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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 16 de setembre del 2020 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 16 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. Sr. Miquel Canturri Campos, conseller major 
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. 
 
Excusa l’absència a la reunió l’Hble. Sr. Gerard Estrella Armengol, conseller 
menor, que hi participa, no obstant, per videoconferència. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar el conveni de colꞏlaboració entre el Govern d’Andorra i 
els Comuns per eliminar l’ús de productes fitosanitaris en els espais públics de 
la parròquia. 
 
2. Vista la demanda presentada pel cap del Grup de formació de l’Àrea de 
Policia Administrativa i Suport, s’acorda autoritzar-los a utilitzar l’Estadi 
Comunal Joan Samarra Vila, el proper 21 de setembre, de les 8 a les 13.30 h, i 
el 27 de setembre, de les 8 a les 22 h, per dur a terme les proves esportives de 
la nova promoció d’alumnes d’agents de policia. 
 
3. Vista la demanda presentada pel gerent d’Andorra Turisme, s’acorda 
autoritzar-los a rodar algunes imatges a la plaça The Cloud (carrer de la Borda 
3), a l’avinguda Meritxell, 87 i al carrer Maria Pla, entre el 22 o 23 de setembre, 
entre les 6 i les 22 h, amb la finalitat de produir l’espot publicitari en el marc de 
la campanya de comunicació per a l’edició de l’Andorra Shopping Festival. 
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4. S’acorda cedir al Govern, a títol d’arrendament, l’ús de la tercera planta de 
l’Edifici Administratiu Comunal situat al carrer Prat de la Creu núm. 68-75 per 
tal de ubicar-hi les oficines de l’Agència de Desenvolupament i Inversió (ADI) i 
Actuatech, per una durada de 4 anys i una renda mensual de 3.000€, IGI 
inclòs. 
 
5. S’acorda que el Sr. Pascal Zanella passi a ocupar-se del manteniment de les 
escoles bressol. 
 
 
Segon. 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 
- Solꞏlicitud d’una alta de propietat 
- Solꞏlicitud d’una alta i d’una modificació de terrassa 
- Solꞏlicituds de modificacions de terrasses 
- Solꞏlicituds de fraccionament de l’impost de radicació d’activitats 

comercials, empresarials i professional de l’any 2020. 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acord:  

 
S’acorda publicar al BOPA l’Edicte pel qual es notifiquen diverses infraccions al 
Codi de Circulació. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Ampliació horària d’un treballador públic interí 

 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
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ÀREA DE CULTURA 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda ampliar la jornada 
laboral del Sr. FBD, treballador públic interí, en la plaça de professor de 
música, passant a realitzar una jornada de 12.15h/setmanals, de l’1 de 
setembre del 2020 al 30 de juny del 2021, amb un salari en base a 21,97€/h 
(60201/33401/130000). 
 
2. Hores extraordinàries a remunerar 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda el pagament de les 
hores extraordinàries següents: 
 
a) DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Març 2020 
APM       311,66€ 
 
Treballadors públics interins 
FAMR         95,94€ 
KD         63,67€ 
(50202/16100/110500) 
 
Juliol 2020 
APM     99,23€ 
FMA     75,60€ 
RMD     76,84€ 
 
Treballador públic interí 
FAMR     86,32€ 
(50202/16100/110500) 
 
 
b) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
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SERVEI D’ENLLUMENAT 
 
Juliol 2020 
FDC       56,22€ 
LSJA       34,43€ 
NGJ       22,56€ 
RPS       64,28€ 
(50203/165000/110500) 
 
3. Formació 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda autoritzar 
l’assistència dels Srs. RLM, CPS i SGX, adscrits al Departament de Medi 
Ambient, al curs gratuït “d’Artesans de la Pedra Seca”, organitzat pels 
ministeris de Cultura, Joventut i Esports, de Medi Ambient, Agricultura i 
Sostenibilitat, i d’Educació i Ensenyament superior (30101/92002/163000).  
 
4. Reducció de la jornada laboral 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb el dictamen 
mèdic laboral, s’acorda que, a comptar del 17 de setembre del 2020, la jornada 
laboral del Sr. BRR sigui del 74% amb la consegüent adaptació retributiva.  
 
 
Tercer. CONSELLERIES D’APARCAMENTS I DE PATRIMONI 
NATURAL 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar l’empresa Vinyes Patrimonial, SLU per a efectuar els 
treballs de neteja dels dos ascensors, propietat del Comú d’Andorra la Vella, 
situats a l’interior de l’edifici de l’aparcament Vinyes, per un import de 
10.769,11€, IGI no inclòs (50501/1330101/227000). 
 
