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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 20 de gener del 2021 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 hores del dia 20 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 
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acords: 
 
1. D’acord amb el previst, es decideix l’aportació econòmica per a l’any 2021 a 
la societat Joves i Vivenda Alternativa, SLU (JOVIAL, SLU), per al seu 
funcionament, per un import de 294.000€ (10101/15300/443000). 
 
2. S’acorda l’aportació econòmica per a l’any 2021 a la Comissió de gestió de 
la vall del Madriu-Perafita-Claror, per un import de 50.000€ 
(10101/92000/482900). 
 
3. Vista la demanda presentada per part del Consul Honorari de Portugal, 
s’acorda cedir al Consulat una cabina de votació per als propers dies 23 i 24 de 
gener, amb motiu de la celebració de les eleccions convocades per la 
República de Portugal. 
 
4. Vista la demanda presentada per part de la directora de l’Escola Primària 
Francesa de Santa Coloma, s’acorda cedir-los el parc dels Artells, situat al 
davant de l’escola, per a ús dels infants durant el seu temps d’esbarjo. 
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5. Mitjançant comunicació del 14 de gener del corrent, Andorra Turisme informa 
el Comú sobre les dues etapes del Tour de France que, enguany, acollirà el 
Principat d’Andorra, entre els dies 11 i 13 de juliol. Als efectes de coordinar tota 
la logística entre Andorra Turisme i el Comú d’Andorra la Vella, s’acorda 
nomenar com a interlocutors, l’Hble. Sr. Miquel Canturri, conseller de Cultura i 
de Promoció Turística, i el Sr. Miquel Rossell, coordinador de Mobilitat.  
 
 
S’informa: 
 
1. De la carta del FC Barcelona agraint l’ajuda i la colꞏlaboració desinteressada 
del Comú per poder fer ús de la sala la Consòrcia del Centre de Congressos el 
proper dia 24 de gener, data prevista inicialment per celebrar les eleccions de 
la nova Junta Directiva del Club. 
 
2. Del reemborsament al Comú, per part de l’ECAEE, dels imports de les 
subvencions abonades a l’associació per a la realització de diversos actes de 
promoció turística, els quals van haver de ser suspesos a causa de la 
pandèmia del SARS-CoV-2. En el curs de l’any 2021, el Comú seguirà 
treballant amb l’associació per a participar en noves iniciatives.  
 
 
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: 

- Altes, baixes i modificacions de comerç 
- Altes de propietat 
- Una alta de terrassa 
- Altes de publicitat exterior. 
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SERVEI DE TRIBUTS 
 

Acord: 
 
S’acorda resoldre les solꞏlicituds de fraccionament de diversos deutes que 
s’adjunten a l’acta. 
 
SERVEI DE DEUTORS 

 
Acord:  
 
S’acorda publicar al BOPA l’Edicte pel qual es notifiquen diverses infraccions 
de circulació. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Reubicació individual d’un funcionari 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la reubicació individual del Sr. 
BBC a la plaça de tècnic administratiu de l’Àrea d’Instalꞏlacions i Equipaments 
esportius i de Lleure, adscrita al Departament d’Esports, d’acord amb l’article 
50 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella 
(80301/34202/110000). 
 
2. Hores extraordinàries a remunerar 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda el pagament de les 
hores extraordinàries següents: 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
ANDNEU desembre 2020 
 
AOI        03:06 h 
(50301/163000/110500)  
 
3. Cursos de formació  
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, s’acorda autoritzar: 
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a) L’assistència de la Sra. VSMA, directora de Finances, i del Sr. OLJ, 
interventor comunal, a la formació “Evolució de l’aplicació de les Normes 
Internacionals de Comptabilitat (NICSP) a les administracions andorranes”, 
organitzat per Lidera, de manera presencial, els dies 11, 12, 18 i 19 de març del 
2021, amb una durada de 16 hores i per un import de 570€/persona 
(30101/92002/163000). 
 
b) L’assistència del personal assignat a la 4art. WorkShop Aptitude, 
organitzada pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), de manera online, 
el dia 21 de gener del 2021, sense cost econòmic (30101/92002/163000).  
 
4. Atorgament d’un complement de responsabilitat addicional 
 
Vist l’informe de la directora de RH i d’acord amb l’article 60 e) de l’Ordinació 
de la funció pública del Comú d’Andorra la Vella, s’acorda atorgar al Sr. RLS, 
cap d’Àrea d’Higiene, un complement de responsabilitat addicional (CRA), d’un 
import de 300€/mes, per assumir les tasques de coordinació del Pla Andneu. 
Aquest complement tindrà efectes a partir de l’1 de desembre del 2020 i durant 
els mesos d’activació del Pla Andneu. (50301/16300/110000). 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la solꞏlicitud número 5109908, a nom del Sr. Jaume Solà Escriu, 
relativa a la demanda de reforma i canvi d’ús d’hotel a habitatges de l’edifici 
situat a l’avinguda Santa Coloma, número 24.   
 
2. S’acorda la solꞏlicitud número 5111291, a nom de la societat Domini Roc, 
SLU, relativa a la demanda de modificació i ampliació del projecte de 
construcció d’un edifici d’habitatges situat al carrer Prat de la Creu, número 44, 
d’Andorra la Vella. 
 
