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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 23 de setembre del 2020 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 23 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 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern en la sessió celebrada el dia 12 
d’agost, s’aprova la novació modificativa del contracte signat el 17 de gener del 
2007, entre el Comú d’Andorra la Vella i la societat Vinyes, SL, per a 
l’arrendament del terreny conegut per Prada Casadet (avui propietat de la Sra. 
Thaïs Vinyes Dabad). El nou contracte comporta l’ampliació de la superfície de 
l’arrendament fins a la totalitat de la finca (7.937,33 m2) i la durada del 
contracte s’estableix fins al 31 de març del 2021, amb tàcita reconducció per 
períodes mensuals. L’import de la renda serà de 25.000€ mensuals, IGI inclòs 
(50503/1330204/200000). 
 
B) ARXIU, RECERCA I PATRIMONI 
 
Acord: 
 
Vista l’oferta presentada, s’acorda contractar els treballs de digitalització de 
documentació de l’Arxiu Comunal a l’empresa Dinser Andorra, per un import de 
9.196,00€, IGI inclòs (10102/92000/227900). 
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Segon. CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS  
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar un conveni de colꞏlaboració entre el Colꞏlegi Anna Maria 
Janer de Santa Coloma, el Club Natació Serradells i el Comú d’Andorra la Vella 
per reubicar una part de les activitats aquàtiques infantils en horari 
extraescolar, de setembre a desembre del 2020, per un import de 2.800,00€, 
IGI inclòs (80101/34000/227900). 
 
2. S’acorda formalitzar un conveni de colꞏlaboració entre el Lycée Comte de 
Foix, el Club Natació Serradells, El Club Natació Sincronitzada Serradells i el 
Comú d’Andorra la Vella, per reubicar una part de les activitats aquàtiques 
infantils en horari extraescolar, d’octubre a desembre del 2020, per un import 
de 2.800,00€, IGI inclòs (80101/34000/227900). 
 
 
Tercer. 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 
  
Acords: 
 
1. 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 
- Solꞏlicitud d’una alta de publicitat exterior 
- Solꞏlicitud d’una alta al cens electoral 
- Solꞏlicitud d’una modificació de terrassa. 

 
2. S’acorda la proposta de facturació de les activitats comercials, empresarials i 
professionals de l’any 2020. 
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3. S’acorda la proposta d’Ordinació de modificació de l’Ordinació tributària 
comunal per a l’any 2020, del 19 de desembre del 2019, la qual s’haurà de 
sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
 
S’informa: 
 
De la modificació d’ofici de propietat que s’adjunta a l’acta. 
 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acords:  

 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds de fraccionament de deute de tributs i de 
sancions que s’adjunten a l’acta. 
 
 
SERVEI DE DEUTORS 
 
Acords: 
 
S’adopta acord d’embargament sobre les notificacions de constrenyiment 
efectuades relatives a tributs, preus públics i sancions de circulació, en 
compliment de l’article 109 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de 
l’ordenament tributari. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Prolongació de la relació laboral d’una treballadora pública indefinida 

 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, la demanda presentada per 
la interessada, i l’informe del cap de Servei d’Higiene, així com l’art. 56 de la 
Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’acorda prolongar la relació 
laboral de la Sra. BMT com a treballadora pública indefinida, en la plaça 
d’auxiliar de neteja de la via pública, equip de tarda, adscrita a l’Àrea d’Higiene, 
del 6 de gener del 2021 al 5 de gener del 2022, amb les mateixes condicions 
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contractuals i la mateixa retribució salarial que percebia abans de la data de la 
seva jubilació d’ofici per edat. Aquesta demanda haurà de ser revisada i 
renovada cada any, si s’escau, fins a l’edat màxima de setanta anys d’edat 
(50301/163000/110000). 
 
2. Prolongació de la contractació d’un treballador públic interí 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, 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 prolongar 
la contractació, com a treballadora pública interina, de la Sra. HJP, en la plaça 
d’informadora turística, de l’1 d’octubre del 2020 al 31 de març del 2021, amb 
una classificació salarial corresponent al 80% del grup funcional C, nivell 5, i 
una jornada laboral setmanal segons planificació (90201/43201/130000). 
 
