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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 13 de gener del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 13 de gener del 2021, 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 
LHble. 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 
L’Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
S’acorda una aportació per a l’any 2021 a l’Associació dels Comuns de 
Principat d’Andorra per un import de 10.000€ (10101/92000/226320). 
 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre l’expedient disciplinari amb referència EXP-D 003/2020-
G/MG, imposant a VVV la sanció de suspensió temporal de funcions i de salari 
durant quinze dies, d’acord amb el previst a l’article 69.1.b) de l’Ordinació de la 
funció pública del Comú d’Andorra la Vella, per a cadascuna de les dues faltes 
greus comeses, tipificades en l’article 67. b) de la mateixa norma. 
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Segon. CONSELLERIES DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I DE 
CIRCULACIÓ 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acord: 
 
S’acorda la solꞏlicitud número 5106473, a nom de la societat Molines Immobles, 
SLU, relativa a la demanda de construcció d’un edifici destinat a locals 
comercials, oficines i aparcament a les parcelꞏles situades al carrer Prat del 
Rull, número 5, carrer sense nom i carrer Baixada del Molí, número 6.  
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
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 fer pública la relació de vehicles dipositats a les dependències 
comunals, que es troben en estat d’abandonament, després d’haver efectuat 
els tràmits corresponents, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell 
de Comú. 
 
4. S’acorda reforçar la senyalització de l’aparcament del cementiri nou, amb 
senyals prohibitius d’estacionament màxim 60 minuts i pintar la senyalització 
horitzontal per visita al cementiri. 
 
5. S’acorda formalitzar l’Addenda al contracte d’arrendament signat el 4 de juny 
del 2015 entre el Comú i els germans Srs. Francesc i Jordi Font Barés en 
relació amb la parcelꞏla de terreny d’una superfície aproximada de 1.116 m2, 
situada a l’av. Santa Coloma, núm. 9-15, amb la finalitat de modificar i adaptar 
les seves eventuals pròrrogues contractuals així com els terminis de preavís 
per a la resolució definitiva. 
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Tercer. CONSELLERIA DE FINANCES 
 
DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPRES I MAGATZEM CENTRAL 
 
Acord: 
 
S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar, per lots, el 
subministrament de materials de neteja per al Comú d’Andorra la Vella, per una 
durada de 2 anys. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions 
administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
 
Quart.  CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Acords: 
 
1. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional, de contractació urgent, per 
adjudicar, per lots, el subministrament de sacs de precultiu amb flor i el 
manteniment durant el període de la seva instalꞏlació en els fanals de la 
parròquia d’Andorra la Vella. A tal efecte, s’aproven els plecs de condicions 
administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de licitació. 
 
2. S’acorda emplaçar les 20 jardineres esfèriques de formigó, adjudicades per 
la Junta de Govern del 23 de setembre del 2020, als llocs següents: 

- 9 a la plaça de la nova Seu de la Justícia 
- 11 a l’espai de l’antiga caserna de bombers. 

 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE JOVENTUT 
 
DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Acord: 
 
Vist que el Comú d’Andorra la Vella va cedir l’espai ubicat al Parc Central al 
Ministeri de Cultura del Govern, s’acorda el trasllat del Servei de Joventut i 
Participació Ciutadana a les dependències de l’Estadi Comunal Joan Samarra 
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Vila. En aquest nou espai el Servei de Joventut i Participació Ciutadana 
ampliarà el seu aforament i disposarà de: 

- Espai de lleure per adolescents i joves 
- Espai de tallers i cuina 
- Espai de treball i assessorament 
- Terrassa 
- Camp de futbol i bàsquet 
- Espai administratiu. 

 
 
Sisè.  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: 
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds següents, que s’adjunten a l’acta: 

- Altes, baixes i modificacions de comerç 
- Altes de propietat 
- Alta de terrassa. 