3. S’acorda la solꞏlicitud número 5113351, a nom de British Colleges Overseas, 
SL, relativa a deixar sense efecte la demanda amb número de registre 5108124 
corresponent a l’ampliació de l’edifici situat 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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Quart.  CONSELLERIES DE SERVEIS PÚBLICS I DE FINANCES 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
SERVEI D’ENLLUMENAT 
 
Acord:  
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda adquirir 40 lluminàries LED per a la 
substitució i reposició de models antics en diferents carrers de la parròquia a 
l’empresa Cairó, SL, per un import de 9.075,62€, IGI inclòs 
(50203/16500/217040). 
 
 
B) SERVEI D’AIGÜES 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre la solꞏlicitud següent: 
 

Núm. 
registre 

Solꞏlicitant Objecte Acord 

5113939 NEIDA, SAU 

Solꞏlicitud d’autorització de 
càrrega d’aigua freàtica 
per a ús industrial de més 
de 1.000 m3 a l’any 

Favorable 

 
 
C) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPRES I MAGATZEM CENTRAL 
 
Acord: 
 
D’acord amb l’establert en el pacte 3.3 del Contracte signat el 10 de febrer del 
2017 amb la societat Nogreda Serveis, SA, relatiu a l’adjudicació del 
manteniment i la reparació de diferents vehicles del Comú d’Andorra la Vella, 
s’acorda modificar l’annex 2, als efectes de regularitzar la baixa de 3 vehicles, 
quedant el contracte de manteniment amb un import de 36.738,10€/any, IGI 
inclòs, desglossat com segueix: 
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Departament/servei Partida pressupostària 
Import IGI 

inclòs 

Medi Ambient 50107/17000/214000 3.124,13€ 
Enllumenat Públic 50203/16500/214000 5.783,87€ 
Servei d’Obres 50210/15100/214000 9.456,83€ 
Higiene 50301/16300/214000 15.206,92€ 
Servei de Circulació 50401/13300/214000 2.237,55€ 
Compres i Magatzem Central 40103/93100/214000 464,40€ 
Cultura 60101/33000/214000 464,40€ 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
A) ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
Acord: 
 
Tal com s’ha vingut realitzant els darrers anys, s’acorda formalitzar el Conveni 
de colꞏlaboració entre la societat AndorraTurisme, SAU i les set corporacions 
comunals d’Andorra per al desenvolupament d’accions conjuntes de 
màrqueting turístic, mitjançant el programa Infoturisme 2021, amb una 
aportació per part de cada Comú de 25.000€ (90101/43300/482900). 
 
 
B) SERVEI DEL CENTRE DE CONGRESSOS 
 
Acords: 
 
1. S’acorda procedir al pagament de la quota de soci per part del Centre de 
Congressos com a membre de l’Andorra Convention Bureau per a l’any 2021, 
per un import de 10.500€, IGI inclòs (90301/43202/226000). 
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda contractar el personal extern per 
realitzar els diferents muntatges dels esdeveniments que se celebraran al 
Centre de Congressos i d’aquells que s’organitzaran des del Departament de 
Promoció Turística i Comercial durant l’any 2021 a l’empresa Randstad 
Recursos Humans, SL, per un import de 19.200€/any, IGI no inclòs 
(90301/43202/227900). 
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3. S’acorden els horaris del Centre de Congressos següents, vistes les 
circumstàncies actuals de la pandèmia: 

- Horari d’atenció al client: de dilluns a divendres, de 8.00 a 15:30 hores.  
- Si hi han esdeveniments previstos al Centre de Congressos, es 

modificaran els horaris de l’equip (flexibilitat horària), com també 
s’atendran actes fora de l’horari establert per continuar donant el millor 
servei al públic. 

- Tancament de la instalꞏlació del Centre de Congressos: del 25 de 
desembre del 2021 al 9 de gener del 2022 (ambdues dates incloses). 

 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
A) ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorda atorgar la subvenció per a l’any 2021 a la Fundació Privada Tutelar 
del Principat d’Andorra, d’acord amb el conveni signat, amb una aportació de 
100€ per cada persona tutelada i de 50€ per cada pretutela i/o curatela de la 
parròquia, el que suposa un import de 20.438,72€ per a aquest any, IGI inclòs 
(70601/23100/482900). 
 
2. Vista la demanda presentada per part de Creu Roja Andorrana, s’acorda 
colꞏlaborar en les campanyes de donació de sang de l’any 2021, amb la cessió 
gratuïta de material i de la sala la Consòrcia del Centre de Congressos per a 
les campanyes del mes de maig (del 24 al 26) i de novembre (del 22 al 24) del 
2021. 
 
 
B) SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
ESPAIS DE LLEURE 
 
CASAL D’INFANTS EL LLAMP 
 
Acord: 
 
Vista la valoració positiva a les colònies de l’estiu 2020, s’acorda contractar de 
nou la casa de colònies Can Font, situada a la localitat catalana de Brunyola, 
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per un import de 18.503,76€ (70501/32401/226870), per a les colònies de l’any 
2021. 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 13.30 h. 


