Servei de Circulació del Comú d’Andorra la Vella, a comptar del 12 de 
maig del 2020. 

 
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. Les demandes de permís administratiu no retribuï t 
 
Vist l’informe de Recursos Humans i segons l’acord de finalització d’atorgament 
dels permisos administratius per tenir cura d’uns infants menors d’edat, mentre 
els centres educatius i de lleure escolar estiguin obligatòriament tancats a 
causa de la situació d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2, adoptat 
en la Junta de Govern del 20 de maig del 2020, s’acorda autoritzar un permís 
administratiu no retribuït a favor de les Sres. MBS, DSAP i NFR, fins al 30 de 
juny del 2020. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIES DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I DE 
CIRCULACIÓ 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
2. S’acorda la proposta de despesa en concepte d’execució de les obres 
d’urbanització i honoraris de direcció d’obra del projecte d’urbanització de la 
fase 1 de la Borda de la Margineda a l’APU PP-SUR-03 “Borda de la 
Margineda”, per un import de 677.823,84€, IGI Inclòs (50101/15500/607100). 
Aquesta proposta es presentarà a la consideració del Consell de Comú, per a 
la seva aprovació, si escau. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds de Circulació que s’adjunten a l’acta. 
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2. S’acorda retornar l’import de 75,00€ corresponent a una ocupació de la via 
pública, a l’empresa Eco Neteges Especials, SA. 
 
3. S’acorda donar de baixa el vehicle (motocicleta) Yamaha XC 300 de 
matrícula AND-G9609 (M509). 
 
4. Vista la demanda presentada pel director general del Centre Comercial 
Andorrà, s’acorda autoritzar-los a ocupar un espai corresponent a dues places 
de la zona de càrrega i descàrrega, situada al carrer de l’Aigüeta, 15, fins al 
termini de les mesures per la situació d’emergència sanitària. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIES DE SERVEIS PÚBLICS I DE FINANCE S 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar les obres 
d’ampliació de voravia al carrer Prada Motxilla. A tal efecte, s’aproven els plecs 
de condicions administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de 
licitació. 
 
 
B) SERVEI D’AIGÜES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre la sol·licitud següent: 
 

Núm. 
registre 

Sol·licitant  Objecte  Acord  

5108406 
Comunitat de 
propietaris edifici 
Bomosa-Alba 

Sol·licitud 
d’embrancament de la 
xarxa d’aigua potable a 
l’avinguda Dr. Mitjavila, 5 

Favorable 

 
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 
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subministrament, la substitució i la gestió del residu del medi filtrant a base 
d’òxid de ferro, per a l’ETAP de la Birena, 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. 
 
 
Setè.  CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍST ICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS  
 
Acords: 
 
1. S’acorda renovar el conveni amb l‘Esbart Dansaire d’Andorra la Vella per a 
l’any 2020, amb l’aportació d’una subvenció per un import de 27.615€ 
(60101/33500/482010). 
 
2. S’acorda renovar el conveni amb la Gresca Gegantera d’Andorra la Vella per 
a l’any 2020, amb l’aportació d’una subvenció per un import de 14.700€ 
(60101/33500/482010). 
 
Amb caràcter general, s’acorda adreçar un escrit a les entitats culturals i 
d’interès públic de la parròquia, demanant que, cara als exercicis econòmics 
més immediats, prevegin un reajustament de les despeses de funcionament, de 
manera que permeti, amb la participació de tots, fer més sostenible i superar la 
crisi que ens afectarà en els propers exercicis. 
 
 
SERVEI DE L’ESCOLA D’ART 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada pel Club Social l’Horitzó, s’acorda col·laborar amb 
la gratuïtat d’un taller de ceràmica per al curs 2020-2021, tenint en compte 
però, que hauran d’abonar el preu del material pedagògic emprat, de la mateixa 
manera que es fa amb els usuaris exonerats que venen derivats del 
Departament de Social. 
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ASSOCIACIONS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les sol·licituds d’inscripció al Registre Comunal 
d’Associacions d’Andorra la Vella següents: 

 
Núm. 

registre 
Núm. 

Expedient Sol·licitant Acord 

5107965 24182/2020 
Associació Brazilian Jiu-
Jitsu Andorra - ABJJA Favorable 

5107967 24183/2020 Associació Maria Santa, 
Andorra 

Favorable 

5108049 24201/2020 Fundació Privada 
Bonaventura Mora Sagués 

Favorable 

 
2. S’acorda modificar el Registre Comunal d’Associacions de la Junta directiva i 
canvi de denominació de l’associació següent: 
 

Núm. 
registre 

Núm. 
Expedient Sol·licitant Acord 

5107981 24186/2020 

Associació de mares i 
pares d’alumnes de 
l’Escola Andorrana 
(APAEA) 

Favorable 

 
 
B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acord: 
 
S’acorda organitzar i coordinar els itineraris guiats que es realitzaran del 15 de 
juliol al 5 de setembre, amb les mesures sanitàries que decreti el Govern 
d’Andorra per a aquest tipus d’activitats. 
 
 
 
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. 


