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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 26 d’agost del 2020 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 26 d’agost del 2020, es reuneix la 
Junta de Govern, sota la presidència de l’Hble. Sr. David Astrié Padilla, cònsol 
menor. Després d’haver estat degudament convocada la reunió, hi assisteixen 
de forma presencial, els membres següents: 
 
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. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Conxita Marsol Riart, cònsol major. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
S’acorda recordar, a través d’un nou comunicat intern adreçat a tots els 
directors i responsables dels departaments del Comú d’Andorra la Vella,  
l’obligatorietat de respectar i fer complir les mesures de protecció i seguretat 
davant la situació d’emergència sanitària causada pel COVID-19, recollides al 
Decret del Govern del 14 de juliol del 2020, especialment l’ús de la mascareta, 
les distàncies de seguretat, els aforaments dels espais, sales i oficines i les 
obligacions d’evitar els desplaçaments al lloc de treball sense contactar al 
metge referent en el cas de detectar-se simptomatologies.   
 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la solꞏlicitud de Gabinet Jurídic que s’adjunta a l’acta. 
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Segon. CONSELLERIA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la solꞏlicitud número 5109122, a nom de la Sra. Maria Mercè Sansa 
Reñe, relativa a la demanda d’assenyalament d’alineacions i rasants a la 
parcelꞏla situada al carrer Baixada del Molí, número 1-5, riu Gran Valira i 
passadís adjacent a l’Estadi Nacional.  
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5110423, a nom de la Sra. Natalia Ayerbe 
Baron, relativa a la demanda d’ús i primera ocupació de les obres de 
construcció d’un habitatge unifamiliar situat al carrer Les Canals, número 66.  
 
3. S’acorda la solꞏlicitud número 5110448, a nom del Sr. Baruc Blanch Granad, 
relativa a la demanda d’ús i primera ocupació de les obres provisionals de 
rehabilitació i instalꞏlació d’un ascensor accessible a l’edifici situat al carrer Prat 
Salit, número 16, de Santa Coloma.  
 
4. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, les obres de 
reparació de la canalització d’aigües pluvials a la carretera de la Comella, a 
l’empresa Constructora d’Obres Públiques, SA-COPSA, per un import de 
3.545,64€, IGI Inclòs (50210/15500/217010). 
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B) SERVEI D’AIGÜES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda procedir al pagament de l’increment de la despesa dels treballs de 
renovació de l’escomesa d’aigües residuals a la zona del càmping Valira, per 
un import de 4.145,52€, IGI inclòs (50201/15500/607100), a l’empresa Treballs 
Públics Comesa, SL, en relació amb la factura núm. ON20200094 d’un import 
de 25.150,02€, IGI inclòs, vist que durant l’execució dels treballs es va detectar 
la necessitat de reparar i renovar zones relacionades amb l’escomesa i que 
prèviament no van poder ser detectades per la càmera. 
 
2. S’acorda formalitzar el Conveni entre el Sr. Andreu Cardona Altimir, el Sr. 
Manel Rossell Duró i el Comú d’Andorra la Vella, per al repartiment de les 
despeses derivades de la reparació de l’embrancament d’aigües residuals, 
situat al subsòl del vial que connecta l’avinguda de Salou amb el càmping 
Valira, les quals s’assumeixen de la forma següent: 
 

- Sr. Andreu Cardona Altimir (Càmping Valira): 8.048,01€ (32%) 
- Sr. Manel Rossell Duró (Mosaics i Viguetes Rocoma, SL): 3.269,50€ 

(13%) 
- Comú d’Andorra la Vella: 13.832,51€ (55%). 

 
3. S’acorda resoldre desfavorablement la solꞏlicitud de la Sra. Enriqueta Escalé, 
relativa a la baixa de l’embrancament contra incendis situat al carrer Bra. 
Riberaygua, núm. 39, ed. Alexandre, vist que la colꞏlocació o retirada d’un 
servei contra incendi és competència de l’Àrea de Gestió i Control Ambiental i 
Seguretat Industrial del Govern d’Andorra, i aquest no autoritza la baixa del 
comptador. 
 
 
Quart.  CONSELLERIA DE CULTURA 
 
ASSOCIACIONS 
 
Acord: 
 
S’acorda modificar al Registre Comunal d’Associacions les Juntes Directives de 
les entitats següents: 
 

Núm. 
registre 

Núm. 
expedient 

Solꞏlicitant Acord 

5110453 24999/2020 
Colꞏlegi Oficial d’Arquitectes 
d’Andorra 

Favorable 
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5110454 25000/2020 Handbol Club Serradells Favorable 

5110632 25045/2020 Associació Aigua de Coco Favorable 

 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
A) ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
S’acorda procedir al pagament de l’increment de la despesa del 
subministrament de la flor per les jardineres i els parterres per a la temporada 
d’estiu 2020, per un import de 747,19€, IGI inclòs (50107/17101/217001), a 
l’empresa Totnatura, SL, en relació amb la factura núm. 8029879 d’un import 
de 15.775,59€, IGI inclòs, vist l’increment de nous espais per embellir la 
parròquia, els quals no estaven previstos en un inici. 
 