3. Ampliació horària d’un treballador públic interí 

 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda ampliar la jornada laboral del Sr. 
PM, treballador públic interí, en la plaça de professor de música, passant a 
realitzar una jornada de 12h45/setmanals, de l’1 d’octubre del 2020 al 30 de 
juny del 2021, amb un salari en base a 21,97€/h (60201/33401/130000). 
 
4. Contractació de treballadors públics interins 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
a) Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda: 

1) La renúncia de la Sra. PPMJ, treballadora pública indefinida, com a 
monitora d’espais de lleure, essent el seu últim dia laboral el 30 de 
setembre del 2020. 
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2) De conformitat amb els articles 109.c, 110 i 111 de la Llei 1/2019, del 
17 de gener, de la funció pública, contractar i nomenar, amb caràcter 
provisional, com a treballador públic interí, el Sr. PMJ, en la plaça de 
monitor dels espais de lleure, del 24 de setembre del 2020 al 2 de juliol 
del 2021 i amb un salari en base a 9,22€/h treballada, a raó de 
25h/setmanals, ampliable a 37,5h/setmanals en períodes de vacances 
escolars (70501/32401/110000).  

 
b) Vist l’informe de la directora de RH i de conformitat amb els articles 109.b, 
110 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 treballador públic interí, 
el Sr. FLH, en la plaça de monitor dels espais de lleure, del 28 de setembre del 
2020 fins a la reincorporació de la persona titular de la plaça, la Sra. VEC, i 
amb un salari en base a 9,22€/h treballada, a raó de 25h/setmanals, ampliable 
a 37,5h/setmanals en períodes de vacances escolars (70503/32402/110000).  
 
5. Publicació d’un procés selectiu d’ingrés 
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda convocar un procés selectiu 
d’ingrés en primera convocatòria, mitjançant Edicte, per tal de proveir 3 places 
vacants d’aspirants al càrrec d’agents de circulació per al Servei de Circulació 
del Comú d’Andorra la Vella (50401/1330000/110000).  
 
6. 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 24 de setembre del 2020, la jornada 
laboral del Sr. MPJ sigui del 80% amb la consegüent adaptació retributiva. 
 
7. Adscripció temporal d’un treballador  
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda prolongar un any l’adscripció 
temporal, per motius mèdics, de la Sra. MPV, d’acord amb els articles 81 i 82 
de l’ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, de l’article 84 de 
la Llei 1/2019 del 17 de gener, de la funció pública i de l’article 19 de la Llei 
34/2008 del 18 de desembre, de la seguretat i salut en el treball.  
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Quart.  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 solꞏlicitud número 5108639, a nom del Sr. Josep Ricard Sopena 
Fortuny, relativa a la demanda de reforma i ampliació de l’immoble situat al 
carrer Roureda de Sansa, número 14 i carrer Bonavista, número 15. 
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5110114, a nom de la societat Vel Vint-i-ú, SL, 
relativa a la demanda de modificació de projecte de construcció d’uns edificis 
d’habitatges a la parcelꞏla situada entre l’avinguda Tarragona, número 111-129, 
Ctra. de la Comella, número 1-9, i avinguda de la Borda Nova, número 2-22. 
 
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
4. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, els treballs de 
redacció de l’informe de riscos naturals a la unitat d’actuació PP-SUR-08.2 a 
l’empresa Euroconsult, SAU, per un import de 7.419,50€, IGI Inclòs 
(50101/15100/227400). 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ 
 
Acords: 
 
1. S’acorden les resolucions d’alꞏlegacions formulades a diverses sancions de 
circulació que s’adjunten a l’acta. 
 
2. S’acorda retornar l’import de 90,00€ corresponent a un servei de grua, al 
vehicle propietat de la Sra. CPMN, atenent al fet que les alꞏlegacions derivades 
de la sanció que en porta causa han estat acceptades. 
 
3. S’acorda retornar l’import de 90,00€ corresponent a un servei de grua, al 
vehicle propietat de la Sra. MLS, atenent al fet que les alꞏlegacions derivades 
de la sanció que en porta causa han estat acceptades. 
 
4. S’acorda retornar l’import de 90,00€ corresponent a un servei de grua, al 
vehicle propietat de la societat E, SLU, atenent al fet que les alꞏlegacions 
derivades de la sanció que en porta causa han estat acceptades. 
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5. S’acorda retornar l’import de 90,00€ corresponent a un servei de grua, al 
vehicle propietat de la Sra. VJE, atenent al fet que les alꞏlegacions derivades de 
la sanció que en porta causa han estat acceptades. 
 
