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Acta: 8 / 20 

Data: 25 de febrer del 2020  

Organisme: Junta de Govern 

Assistència: Tots els membres de la Junta, a excepció del Sr. Antoni 
Fernández, que ha excusat la seva absència 

Inici de la sessió: 15 hores 

 

 

1. S’aprova l’acta de la sessió precedent, núm. 7/20, del 17 de febrer. 

2. S’aproven els honoraris dels serveis jurídics del Sr. Xavier López, per un import de 
1.300 € mensuals (a raó de dues hores setmanals) i de 130 € per hora addicional. 

3. S’aprova la minuta d’honoraris del Sr. Antoni Fiñana, per un import de 2.570,70 €, 
pels treballs realitzats respecte a l’elaboració d’un informe i la proposta de 
resolució del recurs administratiu formulat per la Sra. Carme Ricart Castellón. 

4. S’acorda la contractació dels serveis jurídics del Sr. Rafel Audivert, del bufet 
TORNOS ADVOCATS, per un import de 11.500 €, de caràcter anual. 

5. S’acorda resoldre favorablement la demanda de Stop Violències de dur a terme 
una manifestació el dia 8 de març, que s’iniciarà a la plaça Coprínceps i està 
previst que circuli per l’avinguda Carlemany fins l’avinguda Meritxell (previ 
consentiment del Comú d’Andorra la Vella i de l’Agència de Mobilitat de Govern). 

Compres 

6. S’aprova el plec de bases i la publicació d'un edicte convocant un concurs públic 
per a l’explotació de màquines expenedores de cafès i begudes (5), i de petita 
alimentació (5) pels diferents espais comunals. Es fixa un cànon mínim de 15 
€/mes i màquina, vist el consum elèctric de 6 €/mes de les màquines de begudes i 
de 13 €/mes de les màquines de petita alimentació (el cànon actual és de 11 €/mes 
per màquina). 

Finances 

7. S’aprova la relació núm. 5 de baixes, retorns i anul·lacions de rebuts (baixes de 
rebuts per un import de 1.147,60 €). 

8. S’aprova la relació núm. 4/20 de factures conformades (inferiors a 600 €) per un 
import net a pagar de 6.284 €, un cop verificades, per procedir al seu abonament 
amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. 
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9. S’aprova la relació núm. 5/20 de factures conformades (superiors a 600 €) per un 
import net a pagar de 52.115,39 €, un cop verificades, per procedir al seu 
abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. 

10. S’aprova la relació núm. 1 de proposta de compensació per un import de 135 €. 

11. S’aprova la relació de pagaments núm. 6/2020 per un import total de 258.066,82 €. 

12. S’aprova la liquidació mensual de l’IGI corresponent al mes de gener. 

Administració 

13. S’aprova la relació de pagaments fraccionats núm. 1/2020, per un import total de 
19.760,75 €. 

14. S’aproven les sol·licituds de comerç presentades (7 baixes, 1 cessació d’activitat, 
12 obertures, 1 modificació d’activitat, 1 modificació d’adreça i 1 suspensió 
d’activitat). 

15. S’aproven les sol·licituds de terrasses de bar presentades (14). 

16. S’aproven les sol·licituds d’exempcions fiscals presentades (5 pagaments del foc i 
lloc, 1 pagament d’activitat de piscina i 1 pagament d’activitats a l’Espai Lleure). 

Esports  

17. S’acorda publicar un edicte convocant un concurs públic per a la provisió de 
samarretes i gorres per als participants als Esports d’Estiu 2020. 

18. S’acorda publicar un edicte convocant un concurs públic per contractar una 
empresa d'autobusos per a les activitats dels Esports d’Estiu 2020. 

19. S’acorda publicar un edicte convocant un concurs públic per contractar el servei de 
càtering destinat als infants de 3 a 5 anys inscrits als Esports d’Estiu 2020. 

20. S’acorda atorgar un subvenció puntual al Bàsquet Club Escaldes per a la 
realització de les jornades del Campionat Parroquial 2019-2020, per un import de 
3.000 €. 

21. S’acorda atorgar un subvenció puntual a l’Esquí Club d’Andorra per col·laborar als 
Campionats d’Andorra de velocitat FIS, en la modalitat de descens, que tindrà lloc 
els dies 27, 28 i 29 de març a l’estació de Soldeu el Tarter, per un import de 1.000 €. 

Cultura 

22. S’acorda la renovació del contracte (llicència anual) amb l’empresa PMB 
SERVICES, pel servei de catàleg de la biblioteca comunal, per un import de 809,62 
€. 

23. S’acorda la cessió amb preu públic reduït (270 €) al Ministeri d’Educació i 
Ensenyament Superior de la Sala d’Actes del Comú, els dies 20 i 21 d’abril del 
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2020, per a dur-hi a terme un espectacle infantil destinat a les diferents escoles del 
país. 

24. S’acorda la cessió amb règim de gratuïtat a l’Institut Camôes d’Andorra de la Sala 
d’Actes del Comú, durant mig dia el 21 de març del 2020, per a dur-hi a terme una 
representació teatral. 

Recursos humans 

25. S’acorda la contractació amb caràcter d’urgència del Sr. Bruno Miguel Cerqueira 
Lopes, en qualitat de monitor de lleure, del 26-2-2020 al 28-2-2020, atesa la baixa 
per malaltia de la Sra. Iria Torres Ribeiro, i vista la renúncia al lloc de treball 
presentada per la Sra. Ester Barreiro Taboada. 

26. S’acorda la contractació amb caràcter d’urgència d’un treballador públic interí, 
atesa la baixa per malaltia de la Sra. Julieta Vargas Jorge, puericultora. 

27. S’acorda autoritzar a la Sra. Montserrat Sánchez Fernández, treballadora pública 
del Comú, a exercir com a entrenadora de futbol amateur per Special Olympics 
Andorra i per la Federació Andorrana de Futbol, atès el valor social de les activitats 
mencionades i la seva naturalesa fora de l’horari laboral. 

Circulació 

28. S’aproven les propostes de la Comissió de Circulació de resolució dels recursos 
sobre sancions administratives. 

 
 
I, esgotat l’ordre del dia de la reunió, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió. És un quart 
de vuit del vespre. 
  
        Vist i plau                                P. o. de la Junta de Govern 
LA CÒNSOL MAJOR                                                        EL SECRETARI GENERAL  
 
 


