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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 2 de setembre del 2020 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 2 de setembre 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. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa 
L’Hble. Sr. Alain Cabanes Galian 
L’Hble. Sra. Meritxell López Guitart 
L’Hble. Sra. Letícia Teixeira Da Silva. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. Miquel Canturri Campos, conseller major, de 
l’Hble. Sr. Gerard Estrella Armengol, conseller menor, i de l’Hble. Sr. Gerard 
Menardia Coloma. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. Ateses les mesures excepcionals i urgents en l’àmbit sociosanitari, 
establertes mitjançant el Decret del Govern del 14 de juliol del 2020 i en vigor 
en el dia d’avui, s’acorda prorrogar l’horari intensiu de les oficines del Comú 
d’Andorra la Vella fins al 31 de desembre del 2020.  
 
2. S’acorda la proposta de text de l’Ordinació de modificació i refosa de 
l’Ordinació relativa a la normativa de règim intern de l’Institut de Música del 
Comú d’Andorra la Vella, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell 
de Comú. 
 
3. S’acorda el memoràndum d’entesa entre el Comú d’Andorra la Vella i el 
Comitè Nacional d’Andorra per l’UNICEF, que estableix la colꞏlaboració i els 
compromisos de la parròquia en front de la “Iniciativa Parròquies Amigues de la 
Infància d’UNICEF”.  
 
S’acorda també el conveni de colꞏlaboració entre l’Associació de Comuns del 
Principat d’Andorra i UNICEF-Comitè d’Andorra, de colꞏlaboració al 
finançament del programa “Ciutats Amigues de la Infància”, amb una aportació 
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de 3.500€. A tal efecte, s’acorda facultar el cònsol major d’Ordino, en la seva 
qualitat de president de torn de la Reunió de Cònsols, per a signar el conveni 
referit en nom i representació de l’Associació de Comuns del Principat 
d’Andorra. 
 
4. Per a la represa de les activitats de l’Institut de Música, l’Escola d’Art i l’Aula 
de Teatre i Dansa, així com les dels espais de Lleure, Casal d’Infants El Llamp i 
Ludoteca, s’acorden els protocols per a donar compliment a les mesures de 
prevenció necessàries en el marc del Decret del 14 de juliol del 2020. S’acorda 
també, amb caràcter preventiu, ajornar la data d’inici dels tallers per a la Gent 
Gran. 
 
 
S’informa: 
 
1. A proposta del Sr. Albert Llovera, s’acorda reduir a 20.000€ la subvenció 
anyal atorgada pel Comú al Sr. Albert Llovera, prevista per a l’exercici en curs, 
en concepte de participació al Dakar i promoció de la marca Andorra la Vella, a 
causa de les limitacions que ha provocat la pandèmia. 
 
2. Que el Govern, en la sessió celebrada el dia 12 d’agost del corrent, ha resolt 
favorablement el recurs administratiu núm. 9127765, interposat pel Comú 
d’Andorra la Vella, contra la denegació del pagament de l’import que deriva 
dels compromisos establerts en el conveni de finançament de les xarxes de 
serveis i pavimentació del carrer de La Plana, acordant el pagament de 
235.027,45€, a favor del Comú, import que correspon a la quantitat reclamada 
pel Comú. 
 
 
Segon. CONSELLERIA D’APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT D’URBANISME, SERVEIS PÚBLICS I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la incoació d’un expedient disciplinari, per la presumpta comissió 
d’una falta greu, a VMFA, i nomenar-ne instructora la directora de Recursos 
Humans. 
 
2. S’acorda la incoació d’un expedient disciplinari, per la presumpta comissió 
d’una falta greu, a JSM, i nomenar-ne instructora la directora de Recursos 
Humans. 
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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 relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre les solꞏlicituds de Circulació que s’adjunten a l’acta. 
 
2. S’acorden les resolucions d’alꞏlegacions formulades a diverses sancions de 
circulació que s’adjunten a l’acta. 
 
3. S’acorda retornar l’import de 90€ corresponent a un servei de grua, al vehicle 
propietat de la Sra. GABF, atenent al fet que les alꞏlegacions derivades de la 
sanció que en porta causa han estat acceptades. 
 
4. S’acorda l’ampliació del contracte amb l’empresa Multiserveis Co-Príncep, 
SL referent als treballs addicionals de pintura, afegint 5 nous preus unitaris 
(codis 26, 27, 28, 29 i 30) al Lot 1 – senyalització horitzontal (pintura) següents, 
i la publicació al BOPA de l’Edicte corresponent: 
 

Codi Descripció Unit. 
Preu unitari 
IGI inclòs 

26 Pintura acrílica negre en esborrat m² 14,00€ 

27 
Pintura 2 components en cediu el pas 
blanc 

unit. 47,03€ 

28 
Pintura 2 components en fletxa simple 
blanc 

unit. 47,03€ 

29 
Pintura 2 components en fletxa doble 
blanc 

unit. 54,34€ 

30 Pintura 2 components en stop blanc unit. 67,93€ 
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5. S’acorda canviar la senyalització de la zona verda d’estacionament situada a 
l’avinguda Santa Coloma, núm. 134 per una zona d’influència del pas de 
vianants i reforçar-la amb un senyal de prohibit estacionar. 
 
