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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 30 de setembre del 2020 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 30 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. 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. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
S’acorda atorgar la subvenció corresponent a l’any 2020 a l’Associació de 
Ramaders de les muntanyes de Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i 
Escaldes-Engordany, per un import de 2.304,91€ (10101/92000/482900). 
 
 
Segon. CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorden les bases per al concurs de la imatge identificativa de les 
Parròquies Amigues de la Infància, juntament amb la resta de Comuns. 
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2. S’acorda validar la guia de “Visita al Comú d’Andorra la Vella”, en el marc del 
Consell d’Infants d’Andorra la Vella, per tal que puguin desenvolupar-la els 
infants de la parròquia a les escoles.  
 
3. Vista l’acta de la Comissió Tècnica de Social del passat 25 de setembre, 
s’acorden les propostes següents: 
 

Prestacions socials indirectes: 
 

Exoneracions: 
 

- Expedient 60*2014: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2020. 

 
- Expedient 70*2015: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 

Serveis 2020. 
 

- Expedient 23*2020: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2021 i fins a l’any 2023, segons resolució de la CONAVA.  

 
- Expedient 79*2015: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 

Serveis 2021 i fins a l’any 2030, segons la resolució de la CONAVA. 
 

- Expedient 11*2013: l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 2020. 
 

- Expedient 11*2013: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de la 
Ludoteca de Santa Coloma. 

 
- Expedient 11*2013: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de 

Matins Esportius. 
 

- Expedient 14*2020: l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 2020, 
així com l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i Servies 2021 
i amb caràcter definitiu, segons la resolució de la CONAVA. 

 
- Expedient 35*2017: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 

Serveis 2020. 
 

- Expedient 24*2020: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2021. 

 
- Expedient 22*2018: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 

Serveis 2020. 
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- Expedient 44*2019: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de 
Foc i Lloc i Serveis. 

 
- Expedient 61*2015: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de 

Foc i Lloc i Serveis de la Sra. S.G.V. 
 

- Expedient 61*2015: valora favorablement l’exoneració del 100% en 
concepte de Foc i Lloc i Serveis 2021 i fins a l’any 2028, segons la 
resolució de la CONAVA. 

 
- Expedient 61*2015: l’exoneració del 100% en concepte d’un deute de 

Foc i Lloc i Serveis, per la Sra. J.R.G. 
 

- Expedient 61*2015: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2021 i fins a l’any 2028, segons la resolució de la CONAVA, per 
la Sra. J.R.G. 

 
- Expedient 22*2020: Es valora favorablement l’exoneració del 100% en 

concepte de Foc i Lloc i Serveis 2021 i amb caràcter definitiu, segons la 
resolució de la CONAVA. 

 
- Expedient 26*2020: l’exoneració del 100% en concepte de Serveis 2020, 

així com també l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2021. 

 
- Expedient 25*2020: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 

Serveis 2021 i amb caràcter definitiu, segons resolució de la CONAVA. 
 

- Expedient 27*2020: l’exoneració del 100% en concepte de Foc i Lloc i 
Serveis 2020. 

 
 
Tercer. CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS  
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar l’equip de monitors de 
fitness, des del 5 d’octubre al 31 de desembre del 2020, a la societat Esport 
Organització Advent, SL, per un import de 10.636,36€, IGI no inclòs 
(80101/34000/227900). 
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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 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: 
 
D’una modificació d’ofici de comerç que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES 
 
ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 
 
Acords: 
 
1. S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, les tasques de 
manteniment preventiu dels SAI dels diferents edificis comunals a l’empresa 
Sistemes i Processos de Continuïtat Elèctrica, SAU-SIPCE per un import de 
16.649,85€, IGI inclòs (40201/92001/213000). 
 
2. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el 
subministrament i el manteniment del sistema d'impressores del Comú, 
mitjançant la modalitat de rènting. A tal efecte, s’aproven els plecs de 
condicions administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
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C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords 
 
1. Publicació d’un Edicte extern per a la contractació de dos treballadors 
públics interins 
 
DEPARTAMENT SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i de conformitat amb els 
articles 109.a i 110 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, 
s’acorda convocar un procés selectiu per contractar 2 monitors d’espais de 
lleure, com a treballadors públics interins (70501/32401/110000). 
 
2. Prolongació de l’aplicació temporal d’un import suplementari al 
complement específic d’higiene dels auxiliars de xarxes i triatges 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda prolongar 
l’aplicació temporal de l’import suplementari de 12,07€/dia treballat, aprovat per 
la Junta de Govern de l’11 de desembre del 2019, al complement específic 
d’higiene dels auxiliars de xarxes i triatge que assumeixin les tasques d’operari 
de xarxes i triatges, mentre duri la situació de reducció d’efectius pel que fa als 
operaris, o com a màxim fins al 31 de desembre del 2020, data en què es 
revisarà de nou la necessitat del servei.  
 