 
B) ÀREA D’HIGIENE 
 
Acords: 
 
1. S’acorda atorgar una aportació econòmica, amb caràcter excepcional, per a 
l’exercici 2020, a Laika, Associació protectora d’animals, per un import de 
2.000€ (50301/16200/450020), per dur a terme el control i la esterilització de 
les colònies de gats a la parròquia d’Andorra la Vella. 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs relatiu al 
subministrament d’un vehicle amb caixa bolquet, per a l’Àrea d’Higiene, a 
l’empresa Nogreda Serveis, SA, per un import de 39.992,15€, IGI inclòs 
(50301/16300/604000), i un termini de lliurament de 150 dies. 
 
3. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs nacional relatiu 
al subministrament de dos vehicles escombradora, mitjançant la modalitat de 
rènting, per a l’Àrea d’Higiene, a l’empresa Nogreda Serveis, SA, com segueix: 
 

- 48 quotes de 7.960,00€, IGI inclòs (50301/16300/204000) 
- Penalització hores treball addicional: 0,30€ 
- Bonificació per hora de treball no realitzada: 0,10€ 
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- Termini de lliurament: 84 dies 
- Represa del vehicle Johnston VE 2994, per un import de 2.000€. 

 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda desestimar la demanda de HR Restauració solꞏlicitant la instalꞏlació 
d’un vehicle Unimog amb cabina de DJ a la terrassa del Hard Rock Cafè els 
caps de setmana d’agost i setembre. 
 
 
Setè.  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 solꞏlicituds següents, que s’adjunten a l’acta: 
 

- Solꞏlicituds d’altes, de baixes i de modificacions de comerç 
- Solꞏlicituds d’altes de propietat. 

 
 
S’informa: 
 
1. De modificacions de comerç que s’adjunten a l’acta. 

 
2. D’una modificació de propietat que s’adjunta a l’acta. 
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B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Contractació de treballadors públics interins 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
EQUIP ESCOLA D’ART 
 
a) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 109.c i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, 
s’acorda contractar i nomenar, amb caràcter provisional, com a treballadors 
públics interins, en la plaça de professors de l’escola d’art en diferents 
disciplines, a temps parcial, les persones següents: 

- El Sr. PSR, del 5 d’octubre del 2020 al 28 de juny del 2021, amb un 
salari en base a 21,97€/h, i a raó de 4h/setmanals. 

- La Sra. SMY, de l’1 de setembre del 2020 al 30 de juny del 2021, 
amb un salari en base a 21,97€/h, i a raó de 12h/setmanals. 

- La Sra. GTS, de l’1 de setembre del 2020 al 30 de juny del 2021, 
amb un salari en base a 21,97€/h, i a raó de 12h/setmanals. 

- La Sra. AAE, de l’1 de setembre del 2020 al 30 de juny del 2021, amb 
un salari en base a 21,97€/h, i a raó de 12h/setmanals. 

- La Sra. RGE, de l’1 de setembre del 2020 al 29 de juny del 2021, 
amb un salari en base a 21,97€/h, i a raó de 5h/setmanals.  

- La Sra. BGA, del 7 d’octubre al 25 de novembre del 2020 i del 3 de 
febrer al 24 de març del 2021, amb un salari en base a 21,97€/h, i a 
raó de 2,5h/setmanals (60301/33402/130000). 

 
 

b) Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 109.c i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, 
s’acorda contractar i nomenar, amb caràcter provisional, com a treballadora 
pública interina, la Sra. CDEQN, per a realitzar la funció de model de nu a 
l’escola d’Art, a temps parcial, del 15 de setembre del 2020 al 29 de juny del 
2021, amb un salari en base a 23,51€/hora treballada, i una jornada laboral 
setmanal segons la planificació següent: 

- Del 15 de setembre al 4 d’octubre del 2020 amb una jornada 
setmanal de 2h. 

- Del 5 d’octubre al 30 de novembre del 2020 amb una jornada 
setmanal de 4h. 
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- De l’1 de desembre del 2020 al 12 de gener del 2021 amb una 
jornada setmanal de 2h. 

- Del 13 de gener al 28 d’abril del 2021 amb una jornada setmanal de 
4h. 

- Del 29 d’abril al 20 de maig del 2021 amb una jornada setmanal de 
6h.  

- Del 21 de maig al 16 de juny del 2021 amb una jornada setmanal de 
4h. 

- Del 17 al 29 de juny del 2021 amb una jornada setmanal de 2h 
(60301/33402/130000). 