6. S’acorda canviar d’ubicació la parada de Bus comunal de l’avinguda Dr. 
Mitjavila, número 3, passant-la al número 17 de la mateixa avinguda, als 
efectes de facilitar la circulació. 
 
 
Quart.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI D’ENLLUMENAT 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda declarar desert el concurs d’àmbit 
nacional relatiu al subministrament, en règim de lloguer, el transport i 
l’emmagatzematge d’un arbre de llum i so per a l’enllumenat de Nadal, per una 
durada de 4 anys. 
 
2. S’acorda la proposta d’adjudicació del concurs d’àmbit nacional relatiu al 
subministrament, en règim de lloguer, el transport i l’emmagatzematge de 
diversos ornaments per a l’enllumenat de Nadal, per una durada de 4 anys, a 
les empreses següents (50203/16500/607400), la qual s’haurà de sotmetre a 
l’aprovació del Consell de Comú: 
 

Concepte Empresa 
Import anyal 

IGI inclòs 
80 motius de 10 m Novetats Elèctriques, SA-

NOVELEC (Opció B) 
18.160,00€ 

110 motius de 7 m Novetats Elèctriques, SA-
NOVELEC (Opció A) 

18.700,00€ 

60 motius mig arbre a terra Novetats Elèctriques, SA-
NOVELEC 

37.200,00€ 

4 arcs d’entrada Novetats Elèctriques, SA-
NOVELEC 

21.160,00€ 

1 figura os posició asseguda Novetats Elèctriques, SA-
NOVELEC 

12.785,00€ 

1 arbre branques regulables Novetats Elèctriques, SA-
NOVELEC 

11.460,00€ 
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1 base subjecció arbre Novetats Elèctriques, SA-
NOVELEC 

3.500,00€ 

1 arbre de Nadal Novetats Elèctriques, SA-
NOVELEC (Opció A) 

6.150,00€ 

4 figures menairons 3D Cairó, SL 19.060,80€ 
 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acord: 
 
Vistes les demandes dels possibles licitants al concurs d’idees d’àmbit nacional 
per a la realització del projecte museogràfic innovador del Centre interactiu de 
la bicicleta, s’acorda prorrogar el termini de lliurament de les ofertes d’aquest 
concurs fins al proper 22 d’octubre. A tal efecte es publicarà al BOPA l’Edicte 
que estableix aquesta pròrroga.  
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE CULTURA 
 
ASSOCIACIONS 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la solꞏlicitud d’inscripció al Registre Comunal d’Associacions 
d’Andorra la Vella següent: 

 
Núm. 

registre 
Núm. 

Expedient 
Solꞏlicitant Acord 

5110719 25068/2020 
Club de tir amb arc d’arquers 
d’Andorra la Vella 

Favorable 

 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la solꞏlicitud següent: 
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Núm. 
registre 

Solꞏlicitant Objecte Acord 

5110654 
Pirinenca de 
Serveis, SL 

Solꞏlicitud d’autorització 
d’embrancament a la xarxa 
pública d’aigua residuals o 
clavegueram al carrer Prada de 
Moles, núm. 10 

Favorable 

 
 
Setè.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
A) ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acords: 
 
1. Vista l’acta de la Comissió Tècnica de Social del dia passat 27 d’agost, 
s’acorden les propostes següents: 
 

Prestacions socials indirectes: 
 
Exoneracions: 

 
- Expedient 18*2020: l’exoneració del 100% en el cost del Casal d’Infants 

El Llamp, durant el període de vacances d’estiu 2020, per a dos menors. 
 

- Expedient 63*2012: l’exoneració del 100% en el cost de les activitats del 
Casal d’Infants El Llamp, servei de mati, durant el període de vacances 
d’estiu 2020, per a un menor. El Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i 
Joventut, assumirà el cost del menjador. 
 

- Expedient 19*2020: l’exoneració del 100% en el cost del Casal d’Infants 
El Llamp, durant el període de vacances d’estiu 2020, per a un menor. 

 
- Expedient 38*2018: l’exoneració del 100% en el cost del Casal d’Infants 

El Llamp, durant el període de vacances d’estiu 2020, per a un menor. 
 

- Expedient 70*2012: l’exoneració del 100% en el cost de l’Escola Bressol 
Conxita Mora Jordana, servei de mati, per a un menor, per un període de 
4 mesos (setembre a desembre del 2020). 
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Reduccions de tarifa: 
 

- Expedient 16*2019: una reducció de tarifa del 60% en el cost del Casal 
d’Infants El Llamp, durant el període de vacances d’estiu 2020, per a dos 
menors. 

