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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN
3 de juny del 2020
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 3 de juny 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

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
Acord:
S’aproven els protocols per a la reobertura del Casal Calones, les Cases
Pairals i la pista de Petanca de la Casa Pairal, elaborats pel Comú en base a
les recomanacions de l’autoritat sanitària. S’acorda també trametre’ls al
Ministeri de Salut per a la seva validació, per tal de permetre l’obertura
d’aquests centres destinats a la Gent Gran.

Segon.

CONSELLERIA DE CULTURA

DEPARTAMENT DE CULTURA
ÀREA DE CULTURA
ACTIVITATS CULTURALS
Acord:
S’acorda atorgar una subvenció per un import de 2.000€ (60101/33500/482010)
a la Societat Andorrana de Ciències, per fer front a les despeses d’edició del
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llibre recull del IV Simposi dels Focs de la Mediterrània, celebrat a Andorra la
Vella el passat 22, 23 i 24 de novembre, havent però de justificar fefaentment la
destinació de l’import objecte de la subvenció, d’acord amb l’establert en la
normativa comunal en aquesta matèria.

Tercer.

CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ

DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA D’HIGIENE
Acords:
1. 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
subministrament d’un vehicle 4 x 4 amb caixa bolquet, pala i saladora
mitjançant la modalitat de rènting, per a l’Àrea d’Higiene, 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.
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
subministrament d’un vehicle amb caixa bolquet, per a l’Àrea d’Higiene, 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.
3. 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
subministrament de dos vehicles escombradora per a l’Àrea d’Higiene,
mitjançant la modalitat de rènting, 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.
4. Vist que, el 27 de desembre del 2019, el Comú d’Escades-Engordany va
adjudicar el concurs nacional per a la contractació dels serveis de creació i
gestió del cens caní, mitjançant l’ús dels perfils ADN (BOPA núm. 1, del 2 de
gener del 2020), facultat a l’efecte per la resta de Comuns del Principat, a l’UTE
Vetgenomics, SL i Laboratori Pasteur, s’acorda formalitzar el Contracte
corresponent entre aquesta UTE i el Comú d’Andorra la Vella, amb els preus
unitaris següents:
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Opció 2: Marcadors SNP
preu unitari (IGI inclòs)
Identificació de tots els gossos
(article 1: Fase 1: A,B,C,D,E)
Identificació dels propietaris infractors
(article 1: Fase 2: A,B,C D)
Identificació dels propietaris infractors de caràcter
d’urgència

Quart.

28,22€
37,62€
129,00€

CONSELLERIES D’ESPORTS I DE JOVENTUT

A) DEPARTAMENT D’ESPORTS
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS
Acord:
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional, amb caràcter de contractació
urgent, per adjudicar el subministrament, el muntatge i l’explotació d’un
aquapark, per a l’estiu 2020. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions
administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació.
S’informa:
S’han rebut els resultats de les enquestes adreçades als usuaris de les
activitats d’estiu. Les conclusions obtingudes serviran per organitzar i adaptar
les activitats d’estiu a partir del resultat del qüestionari.

B) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
SERVEI DE JOVENTUT
Acord:
S’acorda resoldre les sol·licituds de subvenció per a Joves Emprenedors
següents:
Núm.
registre
5105909

Sol·licitant
Jordi
Melia

Pantebre

Objecte
Subvenció
emprenedors
46,85€)
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5107311

La Papeta, SL

Subvenció
emprenedors
584,63€)

(1r

Joves
any

Favorable

Cinquè.
CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I
COMERCIAL
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL
Acord:
Vista la demanda presentada per part de l’Associació de Comerciants de
Riberaygua i Travesseres, s’acorda atorgar-los una subvenció pel
desenvolupament d’una pàgina web i l’activació a les xarxes socials, amb una
aportació econòmica per un import de 4.905€ (90102/43300/482900).

Sisè.
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 d’altes, de baixes i de modificacions de
comerç que s’adjunten a l’acta.