6. S’acorda retornar l’import de 90,00€ corresponent a un servei de grua, al 
vehicle propietat del Sr. MGJM, atenent al fet que les alꞏlegacions derivades de 
la sanció que en porta causa han estat acceptades. 
 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE FINANCES 
 
DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
Acords: 
 
1. S’acorden cinc crèdits ampliables del capítol 1 de despeses de personal 
contra tresoreria per un import de 191.000€ i detallats en la taula, per poder 
liquidar les obligacions de les despeses de personal interí fins a finals d’any. 
 

Casal d’Infants El Llamp/Sou base personal interí 70501/32401/130000 75.000€ 

Ludoteca de Santa Coloma/Sou base personal 
interí 

70503/32402/130000 42.000€ 

Medi Ambient/Sou base personal interí 50107/17000/130000 30.000€ 

Institut de Música/Sou base personal interí 60201/33401/130000 22.000€ 

Escola d’Art/Sou base personal interí 60301/33402/130000 22.000€ 
 

 
2. S’acorden 3 transferències de crèdit de despesa corrent, segons les 
demandes dels departaments i detallades en la taula següent: 
 

PARTIDA A AUGMENTAR CONCEPTE IMPORT PARTIDA A DISMINUIR 

Medi Ambient/ 
Jardins/Àrees 
verdes i parcs  

50107/17101/
217001 

Subm. flor 
d’hivern 

15.000€     



AJdG núm. 20/34 
23/09/2020 

 

 8 

      -15.000€ 

Medi Ambient/ 
Parcs i 

Jardins/Altres 
serveis a 
l’exterior 

50107/17100/
227900 

Circulació/ 
Bus 

Comunal/Colꞏlectiu 
de persones 

50401/44201/
223100 

Ampliació 
línies Bus 
Comunal 

11.200€      

      -11.200€ 

Circulació/ 
Ap. Control 

horari/Lloguer de 
terrenys 

50401/ 
1330301/ 
200000 

Ludoteca de Santa 
Coloma/ 
Neteja i 

sanejament  

70503/32402/
227000 

Neteja nous 
espais 

(mesures 
COVID-19) 

1.200€      

      -600€ 
Ludoteca de 

Santa Coloma/ 
Edificis i altres 

70503/32402/
212000 

      -600€ 

Ludoteca de 
Santa Coloma/ 

Activitats 
extraescolars 

70503/32402/ 
226890 

 
 
Setè.  CONSELLERIA DE CULTURA 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
A) ACTIVITATS CULTURALS  
 
Acord: 
 
S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, la Sra. Claudia 
Rossell Badia-LOFT33 per a la conceptualització i producció d’una intervenció 
artística a 2 espais de la parròquia per un import de 20.887,73€, IGI no inclòs 
(60101/33805/226681).  
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B) SERVEI DE L’INSTITUT DE MÚSICA 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada per l’Associació Amics de Cambra Romànica, 
s’acorda cedir-los una aula de l’Institut de Música els dies 21, 25 i 28 de 
setembre, i 2, 5, 9, 12, 16 ,19 i 23 d’octubre, per a un grup que participa al cicle 
de concerts de tardor.  
 
 
C) ASSOCIACIONS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda resoldre la solꞏlicitud d’inscripció al Registre Comunal 
d’Associacions d’Andorra la Vella següent: 

 
Núm. 

registre 
Núm. 

expedient 
Solꞏlicitant Acord 

5110932 25116/2020 AOPA Andorra Favorable 
 
2. S’acorda modificar al Registre Comunal d’Associacions la Junta Directiva de 
l’entitat següent: 
 

Núm. 
registre 

Núm. 
expedient 

Solꞏlicitant Acord 

5111190 25193/2020 
Secció d’acció esportiva 
Bloccafè 

Favorable 

 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
Vista l’oferta presentada, s’acorda adjudicar el concurs d’àmbit nacional relatiu 
al subministrament i la colꞏlocació de 20 jardineres esfèriques de formigó, de 
color blanc, per a l’embelliment de la parròquia d’Andorra la Vella a l’empresa 
Senyalitzacions Stop, SL, per un import de 55.688,10€, IGI inclòs 
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(50107/17000/607301), amb un termini de lliurament i instalꞏlació de 104 dies 
laborables després de la comanda, i un termini de garantia de 60 mesos. 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 13.15 h. 


