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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 29 de juliol del 2020 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 29 de juliol 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: 
 
Vist el Decret del 14 de juliol del 2020, pel qual s’adopten mesures 
excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel nou 
coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit sociosanitari, publicat al BOPA núm. 91, 
del 15 de juliol del 2020, 
 
Ateses les recomanacions adoptades en matèria de distància de seguretat i 
d’organització d’actes que comportin la concentració de persones, l’obligació de 
preservar la transmissió comunitària i de vetllar per la salut pública, s’acorda: 
 

- Suspendre tots els actes i activitats previstos per a la Festa Major. 
- Ajornar, temporalment, els propers concerts programats dins del cicle 

musical Ritmes, Capital musical i Ritmes Menuts, fins i tant les 
disposicions adoptades en matèria sociosanitària no ho permetin. 
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Segon. CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
A) ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Acords: 
 
1. Vista la renovació de la voravia de l’av. d’Enclar, per ocultar la tela 
antigerminant d’herbes, s’acorda procedir a l’embelliment de la totalitat dels 
escocells amb la col·locació de triturat d’escorça. 
 
2. Atesa la reiteració d’actes vandàlics contra el mobiliari urbà, s’acorda tancar 
provisionalment els parcs del Cedre de Santa Coloma i l’espai verd situat entre 
els carrers Mossèn Lluís Pujol i Barrers, als efectes d’efectuar una remodelació 
dels espais. 
 
B) ÀREA D’HIGIENE 
 
Acords: 
 
1. S’acorda declarar desert el concurs d’àmbit nacional relatiu al servei de 
control i tractament de plagues i colònies dins la parròquia d’Andorra la Vella. 
 
2. Vista l’oferta presentada, s’acorda adjudicar el concurs d’àmbit nacional 
relatiu al subministrament d’un vehicle 4x4 amb caixa bolquet, pala i saladora, 
mitjançant la modalitat de rènting, per a l’Àrea d’Higiene, a l’empresa Nogreda 
Serveis, SA, per un import mensual de 3.276€, IGI inclòs 
(50301/16300/204000), per un període de 4 anys, i un termini de lliurament de 
120 dies. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRÀTEGIC I  
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acord: 
 
Vista la demanda de la Creu Roja Andorrana, s’acorda cedir-los gratuïtament 1 
estand modular de 3x3m a l’envelat de la zona comercial de la Fira d’Andorra la 
Vella 2020. 
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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 de modificacions de comerç. 
- Sol·licituds d’altes de propietat. 
- Sol·licitud d’una alta i de modificacions de terrasses. 

 
 
S’informa: 
 
De les modificacions d’ofici de propietat que s’adjunten a l’acta. 
 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acord:  

 
S’acorda resoldre les sol·licituds de fraccionament de deute tributari que 
s’adjunten a l’acta. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Comissió de serveis 
 
DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
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 l’adscripció en comissió de serveis de la Sra. FRB en la plaça de 
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tècnica administrativa per al Servei de Comptabilitat i Facturació, adscrita al 
Departament de Finances, a comptar del 5 d’agost del 2020 i fins a la 
reincorporació de la persona titular de la plaça (Sra. BCA). 
 
2. Modificació de contractacions de treballadores p úbliques interines 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA DE PROGRAMES I ACTIVITATS ESPORTIVES 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos humans, s’acorda: 
 
a) La modificació de la data d’inici de la contractació prevista per al proper 4 
d’agost de la Sra. MSC, treballadora pública interina, en la plaça de monitora 
esportiva, passant a ser aquesta el 10 d’agost del 2020. 
 
b) La prolongació de la contractació de la Sra. VSA, treballadora pública 
interina, en la plaça de monitora esportiva, fins al 7 d’agost del 2020. 
 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 

 
ÀREA DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 

 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la prolongació de la contractació 
de la Sra. BHM, treballadora pública interina, en la plaça de monitora d’espais 
de lleure, fins al 7 d’agost 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 sol·licitud número 5106523. a nom de la societat TOPU, SL, 
relativa a la demanda de llicència urbanística per a la construcció d’un edifici 
d’habitatges, un local comercial i aparcaments al carrer Consell General, 
número 3, d’Andorra la Vella. 
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2. S’acorda la sol·licitud número 5108647, a nom dels Srs. Robert i Jordi Serra 
Martin, relativa a la demanda de consolidació de l’edificació situada al carrer Gil 
Torres, número 23, d’Andorra la Vella. 
 
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acord: 
 
S’acorden les resolucions d’al·legacions formulades a diverses sancions de 
circulació que s’adjunten a l’acta. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS  
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre la sol·licitud següent: 
 

Núm. 
registre 

Sol·licitant  Objecte  Acord  

5110014 
Sr. Antoni Pons 
Solans 

Sol·licitud de baixa 
d’embrancament d’aigua 
potable al carrer Bisbe 
Príncep Iglesias, núm. 20 

Favorable 

 
2. Vista l’oferta presentada, s’acorda adjudicar el concurs d’àmbit nacional 
relatiu al subministrament de vàlvules i filtres de protecció per a la regulació de 
pressió a la xarxa d’aigua potable de la Comella a l’empresa Jocor Magatzem, 
per un import de 41.378,28€, IGI no inclòs (50202/16100/613100), i amb un 
termini de lliurament de 3-4 setmanes a comptar de la data de signatura del 
contracte. 
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Setè.  CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍST ICA 
 
A) ASSOCIACIONS 
 
Acords: 
 
1. Vista la demanda del Club Esportiu Skydive Andorra la Vella, s’acorda 
autoritzar-los a utilitzar el nom "Andorra la Vella" en la denominació de la seva 
entitat i l’adreça de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila com a seu social, així 
com cedir-los una bústia a l’Espai d’Entitats Ciutadanes de l’Estadi Comunal 
Joan Samarra Vila, havent de procedir a presentar al Servei de Participació 
Ciutadana la certificació necessària del Registre d’Associacions del Govern en 
un termini màxim de 3 mesos. 
 
Així mateix, l’entitat haurà de procedir a formalitzar el contracte de cessió de 
bústia i de prestació de serveis complementaris i inscriure’s al Registre 
Comunal d’Associacions. 
 
2. Vista la demanda de l’Associació Club Freestyle, s’acorda autoritzar-los a 
utilitzar l’adreça del Centre Esportiu dels Serradells com a seu social de la seva 
entitat, així com cedir-los una bústia a l’Espai d’Entitats Ciutadanes del Centre 
Esportiu dels Serradells, havent de procedir a presentar al Servei de 
Participació Ciutadana la certificació necessària del Registre d’Associacions del 
Govern en un termini màxim de 3 mesos. 
 
Així mateix, l’entitat haurà de procedir a formalitzar el contracte de cessió de 
bústia i de prestació de serveis complementaris i inscriure’s al Registre 
Comunal d’Associacions. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acord: 
 
S’acorda adquirir un nou producte de marxandatge adreçat als infants per 
vendre a l’Oficina de Turisme.  
 
 
 
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. 