B) PATRIMONI NATURAL 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar l’empresa Societat de 
Treballs d’Alta Muntanya, SL-SOTRAM, SL, per al subministrament i la 
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instalꞏlació de la nova làmina de PVC d’impermeabilització de la bassa de 
prevenció d’incendis de la Comella, per un import de 19.376,39€, IGI inclòs 
(50103/17203/617000). 
 
2. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, l’empresa 
Euroconsult, SAU per a la redacció del projecte i la posterior direcció facultativa 
dels treballs destinats a la modificació d’un tram del rec del Solà, situat entre 
els túnels del Pont Pla i de la Pedrera, per un import de 7.106,00€, IGI inclòs 
(50103/17200/227400). 
 
3. S’acorda procedir al pagament de les factures corresponents a la 
contractació directa per dur a terme els treballs de reparació de la fuita del tub 
del rec de l’Obac a la zona d’Encorcers, a les empreses següents: 

- Tomàs Fills i Companyia, SL-TICC, per un import d’11.584,19€, IGI 
inclòs (50103/17203/617000) 

- Companyia Andorrana de Projectes i Construccions, SA-CAPICSA, per 
un import de 25.257,66€, IGI inclòs (50103/17203/617000). 

 
 
Quart.  CONSELLERIA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la solꞏlicitud número 5109207, a nom del Sr. Marius Vargas 
Sánchez, relativa a la demanda de llicència urbanística per la reforma, 
ampliació i creació d’un habitatge a l’immoble situat al carrer de la Creu Grossa, 
número 26. 
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5110032, a nom de Waygate Developments, 
SLU relativa a la demanda d’assenyalament d’alineacions i rasants a la 
parcelꞏla situada al carrer de l’Estadi, número 18-20, parcelꞏla resultant PR.05.2 
de la unitat d’actuació PP-SUR-17A. 
 
3. S’acorda la solꞏlicitud número 5111179, a nom de British College of Andorra, 
relativa a la demanda d’ús i primera ocupació de la construcció provisional 
d’uns espais destinats a ús esportiu i recreatiu situats a la carretera de la 
Comella. 
 
4. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
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Cinquè. CONSELLERIES DE SERVEIS PÚBLICS I DE FINANCES 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el concurs d’àmbit nacional 
relatiu al servei de neteja de diferents instalꞏlacions de l’edifici administratiu 
comunal del carrer Prat de la Creu a l’empresa Domèstica de Serveis, SL-
Avança Grup, per un import de 5.726,53€/mes, IGI inclòs, dels quals 
5.295,02€/mes a la partida 50212/93303/227000 i 431,51€/mes a la partida 
50504/1330103/227000, per una durada de 4 anys, renovable anyalment fins a 
un màxim de 6 anys, i pels preus unitaris següents:  

- Hora de treball diürna en dia laborable: 9,65€, IGI inclòs 
- Hora de treball nocturna en dia laborable: 11,36€, IGI inclòs 
- Hora de treball diürna en dia festiu: 19,62€, IGI inclòs 
- Hora de treball nocturna en dia festiu: 21,33€, IGI inclòs. 

 
 
SERVEI D’ENLLUMENAT 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir materials elèctrics per a 
l’enllumenat de Nadal a l’empresa Novetats Elèctriques, SA-NOVELEC per un 
import de 9.859,58€, IGI inclòs (50203/16500/217041). 
 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorden 2 transferències de crèdit de despesa corrent, segons les demandes 
dels departaments i detallades en la taula següent: 
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PARTIDA A AUGMENTAR CONCEPTE IMPORT PARTIDA A DISMINUIR 

Compres i 
Magatzem Central/ 
Materials de neteja 

40103/93100/
221800 

Compra 
productes 

neteja 
15.000,00€     

      -1.200,00€ 

Compres i 
Magatzem Central/ 
Maquinària, instal. 

i equip. 

40103/93100/
213000 

      -1.700,00€ 
Compres i 

Magatzem Central/ 
Material d'oficina 

40103/93100/
220000 

      -12.100,00€ 

Comptabilitat i 
Facturació/ 

Estudis i treballs 
tècnics 

40101/93100/
227400 

Servei 
d'Aigües/Mobiliari i 

aparells tècnics 

50202/16100/
215000 

Reparar 
aparells 
diversos 

600,00€     

      -600,00€ 

Servei d'Aigües/ 
Reemborsament 

de dietes al 
personal 

50202/16100/
230000 

 
 
Cinquè. CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
Acord: 
 
S’acorda no retornar l’import de la matrícula a l’alumna CML, i que aquest se li 
guardi per al curs 2021-2022. 
 