B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS
Acords:
1. Nomenament definitiu d’una treballadora pública indefinida
DEPARTAMENT DE SOCIAL
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SERVEI A LA INFÀNCIA
S’acorda el nomenament definitiu d’una treballadora pública indefinida, que ha
superat el període de prova i publicar al BOPA l’Edicte corresponent:
-

Sra. Maria Jesús Puente Peregrina, en la plaça de monitora d’espais de
lleure, a comptar del 9 de juny del 2020.

2. Demandes de flexibilitat horària en la jornada laboral
DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL
PROTOCOL
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb l’establert a
l’article 13 del Reglament de sistemes de compensació, s’acorda autoritzar el
Sr. SPA a gaudir d’una flexibilitat en la jornada laboral del 2 de juny a l’1 de
juliol del 2020.
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT
ÀREA DE MEDI AMBIENT
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb l’establert a
l’article 13 del Reglament de sistemes de compensació, s’acorda autoritzar la
Sra. GGC a gaudir d’una flexibilitat en la jornada laboral del 2 de juny a l’1 de
juliol del 2020.
3. Contractació d’un treballador públic interí
DEPARTAMENT D’ESPORTS
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els
articles 109.d, 110 i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública,
s’acorda contractar i nomenar, amb caràcter provisional, el Sr. STR, com a
treballador públic interí, en la plaça de tècnic d’activitats esportives de sala de
musculació, a comptar del 8 de juny del 2020 i fins a l’adjudicació de la licitació
del servei de monitors de sala, amb un salari en base a 10,35€/h, i a raó de
17,5h/setmanals (80101/34000/110000).
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4. Prolongació d’una adscripció temporal
SERVEI DE CIRCULACIÓ
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord amb l'article 3 de la
Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals, s’acorda
prolongar l’adscripció temporal del caporal 5.013, Sr. CVA, en la plaça de
sotscap del Servei de Circulació Comunal, a comptar de l’1 de juliol del 2020 i
fins que la plaça quedi coberta mitjançant el procés de provisió establert, i com
a màxim fins al 31 de desembre del 2020, amb les mateixes condicions
salarials (5401/1330000/110000).
5. 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
ANDNEU març 2020
CRJM
CFF
(50301/16300/11050)

80,03€
167,24€

6. Reingrés al servei actiu
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i la demanda de reingrés
d’excedència presentada pel Sr. GGJ, d’acord amb l’article 40 de l’Ordinació de
la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda el seu reingrés al servei
actiu, en la plaça vacant d’educador social, amb un salari corresponent al grup
B, nivell 7 al 85%, a comptar del dia 4 d’agost del 2020 (70601/23100/110000).

Setè.

CONSELLERIA D’APARCAMENTS

DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS
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ÀREA D’APARCAMENTS
Acords:
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir tiquets tèrmics per als
expenedors dels aparcaments amb barrera per l’any 2020 a la societat
MATERIAL VIARI I PARQUIMETRES 09, SL-MAVIPARQ09, SL, pels imports
següents:
-

10.554,28€, IGI inclòs (50501/1330101/227300), per a l’aparcament
Centre Ciutat
4.291,69€, IGI inclòs (50503/1330200/227300), per als aparcaments
horitzontals.

2. S’acorda donar de baixa totes les freqüències d’ús privatiu de domini públic
radioelèctric, contractades a Andorra Telecom, amb el número de registre
STHPMR10034.

Vuitè.

CONSELLERIA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES
Acords:
1. S’acorda la sol·licitud número 5105063, a nom de l’APU de la unitat
d’actuació PP-SUR-15 Mestre Xavier Plana, relativa a la demanda del permís
de construcció de les obres d’urbanització de la unitat PP-SUR-15, d’Andorra la
Vella.
2. S’acorda la sol·licitud número 5107574, a nom del Sr. Bonaventura
Riberaygua Miquel, relativa a la demanda d’avantprojecte de construcció d’un
edifici de nova planta a la parcel·la situada a l’avinguda de Salou, número 1-8,
d’Andorra la Vella.
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta.

No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i
s’aixeca la sessió a les 11.50 h.
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