 
- Expedient 21*2020: una reducció de tarifa 50% en concepte d’un deute 

del Servei d’àpats a domicili, corresponent als mesos de maig i juny del 
2020. Així haurà de fer front a la quantia de 210€. 

 
2. S’acorda contractar a Andorra Telecom una línia bàsica de telefonia i internet 
per a l’espai de Ciutat de Valls, per un import de 49€/mes, IGI no inclòs 
(70601/23100/222000). 
 
 
B) SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
ESCOLES BRESSOL 
 
Acord: 
 
S’acorda la incoació d’un expedient disciplinari, per la presumpta comissió 
d’una falta greu i una falta molt greu, a VVV, i nomenar-ne instructora la 
directora de Recursos Humans. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acord: 
 
S’acorden les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’organització i promoció d’activitats i serveis esportius que es desenvolupin a la 
parròquia d’Andorra la Vella la temporada esportiva 2020-2021, amb una 
dotació pressupostària de la convocatòria de 405.000€, dels quals 172.600€ 
(80101/34100/482100) a càrrec del pressupost comunal de l’any 2020, i 
232.400€ (80101/34100/482100) a càrrec del pressupost comunal de l’any 
2021, i la publicació al BOPA de l’Avís corresponent. 
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ÀREA D’INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs d’àmbit 
nacional relatiu als serveis de propietat delegada per a la coordinació i control 
de les obres derivades de la reconstrucció del Centre Esportiu dels Serradells a 
l’empresa Direcció Projectes 2012, SL-DIPRO 12, SL, per un import de 
52.125€, IGI no inclòs (80301/34202/612000). 
 
2. S’acorda l’ampliació de contracte amb l’empresa EM-T Enginyeria i 
Muntatges Tècnics, SA referent als treballs addicionals de renovació de la 
xarxa de distribució d’aigua sanitària al Centre Esportiu dels Serradells, per un 
import de 26.540,12€, IGI no inclòs (80301/34202/612000) i la publicació al 
BOPA de l’Edicte corresponent. 
 
 
Novè.  CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs d’àmbit nacional 
relatiu als serveis de conceptualització, disseny, construcció, muntatge i 
desmuntatge dels espais expositius del Comú per a la fira d’Andorra la Vella 
2020 a l’empresa Retina Produccions, SL, per un import de 34.000€, IGI inclòs 
(10101/92000/227900). 
 
 
Desè.  CONSELLERIES DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS I DE 
RECURSOS HUMANS 
 
A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
ÀREA DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
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SERVEI DE TRÀMITS 
 
Acords: 
 
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. 

 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acord:  
 
S’acorda publicar al BOPA l’Edicte pel qual es notifica el període voluntari per 
al pagament de les taxes d’higiene pública i d’enllumenat públic. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Contractacions de treballadors públics interins 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
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’acorden les contractacions i els nomenaments, amb caràcter provisional, com 
a treballadores públics interins, en la plaça de monitors per als espais de lleure 
del servei a la infància, del 9 de setembre del 2020 al 2 de juliol del 2021, a raó 
de 20h/setmanals, ampliable com a màxim fins a 37,5h/setmanals en períodes 
de vacances escolars, i amb un salari en base a 9,22€/h, les persones 
següents: 

- Sra. DHTC 
- Sra. GDMDM 
- Sra. BDAN 
- Sra. ASS 
- Sr. LJE 
- Sra. SRF 
- Sra. CMMDC 
- Sra. TEMS 
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- Sr. HRCD 
- Sra. GCM 
- Sra. FSA 
- Sr. HPJ 
- Sra. BCS 
- Sra. HTM 
- Sra. RGA. 

 
2. Reducció de la jornada laboral 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb el dictamen 
mèdic laboral, s’acorda l’adaptació de les tasques restringides així com de la 
jornada laboral a un 77,25% de la Sra. BCN.  
 
3. Curs de formació 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda autoritzar la Sra. 
BCE a realitzar el curs tècnic de “Disseny gràfic i entorns digitals”, impartit per 
LABASAD Barcelona School of Art & Desing, de forma online, per un import de 
4.080€, el 50% de l’import de la formació es farà efectiu en el moment de la 
inscripció i l’altre 50% es farà efectiu una vegada es lliuri el certificat 
d’aprovació del mateix (30101/92002/163000).  
 
4. Prolongació relació laboral 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, la demanda presentada per 
la interessada i l’informe del coordinador de mobilitat, així com l’article 56 de la 
Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’informa que s’ha pactat 
prolongar, amb caràcter excepcional, i atesa la necessitat del servei, la relació 
laboral de la Sra. PPM com a funcionària, en la plaça d’agent de circulació de 
primera, adscrita al Servei de Circulació, del 4 de setembre del 2020 al 15 de 
gener del 2021, amb les mateixes condicions contractuals i amb la retribució 
salarial base més el complement d’agent de circulació. 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 14.30 h. 