ASSOCIACIONS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre la solꞏlicitud d’inscripció al Registre Comunal 
d’Associacions d’Andorra la Vella següent: 
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Núm. 
registre 

Núm. 
expedient 

Solꞏlicitant Acord 

5110785 25084/2020 Unió Sindical d’Andorra Favorable 

 
2. S’acorda modificar al Registre Comunal d’Associacions la Junta Directiva de 
l’entitat següent: 
 

Núm. 
registre 

Núm. 
expedient 

Solꞏlicitant Acord 

5110790 25088/2020 
Unió Esportiva Santa 
Coloma  

Favorable 

 
3. Vista la demanda presentada per l’Associació Unió Sindical d’Andorra, 
s’acorda autoritzar-los a utilitzar l’adreça del Centre Cultural La Llacuna com a 
seu social de la seva entitat, així com la cessió d’una bústia a l’Espai d’Entitats 
Ciutadanes al Centre Cultural La Llacuna, havent de 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 actualitzar les dades al 
Registre Comunal d’Associacions. 
 
4. Vista la demanda presentada pel Club de Futbol Atlètic Amèrica d’Andorra, 
s’acorda autoritzar-los a utilitzar l’adreça del Centre Esportiu dels Serradells 
com a seu social de la seva entitat, així com la cessió d’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 actualitzar les dades al 
Registre Comunal d’Associacions. 
 
5. Vista la demanda presentada per l’Associació Andorra Freestyle Club AFC, 
s’acorda autoritzar-los a utilitzar l’adreça del Centre Esportiu dels Serradells 
com a seu social de la seva entitat, així com la cessió d’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. 
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Així mateix, l’entitat haurà de procedir a formalitzar el contracte de cessió de 
bústia i de prestació de serveis complementaris i actualitzar les dades al 
Registre Comunal d’Associacions. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per Ràdio Cadena Ser, s’acorda cedir a la 
referida entitat la sala Consòrcia del Centre de Congressos, els equipaments 
tècnics i el personal necessari per celebrar la cloenda del programa Amb veu 
de dona que tindrà lloc el proper 21 de setembre, a canvi de falques 
radiofòniques a les emissores del grup. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la proposta de neteja dels lavabos del Parc Central i de la 
Serradora i de les desinfeccions dels jocs infantils dels parcs de tota la 
parròquia, fins al desembre del 2020, en base a la situació sanitària ocasionada 
per la COVID-19, següent: 
 

a) Lavabos Parc Central i parc de la Serradora: 
 

Setembre - octubre 6 neteges / 7 dies setmana (9.00 h-11.00 h-13.00 h-
15.00 h-17.00 h-19.00 h) 

Novembre - desembre Dilluns a divendres: 4 neteges (9.00 h-11.00 h-13.00 
h-15.00 h) 
Festius i caps setmana: 6 neteges (9.00 h-11.00 h-
13.00 h-15.00 h-17.00 h-19.00 h) 
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b) Desinfeccions jocs infantils a tots els parcs de la parròquia 
 
De dilluns a divendres 2 desinfeccions (8.00 h i 13.30 h) 
Caps de setmana i festius 2 desinfeccions (8.00 h i 13.30 h) 
 
2. S’acorda la plantació de 1.200 bulbs de tulipes de color blanc a les jardineres 
situades a la voravia de l’avinguda Meritxell. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I 
COMERCIAL 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL 
 
Acords: 
 
1. 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, 
en coherència amb els acords adoptats en ocasió de la Festa Major d’Andorra 
la Vella i la Festa Major de Santa Coloma, anulꞏlar la Fira d’Andorra la Vella així 
com el Mercat Artesanal, que s’havien de celebrar els propers dies 23, 24 i 25 
d’octubre. 
 
2. S’acorda una addenda al contracte d’adjudicació dels serveis de 
conceptualització, disseny, construcció, muntatge i desmuntatge dels espais 
expositius del Comú per a la Fira d’Andorra la Vella, establert a favor de 
l’empresa Retina Produccions, SL, ajornant la realització dels treballs 
contractats fins a la propera edició de la Fira d’Andorra la Vella 2021, tot i fent 
efectiu a favor de l’adjudicatari el 25% (8.500€) de l’import total del contracte. 
 
 
 
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. 