 
 
SERVEI DE TRIBUTS 
 
Acords:  
 
1. S’acorda resoldre les solꞏlicituds de fraccionament de diversos deutes que 
s’adjunten a l’acta. 
 
2. S’acorda publicar al BOPA l’Edicte de notificació de pagament en període 
voluntari de les taxes d’higiene pública i d’enllumenat públic i de l’impost de 
radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals, en relació amb la 
classificació d’activitats econòmiques 64.19 Altres tipus de mediació monetària.  
 
3. S’acorda publicar al BOPA l’Edicte de notificació de pagament en període 
voluntari dels preus públics relatius a l’aparcament o reserves d’estacionament a 
la via pública i guals. 
 



AJdG núm. 21/01 
13/01/2021 

 

 5 

4. S’acorda publicar al BOPA l’Edicte de notificació de pagament en període 
voluntari de l’impost de Foc i Lloc. 
 
 
SERVEI DE DEUTORS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda publicar al BOPA l’edicte pel qual es notifiquen diverses infraccions 
de circulació. 
 
2. S’acorda publicar al BOPA l’Edicte de notificació de l’acord d’embargament 
en compliment de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament 
tributari, derivat de les notificacions de constrenyiment a diversos deutors. 
 
3. S’acorda publicar al BOPA l’Edicte de notificació de l’acord d’embargament 
en compliment de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament 
tributari, derivat de les notificacions de sancions a diversos deutors. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Nomenament definitiu d’un treballador públic indefinit 
 
S’acorda el nomenament definitiu del treballador públic indefinit següent, que 
ha superat el període de prova i publicar al BOPA l’Edicte corresponent: 

- Sr. Oscar Vidal Ruiz, en la plaça de cap de Servei d’Aparcaments, 
adscrita al Departament de Serveis Públics, Urbanisme i Aparcaments, a 
comptar del 12 de gener del 2021.  

 
2. Prolongació d’una comissió de serveis 
 
SERVEI DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i d’acord amb el que disposa 
l’article 68 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, s’acorda 
prolongar l’adscripció en comissió de serveis del Sr. GLO, en la plaça 
d’informador dinamitzador, amb efectes el 9 de gener del 2021 i per un període 
no superior a 2 anys, finalitzant el 8 de gener del 2023, amb les mateixes 
condicions salarials (70401/23105/110000).  
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3. Hores extraordinàries a remunerar 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda el pagament de les 
hores extraordinàries següents: 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Novembre 2020 
 
MDD      10:42 h 
(50107/17000/110500) 
 
SERVEI D’AIGÜES 
 
Novembre 2020 
 
APM      08:13 h 
 
Treballador públic interí 
KD      05:16 h 
(50202/16100/110500) 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
ANDNEU desembre 2020 
 
AM      15:00 h 
AY      01:45 h 
BMFX      20:57 h 
CRJM      22:56 h 
CEG      15:00 h 
CVJ      14:30 h 
CFF      24:14 h 
ECJ      15:59 h 
GHJL      03:23 h 
LDS      21:06 h 
LMJ      25:39 h 
LREA      15:00 h 
LRND      16:40 h 
MAR      01:45 h 
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MOM      25:39 h 
PCX      14:15 h 
PLJ      01:45 h 
PJM      01:45 h 
RCR      14:15 h 
RMG      14:30 h 
SJSA       01:10 h 
SMA      01:45 h 
SGG      15:00 h 
(50301/16300/1110500) 
 
 
Setè.  CONSELLERIA DE PATRIMONI NATURAL 
 
PATRIMONI NATURAL 
 
Acord: 
 
S’acorda prorrogar els contractes relatius als treballs silvícoles de millora 
forestal als boscos de la parròquia d’Andorra la Vella (bosc de Maians), per al 
període 2021, a les empreses següents: 

- Avet Negre, SL, empresa adjudicatària dels treballs, per un import de 
30.000€, IGI inclòs (50103/17202/607730). 

- Silvagrina, SL, empresa adjudicatària de la direcció facultativa, per un 
import de 5.400€, IGI inclòs (50103/17202/607730). 

 
 
 
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. 