3. Contractació d’un tècnic administratiu, a temps parcial, per a JOVIAL, 
SLU 
 
S’acorda trametre un comunicat intern, adreçat a tots els funcionaris i 
treballadors públics indefinits del Comú, informant que la societat JOVIAL, SLU 
té la necessitat d’incorporar un tècnic administratiu, a temps parcial, per a 
realitzar les tasques administratives i de gestió dels habitatges de JOVIAL. 
Aquesta funció s’haurà de compaginar amb el lloc de treball que ocupi dins de 
l’Administració. A la persona interessada se li atorgarà un complement 
retributiu. 
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Cinquè. CONSELLERIA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la solꞏlicitud número 5106147, a nom de la societat Waygate 
Developments, SLU, relativa a la demanda de construcció d’un edifici 
d’habitatges situat al carrer de l’Estadi, número 18-20. 
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5109457, a nom del Sr. Joaquim Miró Castillo, 
relativa a la demanda de construcció d’un edifici d’habitatges situat al carrer de 
les Escoles, número 25, de Santa Coloma. 
 
3. S’acorda la solꞏlicitud número 5109689, a nom de la societat Residència 
Maragall, SL, relativa a la demanda de reforma de la planta primera i l’ampliació 
del recorregut de l’ascensor existent a l’edifici situat al carrer de l’Aigüeta, 
número 12. 
 
4. S’acorda la solꞏlicitud número 5109832, a nom de la societat Roc Escolls, 
SA, relativa a la demanda de reforma i canvi d’ús de la planta soterrani de 
l’edifici situat al carrer Roc dels Escolls, número 9. 
 
5. S’acorda la solꞏlicitud número 5110341, a nom de la Sra. Núria Mariño 
Camba, relativa a la demanda de reforma i canvi d’ús de les plantes baixa i 
soterrani de l’edifici situat al carrer de la Sardana, número 26. 
 
6. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
7. Atesa la necessitat d’introduir algunes modificacions afectant a diverses 
partides del projecte d’embelliment dels carrers de les Lloses i la Grandalla, 
s’acorda declarar desert el concurs convocat i iniciar els tràmits administratius 
corresponents per a la modificació del projecte i redacció dels nous plecs de 
condicions administratives i tècniques. 
 
8. S’acorda iniciar els tràmits per convocar un concurs relatiu al projecte 
d’embelliment del tram de l’avinguda d’Enclar, comprès entre la rotonda del riu 
d’Enclar i el número 98 de l’avinguda. 
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Sisè.  CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI TÈCNIC 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el subministrament i la 
colꞏlocació de 8 jardineres per al carrer Prada Motxilla a l’empresa Serralleria 
Pardo-Antoni Pardo Molina, per un import de 5.863,60€, IGI inclòs 
(50201/15500/607100). 
 
2. S’acorda ampliar el contracte amb l’empresa Construccions Entrimo, SL 
referent als treballs complementaris a les obres d’ampliació de la voravia al 
carrer Prada Motxilla, per un import de 9.110€, IGI inclòs 
(50201/15500/607100), i publicar al BOPA l’Edicte corresponent. 
 
 
SERVEI D’ENLLUMENAT 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar els treballs per pintar 42 
fanals al carrer Bonaventura Riberaygua a l’empresa Pintures Balança, SL, per 
un import de 14.922,60€, IGI Inclòs (50203/16500/217041). 
 
2. S’acorda modificar l’Edicte del 17 de setembre del 2020, publicat al BOPA 
núm. 113, any 2020, del 23 de setembre del 2020, relatiu a l’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 causa d’un error de transcripció, i publicar 
al BOPA la Correcció d’Errata següent: 
 
On hi diu: 
 

Concepte Empresa 
Import anyal 

IGI inclòs 
4 figures menairons 3D Cairó, SL 19.060,80€ 
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Hi ha de dir: 
 

Concepte Empresa 
Import total 

de la compra 
IGI inclòs 

4 figures menairons 3D 
(adquisició) 

Cairó, SL 19.060,80€ 

 
 
Setè.  CONSELLERIES DE CULTURA I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
A) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
ACTIVITATS CULTURALS  
 
Acord: 
 
S’acorda contractar l’espectacle T’estimo si he begut” a l’empresa MISOGINES 
SA, per un import d’11.800€ (60102/33400/226830), en el marc de la 
Temporada de Teatre. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acord: 
 
S’acorda incoar un expedient disciplinari, per 6 presumptes faltes greus, a CBJ, 
i nomenar-ne instructora la directora de Recursos Humans. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
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SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
Vista la demanda presentada pel grup de folklore Casa de Portugal en relació 
amb una plantació d’arbres a la parròquia, en commemoració del 25è aniversari 
de l’entitat, s’acorda autoritzar la plantació d’un arbre a l’aparcament comunal, 
situat al costat de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, a l’avinguda Mitjavila. 
L’entitat es farà càrrec de la despesa del parterre i el Servei de Medi Ambient 
dels treballs de plantació, durant la primavera 2021. 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 12.15 h. 