 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 109.c i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, 
s’acorda contractar i nomenar, amb caràcter provisional, com a treballadors 
públics interins, en la plaça de professors de l’institut de música en diferents 
disciplines, les persones següents: 
 
a) A temps complet: 

- El Sr. MM, del 7 de setembre del 2020 al 30 de juny del 2021, amb 
un salari en base al 80% de la banda salarial, del grup funcional C 
nivell 6. Aquesta contractació i data d’inici resta supeditada a la 
superació de totes les proves i obtenció del permís fronterer. 

 
b) A temps parcial: 

- El Sr. PM, de l’1 de setembre del 2020 al 30 de juny del 2021, amb 
un salari en base a 21,97€/h, i a raó de 11h45/setmanals. 

- El Sr. GMU, de l’1 de setembre del 2020 al 30 de juny del 2021, amb 
un salari en base a 35,76€/h, i a raó de 10h30/setmanals. 

- El Sr. BFP, de l’1 de setembre del 2020 al 30 de juny del 2021, amb 
un salari en base a 21,97€/h, i a raó de 9h45/setmanals. 

- La Sra. PVP, de l’1 de setembre del 2020 al 30 de juny del 2021, amb 
un salari en base a 21,97€/h, i a raó de 12h/setmanal. 

- El Sr. GVM, de l’1 de setembre del 2020 al 30 de juny del 2021, amb 
un salari en base a 21,97€/h, i a raó de 10h45/setmanals. 

- El Sr. RTI, de l’1 de setembre del 2020 al 30 de juny del 2021, amb 
un salari en base a 21,97€/h, i a raó de 12h30/setmanals. 

- El Sr. FBD, de l’1 de setembre del 2020 al 30 de juny del 2021, amb 
un salari en base a 21,97€/h, i a raó de 11h15/setmanals. 

- El Sr. ACD, de l’1 de setembre del 2020 al 30 de juny del 2021, amb 
un salari en base a 21,97€/h, i a raó de 2h15/setmanals 
(60201/33401/130000).  
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DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
EQUIP PROJECTES GENT GRAN ACTIVA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 109.c i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, 
s’acorda contractar i nomenar, amb caràcter provisional, com a treballadors 
públics interins, en la plaça de monitors de cursos i tallers per a la gent gran, a 
temps parcial, del 28 de setembre del 2020 a l’11 de juny del 2021, les 
persones següents: 

- Sr. CPF, amb un salari en base a 30,08€/h treballada i una jornada 
laboral de 8h/setmanals. 

- Sr. DSR, amb un salari en base a 41,96€/h treballada i una jornada 
laboral de 6h/setmanals. 

- Sra. RFM, amb un salari en base a 33,89€/h treballada i una jornada 
laboral de 2h/setmanals. 

- Sr. PSA, amb un salari en base a 31,77€/h treballada i una jornada 
laboral de 3h/setmanals. 

- Sra. MGMJ, amb un salari en base a 23,90€/h treballada i una 
jornada laboral de 4h/setmanals (70105/23104/130000). 

 
2. Modificació del supòsit d’una contractació de caràcter temporal 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i d’acord amb els supòsits 
per al nomenament del personal interí establerts a l’article 109 de la Llei 
1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’acorda modificar el supòsit de la 
contractació del Sr. GSI, treballador públic interí, passant a acomplir, amb 
caràcter temporal, les funcions de la plaça de tècnic en educació infantil, 
d’acord amb l’establert al supòsit a) l’existència de vacants, mentre es 
desenvolupa el procediment de provisió, a comptar de l’1 de setembre del 
2020, amb un salari en base al 80%, del grup funcional C, nivell 5 
(70203/32102/110000). 
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3. Excedència sense reserva de plaça 
 

DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i vista la demanda 
d’excedència de la persona treballadora interessada, i d’acord amb l’article 39 
de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda 
atorgar una excedència, sense reserva de plaça, a la Sra. GVL, per un període 
de tres (3) anys, a comptar de l’1 de setembre del 2020 i fins al 31 d’agost del 
2023.  
 
4. Comunicació d’una selecció interna per cobrir una comissió de serveis 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda informar, 
mitjançant una comunicació interna adreçada als funcionaris i treballadors 
públics indefinits del Comú d’Andorra la Vella que hagin superat el període de 
prova, que es procedirà, mitjançant adscripció voluntària, a cobrir, en comissió 
de serveis, una plaça de cap d’Equip del Casal d’Infants El Llamp, fins al retorn 
de la persona titular de la plaça, i en tot cas, per un màxim de 4 anys, tal com 
preveu l’article 51 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la 
Vella (70501/32401/110000).  
 
5. Curs de formació 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda autoritzar 
l’assistència del personal adscrit a l’Aula de Teatre i Dansa a la formació 
“Cicles de seminaris sobre l’adaptació de la docència en entorns virtuals”, 
impartida per la Universitat d’Andorra, de manera presencial, durant el mes de 
setembre del 2020, amb una durada de 7h30 i per un import de 75€/persona.  
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 12.20 h. 


